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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Būmans, Guntars. Relational Database infor-
mation availability to Semantic Web technolo-
gies : doctoral thesis for dr.sc.comp academic 
degree : field: computer science : sub-field: 
programming languages and systems / Gun-
tars Būmans ; scientific advisor: Kārlis Čerāns ; 
University of Latvia. Faculty of computing. — 
Rīga : University of Latvia, 2012. — 205 lp. : il., 
tab., sh. ; 31 cm + 1 piel. (66 lp.). Pielikums pro-
mocijas darba—saistītās publikācijas «Relāciju 
datu bāzu informācijas pieejamība semantiskā 
tīmekļa tehnoloģijām». — Bibliogr.: 128.-
131. lp. — (Ies.). — [0312004008]

004.652.4(043.2)+004.774.2(043.2)

Cīrulis, Arnis. Virtuālās realitātes izmantošana 
tehnoloģisko procesu vadības apmācības piln-
veidošanā : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda ieguvei informācijas tehnoloģiju 
nozarē (Dr.sc.ing.) = Use of virtual reality to 
improve training of technological process con-
trol : summary of the thesis for the acquisition 
of a doctoral degree in the field of informa-
tion technologies (Dr.sc.ing) / Arnis Cīrulis ; 
zinātniskais vadītājs Egīls Ginters ; recenzenti: 
Jānis Grundspeņķis, Zigurds Markovičs, Eber-
hard Bluemel ; Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. — 
Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2012. — 111 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 5.-7., 106.-111. lpp. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu val. — [0312001260]

004.946(043)

Grigorjevs, Jurijs. Iegulto sistēmu nefunkcionā-
lo īpašību uz modeļiem balstīta testēšanas me-
tode : promocijas darba kopsavilkums / Jurijs 
Grigorjevs ; zinātniskā vadītāja O. Ņikiforova ; 
recenzenti: Leonīds Novickis, Mārtiņš Gills, 
Jiří Kunovský ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 
fakultāte. Lietišķo datorsistēmu institūts. Lie-
tišķo datorzinātņu katedra. — Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2012. — 21 lpp. : tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 18.-21. lpp. — ISBN 978-
9934-10-280-6 : 35 eks. — [0312001504]

004.031.6(043)+004.415.538(043)

Grigorjevs, Jurijs. Model-driven testing ap-
proach for embedded systems non-functional 
features : doctoral thesis summary / Jurijs 
Grigorjevs ; scientific adviser O. Nikiforova ; 
opponents: Leonids Novickis, Martins Gills, 
Jiří Kunovský ; Riga Technical University. Fac-
ulty of Computer Science and Information 
Technology Institute of Applied Computer 
Science. — Riga : Riga Technical University, 
2012. — 21 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 19.-
21. lpp. — ISBN 978-9934-10-281-3 : 35 cop-
ies. — [0312001503]

004.031.6(043)+004.415.538(043)

Metodiskie norādījumi priekšmetā «Lietišķo 
datorsistēmu programmatūra» / norādījumus 
sastādīja: L. Novickis, V. Kotovs, A. Lesovskis, 
A. Bartusevičs ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Lietišķo datorsistēmu institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2012. — 81 lpp. : il., diagr., sh., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 78.-81. lpp. — ISBN 
978-9934-10-326-1 : 100 eks. — [0312001929]

004.4(072)

Mozga, Ivars. Bioķīmisko tīklu stacionāro stā-
vokļu optimizācijas procedūra : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda ieguvei 
informācijas tehnoloģiju nozarē (Dr.sc.ing.) = 
Steady state optimization procedure of bio-
chemical networks : summary of the thesis for 
the acquisition of a doctoral degree in the field 
of information technologies (Dr.sc.ing.) / Ivars 
Mozga ; zinātniskais vadītājs Egils Stalidzāns ; 
recenzenti: Juris Vīksna, Jurijs Merkurjevs, Ion 
Petre ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Informācijas tehnoloģiju fakultāte. — Jelgava : 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2012. — 
57 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 4.-7., 
46.-57. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā. — [0312001259]

004.942:579.22(043)+579.22(043)

Rencis, Edgars. The model transformation-
based tool building technuques and their 
implementation : summary of thesis for the 
degree of doctor of philosophy (Dr. sc. comp.) 
at the University of Latvia : field: computer 
science, section: programming languages and 
sistems / Edgars Rencis ; scientific advisor: Janis 
Barzdins ; referees: Janis Bicevskis, Oksana Ni-
kiforova, Ugis Sarkans ; University of Latvia. 
Faculty of Computing. Institute of Mathematics 
and Computer Science. — Riga : University of 
Latvia, 2012. — 36 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 32.-33. lpp. — [0312001157] 004.434(043)

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5 Izdevumi jauniešiem

Drošsirde : uzdevumu grāmata ar uzlīmēm 
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bēr-
niem / Disney, Pixar ; tulkojusi Diāna Alk-
sne. — Rīga : Egmont Latvija, 2012. — 32 lpp., 
[2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Oriģ. nos.: Brave 
activity book with stickers. — ISBN 978-9984-
43-583-1. — [0312001859] 087.5

Hello Kitty jautras ainas : 30 košas uzlīmes ; 
Hello Kitty jautras mīklas : uzdevumu grāmata 
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 
bērniem. — Rīga : Egmont Latvija, 2012. — 
[64] lpp., [1] lp. uzlīmes dal. pag. : il. ; 30 cm. — 
«Divas grāmatas vienā»—Uz vāka. — ISBN 
978-9984-43-566-4. — [0312001718] 087.5

Raksti un krāso : raksti ar rakstītajiem bur-
tiem : grāmata rakstīšanas apguvei A–Ž / 
māksliniece Dina Ābele ; Ginta Valdmaņa gra-
fiskais noformējums. — Rīga : Jumava. SIA 
«J.L.V.», 2012. — [16] lpp. : il. ; 30 cm. — Nosau-
kums no vāka. — ISBN 978-9934-11-121-1. — 
[0312001916] 087.5

Spider-Man steidz palīgā! : krāsojamais al-
bums / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2012. — [20] lp. : il. ; 30 cm. — Ap-
rakstīts arī no iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Spi-
der-Man poster paint book. — ISBN 978-9984-
43-500-8. — [0312001705] 087.5

Uz priekšu, autoboti! : uzlīmju grāmata ar vairāk 
nekā 50 uzlīmēm / tulkojusi Eva Jansone. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2012. — 16 lpp. : krās. 
il. ; 28 cm. — Aprakstīts arī no iespiedziņām. — 
ISBN 978-9984-43-502-2. — [0312001708] 087.5

Zirnekļcilvēks pilsētā : uzlīmju grāmata 
ar vairāk nekā 50 uzlīmēm / tulkojusi Eva 
Jansone. — Rīga : Egmont Latvija, 2012. — 
16 lpp. : krās. il. ; 28 cm. — Aprakstīts arī no 
iespiedziņām. — ISBN 978-9984-43-503-9. — 
[0312001701] 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

Siņeļņikovs, Valērijs. Pasaules gals vai tum-
sonības gals : dižā pāriešana / Valērijs Si-
ņeļņikovs ; no krievu valodas tulkojusi Gunta 
Briede ; redaktore Ieva Šuplinska. — Rīga : SOL 
VITA, 2011. — 150 lpp. : il. ; 18 cm. — ISBN 978-
9984-894-04-1 (ies.). — [0312001837] 113+130.3
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13 Prāta un gara filozofija.  
Garīgās dzīves metafizika

Mikušina, T. Jūs mīlat, tātad jūs esat dzīvi! / T. 
Mikušina ; no krievu valodas tulkojusi Lauma 
Ērgle ; redaktore Ieva Šuplinska. — Rīga : SOL 
VITA, [2012]. — 159 lpp. : krās. il. ; 15 cm. — 
(Gudrības Valdoņu vēstījumi). — ISBN 978-
9984-894-05-8 (ies.). — [0312001836] 133.9

159.9 Psiholoģija

Poudžiunas, Inta. Dusmas un agresija var-
darbību pārcietušiem jauniešiem un dusmu 
pārvaldīšanas programmas efektivitāte : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grā-
da iegūšanai psiholoģijas zinātņu nozarē, 
klīniskās psiholoģijas apakšnozarē = Anger 
and aggression in adolescent abuse survi-
vors and effectiveness of anger management 
programs : summary of doctoral thesis : in 
partial fulfillment of the requirements of the 
doctor degree in psychology, subdiscipline of 
clinical psychology / Inta Poudžiunas ; darba 
zinātniskā vadītāja Ieva Bite ; recenzenti: 
Sandra Sebre, Inta Tiltiņa-Kapele, Solveiga 
Miezītis ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 51 lpp. : tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 23.-24., 48.-50. lpp. — Tek-
sts un vāka noformējums paralēli latviešu un 
angļu valodā. — [0312001132]

159.942(043)+316.613.434(043)

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Aleksandrovska, Marija. Mitoloģiskais kon-
cepts krievu un latviešu folkloras valodā : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai valodniecības nozarē, apakšnozare: 
salīdzināmā un sastatāmā valodniecība = Myth-
ological concept in the language of russian and 
latvian folklore : summary of doctoral thesis ; 
submitted for the doctoral degree in linguis-
tics, subfield: comparative and contrastive lin-
guistics / Marija Aleksandrovska ; zinātniskais 
vadītājs Igors Koškins ; recenzenti: Dace 
Markus, Jeļena Koroļova, Rūta Muktupāvela ; 
Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 81 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
73.-81. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
val. — ISBN 978-9984-45-532-7. — [0312001440]

257.7-264(043.2)+398.4(043.2)

Bačelors, Duglass. Bagātākais alu cilvēks : Dug-
lasa Bačelora stāsts / Duglasa Bačelora stāsts ; 
pierakstījusi Merilina Takere. — Rīga : Patmos, 
2012. — 132, [8] lpp. il. iel. ; 22 cm. — ISBN 978-
9984-514-67-3. — [0312001810] 279.14(73)(092)

Komiskis, Endrjū. Plaisas laulības skaistumā : 
laulības atbrīvošana no grēka attiecību un sek-
sualitātes jomā / Endrjū Komiskis ; no angļu 
valodas tulkojusi Inese Gagaine ; redaktore 
Ilze Kurša-Briede ; vāka apstrāde Ainārs Van-
ags. — Rīga : Dzīvības Straumes, 2012. — 
50 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-874-07-4. — 
[0312001841] 27-45

Makkenna, Brīge. Brīnumi notiek : Dievs 
spēj paveikt neiespējamo / Brīge Makkenna 
sadarbībā ar Henriju Laibersetu ; no angļu 
valodas tulkojusi Ērika Narovska ; redaktore 
Ilze Kurša-Briede ; priekšvārda, 6.-7. lpp., 
autors Frānsiss A. Salivans ; vāka apstrāde: 
Ainārs Vanags. — Rīga : Dzīvības Straumes, 
2012. — 131 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Mira-
cles do happen. — ISBN 978-9984-874-06-7. — 
[0312001840] 27-468.6+27-584

Paulīns, Džons. Pirmā un Otrā vēstule te-
saloniķiešiem : Bībeles studiju materiāls 2012. 
gada 3. ceturksnim (jūlijs, augusts, septem-
bris) / Džons Paulīns. — [Rīga] : Septītās di-
enas Adventistu Baznīca, 2012. — 95, [1] lpp. ; 
20 cm. — (Bībeles studiju materiāls katrai di-
enai). — Titullapā kļūdaini «Bībeles studiju 
materiāls 2012. gada 2. ceturksnim (aprīlis, 
maijs, jūnijs)». — [0312001811]

27-248.58+27-248.62+27-277

Vebs, Džo. Evaņģelizācija un liecināšana : Bī-
beles studiju materiāls 2012. gada 2. ceturksnim 
(aprīlis, maijs, jūnijs) / Džo Vebs. — [Rīga] : 
Septītās dienas Adventistu Baznīca, 2012. — 95, 
[1] lpp. ; 20 cm. — (Bībeles studiju materiāls 
katrai dienai). — [0312001812] 27-767+27-277

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Orlovska, Ausma. Statistika : mācību grā-
mata / A. Orlovska ; literārā redaktore S. 
Minkevica ; Rīgas Tehniskā universitāte. In-
ženierekonomikas un vadības fakultāte. Starp-
tautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. 
Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta 
ekonomikas un loģistikas katedra. — Pārstr. 
un papild. izd. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2012. — 191 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 191. lpp. — ISBN 978-9934-10-321-6 : 300 
eks. — [0312001930] 311(075.8)

316 Socioloģija

Ādamsone-Fiskoviča, Anda. Science—society 
relations in Latvia: communicative practices 
and discourses : summary of the doctoral the-
sis in partial fulfilment of the requirements of 
the doctor degree in sociology, subdiscipline of 
applied sociology / Anda Ādamsone-Fiskoviča ; 
thesis supervisor: Tālis Tisenkopfs ; reviewers: 
Brigita Zepa, Aivita Putniņa, Ritma Rungule ; 
University of Latvia. Faculty of Social Sciences. 
Department of Sociology. — Riga : University 
of Latvia, 2012. — 41 lpp. : tab. ; 21 lpp. — Bib-
liogr.: 35.-41. lpp. — [0312001139]

316.74:001(043)

Kaprāns, Mārtiņš. Padomju laika sociālās re-
prezentācijas latviešu pēcpadomju biogrāfiskajā 
diskursā : promocijas darba kopsavilkums dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai komunikācijas 
zinātnes nozarē, apakšnozare: komunikācijas 
teorija = The social representations of the sovi-
et period in the Latvian biographical discourse : 
summary of doctoral thesis : submitted for the 
doctoral degree in communication science, 
subfield of communication theory / Mārtiņš 
Kaprāns ; zinātniskā vadītāja Vita Zelče ; recen-
zenti: Deniss Hanovs, Viesturs Zanders, Ainārs 
Dimants ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu 
fakultāte. Komunikācijas studiju nodaļa. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 71 lpp. : il., 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 66.-71. lpp. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā (ar 
atsevišķām titullapām). — ISBN 978-9984-45-
515-0. — [0312001191]

316.473(474.3)(043)+303.422(474.3)(043)

Korpa, Viola. Darba un ģimenes dzīves sa-
skaņošana privātā sektora organizācijās : pro-
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai socioloģijas nozarē, apakšnozare: lie-
tišķā socioloģija = Work—family reconciliation 
in the organizations of private sector : summa-
ry of the doctoral thesis : in partial fulfilment 
of the requirements of the doctor degree in 
sociology, subdiscipline of applied sociology / 
Viola Korpa ; darba zinātniskais vadītājs Tālis 
Tisenkopfs ; recenzenti: Aivars Tabūns, Aivita 
Putniņa, Ritma Rungule ; Latvijas Universitāte. 
Sociālo zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2012. — 78 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 35.-38., 75.-78. lpp. — Teksts latviešu 
un angļu valodā ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — [0312001561]

316.334.22(043.2)+316.36(043.2)

Latvia : human development report, 2010/2011 : 
National identity, mobility and capability / ed-
ited by Brigita Zepa and Evija Kļave ; transla-
tors: Mihails Hazans, Kārlis Streips ; English 
language editor: Viktors Freibergs ; cover de-
sign: Ieva Tiltiņa ; introduction, p. 3, by An-
dris Bērziņš. — Rīga : Advanced Social and 
Political Research Institute of the University of 
Latvia, 2011. — 167 lpp. : il., diagr., tab., karte ; 
30 cm. — No 2005. g. par ziņojumu atbild LU 
SPPI (Sociālo un politisko pētījumu institūts) — 
Bibliogr.: 160.-167. lpp. — ISBN 978-9984-45-
534-1. — [0312001616] 316.42(474.3)(05)+

+308(474.3)(05)+338.1(474.3)(05)

Šūpule, Inese. Etniskās un nacionālās iden-
titātes sociālā konstruēšana mijiedarbībā: Lat-
vijas gadījuma izpēte : promocijas darba kop-
savilkums doktora grāda iegūšanai socioloģijas 
nozarē, apakšnozare: politikas socioloģija = 
The social construction of ethnic and national 
identities in interaction: the case of Latvia : 
summary of doctoral thesis in partial fulfillment 
of the requirements of the doctor degree in so-
ciology, subdiscipline of political sociology / Ine-
se Šūpule ; zinātniskā vadītāja Brigita Zepa ; 
recenzenti: Tālis Tisenkopfs, Deniss Hanovs, 
Vladislavs Volkovs ; Universitas Latviensis. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 68 lpp. : 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 61.-68. lpp. — Teksts 
paral. latviešu un angļu val. — [0312001142]

316.334.3(474.3)(043)
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32 Politika

Dmitričenko, Ieva. Rietumu politiskās kon-
sultēšanas tehnikas un postpadomju polit-
tehnoloģijas politiskajās kampaņās Latvijā : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grā-
da iegūšanai politikas zinātnes nozarē, apakš-
nozare: salīdzināmā politika = Western po-
litical consulting techniques and post-soviet 
political technology in political campaigns in 
Latvia : summary of doctoral thesis in partial 
fulfillment of the requirements of the doctor 
degree in political science, subdiscipline of com-
parative politics / Ieva Dmitričenko ; zinātniskā 
vadītāja Daina Bāra ; recenzenti: Toms Ros-
toks, Ainārs Dimants, Deniss Hanovs ; Latvijas 
Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Politikas 
zinātnes nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 56 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 53.-
55. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās 
valodās. — [0312001560] 32(474.3)(043.2)

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba 
ekonomika. Darba organizācija

Zasova, Anna. Latvijas darba tirgus funkcio-
nēšanas ekonometriskais novērtējums : pro-
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozare: 
ekonometrija = An econometric evaluation of 
the Latvian labour market and how it functions : 
summary of doctoral thesis : in partial fulfilment 
of the requirements of the doctor degree in eco-
nomics, subdiscipline of econometrics / Anna 
Zasova ; zinātniskais vadītājs Mihails Hazans ; 
recenzenti: Ludmila Bandeviča, Pēteris Rivža, 
Ivars Brīvers ; Latvijas Universitāte. Ekonomi-
kas un vadības fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2012. — 92 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 16.-18., 91.-92. lpp. — Teksts 
paral. latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9984-49-517-0. — [0312001326]

331.5(474.3)(043)

336 Finanses

Blumberga, Sanda. Eiropas Savienības fondu 
efektivitāte Latvijā : promocijas darba kop-
savilkums: nozare: vadībzinātne, apakšnozare: 
uzņēmējdarbības vadība / Sanda Blumberga ; 
zinātniskais vadītājs: Remigijs Počs ; recenzen-
ti: Konstantīns Didenko, Marga Živitere, An-
drejs Čirjevskis ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte. 
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas 
institūts. Starptautisko ekonomisko sakaru, 
transporta ekonomikas un loģistikas katedra. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2012. — 37 lpp. : il., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 8.-9. lpp. — ISBN 978-
9934-10-278-3. — [0312001100]

336.027(474.3)(043)

Smirnov, A. B. Kaip užsidirbti valiutų rinko-
je / A. B. Smirnov. — Riga : TeleTRADE, 
2012. — 130 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Paralēli 
izdevumi: latviešu val. ar nos.: Kā nopelnīt 
biržā (ISBN 9789934822704) ; krievu val. 
ar nos.: Как заработать на бирже (ISBN 
9789934822704). — ISBN 9789934822704 (ies.) 
(kļūda). — [0312001923] 336.76

Titko, Jeļena. Bankas vērtības pārvaldības 
pilnveidošanas virzieni : promocijas darbs / 
Jeļena Titko ; darba zinātniskā vadītāja Nataļja 
Lāce ; Rīgas Tehniskā Universitāte. Inženier-
ekonomikas un vadības fakultāte. Ražošanas 
un uzņēmējdarbības institūts. — Rīga : Rīgas 
Tehniskā Universitāte, 2012. — 180, [82] lp. : 
diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 163.-180. lp. — 
Anotācija paral. latviešu, angļu valodā. — 
(Ies.). — [0312004004] 336.71(043)

Žubule, Ērika. Valsts budžeta procesa analīze un 
pilnveidošana : promocijas darbs ekonomikas 
doktora (Dr.oec) zinātniskā grāda iegūšanai : 
nozare: ekonomika, apakšnozare: finanses 
un kredīts / Ērika Žubule ; darba zinātniskā 
vadītāja: Lūcija Kavale ; Latvijas Universitāte. 
Ekonomikas un vadības fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 221 lp. : il., tab., 
diagr. ; 31 cm. — Bibliogr.: 194.-199. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0312004010] 336.14(043)

338.48 Tūrisms

Steina, Aija van der. Latvijas kā tūrisma vietas 
mārketinga darbības efektivitāte : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda (Dr.oec.) 
iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozare: 
tirgzinība = Latvian national tourism market-
ing performance : summary of doctoral thesis : 
submitted for the doctoral degree in econom-
ics (Dr.oec.), subfield of marketing / Aija van 
der Steina ; zinātniskā vadītāja Biruta Sloka ; 
recenzenti: Baiba Rivža, Konstantīns Didenko, 
Anatolijs Magidenko ; Latvijas Universitāte. 
Ekonomikas un vadības fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 96, [1] lpp. : 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 95.-[97.] lpp. — 
Teksts paral. latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9984-45-533-4. — [0312001507]

338.486(474.3)(043.2)

Steina, Aija van der. Latvijas kā tūrisma vietas 
mārketinga darbības efektivitāte : promocijas 
darbs ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā 
grāda iegūšanai : zinātņu nozare: ekonomika, 
apakšnozare: tirgzinība / Aija van der Stei-
na ; darba zinātniskā vadītāja Biruta Sloka ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 
226 lp. : diagr., sh., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 
175.-184. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā. — (Ies.). — [0312003999]

338.486(474.3)(043.3)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības. Pasaules ekonomika

Bogdanova, Olga. Latvijas attīstības modeļi 
Eiropas Savienības iekšējā tirgū : promocijas 
darbs : nozare: vadībzinātne, apakšnozare: uz-
ņēmējdarbības vadīšana / Olga Bogdanova ; 
zinātniskā vadītāja A. Orlovska ; Rīgas Teh-
niskā universitāte. Inženierekonomikas un 
vadības fakultāte. Starptautisko ekonomisko 
sakaru un muitas institūts. Starptautisko 
ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas 
un loģistikas katedra. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2012. — 183, [55] lp. : il., diagr., 
tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 175.-183. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0312004000]

339.5(4)(043)+339.5(474.3)(043)

34 Tiesības. Jurisprudence

Stepiņa, Inese. Interešu pārstāvniecība Eiro-
pas Savienības Tiesā: enerģētikas politikas 
gadījuma analīze : promocijas darba kopsa-
vilkums doktora grāda iegūšanai politikas 
zinātnes nozarē, apakšnozare: salīdzināmā 
politika = Interest representation in the Court 
of Justice of the European Union: analysis of 
the case of energy policy : summary of doc-
toral thesis in partial fulfillment of the require-
ments of the doctor degree in political science, 
subdiscipline of comparative politics / Inese 
Stepiņa ; zinātniskā vadītāja Daina Bāra ; re-
cenzenti: Iveta Reinholde, Andris Sprūds, Ērika 
Šumilo ; Universitas Latviensis. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2011. — 58 lpp. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 52.-57. lpp. — Teksts paral. latviešu un 
angļu val. — [0312001138]

341.645.5(043.2)+328.182(4)(043.2)

352 Zemākais pārvaldes līmenis.  
Vietējā pārvalde. Municipālā administrācija. 
Vietējās varas institūcijas

Bite, Dina. Pašvaldību sadarbība Latvijā : pro-
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai socioloģijas nozarē, apakšnozare: 
lietišķā socioloģija = Cooperation of local gov-
ernments in Latvia : summary of doctoral the-
sis : in partial fulfillment of the requirements 
of the doctor degree in sociology, subdisci-
pline of: applied sociology / Dina Bite ; darba 
zinātniskā vadītāja Aija Zobena ; rezenzenti: 
Aivars Tabuns, Vladimirs Meņšikovs, Zaiga 
Krišjāne ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 56 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 50.-
56. lpp. — Teksts paral. latviešu un angļu va-
lodā ar divām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — [0312001562]

352(474.3)(043.2)

Bite, Dina. Pašvaldību sadarbība Latvijā : 
promocijas darbs doktora grāda iegūšanai 
socioloģijā, lietišķās socioloģijas apakšnozarē / 
Dina Bite ; darba vadītāja Aija Zobena ; Latvi-
jas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 
Socioloģijas nodaļa. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2012. — 247 lp. : tab., karte ; 30 cm. — 
Bibliogr.: 226.-234. lp. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu valodā. — (Ies.). — 
[0312054526] 352(474.3)(043.2)

36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību 
nodrošinājums. Apdrošināšana. Patērētāju 
interešu aizsardzība

Āboltiņa, Līga. Reflektīvā darbība sociālo dar-
binieku supervīzijā : promocijas darba kop-
savilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
pedagoģijā, apakšnozare: sociālā pedagoģija = 
Reflective activity in supervision of social work-
ers : summary of doctoral thesis : submitted for 
the doctoral degree in pedagogy, subfield: social 
pedagogy / Līga Āboltiņa ; zinātniskā vadītāja 
Lūcija Rutka ; recenzenti: Irēna Žogla, Ivars 
Muzis, Velta Ļubkina ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakul-
tāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 55, 
[1] lpp. : sh. ; 21 cm. — Bibliogr.: 26.-28., 54.-
[56.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā (ar atsevišķām titullapām). — ISBN 978-
9984-45-516-7. — [0312001189] 364.4(043)
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37 Izglītība

Libkovska, Una. Skolēnu profesionālo interešu 
pilnveides vadība karjeras izglītībā Latvijā : pro-
mocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai vadībzinātnē, apakšnozare: 
izglītības vadība = Management of the im-
provement of students’ professional interest 
in career education in Latvia : summary of the 
doctoral thesis : submitted for the doctoral de-
gree in management science, subfield: educa-
tion management / Una Libkovska ; zinātniskā 
vadītāja Veronika Bikse ; recenzenti: Andrejs 
Rauhvargers, Baiba Rivža, Tatjana Koķe ; Lat-
vijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, 2012. — 110 lpp. : diagr., sh., tab., 
kartes ; 21 cm. — Bibliogr.: 13.-14., 109.-110. lpp. 
un norādes parindēs. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā (ar atsevišķām titullapām). — 
ISBN 978-9984-45-523-5. — [0312001188]

37.047(474.3)(043)

Sākam mācīties! [elektroniskais resurss] : 
skolotāja grāmata / Zenta Anspoka, Egina 
Birzgale, Ināra Dzērve, Ineta Helmane, Ina Leite ; 
[māksliniece Marita Maizīte]. — Lielvārde : 
Lielvārds, 2011 (2012) — 1 CD (430 lp.) : il., tab. ; 
12 cm. — (Lielvārds Digitālā bibliotēka). — Me-
todiskais līdzeklis komplektizdevumā ar mācību 
grāmatām: «Sākam mācīties! Pirmā grāmata» 
(ISBN 9789984113180) un «Sākam mācīties! 
Otrā grāmata» (ISBN 9789984113197). — Ietver 
bibliogrāfiju (430. lp.). — ISBN 978-9984-11-
413-2. — [0312004162] 37.025+373.2

Somija : 2009./2010. mācību gads / sagatavoja 
EURYDICE nodaļa, Somijas Nacionālā izglītības 
padome, CEDEFOP ReferNet Koordinācijas 
nodaļa, Somijas Nacionālā izglītības padome ; 
tulkojumu latviešu valodā nodrošināja Valsts 
izglītības attīstības aģentūra. — [Rīga] : Valsts 
izglītības attīstības aģentūra, 2011. — 40 lpp. : 
il., tab. ; 30 cm. — (Izglītības un apmācību 
sistēmas Eiropā). — Bibliogr.: 40. lpp. — ISBN 
978-9984-881-06-5. — [0312001622] 37(480)

371 Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

Spigins, Jurijs. Improvizācijas pamatu apguve 
topošo mūzikas skolotāju studiju procesā : 
promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas 
doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai 
pedagoģijas zinātņu nozarē, mūzikas peda-
goģijas apakšnozarē = The acquisition of the 
basics of improvisation in the study proc-
ess of training prospective music teachers : 
summary of the thesis obtaining the doc-
toral degree in pedagogy (Dr.paed.) : branch: 
pedagogy, sub-branch: music pedagogy / Ju-
rijs Spigins ; zinātniskā vadītāja Jeļena Davi-
dova ; recenzenti: Aleksandra Šlahova, Marina 
Marčenoka, Leonidas Melnikas ; Daugavpils 
Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 
2012. — 70 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
33.-35., 68.-70. lpp. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-570-9. — 
[0312001356] 371.13(043)+781.65(043)

373 Vispārējā izglītība

Laizāne, Anna. Latvijas lauku skolu izglītības 
vides mainības un daudzveidības izvērtēšana : 
promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas 
doktora grāda iegūšanai pedagoģijas zinātnes 
nozarē, skolas pedagoģijas apakšnozarē = 
The evaluation of fluctuation and diversity of 
the educational environment of rural schools 
in Latvia : summary of the doctoral thesis for 
the scientific degree Dr.paed / Anna Laizāne ; 
zinātniskā vadītāja Irēna Katane ; recenzenti: 
Inese Jurgena, Inga Belousa, Aina Strode ; Latv-
ijas Lauksaimniecības universitāte. Izglītības 
un mājsaimniecības institūts. — Jelgava : Latvi-
jas Lauksaimniecības universitāte, 2012. — 
81 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 36.-39., 78.-
81. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās 
valodās. — 70 eks. — [0312001593]

373.1(474.3)(043)

Laizāne, Anna. Latvijas lauku skolu izglītības 
vides mainības un daudzveidības izvērtēšana : 
promocijas darbs pedagoģijas zinātnes no-
zarē, skolas pedagoģijas apakšnozarē / Anna 
Laizāne ; zinātniskā vadītāja Irēna Katane ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Izglītī-
bas un mājsaimniecības institūts. — Jelga-
va : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2012. — 156 lp. : krās. il., sh., tab. ; 30 cm + 1 
piel. (198. lp.). — Bibliogr.: 140.-155 lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0312003998] 373.1(474.3)(043)

Zariņa, Sandra. Konstruktīva mācību vide 
lasītprasmes attīstībai pirmsskolā : promo-
cijas darba kopsavilkums pedagoģijas dok-
tora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai : 
pedagoģijas zinātņu nozre, skolas pedagoģijas 
apakšnozare = Constructive learning envi-
ronment for reading literacy development 
in preschool : summary of the thesis for ob-
taining the doctor degree in pedagogy (Dr.
paed.), (speciality: school pedagogy) / Sandra 
Zariņa ; zinātniskā vadītāja Inga Belousa ; re-
cenzenti: Anita Pipere, Emīlija Černova, Aina 
Strode ; Daugavpils Universitāte. Ilgtspējīgas 
izglītības institūts. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 
2012. — 75, [1] lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
13.-14., 47.-49. lpp. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu val. — ISBN 978-9984-14-567-9. — 
[0312001352] 373.2(043)+028.6(072)(043)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Puķīte, Margarita. Medicīnas studentu pe-
dagoģiskās kompetences veidošanās studiju 
procesā : promocijas darba kopsavilkums dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, 
apakšnozare: nozaru (medicīnas) pedagoģija = 
Formation of medical students’ pedagogical 
competences in the study process : summary 
of doctoral thesis : promotion to the degree 
of doctoral of pedagogy, subbranch: sector 
(medicine) pedagogy / Margarita Puķīte ; dar-
ba zinātniskā vadītāja Lūcija Rutka ; recen-
zenti: Irīna Maslo, Agita Ābele, Inese Folk-
mane ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 83 lpp. : tab., 
sh. ; 21 cm. — Bibliogr.: 38.-40., 82.-83. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā (ar atsevišķam 
titullapām). — ISBN 978-9984-44-100-9 : 60 
eks. — [0312001263]

378.6:61(043.2)+61:378(043)

Rocēns, Valdis. Augstākās izglītības konkuren-
ces vide, ekonomiskā efektivitāte un valsts 
ekonomiskā izaugsme : promocijas darba kop-
savilkums : zinātnes nozare: vadībzinātne : 
apakšnozare: izglītības vadība = Competitive 
environment in higher education, economic 
efficiency and national economic growth : 
summary of the doctoral thesis : submitted for 
the degree of doctor in management science, 
sub-branch: education management / Valdis 
Rocēns ; zinātniskais vadītājs Aldis Baumanis ; 
recenzenti: Dzintra Atstāja, Andrejs Geske, An-
dra Zvirbule-Bērziņa ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fa-
kultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 
92 lpp. ; diagr., tab. : 21 cm. — Bibliogr.: 41.-
42., 86.-91. lpp. — Teksts paral. latviešu un 
angļu valodā (ar atsevišķām titullapām), vāka 
noformējums abās valodās. — [0312001453]

378(043)

Wybitni wychowankowie polskich korporacyj 
studenckich «Arkonia» i «Welecja» Ryskiego 
Instytutu Politechnicznego, którzy wnieśli 
znaczący wkład w ojczystą naukę, technikę 
i kulturę, (lata 1862-1918) = Выдающиеся 
воспитанники польских студенческих кор-
пораций «Аркония» и «Велеция» Рижского 
политехнического института, внёсшие су-
щественный вклад в отечественную науку, 
технику и культуру, (1862-1918) / pod red. 
nauk. Jana Hryniewicza ; Międzynarodowy 
Universytet Gospodarki Rolnej Stowarzyszenie 
«Inflanty». — Rembate ; Ryga : SLU, 2012. — 
152 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogr.: 152. lpp. — 
ISBN 978-9984-885-10-0. — [0312001849]

378.6:62=162.1(474.362.2)

Гриневич, И. И. Выдающиеся поляки — 
выпускники Рижского Политехнического 
института, (1862-1918) / И. И. Гриневич, И. 
Я. Гросвальд ; Международный сельско-
хозяйственный университет, Латвийский 
музей истории химии. — Рембате ; Рига : 
SLU, 2012. — 68 с. : ил., портр. ; 21 см. — Биб-
лиогр.: с. 58-68. — ISBN 978-9984-885-08-7. — 
[0312001808] 378.6:62=162.1(474.362.2)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

502/504 Vides zinātne. Dabas resursu 
aizsardzība. Draudi videi un aizsardzība  
pret tiem

Simanovska, Jana. An ecodesign method 
to reduce adverse effects of chemicals dur-
ing product life cycle : summary of thesis / 
Jana Simanovska ; scientific supervisors: G. 
Bažbauers, K. Valters ; opponents: Viesturs 
Jansons, Ilga Kokorīte, Visvaldas Varžinskas ; 
Riga Technical University. Faculty of Power 
and Electrical Engineering. Institute of Energy 
Systems and Environment. — Riga : Riga Tech-
nical University, 2012. — 32 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogr.: 5.-8., 
29.-31. lpp. — ISBN 978-9934-8302-4-2 : 90 cop-
ies. — [0312001501]

502.174(043.2)+7.05:502.131.1(043.2)
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Simanovska, Jana. Ekodizaina metode ķīmisko 
vielu nevēlamas ietekmes uz vidi un cilvēku 
veselību samazināšanai produkta dzīves ciklā : 
promocijas darba kopsavilkums / Jana Sima-
novska ; zinātniskie vadītāji: G. Bažbauers, 
K. Valters ; recenzenti: Viesturs Jansons, Ilga 
Kokorīte, Visvaldas Varžinskas ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Enerģētikas un elektrotehni-
kas fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma 
sistēmu institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2012. — 31 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogr.: 5.-
8., 29.-31. lpp. — ISBN 978-9934-8302-3-5 : 90 
eks. — [0312001500]

502.174(043.2)+7.05:502.131.1(043.2)

51 Matemātika

France, Ilze. Matemātika 7. klasei [elektroniskais 
resurss] : skolotāja grāmata / Ilze France, Gunta 
Lāce. — Lielvārde : Lielvārds, 2012. — 1 CD 
(152 lp.) : il., tab. ; 12 cm. — (Lielvārds Digitālā 
bibliotēka). — «Digitālā skolotāja grāmata»—Uz 
diska vāka. — Ietver bibliogrāfiju (152. lp.). — 
ISBN 9789984114071 (kļūda). — [0312004156]

51(072)(0.034.44)

France, Ilze. Matemātika 8. klasei [elektroniskais 
resurss] : skolotāja grāmata / Ilze France, Gunta 
Lāce. — Lielvārde : Lielvārds, 2012. — 1 CD 
(136 lp.) : il., tab. ; 12 cm. — (Lielvārds Digitālā 
bibliotēka). — «Digitālā skolotāja grāmata»—Uz 
diska vāka. — Ietver bibliogrāfiju (136. lp.). — 
ISBN 978-9984-11-408-8. — [0312004154]

51(072)(0.034.44)

Matemātika 9. klasei [elektroniskais resurss] : 
skolotāja grāmata / Ilze France, Gunta Lāce, Lig-
ita Pickaine, Anita Miķelsone ; [atbldīgā redak-
tore Ināra Dzērve]. — Lielvārde : Lielvārds, 
2012. — 1 CD (152 lp.) : il., tab. ; 12 cm. — 
(Lielvārds Digitālā bibliotēka). — «Digitālā sko-
lotāja grāmata»—Uz diska vāka. — ISBN 978-
9984-11-409-5. — [0312004152]

51(072)(0.034.44)

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa 
pētniecība. Ģeodēzija

Barzdis, Arturs. Galaktikas metālnabadzīgo 
zvaigžņu spektroskopiski pētījumi : promo-
cijas darbs—publikāciju kopa doktora grāda 
iegūšanai fizikā, apakšnozare: astrofizika un 
fundamentālā astronomija / Arturs Barzdis ; 
darba zinātniskais vadītājs: Laimons Začs ; 
recenzenti: Ilgmārs Eglītis, Dainis Draviņš, 
Dmitrijs Docenko ; Latvijas Universitāte. Fi-
zikas un Matemātikas fakultāte. — Rīga : Lat-
vijas Universitāte, 2012. — [52] lp. : diagr., 
tab. ; 31 cm. — Aprakstīts no vāka. — Ietver 
bibliogrāfiju. — Teksts angļu valodā, ano-
tācija arī latviešu valodā. — (Spirālies.). — 
[0312004007] 524.3-355(043.3)

Smirnova, Oļesja. Nestacionāru procesu pē-
tījumi maiņzvaigznēs : promocijas darba—
publikāciju kopas kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai fizikas nozarē, apakšnozare: astro-
fizika un fundamentālā astronomija / Oļesja 
Smirnova ; darba zinātniskais vadītājs Laimons 
Začs ; recenzenti: Ilgmārs Eglītis, Dainis Draviņš, 
Dmitrijs Docenko ; Latvijas Universitāte. Fi-
zikas un matemātikas fakultāte. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2012. — 54, [1] lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 50.-54. lpp. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu valodā. — ISBN 978-
9984-45-501-3. — [0312001529] 524.33(043.2)

Smirnova, Oļesja. Studies of the nonstation-
ary processes in variable stars : summary of 
cumulative doctoral thesis : submitted for the 
doctoral degree in physics, subfield of astro-
physics and fundamental astronomy / Oļesja 
Smirnova ; scientific adwisor: Laimons Začs ; 
referees: Ilgmārs Eglītis, Dainis Draviņš, Dmitr-
ijs Docenko ; University of Latvia. Faculty of 
Physics and Mathematics. — Riga : University 
of Latvia, 2012. — 54, [1] lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 50.-54. lpp. — Teksts angļu 
valodā, anotācija arī latviešu valodā. — ISBN 
978-9984-45-502-0. — [0312001530]

524.33(043.2)

Zvirgzds, Jānis. Racionāla LatPos sistēma : pro-
mocijas darba kopsavilkums / Jānis Zvirgzds ; 
darba zinātniskais vadītājs J. Lazdāns ; recen-
zenti: Modris Dobelis, Eimuntas Paršeliūnas, 
Ansis Klūga ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Būvniecības fakultāte. Transportbūvju insti-
tūts. Ģeomātikas katedra. — Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2012. — 35 lpp. : krās. 
il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 33. lpp. — 
[0312001414] 528.8:629.783(043)

Zvirgzds, Jānis. Rational system LatPos : 
summary of Phd thesis / Jānis Zvirgzds ; J. 
Lazdāns ; reviewers: Modris Dobelis, Eimun-
tas Paršeliūnas, Ansis Klūga ; Riga Technical 
University. Faculty of Civil Engineering. In-
stitute of Transport Structures. Department of 
Geomatics. — Riga : Riga Technical University, 
2012. — 35 lpp. : krās. il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 33. lpp. — [0312001415]

528.8:629.783(043)

53 Fizika

Cābelis, Austris. Darba lapas fizikā 9. klasei 
[elektroniskais resurss] : skolotāja grāmata : 
eksperimentāls metodisks līdzeklis / Austris 
Cēbelis. — Lielvārde : Lielvārds, 2012. — 1 CD 
(104 lp.) : il., tab. ; 12 cm. — (Lielvārds Digitālā 
bibliotēka). — (Fizikas pamati). — «Digitālā 
skolotāja grāmata»—Uz diska vāka. — ISBN 
978-9984-11-400-2. — [0312004160]

53(076)(0.034.44)

Kalinko, Aleksandrs. Interpretation of x-ray 
absorption spectra using molecular dynam-
ics simulations : summary of doctoral thesis : 
promotion to the degree of doctor of physics, 
subbranch: solid state physics / Aleksandrs 
Kalinko ; scientific advisor: Aleksejs Kuzmins ; 
reviewers: Vyacheslavs Kashcheyevs, Donats 
Millers, Francesco Rocca ; University of Latvia. 
Faculty of Physics and Mathematics. — Riga : 
University of Latvia, 2012. — 42, [2] lpp. : il., 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 35.-43. lpp. — 
ISBN 978-9984-45-449-8. — [0312001143]

539.26(043.2)

Kalinko, Aleksandrs. Molekulārās dinami-
kas metodes izmantošana rentgenabsorbcijas 
spektru interpretācijai : promocijas darba kop-
savilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
fizikā, apakšnozare: cietvielu fizika / Alek-
sandrs Kalinko ; promocijas darba vadītājs 
Aleksejs Kuzmins ; recenzenti: Vjačeslavs 
Kaščejevs, Donats Millers, Francesco Rocca ; 
Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 29, [4] lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 27.-32. lpp. — ISBN 978-9984-45-
450-4. — [0312001145] 539.26(043.2)

Korsaks, Valdis. Luminescence processes in 
different structured boron nitride materials : 
summary of doctoral thesis : promotion to the 
degree of doctor of physics, subfield: solid state 
physics / Valdis Korsaks ; scientific advisor: 
Baiba Bērziņa ; reviewers: Donāts Millers, Uldis 
Rogulis, Marina Popova ; University of Latvia. 
Faculty of Physics and Mathematics. — Riga : 
University of Latvia, 2012. — 39, [1] lpp. : il., 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 35.-39. lpp. — 
ISBN 978-9984-45-498-6. — [0312001134]

535.37:546.27’171.1(043)

Korsaks, Valdis. Luminiscences procesi dažādi 
strukturētos bora nitrīda materiālos : promo-
cijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: cietvielu 
fizika / Valdis Korsaks ; zinātniskais vadītājs: 
Baiba Bērziņa ; recenzenti: Donāts Millers, Uldis 
Rogulis, Marina Popova ; Latvijas Universitāte. 
Fizikas un matemātikas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 39, [1] lpp. : il., 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 35.-39. lpp. — 
ISBN 978-9984-45-497-9. — [0312001133]

535.37:546.27’171.1(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Brangule, Agnese. Pēti un eksperimentē [elek-
troniskais resurss] : laboratorijas darbi ķīmijā 
10. klasei / Agnese Brangule, Andra Rein-
holde. — Lielvārde : Lielvārds, 2011 — 1 CD 
(46 lp.) : il., tab. ; 12 cm. — (Lielvārds Digitālā 
bibliotēka). — «Digitālā skolotāja grāmata»—Uz 
diska vāka. — Ietver bibliogrāfiju (46. lp.). — 
ISBN 978-9984-11-418-7. — [0312004157]

54(076.5)(0.034.44)

Brangule, Agnese. Pēti un eksperimentē [elek-
troniskais resurss] : laboratorijas darbi ķīmijā 
11. klasei / Agnese Brangule, Andra Rein-
holde. — Lielvārde : Lielvārds, 2011 — 1 CD 
(39 lp.) : il., tab. ; 12 cm. — (Lielvārds Digitālā 
bibliotēka). — «Digitālā skolotāja grāmata»—Uz 
diska vāka. — Ietver bibliogrāfiju (39. lp.). — 
ISBN 978-9984-11-419-4. — [0312004158]

54(076.5)(0.034.44)

Kakse, Velga. Ķīmija vidusskolai [elektro-
niskais resurss] : skolotāja grāmata / Velga 
Kakse. — Lielvārde : Lielvārds, [2012]. — 1 CD 
(91 lp.) : il., tab. ; 12 cm. — (Lielvārds Digitālā 
bibliotēka). — Metodiskais līdzeklis «Ķīmija 
vidusskolai. Skolotāja grāmata» ir komplekt-
izdevumu sastāvdaļa. Skolotāja grāmata ir 
izmantojama kopā ar mācību grāmatām: Ā. 
Kaksis «Ķīmija 10. klasei», Ā. Kaksis, U. Berma-
nis, V. Kakse «Ķīmija 11. klasei», Ā. Kaksis, V. 
Kakse «Ķīmija 12. klasei». — ISBN 978-9984-11-
417-0. — [0312004161] 54(072)(0.034.44)

Skladova, Sanita. Fāžu līdzsvaru un fāžu pāreju 
kinētikas pētīšanas metožu pilnveidošana pēc 
polimorfisma daudzveidīguma atšķirīgu aktīvo 
farmaceitisko vielu izpētes ciklā : promocijas 
darbs / Sanita Skladova ; darba zinātniskais 
vadītājs: Andris Actiņš ; recenzenti: Valdis 
Kaļķis, Māris Turks, Ronalds Zemribo ; Latvi-
jas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 161, [94] lp. : il., 
tab., diagr. ; 30 cm. — Bibliogr.: 149.-159. lp. — 
Disertācijas teksts latviešu valodā, publikācijas 
pielikumā arī angļu valodā. — (Ies.). — 
[0312004009] 544.344(043.3)+615.014(043)
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57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Brante, Daiga. Bioloģija 7. klasei [elektroniskais 
resurss] : skolotāja grāmata / Daiga Brante, 
Regīna Gribuste. — Lielvārde : Lielvārds, 
2012. — 1 CD (96 lpp.) : il., tab. ; 12 cm. — 
(Lielvārds Digitālā bibliotēka). — Metodis-
kais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu 
«Bioloģija 7. klasei». E. Nagle, R. Gribuste 
(ISBN 9789984113142). — ISBN 9789984114071 
(kļūda). — [0312004159] 57(072)(0.034.44)

58 Botānika

Karlsons, Andis. Minerālās barošanās adap-
tīvie mehānismi un minerālelementu no-
drošinājuma īpatnības jūras piekrastes augiem : 
promocijas darbs bioloģijas doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai augu fizioloģijas apakšnozarē / 
Andis Karlsons ; darba vadītājs Ģederts 
Ieviņš ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2012. — 128 lp. : il., diagr., kartes, 
tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 109.-128. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0312004002]

581.13(043.3)+581.526(043.3)

Ņečajeva, Jevgenija. Jūras piekrastes augu 
dīgšanas ekofizioloģija: sēklu miera periods 
un vides faktoru ietekme : promocijas darbs 
bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
augu fizioloģijas apakšnozarē / Jevgenija 
Ņečajeva ; darba vadītājs: Ģederts Ieviņš ; Latv-
ijas Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 94 lpp. : il., tab., diagr. ; 30 cm. — Bib-
liogr.: 84.-94. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums arī angļu valodā. — (Ies.). — 
[0312004006] 581.142(043.3)

59 Zooloģija

Kalniņš, Mārtiņš. Spāru (Odonata) sugu 
sastāva izmaiņas, telpiskais sadalījums un 
to ietekmējošie faktori Latvijā : promocijas 
darba kopsavilkums [un darbu kopa] dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai bioloģijā, 
apakšnozare: hidrobioloģija / Mārtiņš Kalniņš ; 
darba zinātniskais vadītājs: Voldemārs Spuņģis ; 
recenzenti: Artūrs Škute, Solvita Strāķe, Edu-
ardas Budrys ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 43, [84] lpp. : krās. il., diagr., kartes, tab., 
sh. ; 30 cm. — Bibliogr.: 39.-43. lpp. — Kopsavil-
kuma teksts latviešu valodā, publikāciju teksts 
angļu valodā. — (Ies.). — [0312004005]

595.733(474.3)(043.2)

Ķerus, Viesturs. Latvijas ligzdojošo putnu 
stāvokļa pārmaiņas laikā no 1980. līdz 2010. gad-
am : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai 
bioloģijas nozarē, apakšnozare: zooloģija / Vi-
esturs Ķerus ; darba vadītājs Jānis Priednieks ; 
recenzenti: Raivo Mänd, Jānis Vīksne, Tatjana 
Zorenko ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fa-
kultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 
71, 12, [36] lp. : il., tab., diagr. karte ; 30 cm. — 
Bibliogr.: 65.-70. lpp. — (Ies.). — [0312004003]

598.2(474.3)(043.3)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Bormane, Inga. Citokīnu un adhēzijas mole-
kulu koncentrācijas serumā kā endotēlija dis-
funkcijas pakāpes rādītāji : promocijas darbs / 
Inga Bormane ; darba vadītājs Pēteris Tretjako-
vs ; recenzenti: Vija Zaiga Kluša, Alfrēds Jānis 
Sīpols, Līga Aberberga-Augškalne ; Latvijas 
Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : Lat-
vijas Universitāte, 2011. — 258 lp. : il., diagr., sh., 
tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 246.-257. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0312004015]

612.1(043.3)+611.018.74(043)

Ducena, Kristīne. Jaunu molekulāro marķieru 
identifikācija vairogdziedzera ļaundabīgo 
audzēju agrīnai diagnostikai : promocijas 
darba kopsavilkums medicīnas doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai internajā medicīnā, 
apakšnozare: endokrinoloģija = Search for 
new molecular markers of thyroid cancer : syn-
opsis of the doctoral thesis : subbranch: endo-
crinology / Kristīne Ducena ; darba zinātniskais 
vadītājs Valdis Pīrāgs ; reviewers: Renāte 
Ligere, Andrejs Ērglis, Jānis Kloviņš ; Latvijas 
Universitāte. Medicīnas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — 72 lpp. : diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 34.-38., 67.-71. lpp. — 
Teksts paral. laviešu un angļu valodā. — 
[0312001329] 616.441-006.04-07(043.2)

Miščuks, Aleksejs. A new solution for the 
problems of regional anaesthesia : synopsis of 
the doctoral thesis for the acquisition of the de-
gree of Doctor of Medicine / Aleksejs Miščuks ; 
thesis supervisor: Māris Mihelsons ; reviewers: 
Dainis Krieviņš, Biruta Mamaja, Andres Sell ; 
University of Latvia. Faculty of Medicine. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 70 lpp. : 
krās. il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 68.-
70. lpp. — [0312001327] 616-089.5(043.2)

Miščuks, Aleksejs. Jauns reģionālās anestēzijas 
problēmu risinājums : promocijas darba kop-
savilkums medicīnas zinātņu doktora grāda 
iegūšanai ķirurģijas specialitātē / Aleksejs Miš-
čuks ; promocijas darba vadītājs: Māris Mi-
helsons ; recenzenti: Dainis Krieviņš, Biruta 
Mamaja, Andres Sell ; Latvijas Universitātes Me-
dicīnas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2011. — 67 lpp. : krās. il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 64.-66. lpp. — [0312001328]

616-089.5(043.2)

Morics, Andreass. Organisma attīrīšana : 
veselība un alternatīva medicīna / Andreass 
Morics ; tulkojusi Irīda Miska ; zinātniskā re-
daktore Ineta Grīnfelde ; atbildīgā redaktore 
Anna Pavlovska ; literārā redaktore Marita 
Freija ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Jumava, 2012. — 197, 
[1] lpp. : il. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Timeless se-
crets of health and rejuvenation. — ISBN 978-
9934-11-106-8. — [0312001906] 615.85

62 Inženierija. Tehnoloģija vispār

620 Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas 
nozīmes materiāli. Spēkstacijas. Enerģētikas 
ekonomika

Vempers, Guntars. Energosistēmu attīstības 
projektu izvērtēšana brīvā tirgus ekonomikas 
apstākļos : promocijas darbs / Guntars Vem-
pers ; zinātniskais vadītājs A. S. Sauhats ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elek-
trotehnikas fakultāte. Enerģētikas institūts. — 
Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2012. — 157, 
[47] lp. : il., diagr., sh., tab., kartes ; 31 cm. — Bib-
liogr.: 152.-156. lp. — Anotācija paral. latviešu, 
angļu, krievu val. — (Ies.). — [0312004014]

620.9(474.3)(043)

621 Mehāniskā inženierija vispār.  
Kodolu tehnoloģija. Elektriskā inženierija. 
Ražošanas iekārtas

Dreija, Zita. Cilindrisku detaļu mezglu ar 
uzspīlējumu salikšanas tehnoloģiskā procesa 
izpēte : promocijas darbs : nozare: mašīnzi-
nātne, apakšnozare: mašīnbūves tehnoloģija / 
Zita Dreija ; zinātniskais vadītājs Fr. Sud-
nieks ; zinātniskais konsultants O. Liniņš ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Transporta un 
mašīnzinību fakultāte. Mašīnbūves tehnoloģijas 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2012. — 124 lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — Bib-
liogr.: 117.-124. lp. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā. — (Ies.). — 
[0312004012] 621.717(043)

Gavrilov, Gerard. Development of integrated 
exploitation aproach to determine technical 
condition of high power transformers : sum-
mary of doctoral thesis / Gerard Gavrilov ; sci-
entific head: Jānis Dirba ; scientific work’s con-
sultant: Sandra Vītoliņa ; reviewers: Vladislavs 
Pugačevs, Jānis Gerhards, Žilvinasu Bazarasu ; 
Riga Technical University. Power Engineer-
ing and Electrical Engineering Faculty. Power 
Engineering Institute. Electrical Machines and 
Apparatus Department. — Riga : RTU Publish-
ing House, 2012. — 40 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 8.-10., 37.-40. lpp. — ISBN 
978-9934-10-316-2 : 50 pieces. — [0312001612]

621.314(043)

Gavrilovs, Gerards. Apvienotās ekspluatācijas 
pieejas izstrāde lieljaudas transformatoru 
tehniskā stāvokļa noteikšanai : promocijas dar-
ba kopsavilkums / Gerards Gavrilovs ; zināt-
niskais vadītājs Jānis Dirba ; zinātniskā darba 
konsultante Sandra Vītoliņa ; recenzenti: Vla-
dislavs Pugačevs, Jānis Gerhards, Žilvinasu 
Bazarasu ; Rīgas Tehniskā universitāte. Ener-
ģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Enerģē-
tikas institūts. Elektrisko mašīnu un aparātu 
katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2012. — 
40 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 8.-
10., 37.-40. lpp. — ISBN 978-9934-10-315-5 : 30 
eks. — [0312001613] 621.314(043)
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Skobeleva, Natalja. Selection of urban net-
work’s optimum parameters at early stages of 
development designs : summary of doctoral 
thesis / Natalja Skobeleva ; scientific supervi-
sor: S. Guseva ; opponents: Edvins Vanzovics, 
Iraida Kolcunova, Inga Zicmane ; Riga Techni-
cal University. Faculty of Power and Electrical 
Engineering. Institute of Power Engineering. — 
Riga : Riga Technical University, 2012. — 46, 
[6] lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 8.-
10., 44.-46. lpp. — ISBN 978-9934-8302-1-1. — 
[0312001242] 621.311.1(474.362.2)(043)

Месняев, Александр. Matemātiskās mode-
lēšanas izmantošana speciālas nozīmes sin-
hrono mašīnu magnētisko sistēmu izpētē un 
optimizācijā : promocijas darba kopsavilkums / 
Aleksandrs Mesņajevs ; zinātniskais vadītājs 
A. Zviedris ; recenzenti: Vladislavs Pugačevs, 
Aleksandrs Gasparjans, Olegs Šapovalovs ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un ele-
ktrotehnikas fakultāte. Enerģētikas institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2012. — 23 lpp. : il., 
diagr., tab. ; 22 cm. — Bibliogr.: 7. lpp. — ISBN 
978-9934-10-312-4 : 50 eks. — [0312001577]

621.313.32(043)

Месняев, Александр. Usage of mathemati-
cal modeling for special purpose synchronous 
machine’s magnetic system investigation and 
optimization : summary of doctoral thesis / 
Aleksandrs Mesnyayevs ; scientific supervisor: 
A. Zviedris ; reviewers: Vladislavs Pugačevs, 
Aleksandrs Gasparjans, Olegs Šapovalovs ; 
Riga Technical University. Faculty of Power 
and Electrical Engineering. Institute of Power 
Engineering. — Riga : RTU Publishing House, 
2012. — 23 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 7. lpp. — ISBN 978-9934-10-313-1 : 50 cop-
ies. — [0312001578] 621.313.32(043)

625 Sauszemes transporta civilās 
inženierbūves. Dzelzceļa mašīnbūve. 
Automaģistrāļu inženierbūves

Rijkure, Astrīda. Latvijas autoceļu attīstībai 
nepieciešamo resursu piesaiste un sadale : 
promocijas darba kopsavilkums doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, 
apakšnozare: Latvijas tautsaimniecība = Nec-
essary resource attraction and its allocation for 
the development of Latvia’s auto roads : sum-
mary of doctoral thesis : submitted for the doc-
toral degree in economics, subfield: economy of 
Latvia / Astrīda Rijkure ; zinātniskais vadītājs 
Roberts Škapars ; recenzenti: Ērika Šumilo, 
Anatolijs Magidenko, Ingrīda Jakušonoka ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 83 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 11.-14., 39. lpp. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā (ar atsevišķām titullapām). — 
ISBN 978-9984-45-517-4. — [0312001187]

625.7/.8(474.3)(043.2)+338.47(474.3)(043.2)

Rijkure, Astrīda. Latvijas autoceļu attīstībai 
nepieciešamo resursu piesaiste un sadale : pro-
mocijas darbs ekonomikas doktora (Dr.oec.) 
zinātniskā grāda iegūšanai : nozare: ekonomika, 
apakšnozare: Latvijas tautsaimniecība / Astrīda 
Rijkure ; darba zinātniskais vadītājs Roberts 
Škapars ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un 
vadības fakultāte. Tautsaimniecības katedra. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 192, [6] lp. : 
il., tab., diagr., kartes ; 31 cm. — Bibliogr.: 184.-
192. lp. — (Ies.). — [0312054775]

625.7/.8(474.3)(043.3)+338.47(474.3)(043.3)

629 Transportlīdzekļu inženierija

Kovals, Edgars. Peldošu objektu dinamikas 
analīze : promocijas darbs / Edgars Kovals ; 
zinātniskais vadītājs Jānis Vība ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Transporta un mašīnbūves fakul-
tāte. Mehānikas institūts. — Rīga : Rīgas Teh-
niskā universitāte, 2012. — 129 lpp. : krās. il., 
diagr., tab. ; 25 cm. — Bibliogr.: 127.-129. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā. — [0312004013] 629.5.037(043)

Kuģu uzbūve : metodiskais līdzeklis LJA 
studentiem un LJA Jūrskolas audzēkņiem / 
sastādītājs J. Grāvītis ; Latvijas Jūras akadēmija. 
Jūras Transporta nodaļa. — Otrs, atkārtots iz-
devums. — Rīga : Latvijas Jūras akadēmija, 
2012. — 112 lpp. : il. ; 30 cm. — Bibliogr.: 
109. lpp. — ISBN 978-9984-49-590-3. — 
[0312001940] 629.5(072)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Bregnballe, Jakobs. Rokasgrāmata recirkulā-
cijas akvakultūrā : ievads jaunās, videi drau-
dzīgās un augstražīgās slēgtajās zivju audzē-
šanas sistēmās / Jakobs Bregnballe ; no angļu 
valodas tulkojis Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskais institūts 
«BIOR» ; priekšvārdu, 3.-4. lpp., autori Tomass 
Moth-Poulsens, Aina Afanasjeva. — Jelgava : 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 
2011. — 64 lpp. : krās. il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Par autoru: 4. lpp. — Bibliogr.: 62. lpp. — 
[0312001887] 639.3.04(035)+639.3.06(035)

656 Transporta un pasta pakalpojumi. 
Satiksmes organizācija un kontrole

Patļins, Antons. Integrated system solution 
development for public transport sustain-
ability : summary of doctoral thesis / Antons 
Patlins ; scientific supervisor: N. Kunicina ; op-
ponents: Ivars Rankis, Jurijs Merkurjevs, Jerzy 
Mikulski ; Riga Technical University. Faculty 
of Power and Electrical Engineering. Institute 
of Industrial Electronics and Electrical En-
gineering. — Riga : RTU Publishing House, 
2012. — 28 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
6.-7., 20.-28. lpp. — ISBN 978-9934-10-304-9 : 35 
copies. — [0312001395] 656.025.2(043)

Patļins, Antons. Integrētā sistēmas risinājuma 
izstrādāšana sabiedriskā transporta ilgtspējīgai 
attīstībai : promocijas darba kopsavilkums / An-
tons Patļins ; zinātniskais vadītājs N. Kuņicina ; 
recenzenti: Ivars Raņķis, Jurijs Merkurjevs, 
Jerzy Mikulski ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. In-
dustriālās elektronikas un elektrotehnikas 
institūts. — Rīga : RTU izdevniecība, 2012. — 
28 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 6.-7., 
20.-28. lpp. — ISBN 978-9934-10-303-2 : 35 
eks. — [0312001394] 656.025.2(043)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Ulmanis, Juris. Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju apgūšanas noteicošie faktori un 
izmantošanas problēmas Latvijas uzņēmumu 
vadībā : promocijas darba kopsavilkums dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē, 
apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība = Infor-
mation and communications technology fac-
tors for adoption and useage determinants in 
the management of Latvian companies : sum-
mary of doctoral thesis : submitted for the doc-
toral degree in management, sub-branch: busi-
ness management / Juris Ulmanis ; zinātniskais 
vadītājs Andris Deniņš ; recenzenti: Ērika 
Šumilo, Konstantīns Didenko, James Bowen ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 83, [1] lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 9.-11., [84.] lpp. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā (ar atsevišķām titullapām). — 
ISBN 978-9984-45-521-1. — [0312001190]

658(474.3)(043)

662 Sprāgstvielas. Kurināmais

Māliņš, Kristaps. Rapšu eļļas pāresterificēšanas 
reakcijas ietekmējošie faktori un to optimizācija : 
promocijas darba kopsavilkums = Factors af-
fecting the transesterification reactions of rape-
seed oil and their optimisation : summary of 
doctoral thesis / Kristaps Māliņš ; zinātniskais 
vadītājs V. Kampars ; recenzenti: Māra Jure, 
Andris Morozovs, Bruno Andersons ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte. Lietišķās ķīmijas 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2012. — 52 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
8.-10., 24.-26. lpp. — Teksts paral. latviešu un 
angļu valodā. — [0312001506]

662.756.3(043)+665.334.9(043)+
+665.1.097(043)

67 Dažādas nozares, amatniecība un amati

Šakale, Gita. Polimēra—nanostrukturēta 
oglekļa kompozītu izstrāde un to īpašību iz-
pēte pielietojumam ķīmiskajos sensoros : 
promocijas darbs / Gita Šakale ; zinātniskais 
vadītājs M. Knite ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. 
Tehniskās fizikas institūts. — Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2012. — 160 lp. : krās. il., 
diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 151.-158. lp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā. — (Ies.). — [0312004001]

678.5.067(043)+537:678.5.067(043)

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, 
amati un arodi

Mana leļļu māja : uzbūvē un iekārto! : ar di-
vām lellēm un vairāk nekā 70 mēbelēm un 
mājlietām / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore 
Santa Kazāka ; ilustrācijas: Mirela Tufan. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2012]. — [24] lp. : krās. 
il. ; 28 cm. — Nosaukums no vāka. — ISBN 978-
9984-43-497-1. — [0312001862]

688.722(02.053.2)+087.5
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69 Celtnieka (būvēšanas) arods. 
Būvmateriāli. Būvdarbu veikšanas 
tehnoloģija un process

Žandeckis, Aivars. Moduļveida saules un 
granulu kombinētā sistēma daudzdzīvokļu 
ēkai. Eksperimentālā izpēte un optimizācija : 
promocijas darbs / Aivars Žandeckis ; zināt-
niskie vadītāji: D. Blumberga, C. Rochas ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības 
un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2012. — 122 lpp. : il., 
diagr., sh., tab. ; 25 cm. — Bibliogr.: 14.-19., 110.-
115. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-8196-4-3. — 
[0312004016] 697.7(043)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Čapulis, Sergejs. Humānā pieeja sporta 
izglītības saturā un karatēdo mācību procesa 
organizācijā : promocijas darba kopsavilkums 
pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniska 
grāda iegūšanai pedagoģijas zinātņu nozarē, 
skolas pedagoģijas apakšnozarē = The hu-
manistic approach in the content of sport edu-
cation and organization of karatedo teaching 
process : summary of the thesis for obtaining 
the doctoral degree in pedagogy (Dr.paed.) : 
branch: pedagogy, sub-branch: school peda-
gogy / Sergejs Čapulis ; zinātniskais vadītājs 
Aleksejs Vorobjovs ; recenzenti: Ilga Salīte, Zoja 
Čehlova, Juris Grants ; Daugavpils Universitāte. 
Ilgtspējīgas izglītības institūts. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds 
«Saule», 2012. — 54 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bib-
liogr.: 25.-27., 51.-54. lpp. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu val. — ISBN 978-9984-14-
559-4. — [0312001202] 796.853.26(043)

Olympic team Latvia : London, 2012 / text: Aija 
Erta, Marita Vilcina ; design: Vilhelms Irists, 
Rihards Delvers, Ainars Gaidis ; photo: Ilmars 
Znotins ; Latvian Olympic Committee. — Riga : 
Latvian Olympic Committee, 2012. — 64 lpp. : 
krās. il., ģīm., kartes ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
8034-2-0. — [0312001806]

796.032.2(410)(=174)(035)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Mana pasaku krātuvīte : [pirmsskolas vecuma 
bērniem] / tulkojis Ingus Josts ; redaktore Santa 
Kazāka. — Rīga : Egmont Latvija, [2012]. — 185, 
[1] lpp. : krās. il. ; 29 cm. — ISBN 978-9984-43-
470-4 (ies.). — [0312001857] 82-343+398.21

81 Valodniecība un valodas

Boge, Iveta. Valodu politikas īstenošanas va-
dība Latvijas valsts augstskolās : promocijas 
darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai vadībzinātnes nozarē, apakšnozare: 
izglītības vadība = Language policy implemen-
tation management in state higher education 
institutions in Latvia : summary of doctoral 
thesis : for promotion to the doctor degree 
management science, subdiscipline of educa-
tion management / Iveta Boge ; promocijas 
darba zinātniskā vadītāja Dainuvīte Blūma ; 
recenzenti: Andrejs Geske, Irēna Žogla, Vilfrīds 
Hartmans ; Latvijas Universitāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 99 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 11.-13., 59.-61. lpp. — Tek-
sts paral. latviešu un angļu val. (ar atsevišķām 
titullapām). — ISBN 978-9984-49-478-4 : 50 
eks. — [0312001101]

81’272(474.3)(043)+378(474.3)(043)

811.174 Latviešu valoda

Lūka, Ineta. Lets’ speak Latvian! / Ineta Lūka, 
Anita Emse ; redaktors Sundars Vaidesvarans ; 
vāka foto: Una Šneidere. — Rīga : Biznesa 
augstskola Turība, 2012. — 62 lpp. : il. ; 20 cm + 
CD. CD: Business Latvian course: multilingual 
intercultural communication in Europe. — Bib-
liogr.: 59.-62. lpp. — Teksts angļu un latviešu 
val. — ISBN 978-9984-828-68-8. — [0312001914]

811.174’243(075.4)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Ostina, Džeina. Emma : romāns / Džeina Os-
tina ; no angļu valodas tulkojusi Liana Blum-
berga ; māksliniece Aija Andžāne. — Rīga : 
Jumava, [2012]. — 417, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 
978-9934-11-117-4. — [0312001908] 821.111-31

Ostina, Džeina. Prāta apsvērumi : romāns / 
Džeina Ostina ; no angļu valodas tulkojusi Dag-
nija Dreika ; atbildīgā redaktore Arta Goba ; 
māksliniece Aija Andžāne. — Rīga : Jumava. 
SIA «J.L.V.», [2012]. — 241, [1] lpp. ; 20 cm. — 
Oriģ. nos.: Persuasion. — ISBN 978-9934-11-
132-7. — [0312001909] 821.111-31

821.134.2 Spāņu literatūra

Martineza, Rakela. Vienradža ēnas : romāns / 
Rakela Martineza ; no spāņu valodas tulko-
jis un pēcvārdu, 267.-270. lpp., uzrakstījis 
Edvīns Raups ; atbildīgā redaktore Arta Goba ; 
māksliniece Dina Ābele. — Rīga : Jumava. SIA 
«J.L.V.», 2012. — 271, [1] lpp. : il. ; 20 cm — Oriģ. 
nos.: Sombras de unicornio. — ISBN 978-9934-
11-126-6. — [0312001911] 821.134.2-31

821.161.1 Krievu literatūra

Zubkova, Valērija. Saldie sapnīši : dzīvnieku 
figūriņas un šūpuļdziesmas melodija / teksta 
autore Valērija Zubkova ; no krievu valodas at-
dzejojusi Ieva Tarvida ; redaktore Iveta Ikale ; 
ilustrējusi Elīna Repkina. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012. — [6] lpp. : krās. il. ; 25 cm. — 
«Skanīgais mēnestiņš»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: 
Сладкие сны. — ISBN 978-9934-0-2633-1. — 
[0312001816] 821.161.1-93-1

Галилеев, Пётр. Разное течение одной реки : 
(стихотворения) / Пётр Галилеев ; редактор 
Анатолий Буйлов ; художник Александр 
Галилеев ; фотограф Николай Лобанов. — 
Рига : [авторское издание], 2011. — 78, [3] с. : 
цв. ил., портр. ; 21 см. — ISBN 978-9984-49-
442-5 (в пер.). — [0312001868]

821.161.1-1(474.3)

Гусев, Иван. Вдохновение : поэзия / Иван 
Гусев. — Рига : Demokrātisko iniciatīvu at-
balsta centrs, 2012. — 63, [1] с. : ил. ; 21 см. — 
ISBN 978-9984-781-20-4. — [0312001903]

821.161.1-1(474.3)

Смирнов, В. И. Блеснув на солнце… : 
повести и рассказы / В. И. Смирнов. — Рига : 
[авторское издание], 2012.

Кн. 2. — 347 с. ; 21 см. — ISBN 978-9984-
49-501-9. — [0312001922] 821.161.1-94(474.3)

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Drošsirde : dumpīgā princese : lasi un līmē! / 
Disney, Pixar ; tulkojusi Diāna Alksne ; redak-
tore Antra Jansone. — Rīga : Egmont Latv-
ija, 2012. — [24] lpp, [2] lp. uzlīmes : krās. 
il. ; 30 cm. — Oriģ. nos.: Brave. Storybook 
with stickers. — ISBN 978-9984-43-586-2. — 
[0312001860] 82-93-32+087.5

Drošsirde : [stāsts pirmsskolas vecuma 
bērniem] / Disney, Pixar ; tulkojusi Diāna Alk-
sne ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2012. — 67, [3] lpp. : krās. il. ; 30 cm. — 
Oriģ. nos.: Brave movie storybook. — ISBN 
978-9984-43-582-4 (ies.). — [0312001858]

82-93-32

Krāsainie gadalaiki : grāmata gadalaiku 
iepazīšanai / māksliniece Dina Ābele ; Ginta 
Valdmaņa grafiskais noformējums. — Rīga : 
Jumava. SIA «J.L.V», 2012. — [16] lpp. : il. ; 
30 cm. — Nosaukums no vāka. — ISBN 978-
9934-11-128-0. — [0312001917] 82-93-32+087.5

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu 
pētīšana. Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija

Indija : ceļvedis / no angļu valodas tulkojuši: 
Guntis Kalns, Andžela Šuvajeva, Karīna Tillber-
ga ; tulkojuma redaktores Ilona Ruķere, Elga 
Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 
824 lpp. : krās. il., kartes ; 23 cm. — (DK ceļ-
vedis). — Bibliogr.: 820.-821. lpp. — Alfabētiskais 
rād.: 784.-815. lpp. — Oriģ. nos.: India. — ISBN 
978-9934-0-2431-3. — [0312001954] 913(540)

Jūrmala : byen på bølgetoppen! / fotografi: 
O. Martinsons, G. Rudovičs, G. Kozloff, A. 
Meibergs, Ē. Kļaviņa, A. Priede, A. Savostins, 
A. Liepa, Svein-Magne Tunli, J. Ķuze, Aidas 
Indriosius ; Jūrmala kommune ; Jurmala tu-
ristkontor. — Jūrmala : Jūrmala kommune : 
[2012]. — 32, [4] lpp. : krās. il., kartes ; 30 cm. — 
Nosaukums no vāka. — [0312001892]

913(474.362.4)(036)

Jūrmala : kaupunki aallonharjalla! / photos: O. 
Martinsons, G. Rudovičs, S. Tunli, G. Kozloff, A. 
Meibergs, Ē. Kļaviņa, A. Priede, A. Savostins, A. 
Liepa ; Jurmalan kaupunginvaltuusto ; Jurma-
lan matkailuinfokeskus. — Jūrmala : Jurmalan 
kaupunginvaltuusto, [2012]. — 32, [4] lpp. : 
krās. il., kartes ; 30 cm. — Nosaukums no 
vāka. — [0312001900] 913(474.362.4)(036)



9Latvijas Jaunākās Grāmatas Nr. 15 2012. gada 16.–31. augusts

Jūrmala : linn lainetel! / photos: O. Martinsons, 
G. Rudovičs, G. Kozloff, A. Meibergs, Ē. Kļaviņa, 
A. Priede, A. Savostins, A. Liepa, Svein-Magne 
Tunli, J. Ķuze, Aidas Indriosius ; Jūrmala lin-
navolikogu ; Jūrmala turismiinfokeskus. — 
Jūrmala : Jūrmala linnavolikogu, [2012]. — 32, 
[4] lpp. : krās. il., kartes ; 30 cm. — Nosaukums 
no vāka. — [0312001890] 913(474.362.4)(036)

Jūrmala — Stadt auf der Welle! / Tourist-In-
formation Jūrmala ; Photos: O. Martinsons, G. 
Rudovičs, G. Kozloff, A. Meibergs, Ē. Kļaviņa, 
A. Priede, A. Savostins, J. Ķuze, A. Liepa, 
Svein-Magne Tunli, Aidas Indriosius. — Jur-
mala : Stadtverwaltung Jūrmala : [2012]. — 32, 
[4] lpp. : krās. il., kartes ; 30 cm. — Nos. no 
vāka. — [0312001899] 913(474.362.4)(036)

Jūrmala : vågornas stad! / photos: O. Martin-
sons, G. Rudovičs, G. Kozloff, A. Meibergs, Ē. 
Kļaviņa, A. Priede, A. Savostins, A. Liepa, J. 
Ķuze, Svein-Magne Tunli, Aidas Indriosius ; 
Jurmalas stadsfullmäktig ; Jurmala Turist infor-
mations center. — Jūrmala : Jurmalas stadsfull-
mäktige, [2012]. — 32, [4] lpp. : krās. il., kartes ; 
30 cm. — Nosaukums no vāka. — [0312001891]

913(474.362.4)(036)

930 Vēstures zinātne. Historiogrāfija

930.85 Civilizācijas vēsture. Kultūras 
vēsture

Jākobsone, Jana. Kultūrvēsturiskais manto-
jums Kuldīgas pilsētvidē : promocijas darba 
kopsavilkums = Cultural heritage of Kuldi-
ga : the summary of doctoral thesis / Jana 
Jākobsone ; zinātniskais vadītājs Ivars Straut-
manis ; zinātniskais konsultants Jānis Krastiņš ; 
recenzenti: Juris Dambis, Agrita Tipāne, Jānis 
Zilgalvis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Arhi-
tektūras un pilsētplānošanas fakultāte. Arhitek-
tūras un pilsētbūvniecības katedra. — Rīga : 
Rīgas Tehniskā universitāte, 2012. — 57 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 39.-57. lpp. — Teksts lat-
viešu un angļu val. — ISBN 978-9934-8310-
0-3. — [0312001431]

930.85(474.326)(043)+711.4(474.326)(043)

94 Vispārīgā vēsture

94(474.3) Latvijas vēsture

Krieviņa, Vita. Latvijas vēsture : īss izklāsts : 
mācību līdzeklis / Vita Krieviņa ; redaktore 
Ināra Vjacira. — Otrais, papildinātais izde-
vums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 191, 
[1] lpp. : kartes, tab. ; 20 cm. — Palīgrād.: 
182.-[192.] lpp. — ISBN 978-9934-0-3079-6. — 
[0312001955] 94(474.3)(075.3)


