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Emeritētās profesores Rasmas Garlejas publikācijas 

 Monogrāfijas 
  

1973 
  

     1. Пути совершенствования материально-технического снабжения в системе 

объединения "Латвсельхозтехника" : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук : (08.00.05)- экономика, организация 

управления и планирования народного хозяйства (сельского хозяйства) / Расма Яновна 

Гарлея ; Латвийская Сельскохозяйственная академия. - Рига : [б. и.], 1973. - 31 с. : 

схем., табл. - Список работ автора : с. 31. и библиогр. в подстрочных примеч. - 

Диссертация написана на латышском яз. 

  

1974 
  

     2. Нормативы основных производственных фондов и удельных капитальных 

вложений в сельское хозяйство : утверждено 22 июля 1974 г. / материалы подгот.: В. К. 

Розенберга, Р. Я. Гарлея, Р. Ф. Цирценис … [и др.] ; Министерство сельского 

хозяийства Латвийской ССР. Латвийский научно-исследовательский институт 

земледелия и экономики сельского хозяйства. - Рига : [б.и.], 1974. - 43 с.: табл. 

  

1976 
  

     3. Нормативы основных производственных фондов и удельных капитальных 

вложений в сельское хозяйство / материал подгот.: В. К. Розенберга, Р. Я. Гарлея, Р.Ф. 

Цирценис … [и др.] ; Министерство сельского хозяйства Латвийской ССР, Латвийский 

научно-исследовательский институт земледелия и экономики сельского хозяйства. - 

Рига : Управление научно-технической информации, 1976. - 43 с. : табл. 

  

1978 
  

     4. Preču pieprasījums, piedāvājums, cena : mācību līdzeklis / R. Garleja, J. Lindbergs, V. 

Rikšis ; Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija, P. Stučkas Latvijas 

Valsts universitāte. Tirdzniecības ekonomikas katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts 

universitāte, 1978. - 68 lpp. : tab., sh. - Ietver bibliogr. 

  

1979 
  

     5. Iedzīvotāju plaša patēriņa preču pieprasījuma pētīšana : mācību līdzeklis tirdzniecības 

ekonomikas specialitātes studentiem / V. Ruka, R. Garleja ; Р. Stučkas Latvijas Valsts 

universitāte. Tirdzniecības ekonomikas katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts 

universitāte, 1979. - 55 lpp. : sh., tab. - Ietver bibliogr. (53.-54. lpp.). 

  

1980 
  

     6. Tirdzniecības efektivitāte : mācību līdzeklis tirdzniecības ekonomikas fakultātes 

studentiem / Rasma Garleja, Vija Ruka ; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Tirdzniecības 

ekonomikas katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1980. - 44 lpp. : tab., sh. 

- Bibliogr.: 44. lpp. 

  

1981 
  

     7. Darba resursi tirdzniecībā : mācību līdzeklis tirdzniecības ekonomikas un tirdzniecības 

organizācijas un prečzinības specialitātes studentiem / R. Garleja ; P. Stučkas Latvijas Valsts 

universitāte. Tirdzniecības ekonomikas katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts 
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universitāte, 1981. - 44 lpp. : tab. - Bibliogr.: 42.-43. lpp. 

  

     8. Tirdzniecības darbinieku profesionālā estētika un ētika : mācību līdzeklis tirdzniecības 

ekonomikas un tirdzniecības organizācijas un prečzinības specialitātes studentiem / R. 

Garleja, A. Kalnāja ; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Tirdzniecības ekonomikas 

katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1981. - 47, [1] lpp. : sh. - Bibliogr.: 

[48]. lpp. 

  

1982 
  

     9. Экономические аспекты управления трудовыми ресурсами в торговле : учебное 

пособие / Р. Я. Гарлея ; Латвийский государственный университет имени П. Стучки. 

Кафедра экономики торговли. - Рига : Латвийский государственный университет имени 

П. Стучки, 1982. - 122 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 118-121. 

  

1984 
  

     10. Tirdzniecības organizācija : mācību līdzeklis LVU tirdzniecības ekonomikas 

specialitātes studentiem / R. Garleja, V. Ruka, A. Kalnāja, M. Rimša ; V. Rukas red. - Rīga : 

Zvaigzne, 1984. - 250 lpp. : tab., sh. 

  

1985 
  

     11. Педагогические исследования проблем совершенствования содержания форм и 

методов обучения (на примере экономических специальностей вузов ЛатвССР) / Р. 

Гарлея. - Москва : НИИВЩ, 1985. - 270 с. 

  

1986 
  

     12. Tirdzniecības psiholoģijas pamati : mācību līdzeklis vidējo speciālo mācību iestāžu 

audzēkņiem / R. Garleja ; Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija. 

Mācību metodiskais kabinets. - Rīga : LPSR AVSIM, 1986. - 80 lpp. : sh. - Bibliogr.: 80.lpp. 

(16 nos.) un norādes parindēs. 

  

1987 
  

     13. Studentu zinātniskais darbs, tā īpatnības ekonomikas specialitātēs : mācību līdzeklis / 

R. Garleja ; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Tirdzniecības ekonomikas katedra. - Rīga 

: P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1987. - 68 lpp. : tab., diagr. - Bibliogr. atsaucēs un 

59. lpp. 

  

     14. Учебно-научно-производственный комплекс: принципы создания и 

функционирования : методическая разработка / Р. Гарлея, И. Рудуша ; Латвийский 

государственный университет имени П. Стучки. Кафедра экономики торговли. - Рига : 

Латвийский государственный университет имени П. Стучки, 1987. - 19 с. - Библиогр.: с. 

18-19. - Описано по обложке. 

  

1989 
  

     15. Ekonomists un ekonomika / Rasma Garleja. - Rīga : Avots, 1989. - 144 lpp. - 

(Ekonomika un vadīšana). 

  

     16. Педагогические исследования проблем совершенствования содержания, форм и 

методов обучения (на примере экономических специальностей вузов Латвийской ССР) 

: автореферат дисертации ... доктора педагогических наук / Расма Гарлея. - Ленинград : 
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Ленинградский государственный университет, 1989. - 30 с. 

  

1990 
  

     17. Darba sociālā psiholoģija tirdzniecībā : [mācību līdzeklis] / Rasma Garleja ; rec. J. 

Beļčikovs ; red.: A. Roze, S. Liniņa ; Latvijas Universitāte. Finansu un tirdzniecības fakultāte. 

Tirdzniecības ekonomikas katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1990. - 142 lpp. : sh., tab. 

  

1991 
  

     18. Grupu sociālā psiholoģija : (socionomija) : mācību līdzeklis / Rasma Garleja ; rec.: 

Laila Stabulniece, Vitolds Kokars ; red. Jakovs Beļčikovs ; Latvijas Universitāte. 

Tirdzniecības ekonomikas katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1991. - 123 lpp. : il. - 

Bibliogr. nod. beigās. 

  

1992 
  

     19. Studentu zinātniskais darbs, tā īpatnības komerczinību specialitātēs : [mācību līdzeklis] 

/ Rasma Garleja ; rec.: V. Kokars, A. Roze ; atb. par izd. A. Roze ; Latvijas Universitāte. 

Komerczinību katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1992. - 72 lpp .: sh., tab. 

  

1996 
  

     20. Tautsaimniecības pedagoģija : [mācību līdzeklis] / Rasma Garleja ; rec.: Leonards 

Žukovs, Anna Kopeloviča ; Latvijas Universitāte, Ekonomikas katedra ; Latvijas Zinību 

biedrība. - Rīga : LU Ekonomikas katedra ; Latvijas Zinību biedrība, 1996. - 97, [5] lpp. : 

tab., sh. 

  

1997 
  

     21. Sociālā uzvedība : [mācību līdzeklis] / Rasma Garleja. - Rīga : Latvijas Universitāte, 

1997. - 111, [1] lpp. : il., tab. - Bibliogr. nod. beigās. 

  

1998 
  

     22. Vadības zinību maģistrs : studiju programma / I. Baļčune, A. Batraga, R. Garleja ... 

[u.c.] ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 

1998. - [99 lpp.] : tab. 

  

2000 
  

     23. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai / Rasma Garleja. 

- Rīga : RaKa, 2000. - 32 lpp. 

  

     24. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā / Rasma Garleja, Māra Vidnere. 

- Rīga : RaKa, 2000. - 264 lpp. : zīm., ģīm., tab. - Bibliogr.: 259.-264. lpp. 

  

2001 
  

     25. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā : struktūrloģiskās shēmas / 

Rasma Garleja. - Rīga : RaKa, 2001. - 131 lpp. : sh. - Literatūra: 130.-131.lpp. 

  

     26. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā : testi / Rasma Garleja, Māra 

Vidnere. - Rīga : RaKa, 2001. - 317 lpp. - Bibliogr.: 316.-317.lpp. 
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     27. Sociālā uzvedība patērētāja izvēles vadīšanā / Rasma Garleja. - Rīga : RaKa, 2001. - 

179 lpp. 

  

2003 
  

     28. Darbs, organizācija un psiholoģija / Rasma Garleja. - Rīga : RaKa, 2003. - 200 lpp. : 

diagr., il. - Bibliogr.: 194.-200.lpp. un nod. beigās. - Teksts latviešu val., pēcvārds arī angļu 

val. 

  

2006 
  

     29. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē / Rasma Garleja. - Rīga : RaKa, 2006. - 199 lpp. : il. - 

Ietver bibliogr. 

Informācija par grām.: Cilvēkpotenciāls sociālā vidē // Skolotājs. - Nr.5 (2006), 111.lpp. 

  

2010 
  

     30. Darbs, organizācija un psiholoģija / Rasma Garleja. - Rīga : RaKA, 2010. - 205 lpp. : 

il. - Ietver bibliogr. (201.-205. lpp.). - Teksts latviešu val., pēcvārds arī angļu val. 

  

Publikācijas iespieddarbos 
  

1971 
  

     31. Pieprasījuma pētīšanas grupu darbs lauksaimniecības tehnikas apgādē / Rasma Garleja 

// Padomju Latvijas Lauksaimniecība. - Nr.11 (1971, nov.), 9.-10.lpp. 

  

1972 
  

     32. Lauksaimniecības centralizētas apgādes lokveida maršruti / Rasma Garleja // 

Lauksaimniecības kalendārs, 1973. - Rīga : Liesma, 1972. - (1973), 163.-[166.]lpp. 

  

     33. Lokveida maršruti lauksaimniecības apgādē / Rasma Garleja // Ražot vairāk, ražot 

lētāk. - Rīga : Liesma, 1972. - 75.-90.lpp. 

  

     34. Racionāla minerālmēslu uzglabāšana / Rasma Garleja // Padomju Latvijas 

Lauksaimniecība. - Nr.8 (1972, aug.), 8.-10.lpp. 

  

1973 
  

     35. Igaunijas PSR pieredze saimniecību apgādē ar rezerves daļām / Rasma Garleja // 

Padomju Latvijas Lauksaimniecība. - Nr.6 (1973, jūn.), 9.-10.lpp. 

  

1974 
  

     36. Lauksaimniecību apkalpojošo uzņēmumu lietderība / Rasma Garleja // 

Lauksaimniecības kalendārs, 1975. - Rīga : Liesma, 1974. - (1975), 119.-127.lpp. 

  

     37. Optimāla mašīnu un traktoru parka noteikšana, izmantojot tehnoloģiskās kartes / R. 

Garleja, V. Rozenberga // Padomju Latvijas Lauksaimniecība. - Nr.10 (1974, okt.), 10.-

18.lpp. 

  

1975 
  

     38. Пути рационального использования основных фондов в сельском хозяйстве 
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Латвийской ССР / В. К. Розенберг, Р. Я. Гарлея, Г. А. Войцеховский // Опыт аграрного 

и аграрно-промышленного кооперирования и рациональное использование 

капитальных вложений в сельском хозяйстве : (материалы научно-практической 

конференции) / Западное отделение ВАСХНИЛ, БелНИИЭОСХ. - Минск : 

БелНИИЭОСХ, 1975. - С.100-104. 

  

1977 
  

     39. Lauksaimnieciskās ražošanas pamatfondu normatīvu nozīme plānošanā un to 

aprēķināšanas metodika : 3.1. nodaļa / V. Rozenberga, R. Garleja // Ražošanas efektivitāte un 

pamatfondi lauksaimniecībā / sast. D. Romānovs. - Rīga : Liesma, 1977. - 81.-94.lpp. 

  

     40. Normatīvu lietošana pamatfondu nepieciešamā daudzuma noteikšanai lauksaimniecībā 

: 3.2. nodaļa / V. Rozenberga, R. Garleja // Ražošanas efektivitāte un pamatfondi 

lauksaimniecībā / sast. D. Romānovs. - Rīga : Liesma, 1977. - 94.-112.lpp. 

  

     41. Метод оценки эффективности труда в торговле / Р. Гарлея. - Библиогр.: с.86 // 

Экономическая эффективность и технический прогресс в торговле : республиканский 

межвузовский сборник научных трудов / под общ. ред. Р. Гарлеи ; Латвийский 

государственный университет имени П. Стучки. Кафедра экономики торговли. - Рига : 

Латвийский государственный университет имени П. Стучки, 1977. - С.70-86 : табл. 

  

1978 
  

     42. Планирование капитальных вложений в условиях интенсификации сельского 

хозяйства / В. К. Розенберга, Р. Гарлея. - Библиогр.: с.124 // Эффективность экономики 

в условиях индустриализации сельского хозяйства / ред. П. Д. Барбалис ; Министерство 

сельского хозяйства Латвийской ССР, Латвийский научно-исследовательский институт 

земледелия и экономики сельского хозяйства. - Рига : Зинатне, 1978. - С.[111]-124 : 

табл. 

  

     43. Показатели экономической эффективности торговли / Расма Гарлея // 

Совершенствование экономических методов анализа и планирования в торговле. - 

Тарту : [б.и.], 1978. - С.64-65. 

  

     44. Управление покупательским спросом / Расма Гарлея // Проблемы экономики и 

управления торговлей на современном этапе : тезисы докладов республиканской 

научной конференции / Кафедра экономики торговли Латвийского государственного 

университета имени П. Стучки ... [и др.]. - Рига : Латвийский государственный 

университет имени П. Стучки, 1978. - С.50-51. 

  

1979 
  

     45. Показатели социально-экономической эффективности в торговле / Расма Гарлея 

// Организация изучения спроса и товарного обращения : межвузовский сборник 

научных трудов / Латвийский государственный университет имени П. Стучки. Кафедра 

экономики торговли. - Рига : Латвийский государственный университет имени П. 

Стучки, 1979. - С.42-48. 

  

     46. Резервы технического прогресса в торговле / Расма Гарлея // Экономические 

стимулы научно-технического прогресса. - Тарту : [б.и.], 1979. - С.151-152. 

  

1980 
  

     47. Tautas patēriņa preču pieprasījums, piedāvājums un cena / R. Garleja // Padomju 
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tirdzniecības ekonomika : mācību līdzeklis augstskolu ekonomikas specialitāšu studentiem / 

V. Rukas redakcija. - Rīga : Zvaigzne, 1980. - 65.-79.lpp. 

  

     48. Tirgus un tirdzniecība sociālismā : padomju tirdzniecības būtība un nozīme 

paplašinātajā atražošanā / R. Garleja // Padomju tirdzniecības ekonomika : mācību līdzeklis 

augstskolu ekonomikas specialitāšu studentiem / V. Rukas redakcija. - Rīga : Zvaigzne, 1980. 

- 22.-30.lpp. 

  

     49. Tirgus un tirdzniecība sociālismā : padomju tirdzniecības sociālekonomiskās formas / 

R. Garleja // Padomju tirdzniecības ekonomika : mācību līdzeklis augstskolu ekonomikas 

specialitāšu studentiem / V. Rukas redakcija. - Rīga : Zvaigzne, 1980. - 30.-42.lpp. 

  

     50. Tirgus un tirdzniecība sociālismā : tautas patēriņa preču tirgus / R. Garleja // Padomju 

tirdzniecības ekonomika : mācību līdzeklis augstskolu ekonomikas specialitāšu studentiem / 

V. Rukas redakcija. - Rīga : Zvaigzne, 1980. - 10.-22.lpp. 

  

     51. О качественной оценке специалистов в торговле / Расма Гарлея // Экономика и 

управление торговлей в развитом социалистическом обществе : межвузовский сборник 

научных трудов / Латвийский государственный университет имени П. Стучки. Кафедра 

экономики торговли. - Рига : Латвийский государственный университет имени П. 

Стучки, 1980. - С.28-32. 

  

1981 
  

     52. Вопросы экономики и управления торговлей в развитом социалистическом 

обществе / Р. Я. Гарлея, В. В. Рука. - Библиогр.: с.74 // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas 

Vēstis = Известия Академии наук Латвийской ССР. - N 8 (1981), с.65-74 : схем. 

  

1982 
  

     53. Хозяйственный механизм и социально-экономические аспекты труда в торговле / 

Расма Гарлея // Совершенствование хозяйственного механизма в торговле : тезисы 

докладов научной конференции, Рига, 22-23 апреля 1982 г. / Министерство высшего и 

среднего специального образования Латвийской ССР, Министерство торговли 

Латвийской ССР, Латвийский государственный университет имени П. Стучки. Кафедра 

экономики торговли, Латвийский республиканский союз потребительских обществ. - 

Рига : Латвийский государственный университет имени П. Стучки, 1982. - С.85-87. 

  

1983 
  

     54. Darba ražīguma dinamikas izpēte tirdzniecībā / R. Garleja, T. Gasparenoka. - 

Izmantotās literatūras saraksts : 58.-[59.]lpp. - Kopsav. krievu val.: Исследование динамики 

роста производительности труда в торговле, [59.]lpp. // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas 

Vēstis = Известия Академии наук Латвийской ССР. - N 7 (1983), 50.-59.lpp. : tab. 

  

     55. Взаимодействие системы "Наука - вуз - производство" / Расма Гарлея // 

Проблемы совершенствования управления народным хозяйством : республиканская 

научно-практическая конференция : Рига, 1-3 декабря 1983 года : тезисы докладов / 

Латвийский государственный университет имени П. Стучки, Латвийский 

республиканский совет научно-технических обществ. - Рига : Латвийский 

государственный университет имени П. Стучки, 1983. - С.76-77. 

  

     56. Проблемы управления трудовыми ресурсами в торговле / Расма Гарлея // 

Совершенствование производственных отношений в торговле : межвузовский сборник 

научных трудов / Латвийский государственный университет имени П. Стучки. Кафедра 
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экономики торговли. - Рига : Латвийский государственный университет имени П. 

Стучки, 1983. - С.33-40. 

  

1985 
  

     57. Активные методы обучения как средство интенсификации процесса подготовки 

специалистов / Р. Гарлея, Я. Бельчиков // 7-ая межведомственная школа-семинар по 

активным методам обучения : сборник тезисов. - Вильнюс : ВГУ имени В. Капсукас, 

1985. - С.9-10. 

  

     58. Рабочая программа интегрированного курса / Р. Гарлея. - (Опыт и предложения) 

// Вестник высшей школы. - N 10 (1985), с.[79]. 

  

     59. Совершенствование подготовки экономистов в высшей школе – 

народнохозяйственная проблема / Р. Гарлея. - (Экономика). - Библиогр. в подстрочных 

примеч. // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis = Известия Академии наук 

Латвийской ССР. - N 12 (1985), с.26-31. 

  

     60. Учебный элемент как средство активизации профессионально-познавательной 

потребности студентов / Расма Гарлея // Формирование активности учащихся и 

студентов в коллективе : сборник научных трудов / Латвийский государственный 

университет имени П. Стучки. Кафедра педагогики и психологии. - Рига : Латвийский 

государственный университет имени П. Стучки, 1985. - С.35-40. 

  

1986 
  

     61. Ekonomisko studiju saturs saistībā ar saimniecisko mehānismu / R. Garleja // 

Saimnieciskā mehānisma pārveidošanas problēmas paātrinātas sociāli ekonomiskās attīstības 

apstākļos. - Rīga : LIM metodiskais kabinets, 1986. 

  

     62. Republikas augstskolu un uzņēmumu sadarbības analīze un vērtēšana speciālistu 

praktiskās sagatavošanas aspektā / R. Garleja // Studentu praktiskās sagatavošanas problēmas. 

- Rīga : LIM informācijas centrs, 1986. 

  

     63. Взаимосвязь экономического обучения в вузе с системой управления 

хозяйственным механизмом / Р. Я. Гарлея // Республиканская конференция «Проблемы 

перестройки хозяйственного механизма в условиях ускорения социально-

экономического развития страны», г. Юрмала, 1-2 ноября 1986 года : тезисы докладов / 

Министерство высшего и среднего специального образования Латвийской ССР, 

Латвийский государственный университет имени П. Стучки, Всесоюзный совет НТО 

… [и др.]. - Рига : ЛатНИИНТИ, 1986. - Ч.1, с.22-23. 

  

     64. Системный дидактико-воспитательный подход к формированию научного 

мировозрения студентов / Расма Гарлея // Республиканская научно-методическая 

конференция "Методологические предпосылки и методические средства повышения 

эффективности преподавания общественных дисциплин и осуществление непрерывной 

мировоззренческой подготовки специалистов" : тезисы докладов : г. Рига, 28-29 ноября 

1986 года / Латвийский государственный университет имени П. Стучки. - Рига : 

Латвийский государственный университет имени П. Стучки, 1986. - С.112-115. 

  

     65. Функциональная направленность обучения - требование квалификационной 

характеристики специальности / Расма Гарлея // Совершенствование учебного процесса 

в аспекте требований квалификационных характеристик специальностей финансы и 

кредит, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности. Секция финансов и 

кредита / Латвийский государственный университет имени П. Стучки ... [и др.]. - Рига : 
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Латвийский государственный университет имени П. Стучки, 1986. - С.10-12. 

  

     66. Целевой подход к управлению качеством подготовки специалистов / Расма 

Гарлея // Тезисы докладов конференции "Повышение роли экономических рычагов и 

методов в интенсификации промышленного производства" : (Вильнюс, 14-15 ноябрь 

1986 года) / Министерство высшего и среднего специального образования ЛитССР ... [и 

др.]. - Вильнюс : Вильнюсский университет имени В. Капсукас, 1986. 

  

1987 
  

     67. Diplomdarba praktiskā nozīmīguma vērtēšana / Rasma Garleja // Kursa un 

diplomdarbu izstrādes metodiskie jautājumi. - Rīga : LIM metodiskais kabinets, 1987. 

  

     68. Ekonomiskais mehānisms kā saimniekošanas mehānisma sastāvdaļa / Rasma Garleja // 

Saimnieciskā mehānisma pilnveidošanas pieredze un problēmas. - Rīga : P. Stučkas Latvijas 

Valsts universitāte, 1987. - 5.-9.lpp. 

  

     69. Анализ и оценка форм сотрудничества вузов республики с предприятиями в 

области практической подготовки специалистов / Расма Гарлея // Проблемы 

практической подготовки студентов : материалы Всесоюзного совещания по проблеме 

практической подготовки студентов инженерно-технических специальностей в свете 

современных требований высшей школы / Министерство высшего и среднего 

специального образования СССР. НМС по практической подготовке студентов 

инженерно-технических специальностей, Министерство высшего и среднего 

специального образования ЛатвССР. Рижский политехнический институт имени А. Я. 

Пельше. - Рига : Рижский политехнический институт, 1987. - С.35-43. 

  

1988 
  

     70. Деловые игры - стержень методов обучения / Р. Гарлея, Я. Бельчиков // 

Эвристические и ролевые игры в интенсификации учебного и научного творчества 

студентов. - Казань : Казанский Государственный университет, 1988. 

  

     71. Научно-образовательный потенциал торговли в новых условиях хозяйствования / 

Расма Гарлея // Tirdzniecības efektivitāte jaunajos saimniekošanas apstākļos : referātu tēzes : 

Rīgā, 1988. g. 29.-30. novembrī = Эффективность торговли в новых условиях 

хозяйствования / atb. red. A. Roze ; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Tirdzniecības 

ekonomikas katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1988. - 25.-28.lpp. 

  

     72. Новый подход к обучению специалистов в области торговли / Расма Гарлея // 

Функционирование торговли в условиях торгово-промышленного комплекса : сборник 

научных трудов / Министерство народного образования ЛатвССР. Латвийский 

государственный университет имени П. Стучки. Кафедра экономики торговли. - Рига : 

Латвийский государственный университет имени П. Стучки, 1988. - С.173-181. 

  

     73. Самостоятельная работа студентов во время внутривузовской практики / Р. Я. 

Гарлея // Материалы всесоюзной научно-методической конференции 

«Совершенствование планирования и организации самостоятельной работы студентов» 

/ Государственный комитет СССР по народному образованию, Министерство 

народного образования БССР, Белорусский государственный институт народного 

хозяйства имени В. В. Куйбишева … [и др.]. - Минск : Белорусский государственный 

институт народного хозяйства имени В. В. Куйбишева, 1988. - С.67-69. 

  

     74. Самостоятельная работа студентов во время внутривузовской практики / Расма 

Гарлея // Республиканская научно-методическая конференция "Проблемы управления 
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самостоятельной работой студентов в условиях перестройки высшего образования" : 

тезисы докладов : г. Рига, 18 марта 1988 года / Латвийский государственный 

университет имени П. Стучки. - Рига : Латвийский государственный университет 

имени П. Стучки, 1988. - С.29-32. 

  

1989 
  

     75. Nedrīkstam kļūdaini eksperimentēt / Rasma Garleja // Skolotāju Avīze. - Nr.44 (1989, 

1.nov.), 11.lpp. 

  

     76. Tas ir fundamentāls pētījums : [par izglītības koncepciju] / Rasma Garleja // Skolotāju 

Avīze. - Nr.9 (1989, 11.maijs), 4.lpp. 

  

     77. Деятельностный подход к процессу обучения - способ развития творческой 

индивидуальности специалиста / Расма Гарлея // Формирование творческой 

индивидуальности специалиста в вузе. - Грозный : [б.и.], 1989. 

  

     78. Личность молодого специалиста в трудовом коллективе / Расма Гарлея // 

Взаимосвязь формирования личности и коллектива : [сборник статей] / Латвийский 

государственный университет имени П. Стучки. Кафедра педагогики и психологии. - 

Рига : Латвийский государственный университет имени П. Стучки, 1989. - С.50-51. 

  

     79. Некоторые проблемы разработки квалификационных характеристик 

специалистов экономического профиля / Р. Гарлея, Л. Романкова // Перспективные 

системы управления качеством подготовки специалистов : (исследование, 

проектирование, внедрение). - Москва : НИИВШ, 1989. 

  

     80. Оценка эффективности воспитательной системы вуза / Расма Гарлея // 

Воспитательная система учебного заведения как объект педагогического управления : 

всесоюзая конференция, г. Рига, 23-25 нояб. 1989 г. : тезисы докладов / Латвийский 

государственный университет имени П. Стучки ... [и др.]. - Рига : Латвийский 

государственный университет имени П. Стучки, 1989. - Ч.2, с.11-12. 

  

1990 
  

     81. Kā būt bagātajam avotam? : [par augstskolu problēmām] / Rasma Garleja. - 

(Viedoklis) // Izglītība. - Nr.11 (1990, 21.marts), 4.lpp. 

  

     82. Studentu patstāvīgā darba formas un metodes / R. Garleja, V. Kokars // Mācību 

metodiskie eksperimenti finanšu un tirdzniecības fakultātes studentu patstāvīgajā darbā : 

metodiski norādījumi / sast.: R. Garleja, V. Kokars ; Latvijas Universitāte. Finansu un 

tirdzniecības fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1990. - 7.-14.lpp. : diagr. 

  

     83. Studentu patstāvīgā darba vieta mācību procesā / Rasma Garleja // Mācību metodiskie 

eksperimenti finanšu un tirdzniecības fakultātes studentu patstāvīgajā darbā : metodiski 

norādījumi / sast.: R. Garleja, V. Kokars ; Latvijas Universitāte. Finansu un tirdzniecības 

fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1990. - 4.-7.lpp. 

  

1991 
  

     84. Dažas metodoloģiskas prasības starpdisciplīnu integrācijā augstskolas mācību saturā / 

Rasma Garleja // Vispasaules latviešu zinātņu kongress, Rīga, 1991. gada 12.-17. jūlijs : 

referātu tēzes, referentu adreses un īsbiogrāfijas. - Rīga, 1991. - 6.sēj.: Izglītība un 

pedagoģija. Psiholoģija. Vēsture. Zinātņu un augstskolu vēsture, [18.]lpp. - Lpp. nav 

numurētas. 
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     85. Ekonomiskās izglītības attīstības problēmas Latvijas Republikā / R. Garleja // 

Tirdzniecības attīstības reģionālās problēmas : zinātniskie raksti = Региональные проблемы 

развития торговли : научные труды / Latvijas Universitāte. Tirdzniecības ekonomikas 

katedra. - (Latvijas Universitātes zinātniskie raksti = Acta Universitatis Latviensis ; 560.sēj.). 

- Rīga : Latvijas Universitāte, 1991. - 5.-9.lpp. 

  

     86. Komerczinību intelektuālais potenciāls Latvijas tirgus ekonomikas vajadzībām / 

Rasma Garleja // I Vispasaules latviešu zinātnieku kongress : sekcija "Uzņēmējdarbība un 

tirdzniecība" : referātu tēzes. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1991. - 17.-18.lpp. 

  

1992 
  

     87. Akadēmiskās zinātnes un augstākās izglītības integrācijas problēmas / Rasma Garleja // 

Zinātnes Vēstnesis. - Nr.1 (1992, janv.), 4.lpp. 

  

     88. Kā studē ekonomisti ASV universitātēs / Rasma Garleja. - Izmantotā literatūra : 52.lpp. 

// Universitātes akadēmiskā darba problēmas : informatīvi metodisks rakstu krājums / sast. I. 

Ciemiņa ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1992. - 47.-52.lpp. 

  

     89. Komercizglītības attīstības problēmas Latvijas Republikā / R. Garleja, A. Roze, V. 

Strazdiņa // Komercdarbības reorganizācijas virzieni Latvijas Republikā / Latvijas 

Universitāte. Komerczinību katedra. - (Latvijas Universitātes zinātniskie raksti = Acta 

Universitatis Latviensis ; 580.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 1992. - 14.-31.lpp. : tab., 

zīm. 

  

     90. Latvijas tirdzniecība vēstures ceļos / R. Garleja, M. Lodziņa, I. Medne. - Bibliogr.: 

13.lpp. (5 nos.) // Komercdarbības reorganizācijas virzieni Latvijas Republikā / Latvijas 

Universitāte. Komerczinību katedra. - (Latvijas Universitātes zinātniskie raksti = Acta 

Universitatis Latviensis ; 580.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 1992. - 5.-13.lpp. 

  

     91. Nejauksim mērķi ar līdzekļiem / Rasma Garleja // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.9 (1992, 

jūl.), [1.]lpp. 

  

     92. Sociālekonomisko procesu analīze deficītekonomikā / R. Garleja // Marketings. 

Pieredze un problēmas : starptautiskais seminārs / red.: I. Akuličs, J. Beļčikovs ; Latvijas 

Tautsaimniecības institūts, Latvijas Zinību biedrība, Latvijas Universitāte. - Rīga : [b.i.], 

1992. - 36.-37.lpp. 

  

     93. Vai ir nepieciešama nepārtraukta ekonomiskās izglītības sistēma? / Rasma Garleja. - 

Izmantotā literatūra: 22.lpp. // Universitātes akadēmiskā darba problēmas : informatīvi 

metodisks rakstu krājums / sast. I. Ciemiņa ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas 

Universitāte, 1992. - 18.-22.lpp. 

  

     94. What can one expect from education in Latvia / R. Garleja. - Anotācija latviešu val. // 

Komercdarbības reorganizācijas virzieni Latvijas Republikā / Latvijas Universitāte. 

Komerczinību katedra. - (Latvijas Universitātes zinātniskie raksti = Acta Universitatis 

Latviensis ; 580.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 1992. - 36.-40.lpp. : sh. 

  

1993 
  

     95. Daži izglītības satura humanizācijas aspekti / Rasma Garleja // Pedagoģiskās izglītības 

rītdiena Baltijā : teorija un prakse : [konferences tēzes] / Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmija, Latvijas Universitāte. Pedagoģijas fakultāte. - Rīga : [Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmija], 1993. - 21.-24.lpp. 
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     96. Development of commercial education in Latvian University today / Rasma Garleja // 

Eesti üleminekul turumajandusele : eesti Vabariigi 75. aastapäevale pühendatud teadusliku 

konverentsi teesid / Tartu Ülikool. Majandusteaduskond. - Tartu : Tartu Ülikool, 1993. - P.90-

92. 

  

     97. Humanitarian aspect in higher education in Latvia / Rasma Garleja // Education in 

Europe, an intercultural task : abstracts. - Budapest : [s.n.], 1993. - P.[70]. 

  

     98. Zinātne dāņu vērtējumā / Rasma Garleja // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.2 (1993), [1.]lpp. 

  

1994 
  

     99. Education as process and result in the educational system of Latvia / Rasma Garleja // 

Prekybos mokslas ir praktika : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos 

Vilniaus universiteto Prekybos ekonomikos katedros veiklos 30-mečiui medžiaga : Vilnius, 

1994 m. gegužės 6 d / atsakingas už leidinį R. Kazbaras ; Vilniaus Universiteto Prekybos 

ekonomikos katedra … [et al.]. - Vilnius : Danielius, 1994. - P.40-42. 

  

     100. Education as process and result in the educational system of Latvia / Rasma Garleja // 

Инновации в педагогическом процессе вуза : научная конференция Балтийских 

государств, Рига, 1-2 июня 1994 года : тезисы докладов / Латвийский университет. 

Кафедра педагогики и психологии. - Рига : [Латвийский университет], 1994. - С.35-44 : 

схем. 

  

     101. Pedagoģiskie pētījumi un mērījumi / Rasma Garleja. - (Pārskats par izglītības 

darbinieku kongresa grupu darbu ; 5.3) // Izglītība un Kultūra. - (Iel. "IKZM Vēstis" ; Nr.1). - 

Nr.17 (1994, 28.aprīlis), 12.lpp. 

  

     102. Some aspects of human motivation in education / Rasma Garleja // Cilvēks sociālajā 

laikā (sabiedrība, indivīds, laiks) : zinātniski praktiska konference, 1994. gada 15. jūnijā : 

referātu tēzes / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Humanitārais institūts. - Jelgava : 

LLU, 1994. - 32.-35.lpp. 

  

1995 
  

     103. Didactic structure of economic education in distance teaching / Rasma Garleja // 

Prekybos mokslas ir praktika : respublikinės mokslinės-techninės konferencijos medžiaga, 

Vilnius, 1995 m. gegužės mėn. 18 d / Vilniaus universiteto Prekybos ekonomikos katedra, 

Lietuvos Respublikos Pramonės ir prekybos ministerija, Lietuvos prekybos mokslinė techninė 

draugija ... [et al.]. - Vilniaus : Vilniaus universiteto, 1995. - P.33-36. 

  

     104. Domas par Latvijas pedagoģiju / Rasma Garleja // Pedagoģiskās vērtības studiju 

procesā augstskolā : (1995. gada 21. septembra zinātniskās konferences materiāli) / Latvijas 

Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra. - Rīga : [b.i.], 1995. - 39.-[41.]lpp. 

  

     105. Ekonomiskās izglītības satura problēmas Latvijā / Rasma Garleja // Ekonomiskā 

izglītība pārejas periodā (problēmas un risinājumi) : starptautiska konference Rīgā, Kongresu 

namā, 1995. gada 7.-10.jūn. : [referātu tēzes] = Economic education in transition economies : 

(problems and solution). - Rīga : Latvijas Universitāte, 1995. - 1. sekcijas ziņojumi : 

Universitātes līmenis, 20.-22.lpp. 

  

     106. Humanitarian aspect in higher education in Latvia  

/ Rasma Garleja // Education in Europe, an intercultural task : Network Educational Science 

Amsterdam, triannual network conference, Budapest, Hungary, September 15-19, 1993 / ed. 
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by Christoph Wulf. - (European studies in education ; 1). - Münster : Waxmann, 1995. - 

P.164-168. 

  

     107. Problems of content of economic education in Latvia / Rasma Garleja // Economic 

education in transition economies (problems and solutions) : international conference in Riga, 

June 7-10, 1995 : [thesis of reports] = Ekonomiskā izglītība pārejas periodā (problēmas un 

risinājumi) : starptautiska konference Rīgā, Kongresu namā, 1995. gada 7.-10.jūn. : [referātu 

tēzes]. - Riga : University of Latvia, 1995. - Reports of section 1 : University level, p. 20-23. 

  

     108. Tautsaimniecības pedagoģija : Ekon-1244 / Rasma Garleja. - (Ekonomika) // Lielais 

kursu katalogs / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1995. - 177.lpp. 

  

     109. Zinātniskā darba pamati : Ekon-2168 / Rasma Garleja. - (Ekonomika) // Lielais kursu 

katalogs / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1995. - 178.lpp. 

  

1996 
  

     110. Outline of a teaching model in economic thinking of the University of Latvia / Rasma 

Garleja // Prekybos mokslas ir praktika : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos 

medžiaga Vilnius, 1996 m. gegužinės mėn. 16 d / Vilniaus universiteto Prekybos ekonomikos 

katedra, Lietuvos Respublikos Pramonės ir Prekybos ministerija, Lietuvos Vortotojų 

kooperatyvų sąjunga ... [et al.]. - Vilniaus : Vilniaus Universiteto, 1996. - P.39-40. 

  

     111. Psiholoģija (personības un sociālā) / Rasma Garleja. - Literatūra : 49.-50.lpp. // 

Komerczinību studiju programma : LU akadēmiskā izglītība bakalaura līmenī / Latvijas 

Universitāte. Ekonomikas fakultāte. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 1996. - 47.-50.lpp. 

  

     112. Sociālās uzvedības teorija / Rasma Garleja. - Literatūra: 68.lpp. // Komerczinību 

studiju programma : LU akadēmiskā izglītība bakalaura līmenī / Latvijas Universitāte. 

Ekonomikas fakultāte. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 1996. - 66.-68.lpp. 

  

     113. Tautsaimniecības pedagoģija / Rasma Garleja. - Literatūra: 52.-53.lpp. // 

Komerczinību studiju programma : LU akadēmiskā izglītība bakalaura līmenī / Latvijas 

Universitāte. Ekonomikas fakultāte. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 1996. - 51.-53.lpp. 

  

     114. Zinātniskā darba pamati / Rasma Garleja. - Literatūra: 102.lpp. // Komerczinību 

studiju programma : LU akadēmiskā izglītība bakalaura līmenī / Latvijas Universitāte. 

Ekonomikas fakultāte. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 1996. - 100.-102.lpp. 

  

1997 
  

     115. Izziņas kreatīvie aspekti / R. Garleja. - (Personības attīstība). - Literatūra: 15.lpp. // 

Skolotājs. - Nr.2 (1997), 14.-15.lpp. 

  

1998 
  

     116. Cross-cultural business behaviours / Rasma Garleja // Scientific papers of Warsaw 

School of Economics / Warsaw School of Economics. - [Warsaw : Warsaw School of 

Economics, 1998]. - P.2. 

  

     117. Economic psychology object of economics study / Rasma Garleja // Prekybos, 

paslaugų mokslas ir praktika : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 

Vilnius, 1998 m. spalio mėn. 30-31 d.d / Vilniaus universiteto Prekybos ekonomikos katedra ; 

Lietuvos Turizmo departamentas ; Lietuvos prekybos mokslinė techninė draugija ... [et al.]. - 

Vilniaus : Lietuvos prekybos mokslinė techninė draugija, 1998. - P.53-54 : tab. 



14 

 

  

     118. Education in different regions of Latvia and the indications of economics lite / R. 

Garleja, I. Skārds, V. Strazdiņa // Scientific papers of Warsaw School of Economics / Warsaw 

School of Economics. - [Warsaw : Warsaw School of Economics, 1998]. - P.10. 

  

     119. Garīgās vērtības un garīgās vajadzības / Rasma Garleja. - Pielikums: 89.-93.lpp. // 

Garīgās veselības veicināšanas aspekti : [rakstu krājums] / Latvijas Universitātes Pedagoģijas 

un psiholoģijas institūts. - Rīga : SIA "Mācību apgāds NC", 1998. - 85.-93.lpp. 

  

     120. The higher education and the policy of culture in Latvia / Rasma Garleja // Scientific 

papers of Warsaw School of Economics / Warsaw School of Economics. - [Warsaw : Warsaw 

School of Economics, 1998]. - P.3. 

  

     121. Moduļstudijas augstākajā izglītībā - garīgās kapacitātes veidošanas līdzeklis / Rasma 

Garleja // Garīgās veselības veicināšanas aspekti : [rakstu krājums] / Latvijas Universitātes 

Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga : SIA "Mācību apgāds NC", 1998. - 44.-48.lpp. 

  

1999 
  

     122. Augstākā izglītība un Latvijas kultūrpolitika = Higher education and culture policy in 

Latvia / Rasma Garleja. - Bibliogr.: 7.lpp. (3 nos.). - Kopsav. angļu val.: 4.lpp. // Latvijas 

iekšējais tirgus un produktu kvalitāte / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes 

zinātniskie raksti = Acta Universitatis Latviensis ; 615.sēj.). - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 

1999. - 4.-7.lpp. : tab. 

  

     123. Inovācijas augstākā ekonomiskā izglītībā / Rasma Garleja. - (Vadības zinību sekcija. 

Vadības zinību speciālistu sagatavošanas tagadne un nākotne) // Latvijas Universitātei 80 : 

Ekonomikas un vadības fakultātes konferences referātu tēzes / Latvijas Universitāte. 

Ekonomikas un vadības fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības 

fakultāte, 1999. - 64.-65.lpp. 

  

     124. Links between pedagogy and socio-economic sciences in education : [pedagoģijas un 

sociāli ekonomisko zinātņu saskarsme izglītībā] / Rasma Garleja // Humanities and Social 

Sciences. Latvia. - Vol.2: Education science in Latvia : (comparative research and 

measurements) (1999), p.137-145 : diagr. 

  

     125. Pedagoģijas zinātne un mēs / R. Garleja. - (Pedagoģijas un psiholoģijas vēsture) // 

Latvijas Universitātei - 80 : konferences referātu tēzes / Latvijas Universitāte. - Rīga : 

[Latvijas Universitāte], 1999. - 192.-193.lpp. 

  

     126. Pedagoģiskā meistarība kā māksla un māka / Rasma Garleja. - Literatūra: 254.lpp. - 

Kopsav. angļu val.: 254.lpp. // Radoša personība : zinātnisko rakstu krājums / Kreativitātes 

cents. - Rīga : Vārti, 1999/2000. - 1.[daļa], 250.-254.lpp. 

  

     127. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā : [autori par savu tā paša 

nosaukuma grāmatu] / Rasma Garleja, Māra Vidnere // Skolotājs. - Nr.6 (1999), 111.lpp. 

  

2000 
  

     128. Attieksme pret organizācijas psiholoģiju studentu vērtējumā = Attitude towards 

psychological approach of students self-estimate and evaluation / Rasma Garleja. - Literatūra: 

230.lpp. (4 nos.). - Kopsav. angļu val.: 227.lpp. // Baltijas reģiona valstu integrācijas 

problēmas ceļā uz Eiropas Savienību : sekcija "Sociālās un ekonomiskās problēmas ceļā uz 

Eiropas Savienību" : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2000. g. 2.-3.marts = 

Integration problems of the Baltic Region countries on their way to the European Union : 
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section "Social and economics issues on the way to the European Union" : proceedings of the 

international conference, March 2-3, 2000 / Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrija, Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2000. - 227.-230.lpp. 

  

     129. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai : [autore par 

savu tā paša nosaukuma grāmatu] / Rasma Garleja // Skolotājs. - Nr.2 (2000), 110.lpp. 

  

     130. Starptautiskās tirdzniecības un finansu mijattiecības Latvijas Republikā = 

International trade and financial relations in the Republic of Latvia / Rasma Garleja, Inese 

Spīča. - Bibliogr.: 55.lpp. (7 nos.). - Kopsav. angļu val.: 47.lpp. // Finanses un kredīts : 

problēmas, koncepcijas, vadība = Finances and credit : problems, conceptions, management / 

Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. Finansu institūts. - (Latvijas 

Universitātes zinātniskie raksti = Scientific papers Latvian University ; 627.sēj.). - Rīga : 

Latvijas Universitāte, 2000. - 47.-55.lpp. : tab. 

  

2001 
  

     131. Garīgās vērtības un garīgās vajadzības / Rasma Garleja. - Literatūra: 63.lpp. // 

Vispārīgā didaktika un audzināšana : zinātnisku rakstu krājums / LU PPI. - Rīga : Izglītības 

soļi, 2001. - 55.-63.lpp. 

  

     132. The need of psychological education for solving situation problems in companies / R. 

Garleja // 18th international conference „Sustainable development through research and 

learning”, 19-25 September, 2001, Vienna, Austria : book of abstracts. - [S.l. : s.n.], 2001. - 

P.9-25. 

  

     133. Organizational psychology power in economics / Rasma Garleja. - (Sekcija 

"Psiholoģija"). - Bibliogr.: 206.lpp. // II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 2001. 

gada 14.-15. augusts : tēžu krājums = The Second world congress of Latvian scientists, Riga, 

14-15 August, 2001 : congress proceedings. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2001. - 

206.lpp. 

  

     134. Patērētāju sociālās segmentācijas psiholoģiskie aspekti / Rasma Garleja, Ella 

Skvorcova. - (Sekcija "Psiholoģija") // II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 2001. 

gada 14.-15. augusts : tēžu krājums = The Second world congress of Latvian scientists, Riga, 

14-15 August, 2001 : congress proceedings. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2001. - 

207.lpp. 

  

     135. Pārdomas saskarsmē ar profesori Ausmu Šponu / Rasma Garleja // Uzticība 

pedagoģijai / Aīda Krūze, Laima Poga. - Rīga : RaKa, 2001. - 113.-114.lpp. 

  

     136. Personības autoportrets tirgus ekonomikas apstākļos / Rasma Garleja, Ella 

Skvorcova. - Literatūra: 138.-139.lpp. (3 nos.). - Kopsav. krievu val.: 132.-133.lpp., kopsav. 

latviešu val.: 139.lpp. // Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas, II / Latvijas 

Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - (Latvijas Universitātes zinātniskie raksti = 

Acta Universitatis Latviensis ; 636.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. - 132.-139.lpp. : 

diagr. 

  

     137. Praktiskā psiholoģija : Psih2233 / Rasma Garleja. - (Sociālā psiholoģija) // Studiju 

kursu katalogs : pamatstudijas / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. - 

188.lpp. 

  

     138. Sociālā psiholoģija : Psih2031 / Rasma Garleja. - (Sociālā psiholoģija) // Studiju 

kursu katalogs : pamatstudijas / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. - 

187.lpp. 
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     139. Sociālās uzvedības teorijas : Psih2054 / Rasma Garleja. - (Sociālā psiholoģija) // 

Studiju kursu katalogs : pamatstudijas / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 

2001. - 187.lpp. 

  

     140. Психологические изменения в экономике, их отражение в содержании 

образования / Расма Гарлея, Элла Скворцова. - Библиогр.: с.201. - Рез. на англ. яз.: 

Psychological changes in the economy, their reflection in the context of education, p.201 // 

Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. - N 19 (2001), p.195-201. 

  

2002 
  

     141. The field of economic and organizational psychology / Rasma Garleja. - Bibliogr.: 

p.6 // 4th International marketing conference "Marketing theories and methods", Vilnius, 

2002, 04. 25-26 / Vilnius University, Faculty of Economics. - [Vilnius : Vilnius University, 

2002]. - P.1-6 : tab. 

  

     142. Organizācijas psiholoģijas aspekti un iespējas tautsaimniecībā / Rasma Garleja, Ella 

Skvorcova. - Literatūra: 248.lpp. (3 nos.). - Kopsav. angļu val.: 240.lpp., latviešu val.: 

248.lpp. // Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas, IV / Latvijas Universitāte. 

Ekonomikas un vadības fakultāte. - (Latvijas Universitātes zinātniskie raksti = Acta 

Universitatis Latviensis ; 647.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2002. - 240.-248.lpp. : 

diagr. 

  

     143. Personības kvalitāšu, spēju un profesionālās virzības analītiskā izvērtēšana / Rasma 

Garleja, Ilmārs Kangro. - Literatūra: 236.lpp. (7 nos.). - Kopsav. angļu val.: 230.-231.lpp., 

latviešu val.: 236.lpp. // Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas, IV / Latvijas 

Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - (Latvijas Universitātes zinātniskie raksti = 

Acta Universitatis Latviensis ; 647.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2002. - 230.-239.lpp. : 

diagr. 

  

     144. Tendencies of globalization at the evolution of Latvian society = Globalizācijas 

tendences Latvijas sabiedrības attīstībā / Rasma Garleja, Ella Skvorcova. - Bibliogr.: 103.lpp. 

- Kopsav. angļu val.: 103.lpp. // Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā 

attīstībā : konkurētspējas problēmas ilgtspējīgā ekonomikas attīstībā : starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli, 2002. gada 28. februāris-2. marts = Traditions and 

innovations in sustainable development of society : issues of competitiveness in sustainable 

economic development : proceedings of the international conference, Februar 28-March 2, 

2002 / Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne : 

Rēzeknes Augstskola, 2002. - 97.-103.lpp. : tab. 

  

     145. Власть информации в поведении потребителей / Расма Гарлея, Элла Скворцова. 

- Библиогр.: с.203. - Рез. на англ. яз.: с.[197], рез. на лит. яз.: Informacijos įtaka vartotojų 

elgsenai, p.203 // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. - N 23 (2002), p.[197]-203. 

  

     146. Формирование готовности потребителя к переменам предложения на рынке / 

Расма Гарлея, Элла Скворцова // Теория и практика менеджмента и маркетинга : тезисы 

докладов международного семинара, Минск, 29-30 мая 2002. - Минск : БГЭУ, 2002. - 

С.52-54. 

  

2003 
  

     147. Darbs, organizācija un psiholoģija : [par tā paša nosaukuma autores grāmatu] / Rasma 

Garleja // Skolotājs. - Nr.6 (2003), 108.lpp. 
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     148. Informācijas varas loma patērētāju uzvedības vadīšanā = The power of information in 

management of consumer behavior / Rasma Garleja, Ella Skvorcova. - Literatūra: 213.-

214.lpp. - Kopsav. angļu val.: 214.lpp. // Vadības zinātne = Management. - (Latvijas 

Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis ; 660.sēj.). - Rīga : Zinātne, 2003. - 204.-

214.lpp. : att. 

  

     149. Mūžizglītības pedagoģiskās un aksioloģiskās problēmas / Rasma Garleja, Solveiga 

Linda Remese. - Literatūra: 39.-40.lpp. // Nepārtrauktās izglītības sociāli pedagoģiskie aspekti 

: [rakstu krājums]. - Rīga : Izglītības soļi, 2003. - 17.-40.lpp. 

  

     150. Patērētāju psiholoģiskā gatavība sociālām pārmaiņām Latvijā / Rasma Garleja, Ella 

Skvorcova. - (Ekonomikas un kultūras mijattiecību aspekti). - Literatūra: 287.lpp. - Kopsav. 

angļu val.: Social behavior of consumers to social process in Latvia, 288.lpp. // Sabiedrība un 

kultūra : rakstu krājums / sast. A. Medvedeckis ; Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Sociālo 

zinātņu un vadības katedra. - Liepāja : LiePA, 2003. - 5.[sēj.] (2003), 280.-288.lpp. 

  

     151. Patērētāju uzvedība, 4. B daļa / Rasma Garleja // Vadības zinību maģistra studiju 

programma / Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - 3. izd. - Rīga : SIA 

Izglītības soļi, 2003. - 57.-59.lpp. 

  

     152. Profesionālās kompetences un sociālās uzvedības mijattiecības = Interaction of the 

professional competence and social behaviour / Rasma Garleja, Ilmārs Kangro. - Literatūra: 

41.-42.lpp. - Kopsav. angļu val.: 42.lpp. // Vadības zinātne = Management. - (Latvijas 

Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis ; 660.sēj.). - Rīga : Zinātne, 2003. - 25.-

43.lpp. : att., diagr. 

  

     153. Sociālā psiholoģija, 12. A daļa / Rasma Garleja // Vadības zinību maģistra studiju 

programma / Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - 3. izd. - Rīga : SIA 

Izglītības soļi, 2003. - 24.-25.lpp. 

  

2004 
  

     154. Choise of the most appropriate individual learning style / Rasma Garleja, Ilmars 

Kangro. - Bibliogr.: p.27 // Proceedings of the international conference "Scientific 

achievments for wellbeing and development of society", Rezekne, March 4-5, 2004 / Ministry 

of Education and Science of Latvia. Rezekne Higher Education Institution. - Rēzekne : 

Rēzeknes Augstskola, 2004. - Workshop 2 : Innovations in the higher school pedagogy, p.21-

27 : ill. 

  

     155. Determining an individual cognitive style in the study process / Rasma Garleja, 

Ilmārs Kangro. - Bibliogr.: p.93-94 // Humanties and Social Sciences. Latvia. - Vol.2: 

Education management in Latvia (2004), p.82-94 : fig. 

  

     156. Dzīvesstils - patērētāju uzvedības modelis / Rasma Garleja, Ella Skvorcova. - 

(Kultūra un sociālā drošība. Ekonomika). - Literatūra: 39.lpp. - Kopsav. angļu val.: Lifestyle - 

model of consumer on their behaviour, 39.lpp. // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. 

A. Medvedeckis ; Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Sociālo zinātņu un vadības katedra. – 

Liepāja : LiePA, 2004. - 6.[sēj.] (2004), 33.-39.lpp. 

  

     157. Kompetences un karjeras virzītājspēku mijsakarības = Relationship between 

competence and guiding force of the career / Rasma Garleja. - Literatūra: 89.lpp. - Kopsav. 

angļu val.: Relationship between competence and guiding force of the career, 89.-90.lpp. - 

Pelikumā: Karjeras virzītājspēku noteikšanas tests, 90.-92.lpp. // Ekonomika, 3 = Economics, 

3 / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis ; 

671.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2004. - 81.-92.lpp. : att. -  
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Pieejama arī elektroniskā versija : URL: 

http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/671.pdf#page=81 

 

     158. Pētniecība pedagoģijā : pētīt nozīmē gribēt zināt un pamatot iegūto rezultātu : [rec. 

par grām.: Špona A., Čehlova Z. Pētniecība pedagoģijā. Rīga, 2004. 203 lpp.] / Rasma 

Garleja // Skolotājs. - Nr.5 (2004), 111.lpp. 

  

     159. Аспекты комплексного управления математическими знаниями / Rasma Garleja, 

Ilmārs Kangro. - Литература: с.39-40 // 5. starptautiskā zinātniskās konference „Matemātikas 

mācīšana : vēsture un perspektīvas” : materiāli = 5 международная научная конференция 

„Обучение математике: история и перспективы” : сборник тезисов. - Liepāja : Liepājas 

Pedagoģijas akadēmija, 2004. - С.38-40.  

  

2005 
  

     160. Apmierinātība ar darbu. Sociāli psiholoģiskais vērtējums / Rasma Garleja, Ella 

Skvorcova. - (Radošais un racionālais lēmumu pieņemšanā). - Literatūra: 307.lpp. - Kopsav. 

angļu val.: Satisfaction with the job. Social psychological evolution, 307.lpp. // Sabiedrība un 

kultūra : rakstu krājums / sast. A. Medvedeckis ; Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Sociālo 

zinātņu un vadības katedra. - Liepāja : LiePa, 2005. - 7.[sēj.] (2005), 300.-307.lpp. : tab. 

  

     161. Izglītības produktu mārketings = Education product marketing / Rasma Garleja. - 

Literatūra: 103.lpp. - Kopsav. angļu val.: 103.-104.lpp. // Ekonomika, 4 = Economics, 4 / 

Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis ; 

689.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2005. - 94.-104.lpp. : att. – 

Pieejama arī elektroniskā versija : URL: 

http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/689.pdf#page=94 

  

     162. Kompleksa matemātikas zināšanu un prasmju attīstības vadīšana = Complex 

management of mathematical knowledge and skills / Rasma Garleja, Ilmārs Kangro. - 

Bibliogr.: 75.-76.lpp. - Kopsav. angļu val.: 74.-75.lpp. // 5. starptautiskā zinātniskā 

konference „Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas” : rakstu krājums = 5th 

international conference „Teaching mathematics: retrospective and perspectives” : 

proceedings = 5 международная научная конференция „Обучение математике : история 

и перспективы” : сборник статей / red. Edvīns Ģingulis. - Liepāja : LPA, 2005. - 67.-76.lpp. 

: zīm. 

  

     163. Формирование компетентности математического мышления в процессе 

изучения математики / Rasma Garleja, Ilmārs Kangro. - Библиогр.: с.70-72. - Рез. на англ. 

яз.: с.72 // 6th International conference „Teaching mathematics : retrospective and 

perspectives”, 13-14 May 2005 : proceedings = Matematikos dėstymas: retrospektyva ir 

perspektyvos / ed. board: Agnis Andžāns ... [et al.] ; Vilniaus universitetas. - Vilnius : 

[Publishing House of Vilnius University], 2005. - P.67-72. 

  

2006 
  

     164. Cilvēks - ziedi - zinātne : [par Rihardu Kondratoviču] / Rasma Garleja. - (Rihards 

Kondratovičs : mūžs kā daudzkrāsu rododendri) // Laikmets un personība : rakstu krājums / 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Latvijas Skolu muzeju biedrība. - Rīga : RaKa, 

2006. - 8.[sēj.], 322.lpp. 

  

     165. Datormatemātisko sistēmu nozīme studentu matemātiskās domāšanas kompetences 

veidošanai Rēzeknes augstskolā [elektroniskais resurss] / Rasma Garleja, Ilmārs Kangro. - 

(Developing teachers' ICT competence = Skolotāja IKT kompetences attīstība). - Literatūra: 

667.-669.lpp. - Kopsav. angļu val.: [661.]lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st 
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century: quality education for quality teaching" [CD-ROM] / Association for Teacher 

Education in Europe, The University of Latvia. Department of Education of the Faculty of 

Education and Psychology. - Riga : Izglītības soļi, 2006. - [661.]-676.lpp.: tab., il. - 

Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of 

the 21st century: quality education for quality teaching". 

  

     166. Marketing von Bildungsprodukten / Rasma Garleja. - (Internationalisierung der 

Lehrerbildung ; Teil II). - Literatūra: S.136 // Globalisierung der Wirtschaft - 

Internationalisierung der Lehrerbildung / herausgegeben von Aīda Krūze, Iris Mortag, Dieter 

Schulz. - (Schriftenreihe des Zentrums zur Erforschung und Entwicklung pädagogischer 

Berufspraxis der Universität Leipzig ; Bd.3). - Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2006. - 

S.121-136 : Abb. 

  

     167. Patērētāju izglītības stratēģijas un taktikas problēmas Latvijā / Rasma Garleja, Ella 

Skvorcova. - (Aktuālais publiskajā pārvaldē). - Literatūra: 314.lpp. - Kopsav. angļu val.: 

Problems of tactic and strategy of the consumer's education in Latvia, 314.-315.lpp. // 

Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A. Medvedeckis ; Liepājas Pedagoģijas 

akadēmija. Sociālo zinātņu un vadības katedra. - Liepāja : LiePa, 2006. - 8.[sēj.] (2006), 309.-

316.lpp. : tab., att. + pielik. 

  

     168. Pētnieciskā darba loma studijās = The role of research in the process of studying 

[elektroniskais resurss] / Rasma Garleja, Ilmārs Kangro. - (From changes in teacher education 

to quality teaching and learning = No izmaiņām izglītības kvalitātē līdz kvalitatīvām 

mācībām). - Literatūra: 189.-190.lpp. - Kopsav. latv. val.: [178.]lpp. // ATEE Spring 

University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" [CD-ROM] / 

Association for Teacher Education in Europe, The University of Latvia. Department of 

Education of the Faculty of Education and Psychology. - Riga : Izglītības soļi, 2006. - [178.]-

190.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University 

"Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching". 

  

     169. Prasības docētāju profesionālajai kompetencei, gatavojot speciālistus darba tirgum = 

The requirements for lecturers' professional competence in preparing specialists for the labour 

market / Rasma Garleja, Ella Skvorcova. - Literatūra: 106.lpp. - Kopsav. angļu val.: 108.-

109.lpp. // Ekonomika, 5 = Economics, 5 / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes 

raksti = Acta Universitatis Latviensis ; 702.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais 

apgāds, 2006. - 99.-109.lpp. : diagr. – Pieejama arī elektroniskā versija : URL: 

http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/702.pdf#page=99 

  

     170. Rakstu sērijas nozīme izglītības un kultūras mantojuma saglabāšanā / Rasma Garleja 

// Laikmets un personība : rakstu krājums / sast., zin. red. Aīda Krūze ; Latvijas Universitātes 

Pedagoģijas muzejs, Latvijas Skolu muzeju asociācija. - Rīga : RaKa, 2006. - 7.[sēj.], 7.-

15.lpp. : ģīm. 

 

     171. Zinātnisko rakstu krājums par personībām Latvijas Universitātes vēsturē / Rasma 

Garleja // Skolotājs. - Nr.3 (2006), 95.lpp. 

 

     172. Развитие основных компонентов компетентности математического мышления в 

процессе изучения математики / Rasma Garleja, Ilgmārs Kangro. - Kopsav. angļu val.: 

Development of the basic components of the competence of mathematical thinking during 

studying mathematics, p.60 // 7. rahvusvaheline konverents „Matemaatika õpetamine ja selle 

perspektiivid”, 12.-13. mai 2006 : artiklite kogumik = 7th International conference „Teaching 

mathematics: retrospective and perspectives”, May 12-13, 2006 : proceedings / Tartu Ülikool. 

- Tartu : Eesti Matemaatika Selts, 2006. - P.57-60. 

  

2007 
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     173. Competency of mathematical thinking and its version of application / Rasma Garleja, 

Ilmārs Kangro. - Atsauces: 76.-78.lpp. // 8. starptautiskā konference "Matemātikas mācīšana : 

vēsture un perspektīvas", 2007. gada 10.-11. maijs, Rīga : rakstu krājums = 8th International 

conference "Teaching mathematics: restrospective and perspectives", May 10-11, 2007, Riga 

: proceedings. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. - 73.-78.lpp. 

  

     174. Facilities of practical psychology in the consumer education / Rasma Garleja, Ella 

Skvorcova. - References: p.76 // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių 

Universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. - N 1 (2007), p.71-76. 

  

     175. Studiju priekšmetu integrācijas iespējas kompetences veidošanā = Study subject 

integration possibilities for competence development / Rasma Garleja, Ella Skvorcova. - 

Literatūra: 112.-113.lpp. - Kopsav. angļu val.: 113.lpp. // Ekonomika, 6 = Economics, 6 / 

Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta 

Universitatis Latviensis ; 718.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 

2007. - 104.-115.lpp. : diagr., sh., tab. - Pieejama arī elektroniskā versija : URL: 

http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/718.pdf#page=104 

  

     176. Tirgvedības profesionālās darbības ilgtspējīgas attīstības virzieni = Directions of 

sustainable development in professional marketing activity / Rasma Garleja, Anita Gulbe. - 

Literatūra: 102.lpp. - Kopsav. angļu val.: 102.-103.lpp. // Ekonomika, 6 = Economics, 6 / 

Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta 

Universitatis Latviensis ; 718.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 

2007. - 94.-103.lpp. : diagr., sh., tab. - Pieejama arī elektroniskā versija : URL: 

http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/718.pdf#page=94 

  

     177. The ways of the determination of consumers alternative behaviour / Rasma Garleja, 

Ella Skvorcova // Management horizons: visions and challenges : 9th International scientific 

conference, 27-28 September 2007 : [proceedings] / The European Management Association, 

Baltic Management Foundation, Vytautas Magnus University. - Kaunas : Vytauto Didžiojo 

universitetas, 2007. 

  

2008 
  

     178. Dzidra Meikšāne - pedagoģijas un psiholoģijas vienotāja (dzim. 1928) / sast. Tija 

Zīriņa. - Avoti un literatūra: 307.-309.lpp. - Autors uzrādīts satura rādītājā // Laikmets un 

personība : rakstu krājums / Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Skolu muzeju 

biedrība. - Rīga : RaKa, 2008. - 9.[sēj.], 218.-309.lpp. : fotogr. 
     Saturs : Cauri dzīvei ar smaidu un labestību (no kolēģu un domubiedru izteikumiem). - Tekstā 

Rasmas Garlejas atmiņas: 288.lpp. 

  

     179. Innovation in education and its role in preparing qualified specialists / Rasma Garleja, 

Ella Skvorcova. - (International economy: problems of innovation and marketing 

management) // Business and management’ 2008 : 5th International scientific conference [16-

17 May 2008, Vilnius, Lithuania] : conference proceedings / ed. A. Pabedinskaitė ; 

International North German Academy of Informatology, Vilnius Gediminas Technical 

University, Riga Technical University ... [et al.]. - Vilnius : Technika, 2008. - P.124-125.  

 

     180. Innovation in education and its role in preparing qualified specialists [elektroniskais 

resurss] / Rasma Garleja, Ella Skvorcova. - Bibliogr.: p.361 // Business and management’ 

2008 : 5th International scientific conference [16-17 May 2008, Vilnius, Lithuania] : 

conference proceedings : full papers [CD-ROM] / International North German Academy of 

Informatology, Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University ... [et al.]. 

- Vilnius : Technika, 2008. - P. 357-361 : ill. - Pieejams arī tiešsaistē : URL: 
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http://www.vgtu.lt/leidiniai/leidykla/BUS_AND_MANA_2008/int-economy/357-361-G-Art-

Garleja_Skvorcova.pdf 

 

  

     181. Innovative changes in the social demand for lifelong education / R. Garleja, I. Kerpe. 

- (On higher education and cases of institution building ; Part 2). - References: p.65-66 // 

Across disciplinary boundaries towards a sustainable life : psychodynamic reflection on 

human behaviour / ed.: Elmar A. Stuhler, Shalini Misra. - (Research on cases and theories ; 

Vol.12). - München ; Mering : Hampp, 2008. - P.61-66 : ill. 

  

     182. Patērētāju uzvedības izglītošanas psiholoģiskie un metodoloģiskie aspekti = 

Psychological and methodological aspects of consumer behavior education / Rasma Garleja, 

Ella Skvorcova. - Literatūra: 119.-120.lpp. - Kopsav. angļu val.: 120.lpp. // Ekonomika, 7 = 

Economics, 7 / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis 

Latviensis ; 737.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2008. - 112.-

120.lpp. : diagr., tab. 

  

     183. Pedagogy and education quality / Rasma Garleja // Nova Miscellanea Historiae 

Scientiarum Baltica - 50 : abstracts and programme of the 23rd International Baltic 

conference on the history of science, Riga, 9-10 October, 2008 / ed.: J. Stradiņš, A. 

Zigmunde. - Riga : RTU Publishing House, 2008. - P.69-70. 

  

     184. Priekšvārds / Rasma Garleja // Pedagoģiskā darbība Rīgas politehnikumā un Rīgas 

Politehniskajā institūtā (1862-1919) / Alīda Zigmunde. - (Pedagoģiskā bibliotēka). - Rīga : 

RaKa, 2008. - 7.-8.lpp. 

  

     185. Profesionālā izglītība tirgvedībā vakar, šodien un rīt / Rasma Garleja, Anita Gulbe. - 

Literatūra: 287.lpp. - Kopsav. angļu val.: Vocational education in marketing yesterday, today 

and tomorrow, 287.lpp. // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A. Medvedeckis ; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Sociālo zinātņu un vadības katedra. - Liepāja : LiePA, 2008. 

- 10.[sēj.] (2008), 280.-287.lpp. : att. 

  

     186. Svētki grāmatai, autorei, lasītājiem : [sakarā ar Rīgas Tehniskās universitātes 

Vēstures muzeja vad. Alīdas Zigmundes grāmatas "Pedagoģiskā darbība Rīgas Politehnikumā 

un Rīgas Politehniskajā institūtā (1862-1919)" svinīgo atvēršanu Latvijas Universitātes 

Pedagoģijas muzejā Anniņmuižā] / Anita Muitiniece ; tekstā fragm. no Rasmas Garlejas un 

Jāņa Stradiņa ievada // Jaunais Inženieris. - Nr.22/23 (2008, 19.jūn.), 9.lpp. : ģīm. 

  

2009 
  

     187. Ilgtspējīga sabiedrības attīstība un tirgus globalizācija : [referāts 11. starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē "Sabiedrība un kultūra" Liepājas universitātē (2008. g. 24.-25. apr.)] / 

Rasma Garleja, Anita Gulbe. - Bibliogr.: 520.lpp. - Kopsav. angļu val.: Society's sustainable 

development and market globalization, 520.lpp. // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / 

sast. A. Medvedeckis ; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. Vadībzinātņu katedra. - 

Liepāja : LiePA, 2009. - 11.[sēj.] (2009), 515.-520.lpp. : diagr., tab. 

  

     188. Izglītības kvalitāte un domāšanas stils = Quality of education and the style of thinking 

/ Rasma Garleja, Ella Skvorcova. - Literatūra: 94.lpp. - Kopsav. angļu val.: 101.lpp. - 

Pielikumā: Domāšanas stila diagnostikas tests ; Psihodiagnostikas dešifrators (I grupa) // 

Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Business administration / Latvijas Universitāte. - 

(Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis ; 743.sēj.). - Rīga : Latvijas 

Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2009. - [89.]-101.lpp. : sh.  

 

     189. Quality of education and style of thinking / Rasma Garleja, Ella Skvorcova. - 
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(Pedagoģijas teorijas attīstība = Theories of pedagogy in development). - Literatūra: 280.-

281.lpp. - Kopsav. krievu val.: 274.-275.lpp. // Pedagoģija 20. gadsimta mainīgajos 

vēsturiskajos apstākļos Baltijas valstīs : starptautiskās zinātniskās konferences zinātnisko 

rakstu krājums, 2009. gada 14.-15. maijs = Pedagogy in the changing historical conditions in 

the 20th century in the Baltic countries / Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija. - Rīga : 

RaKa, 2009. - 274.-289.lpp. : tab., sh. 

  

     190. The role of management studies in business in the field of marketing = Vadības 

zinību nozīme uzņēmējdarbībā tirgvedības nozarē / Rasma Garleja, Inta Kulberga. - 

Literatūra: 288.-289.lpp. - Kopsav. latv. val.: 289.lpp. - Pielikumā: Tirgvedības jomas 

speciālistu profesiju standartu klasifikācijas kritēriji // Ekonomika. Vadības zinātne = 

Economics. Business administration / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti = 

Acta Universitatis Latviensis ; 743.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 

2009. - [278.]-291.lpp. : sh., tab.  

 

     191. Sevī degdams, iededz gaismu citos / Rasma Garleja. - (Pedagoģijas vēstures pētniece 

Aīda Krūze) // Laikmets un personība : rakstu krājums / Latvijas Universitāte. - Rīga : RaKa, 

2009. - 11.[sēj.], 252.-257.lpp.: il. 

 

2010 
  

     192. Methodical approaches to the acquisition and application of mathematical concepts / 

Rasma Garleja, Ilmārs Kangro. - Bibliogr.: 21.lpp. // 11. starptautiskā zinātniskā konference 

"Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas", 2010. gada 6.-7. maijā, Daugavpils, Latvija 

: tēzes = 11th International conference "Teaching mathematics: retrospective and 

perspectives", May 6-7, 2010, Daugavpils, Latvia : abstracts / [red. P. Daugulis] ; Daugavpils 

University. - Daugavpils : Academic Press "Saule", 2010. - 21.lpp. 

  

     193. Methodical approaches to the acquisition and application of mathematical concepts / 

Rasma Garleja, Ilmārs Kangro. - (Research). - Bibliogr.: p.22 // 11th International conference 

"Teaching mathematics: retrospective and perspectives", May 6-7, 2010, Daugavpils, Latvia : 

proceedings = 11. starptautiskā zinātniskā konference "Matemātikas mācīšana: vēsture un 

perspektīvas", 2010. gada 6.-7. maijā, Daugavpils, Latvija : rakstu krājums / [red. P. 

Daugulis] ; Daugavpils University. - Daugavpils : Academic Press "Saule", 2010. - P.16-22 : 

tab. 

  

     194. Studentu vērtējums profesijas izvēli un personības aktivitāti ietekmējošajiem 

faktoriem / Rasma Garleja, Ella Skvorcova. - Literatūra un avoti: 283.lpp. - Kopsav. angļu 

val.: 283.lpp. // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu 

katedra. Vadībzinātņu katedra. - Liepāja : LiePA, 2010. - 12.[sēj.] (2010), 276.-283.lpp. : 

diagr. 

  

2011 
  

     195. Emocionālā inteliģence patērētāju uzvedībā / Rasma Garleja, Ella Jākobsone. - 

(Psiholoģija. Pedagoģija). - Literatūras saraksts: 234.lpp. // Izaicinājumu un iespēju laiks : 

problēmas, risinājumi, perspektīvas : starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski 

praktiskā konference, 2011. gada 26.-28. maijs, Rēzekne = Time of challenges and 

opportunities : problems, solutions and perspectives : International scientific-practical 

conference of young scientists and students, May 26-28, 2011, Rezekne = Время вызовов и 

возможностей : проблемы, решения, перспективы : международная научно-

практическая конференция молодых ученых и студентов, 26-28 май 2011 года, Резекне 

/ rec.: Vera Amosova, Karīne Laganovska, Ivars Matisovs ... [u.c.] ; Baltijas Starptautiskā 

akadēmija, Rēzeknes Augstskola, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle. - Rēzekne : 

[b.i.], 2011. - [225.]-234.lpp. : diagr. 
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Emeritētās profesores Rasmas Garlejas sastādītie darbi 
  

1977 
  

     196. Tirdzniecības ekonomikas specialitātes IV kursa dienas nodaļas studentu ražošanas 

prakses programma / sast. R. Garleja ; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Tirdzniecības 

ekonomikas katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1977. - 9 lpp. 

  

1982 
  

     197. Metodiski norādījumi kursadarbu un diplomdarbu izstrādāšanai, noformēšanai un 

aizstāvēšanai / sast. R. Garleja ; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Zinātniski metodiskā 

padome. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1982. - 38, [13] lpp. : tab., sh. - 

Bibliogr.: 3.-4. lpp. 

  

1983 
  

     198. Metodiski norādījumi kursadarbu un diplomdarbu izstrādāšanai, noformēšanai un 

aizstāvēšanai / sast. R. Garleja ; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Zinātniski metodiskā 

padome. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1983. - 50, [1] lpp. : il., tab. 

  

1985 
  

     199. Metodiskie norādījumi kursa darbu un diplomdarbu izstrādāšanai, noformēšanai un 

aizstāvēšanai : tirdzniecības ekonomikas specialitātes (1729) studentiem / sast.: Rasma 

Garleja, Anna Kalnāja, Vija Ruka, Lidija Biļinska ; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. 

Tirdzniecības ekonomikas katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1985. - 39 

lpp. (iesk. vāku). - Ietver bibliogr. (4.-5.lpp.). - Bez titullapas, aprakstīts pēc vāka. 

  

1986 
  

     200. Программа курса "Экономика, организация, планирование торговли, 

общественного питания" / сост. Р. Я. Гарлея ; Министерство высшего и среднего 

специального образования Латвийской ССР, Латвийский государственный университет 

имени П. Стучки. Факультет финансов и торговли. Кафедра экономики торговли. - Рига 

: Латвийский государственный университет имени П. Стучки, 1986. - 19 с. - Библиогр.: 

с.18-19. - Описанно по обложке. 

  

1988 
  

     201. Jauno speciālistu stažēšanās : organizācijas un vadīšanas metodiskie norādījumi 

tirdzniecības ekonomikas (1729) specialitātē / sast. R. Garleja ; P. Stučkas Latvijas Valsts 

universitāte. Tirdzniecības ekonomikas katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts 

universitāte, 1988. - 23 lpp. : tab. - Bibliogr. atsaucēs. - Teksts latviešu un krievu val. - 

Aprakstīts pēc vāka. 

  

1989 
  

     202. Metodiski norādījumi diplomdarba izstrādāšanai, noformēšanai un aizstāvēšanai : 

tirdzniecības ekonomikas specialitātes (07.09) studentiem / sast. R. Garleja ; P. Stučkas 

Latvijas Valsts universitāte. Finansu un tirdzniecības fakultāte. Tirdzniecības ekonomikas 

katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1989. - 46 lpp. 

  

     203. Методические указания по разработке, оформлению и защите курсовых и 
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дипломных работ : для студентов специальности 07.09 - экономика и управление в 

торговле и общественном питании / сост. Р. Я. Гарлея ; [перевод В. Е. Стефанович] ; 

Латвийский государственный университет имени П. Стучки. Факультет финансов и 

торговли. Кафедра экономики торговли. - Рига : Латвийский государственный 

университет имени П. Стучки, 1989. - 39 с. : ил., схем. - Описание составлено по 

обложке. 

  

1990 
  

     204. Mācību metodiskie eksperimenti finansu un tirdzniecības fakultātes studentu 

patstāvīgajā darbā : metodiski norādījumi / sast. R. Garleja, V. Kokars ; Latvijas Universitāte. 

Finansu un tirdzniecības fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1990. - 34 lpp. : tab., sh. 

  

     205. Metodiskas rekomendācijas kursam "Darba sociālā psiholoģija tirdzniecībā" : 

specialitātei tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas ekonomika un vadība (06.07) / sast. 

Rasma Garleja ; Latvijas Universitāte. Finansu un tirdzniecības fakultāte. Tirdzniecības 

ekonomikas katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1990. - 38 lpp. : tab. - Bibliogr. tēmu 

beigās. 

  

1992 
  

     206. Metodiski norādījumi kursadarba un diplomdarba izstrādāšanai, noformēšanai un 

aizstāvēšanai / sast.: R. Garleja, V. Strazdiņa ; atb. par izd. A. Roze ; Latvijas Universitāte. 

Finansu un tirdzniecības fakultāte. Komerczinību katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 

1992. - 42 lpp. 

  

1995 
  

     207. Metodiski norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai / sast. R. Garleja ; 

Latvijas Universitāte. Ekonomikas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1995. - 16 lpp. 

  

 

Emeritētās profesores Rasmas Garlejas rediģētie un recenzētie darbi 
  

1977 
  

     208. Ruka, Vija. Sociālistiskais tirgus un tirdzniecība : mācību līdzeklis / V. Ruka, A. 

Siliņš ; red.: R. Garleja, S. Paukšte ; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Tirdzniecības 

ekonomikas katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1977. - 102 lpp. : tab. - 

Ietver bibliogr. 

  

     209. Экономическая эффективность и технический прогресс в торговле : 

республиканский межвузовский сборник научных трудов / под общ. ред. Р. Гарлеи ; 

Латвийский государственный университет имени П. Стучки. Кафедра экономики 

торговли. - Рига : Латвийский государственный университет имени П. Стучки, 1977. - 

192 с. : табл. - Библиогр. в подстрочных примеч. 

  

1978 
  

     210. Ruka, Vija. Tirdzniecības finanses : mācību līdzeklis / V. Ruka, V. Praude ; red.: R. 

Garleja, L. Paegle ; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Tirdzniecības ekonomikas 

katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1978. - 70 lpp. : tab. - Bibliogr.: 

69.lpp. 

  

     211. Проблемы экономики и управления торговлей на современном этапе : секция 
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„Экономика и планирование торговли” : тезисы докладов республиканской научной 

конференции / ред. коллегия: В. В. Рука, Р. Я. Гарлея, М. А. Виксниньш ; Кафедра 

экономики торговли Латвийского государственного университета имени П. Стучки ; 

Латвийский филиал ВНИИКСа ; Латвийский филиал ЦНИЛСа ; Латвийский 

республиканский союз потребительских обществ. - Рига : Латвийский государственный 

университет имени П. Стучки, 1978. - 169 с. : табл. - Библиогр. в подстрочных примеч. 

  

1979 
  

     212. Организация изучения спроса и товарного обращения : межвузовский сборник 

научных трудов / под общ. ред. Р. Гарлеи ; Латвийский государственный университет 

имени П. Стучки. Кафедра экономики торговли. - Рига : Латвийский государственный 

университет имени П. Стучки, 1979. - 176 с. : табл. - Библиогр. в подстрочных примеч. 

  

1980 
  

     213. Экономика и управление торговлей в развитом социалистическом обществе : 

межвузовский сборник научных трудов / под ред. Р. Я. Гарлеи ; Латвийский 

государственный университет имени П. Стучки. Кафедра экономики торговли. - Рига : 

Латвийский государственный университет имени П. Стучки, 1980. - 123 с. : табл. - 

Библиогр. в подстрочных примеч. 

  

1983 
  

     214. Совершенствование производственных отношений в торговле : межвузовский 

сборник научных трудов / ред. коллегия: Р. Гарлея (отв. ред.) ... [и др.] ; Латвийский 

государственный университет имени П. Стучки. Кафедра экономики торговли. - Рига : 

Латвийский государственный университет имени П. Стучки, 1983. - 136, [2] с. : табл. - 

Библиогр. в примеч. 

  

1984 
  

     215. Liepiņa, Rita. Kapitālieguldījumu un pamatfondu izmantošanas efektivitātes analīze 

tirdzniecībā : mācību līdzeklis / R. Liepiņa ; rec.: I. Valdmane, R. Garleja ; red. J. Vaikulis ; 

P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Grāmatvedības un saimnieciskās darbības analīzes 

katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1984. - 47, [1] lpp. : tab. - Bibliogr.: 

45.-47.lpp. 

  

1986 
  

     216. Medne, Ilze. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu tīkla plānošana : mācību līdzeklis / 

I. Medne, M. Vīksniņš ; rec. O. Kannenieks ; red.: R. Garleja ... [u.c.] ; P. Stučkas Latvijas 

Valsts universitāte. Tirdzniecības ekonomikas katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts 

universitāte, 1986. - 67 lpp. : tab. - Bibliogr.: 60. lpp. 

  

1987 
  

     217. Jēgere, Sarmīte. Preču apgrozījums : lokālo saimniecisko lēmumu saskaņošana : 

(lietišķās spēles) : mācību līdzeklis / S. Jēgere, V. Praude, S. Timoņins ; rec.: V. Ruka ... [u.c.] 

; red.: R. Garleja ... [u.c.] ; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Tirdzniecības ekonomikas 

katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1987. - 79 lpp. : sh., tab. - Bibliogr.: 

78.-79. lpp. 
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1991 
  

     218. I Vispasaules latviešu zinātnieku kongress. Sekcija "Uzņēmējdarbība un tirdzniecība" 

: referātu tēzes / red. R. Garleja. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1991. - 34 lpp. 

  

     219. Tirdzniecības attīstības reģionālās problēmas : zinātniskie raksti = Региональные 

проблемы развития торговли : научные труды / redkol.: A. Roze, R. Garleja, M. Lodziņa ; 

rec.: R. Liepiņa, J. Lindbergs ; Latvijas Universitāte. Tirdzniecības ekonomikas katedra. - 

Rīga : Latvijas Universitāte, 1991. - 141 lpp. - (Latvijas Universitātes zinātniskie raksti = 

Acta Universitatis Latviensis ; 560.sēj.). 

  

1992 
  

     220. Komercdarbības reorganizācijas virzieni Latvijas Republikā = Направления 

реорганизации коммерческой деятельности в Латвийской республике / redkol.: R. 

Garleja, A. Roze ; rec. V. Kokars ; Latvijas Universitāte. Komerczinību katedra. - Rīga : 

Latvijas Universitāte, 1992. - 99, [1] lpp. - (Latvijas Universitātes zinātniskie raksti = Acta 

Universitatis Latviensis ; 580.sēj.). 

  

1995 
  

     221. Ekonomiskā izglītība pārejas periodā (problēmas un risinājumi) : starptautiska 

konference Rīgā, Kongresu namā, 1995. gada 7.-10. jūnijs : [referātu tēzes] = Economic 

education in transition economies : (problems and solution) / redkol.: Ojārs Danovskis, Elena 

Dubra, Rasma Garleja ... [u.c.]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1995. - 1 sēj.: 1. sekcijas 

ziņojumi. Universitātes līmenis. - 119 lpp. : il. - Bibliogr. referātu beigās. 

  

    222. Economic education in transition economies (problems and solutions) : International 

conference in Riga, Palace of Congress, Republic of Latvia, June 7-10, 1995 : [thesis of 

reports] = Ekonomiskā izglītība pārejas periodā (problēmas un risinājumi) / ed.: Rasma 

Garleja, Ojārs Danovskis, Ērika Šumilo, Juris Krūmiņš, Elena Dubra, Vilma Paupa, Jakovs 

Beļčikovs ... [et al.]. - Riga : University of Latvia, 1995. - Reports of section 1 : University 

level. - 115 lpp. 

  

      

2002 
  

     223. Šibajevs, Vladimirs. Neformālā izglītība interešu centros / Vladimirs Šibajevs ; rec.: 

Ausma Špona, Rasma Garleja ; zin. konsultants Ināra Krūmiņa. - Rīga : RaKa, 2002. - 351 

lpp. : il. - (Pedagoģiskā bibliotēka). - Bibliogr.: 347.-351.lpp. 

  

2004 
  

     224. Špona, Ausma. Pētniecība pedagoģijā / Ausma Špona, Zoja Čehlova ; rec.: Tatjana 

Koķe, Rasma Garleja. - Rīga : RaKa, 2004. - 203, [1] lpp. 

 

2005 
  

     225. Pētījumi pieaugušo pedagoģijā / priekšv. sarakst. Aīda Krūze ; zin. red. Tatjana Koķe 

; rec.: Rasma Garleja, Ausma Špona ... [u.c.] ; Latvijas Universitātes Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005. - 119 lpp. - Bibliogr. pētījumu 

beigās. - Teksts latviešu val., kopsav. angļu val. 
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2006 
  

     226. Akopova, Žanneta. Mentora palīdzība skolotāju komandai : monogrāfija / Žanneta 

Akopova ; [rec. Rasma Garleja ... u.c.]. - Rīga : RaKa, 2006. - 343, [1] lpp. : il., diagr., tab. - 

(Pedagoģiskā bibliotēka. Izglītības vadība). - Bibliogr.: 248.-265. lpp. 

  

     227. Laikmets un personība : rakstu krājums / sast. un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Rasma 

Garleja, Iveta Ķestere ; Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Skolu muzeju asociācija. - 

Rīga : RaKa, 2006. - 7.[sēj.]. - 239, [1] lpp. : il. 

  

2007 
  

     228. Akopova, Žanneta. Skolotāju komandas mācīšanās pašorganizācija : teorija, 

pieredze, prakse / Žanneta Akopova ; rec.: Rasma Garleja ... [u.c.]. - Rīga : RaKa, 2007. - 95 

lpp. - (Pedagoģiskā bibliotēka). - Ietver bibliogr. 

  

2008 
  

     229. Strazdiņa, Vija. Tirdzniecības uzņēmējdarbība / Vija Strazdiņa, Inese Spīča ; rec.: 

Rasma Garleja, Maija Krūze ; Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas fakultāte. - Rēzekne : 

Rēzeknes Augstskola, 2008. - 235 lpp. : il. - Ietver bibliogr. (223.-225.lpp.). 

  

     230. Zigmunde, Alīda. Pedagoģiskā darbība Rīgas politehnikumā un Rīgas Politehniskajā 

institūtā (1862-1919) / Alīda Zigmunde ; rec.: Jānis Stradiņš, Rasma Garleja, Dīters Šulcs. - 

Rīga : RaKa, 2008. - 218 lpp. - (Pedagoģiskā bibliotēka). - Ietver bibliogr. - Personu rād.: 

203.-218.lpp. 

  

2009 
  

     231. Laikmets un personība : rakstu krājums / sast., red. Rita Cimdiņa ; rec.: Rasma 

Garleja, Dīters Šulcs ; Latvijas Universitāte. - Rīga : RaKa, 2009. - [11.sēj.]. - 365 lpp. : 

fotogr. - Izdevums veltīts rakstu krājuma "Laikmeta un personības" sastādītājai un 

zinātniskajai redaktorei, profesorei Aīdai Krūzei dzīves un darba jubilejā. 

  

 

Emeritētās profesores Rasmas Garlejas vadītās un recenzētās disertācijas 
  

1994 
  

     232. Žogla, Irēna. Vecāko klašu skolēnu izziņas attieksmes veidošanās mācību procesā : 

(pedagoģijas teorija un vēsture) : habilitācijas darba kopsavilkums / Irēna Žogla ; rec.: G. 

Bērne, R. Garleja, A. Špona ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1994. - 29 lpp. 

  

1995 
  

     233. Maslo, Irina. Skolas pedagoģiskā procesa diferenciācija un individualizācija : 

(pedagoģijas teorija un vēsture) : habilitācijas darba kopsavilkums / Irina Maslo ; rec.: G. 

Böhme, R. Garleja, A. Špona ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra - 

Rīga : [LU], 1995. - 46 lpp. : il. - Ietver bibliogr. (34.-35.lpp.). - Kopsav. angļu, vācu val. 

  

     234. Maslo, Irina. Skolas pedagoģiskā procesa diferenciācija un individualizācija : 

(zinātnisko darbu kopa) / Irina Maslo ; rec.: Gunther Böhme, Rasma Garleja, Ausma Špona ; 

Latvijas Universitāte. - Rīga : LU, 1995. - 15 darbu kopa (mapē). - Darbi latviešu, krievu, 

vācu val. 
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1996 
  

     235. Briede, Baiba. Studentu komunikatīvo prasmju līmeņa paaugstināšanas pedagoģiski 

psiholoģiskie līdzekļi : (pedagoģijas teorija un vēsture) : promocijas darba kopsavilkums / 

Baiba Briede ; zinātniskā vadītāja Ingrīda Kramiņa ; rec.: Rasma Garleja, Irēna Žogla, 

Genovefa Holopova ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1996. - 54 lpp.: diagr. 

  

     236. Briede, Baiba. Studentu komunikatīvo prasmju līmeņa paaugstināšanas pedagoģiski 

psiholoģiskie līdzekļi : promocijas darbs / Baiba Briede ; zinātniskā vadītāja Ingrīda Kramiņa 

; rec.: Rasma Garleja, Irēna Žogla, Genovefa Holopova ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas 

un psiholoģijas katedra. - Rīga, 1996. - 173 lp. : il. - Ietver bibliogr. (130.-138.lp.). 

  

     237. Lieģeniece, Daina. Kopveseluma pieeja 5-7 gadus veca bērna audzināšanā : 

[disertācija Dr. habil. paed. zinātniskā grāda iegūšanai] / Daina Lieģeniece ; rec.: Jānis 

Anspaks, Rasma Garleja, Antonija Karule ; Liepājas Pedagoģijas augstskola. Pirmsskolas 

audzināšanas katedra. - Liepāja, 1996. - 400 lp. : il. - Darba raksturs - zinātnisko darbu kopa 

un monogrāfija. 

  

     238. Miķelsone Ilze. Bērnu patstāvīgās mākslinieciskās darbības sekmēšana pirmskolas 

vecumā : promocijas darba kopsavilkums : (pedagoģijas teorija un vēsture) / Ilze Miķelsone ; 

zinātniskā vadītāja Ināra Krūmiņa ; rec.: Jānis Anspaks, Rasma Garleja, Valentīna Hibnere ; 

Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra. - Rīga, 1996. - 69 lpp.: diagr., 

grafiki, tab. 

  

     239. Miķelsone, Ilze. Bērnu patstāvīgās mākslinieciskās darbības sekmēšana pirmsskolas 

vecumā : promocijas darbs pedagoģijas doktora grāda iegūšanai / Ilze Miķelsone ; zinātniskā 

vadītāja Ināra Krūmiņa ; rec.: Jānis Anspaks, Rasma Garleja, Valentīna Hibnere ; Latvijas 

Universitāte. - Rīga, 1996. - 163 lp. : grafiki + piel. atsevišķā grām. - Ietver bibliogr. (153.-

163.lp.) 

  

     240. Rudzītis, Jānis. Literatūras kā vārda mākslas apguves rosināšana skolā : promocijas 

darba kopsavilkums un habilitācijas darbu kopa pedagoģijas doktora zinātniskā grāda 

iegūšanai / Jānis Rudzītis ; rec.: Jānis Anspaks, Rasma Garleja, Ērika Zimule ; Latvijas 

Universitāte. - Rīga, 1996. - Mapē darbu kopa (7 dokumenti) + kopsavilkums. 

  

     241. Ukstiņa, Rita. Didaktiskās-matemātiskās rotaļas kā pirmskolas vecuma bērnu 

attīstības līdzeklis : disertācija pedagoģijas doktora grāda iegūšanai : (pedagoģijas teorija un 

vēsture) / Rita Ukstiņa ; zinātniskā vadītāja Dz. Meikšāne ; rec.: R. Garleja, D. Dzintere, I. 

Krūmiņa ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1996. - 156 lpp. 

  

     242. Ukstiņa, Rita. Didaktiskās-matemātiskās rotaļas kā pirmskolas vecuma bērnu 

attīstības līdzeklis : promocijas darba kopsavilkums : (pedagoģijas teorija un vēsture) / Rita 

Ukstiņa ; zinātniskā vadītāja Dz. Meikšāne ; rec.: R. Garleja, D. Dzintere, I. Krūmiņa ; 

Latvijas Universitāte. - Rīga, 1996. - 80 lpp. : diagr. - Teksts paral. angļu, krievu un latviešu 

val. 

  

1997 
  

     243. Arājs, Raimonds. Dabas vides mācību saturs un metodes sākumskolā : (vides 

pedagoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Raimonds Arājs ; zinātniskā vadītāja Inta 

Kraukle ; rec.: Rasma Garleja, Voldemārs Zelmenis, Ludvigs Grudulis ; Latvijas Universitāte. 

Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 1997. - 112 lpp., diagr. - Teksts paral. latviešu, 

angļu un krievu val. 

  

     244. Arājs, Raimonds. Dabas vides mācību saturs un metodes sākumskolā : disertācija / 
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Raimonds Arājs ; zinātniskā vadītāja Inta Kraukle ; rec.: Rasma Garleja, Voldemārs 

Zelmenis, Ludvigs Grudulis ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - 

Rīga, 1997. - 158 lp. + 19 lp. piel. - Ietver bibliogr. (146.-158.lp.). 

  

     245. Lasmanis, Aivars. Sistēmiskā pieeja datoru lietošanas prasmju apguvē : (pedagoģijas 

teorija un vēsture) : promocijas darba kopsavilkums / Aivars Lasmanis ; zinātniskā vadītāja 

Irēna Žogla ; rec.: Rasma Garleja, Ausma Špona, Dzidra Krūče ; Latvijas Universitāte. 

Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 1997. - 64 lpp. 

  

     246. Lasmanis, Aivars. Sistēmiskā pieeja datoru lietošanas prasmju apguvē : pedagoģijas 

teorija un vēsture : disertācija pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai / Aivars 

Lasmanis ; zinātniskā vadītāja Irēna Žogla ; rec.: Rasma Garleja, Ausma Špona, Dzidra Krūče 

; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 1997. - 147 lp., [42] lp. 

il. + piel. - Ietver bibliogr. (137.-147.lp.). 

  

     247. Lieģeniece, Daina. Veseluma pieeja 5-7 gadus veca bērna audzināšanā : (pedagoģijas 

teorija un vēsture) : habilitācijas darba kopsavilkums / Daina Lieģeniece ; rec.: Jānis Anspaks, 

Rasma Garleja, Antonija Karule ; Latvijas Universitāte. - Liepāja, 1997. - 88 lpp. - Ietver 

bibliogr. (30.-31.lpp.). - Teksts paral. latviešu, angļu un krievu val. 

  

     248. Maļinovska, Larisa. Studentu patstāvības veidošanās studiju procesā augstskolā : 

(pedagoģijas teorija un vēsture) : promocijas darba kopsavilkums / Larisa Maļinovska ; 

zinātniskā vadītāja Ausma Špona ; rec.: Rasma Garleja, Dzidra Meikšāne, Aleksejs 

Vorobjovs ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1997. - 58 lpp. : il., tab., diagr. - Kopsav. latviešu, 

angļu un krievu val. 

  

     249. Maļinovska, Larisa. Studentu patstāvības veidošanās studiju procesā augstskolā : 

disertācija pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai / Larisa Maļinovska ; zinātniskā 

vadītāja Ausma Špona ; rec.: Rasma Garleja, Dzidra Meikšāne, Aleksejs Vorobjovs ; Latvijas 

Universitāte. - Rīga, 1997. - 125 lp. + piel. - Literatūras saraksts: 105.-113.lp. 

  

1998 
  

     250. Alijevs, Romāns. Vecāko klašu skolēnu radošo spēju attīstība mācību procesā : 

promocijas darba kopsavilkums / Romāns Alijevs ; zinātniskā vadītāja Ausma Špona ; rec.: 

Zoja Čehlova, Rasma Garleja, Oļegs Nikiforovs ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas 

Universitāte, 1998. - [51] lpp. - Teksts latviešu, krievu un angļu val. 

 

     251. Alijevs, Romāns. Vecāko klašu skolēnu radošo spēju attīstība mācību procesā : 

[promocijas darbs] / Romāns Alijevs ; zinātniskā vadītāja Ausma Špona ; rec.: Zoja Čehlova, 

Rasma Garleja, Oļegs Nikiforovs ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1998. - 303 lp. : tab. - Ietver 

bibliogr. (215.-245.lp.). 

  

     252. Dambe, Iveta. Studijas kā studentu savstarpējo attiecību pilnveidošanās pamats : 

(augstskolu pedagoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Iveta Dambe ; zinātniskā vadītāja 

Ausma Špona ; rec.: Rasma Garleja, Ārija Karpova, Silvija Zaķe ; Latvijas Universitāte. - 

Rīga, 1998. - 78 lpp. : tab. - Teksts arī krievu un angļu val. 

  

     253. Dambe, Iveta. Studijas kā studentu savstarpējo attiecību pilnveidošanās pamats : 

promocijas darbs / Iveta Dambe ; zinātniskā vadītāja Ausma Špona ; rec.: Rasma Garleja, 

Ārija Karpova, Silvija Zaķe ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1998. - 124, [9] lp. : tab., diagr. - 

Literatūras saraksts: 117.-123.lp. 

  

     254. Fraimane, Josefa. Miriamas Jelinas Štekeles dzeja kā līdzeklis bērnu problēmu 

risināšanā : (pirmsskolas pedagoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Josefa Fraimane ; 
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zinātniskā vadītāja Irēna Žogla ; rec.: Rasma Garleja, Daina Lieģeniece, Assafs Harels 

(Izraēla) ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga : Latvijas 

Universitāte, 1998. - 60 lpp. - Teksts arī angļu un krievu val. - Aprakstīts pēc vāka. 

  

     255. Fraimane, Josefa. The poems of Miriam Yelin Schtiklis as a means of solving 

children's problems : Dr. paed. thesis / Yosefa Fraiman ; sci. advisor I. Zogla ; rev.: Rasma 

Garleja, Daina Lieģeniece, Assafs Harels (Izraēla) ; University of Latvia. Institute of 

Education and Psychology. - Riga, 1998. - 256, [1] p. : tab. - Ietver bibliogr. (152-161 p. (119 

tit.)). 

  

     256. Garjāne, Beatrise. Brīvas personības veidošanās vidusskolā : (vispārīgā pedagoģija) 

: promocijas darba kopsavilkums / Beatrise Garjāne ; zinātniskā vadītāja Tatjana Koķe ; rec.: 

R. Garleja, L. Grudulis, A. Samuseviča ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1998. - 31 lpp. - Teksts 

paral. latviešu, angļu un vācu val. 

  

     257. Garjāne, Beatrise. Brīvas personības veidošanās vidusskolā : promocijas darbs 

pedagoģijas doktora grāda iegūšanai / Beatrise Garjāne ; zinātniskā vadītāja Tatjana Koķe ; 

rec.: Rasma Garleja, Ludvigs Grudulis, Alīda Samuseviča ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 

1998. - 103 lp. : il. + pielik. - Ietver bibliogr. (99.-103.lp.). 

  

     258. Mahajna, Salah. Methodology of the final oral English language assessment and its 

suitability to the arab school students in Israel = Vidusskolas centralizētās angļu valodas 

mutvārdu novērtēšanas metodika arābu skolās Izraēlā : (angļu valodas mācīšanas metodika) : 

promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai / Salahs Mahadžna ; 

zinātniskā vadītāja Irēna Žogla ; rec.: Rasma Garleja, Ingrīda Kramiņa, Daina Grasmane ; 

Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 1998. - [6], III, 182 lp. : 

tab. - Ietver bibliogr. (173.-182.lp.). 

  

     259. Mahajna, Salah. Vidusskolas centralizētās angļu valodas mutvārdu novērtēšanas 

metodika arābu skolās Izraēlā : (angļu valodas mācīšanas metodika) : promocijas darba 

kopsavilkums / Salahs Mahadžna ; zinātniskā vadītāja Irēna Žogla ; rec.: Rasma Garleja, 

Ingrīda Kramiņa, Daina Grasmane ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 

institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1998. - 59 lpp. - Ietver bibliogr. (18.-19.lpp.). - Teksts 

arī angļu un krievu val. 

 

     260. Mūrniece, Laima. Mūzika kā studējošās jaunatnes garīgo vērtību veidošanās 

līdzeklis : (nozaru pedagoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Laima Mūrniece ; 

zinātniskais vadītājs Ludvigs Grudulis ; rec.: Rasma Garleja, Ilma Grauzdiņa, Ausma Špona ; 

Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 

1998. - 60 lpp. : tab., sh. - Teksts paral. latviešu, krievu un angļu val. 

  

     261. Mūrniece, Laima. Mūzika kā studējošās jaunatnes garīgo vērtību veidošanās 

līdzeklis : promocijas darbs [pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai] / Laima 

Mūrniece ; zinātniskais vadītājs Ludvigs Grudulis ; rec.: Rasma Garleja, Ilma Grauzdiņa, 

Ausma Špona ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 1998. - 

141, [11] lp. : tab., diagr. - Ietver bibliogr. (132.-139.lp.). 

  

     262. Stabiņš, Juris. Audzēkņu gatavības veidošanās dzīvesdarbībai komercskolas 

pedagoģiskajā procesā : (vispārīgā pedagoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Juris 

Stabiņš ; rec.: Rasma Garleja, Ausma Špona, Alīda Samusēviča ; Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības augstskola. - Rīga, 1998. - 97 lpp. - Teksts arī angļu un krievu val. 

  

     263. Stabiņš, Juris. Audzēkņu gatavības veidošanās dzīvesdarbībai komercskolas 

pedagoģiskajā procesā : promocijas darbs / Juris Stabiņš ; rec.: Rasma Garleja, Ausma Špona, 

Alīda Samuseviča ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. - Rīga, 1998. - 179 lp. 
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: tab., diagr. - Ietver bibliogr. (97.-103.lp.). 

  

1999 
  

     264. Avotiņa, Mudīte. Ritmikas skolotāju profesionālo studiju pedagoģiskie pamati : 

(pedagoģija, augstskolu pedagoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Mudīte Avotiņa ; 

zinātniskā vadītāja Irēna Žogla ; rec.: Rasma Garleja, Ausma Špona, Ilma Grauzdiņa ; 

Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 1999. - 77 lpp. : sh. - 

Teksts arī angļu un krievu val. 

  

     265. Avotiņa, Mudīte. Ritmikas skolotāju profesionālo studiju pedagoģiskie pamati : 

promocijas darbs / Mudīte Avotiņa ; zinātniskā vadītāja Irēna Žogla ; rec.: Rasma Garleja, 

Ausma Špona, Ilma Grauzdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - 

Rīga, 1999. - 137 lp. : tab. - Ietver bibliogr. (132.-137.lp.). 

  

     266. Kacapa, Ada. Profesionāla humāna skolotāja veidošanās koledžas pedagoģiskajā 

procesā : (augstskolas pedagoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Ada Kacapa ; 

zinātniskā vadītāja Tatjana Kurilova; rec.: Rasma Garleja, Ludvigs Grudulis, Jeļena 

Jermolajeva ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1999. - 59 lpp. : tab. 

  

     267. Kacapa, Ada. The professional humanist development of teachers in the pedagogic 

process of the teacher training college : [promocijas darbs] / Ada Katsap ; sci. advisor Tatjana 

Kurilova ; rev.: Rasma Garleja, Ludvigs Grudulis, Jeļena Jermolajeva ; University of Latvia. - 

Riga, 1999. - 188 p. : tab. - Ietver bibliogr. (173.-179.lp.). 

  

     268. Koķe, Tatjana. Pieaugušo mācīšanās sociāli pedagoģiskie pamati : habilitācijai 

izvirzīto darbu kopa [Dr. habil. paed. zinātniskā grāda iegūšanai] / Tatjana Koķe ; rec.: Rasma 

Garleja, Ausma Špona, Gunther Böhme ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1999. - 1 mape. 

  

     269. Kondrāte, Irēna. Dzimumaudzināšanas saturs un metodes veselības mācībā : 

disertācija pedagoģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai / Irēna Kondrāte ; zinātniskā vadītāja 

Inta Kraukle ; rec.: Rasma Garleja, Nikolajs Jaružnijs, Melita Sauka ; Latvijas Universitāte. 

Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 1999. - 89, [28] lp. : diagr., tab. - Literatūras 

saraksts: 81.-83.lp. 

  

     270. Kondrāte, Irēna. Dzimumaudzināšanas saturs un metodes veselības mācībā : 

veselības pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums / Irēna Kondrāte ; zinātniskā vadītāja 

Inta Kraukle ; rec.: Rasma Garleja, Nikolajs Jaružnijs, Melita Sauka ; Latvijas Universitāte. 

Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 1999. - 42 lpp. : sh. - Teksts paral. latviešu, 

angļu un krievu val. 

  

     271. Lune, Evita. Sabiedrības labklājības noslāņošanās pārejas ekonomikas periodā : 

situācijas analīze un pasaules pieredzes izmantošanas iespējas Latvijā : disertācija / Evita 

Lune ; zinātniskā vadītāja Ērika Šumilo ; rec.: Jānis Porietis, Rasma Garleja, Zigrīda Goša ; 

Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. Starptautisko ekonomisko attiecību 

katedra. - Rīga, 1999. - 206, [20] lp. : tab., diagr. - Ietver bibliogr. (204.-206.lp.). 

  

     272. Lune, Evita. Sabiedrības labklājības noslāņošanās pārejas ekonomikas periodā : 

situācijas analīze un pasaules pieredzes izmantošanas iespējas Latvijā : promocijas darba 

kopsavilkums = Social stratification during the period of transition economics : analysis of the 

situation and feasibility of using the world experience in improving the situation in Latvia = 

Differenzierung des gesellschaftlichen Wohlstands in der Uebergangsoekonomik : 

Situationsanalyse und Moeglichkeiten zur Verwendung in Lettland / Evita Lune ; zinātniskā 

vadītāja Ērika Šumilo ; rec.: Jānis Porietis, Rasma Garleja, Zigrīda Goša ; Latvijas 

Universitāte. - Rīga, 1999. - 53 lpp. : tab. - Aprakstīts pēc vāka. 
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2001 
  

     273. Abu-Hussain, Jamal. Professional socialization of teaching in training institutes 

inside the Arab educational system in Israel : thesis submitted for Ph.D. degree / Jamal Abu-

Hussain ; supervised by Tatjana Koke ; rev.: Rasma Garleja, Juris Stabiņš, Alīda Samuseviča 

; University of Latvia. Institute of Education and Psychology. - Riga : University of Latvia, 

2001. - 145 p. - Ietver bibliogr.: 125.-137.lp. 

 

     274. Cakula, Sarma. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā Vidzemes 

augstskolā kā studentu radošās pieredzes veidošanās līdzeklis : promocijas darbs pedagoģijā / 

Sarma Cakula ; zinātniskā vadītāja Ausma Špona ; rec.: Rasma Garleja, Nikolajs Jaružnijs, 

Silvija Zaķe ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 2001. - 278 lp. 

  

     275. Geske, Andrejs. Matemātikas un dabaszinātņu izglītība Latvijas skolās starptautiskā 

salīdzinājumā : promocijas darba kopsavilkums : publicēto zinātnisko darbu kopa izstrādāta 

ekonomikas doktora (Dr. oec.) grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, apakšnozare : izglītības 

vadība / Andrejs Geske ; zinātniskā vadītāja Anna Kopeloviča, zinātniskais konsultants 

Andris Kangro ; rec.: Rasma Garleja, Oļģerts Krastiņš, Juris Zaķis ; Latvijas Universitāte. - 

Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. - 100 lpp. : tab., diagr. - Ietver bibliogr. (48.-50.lpp.). 

 

     276. Geske, Andrejs. Matemātikas un dabaszinātņu izglītība Latvijas skolās starptautiskā 

salīdzinājumā : promocijas darbs : publicēto zinātnisko darbu kopa izstrādāta ekonomikas 

doktora (Dr. oec.) grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē / Andrejs Geske ; zinātniskā vadītāja 

Anna Kopeloviča ; konsultants Andris Kangro ; rec.: Rasma Garleja, Oļģerts Krastiņš, Juris 

Zaķis ; Latvijas Universitāte. - Rīga : 2001. - Dal. pag. [280] lp. : tab., diagr. 

  

     277. Muhammad, Essawi. Izraēlas arābu skolu organizācijas kultūra un skolotāju 

profesionālās attīstības personisks raksturojums : promocijas darba kopsavilkums / Essawi 

Muhammad ; zinātniskā vadītāja Tatjana Koķe ; rec.: Rasma Garleja, Ivars Muzis, Alīda 

Samusēviča ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. - 104 lpp. : tab. - 

Ietver bibliogr. (50.-52.lpp.). - Teksts paral. latviešu un angļu val. 

  

     278. Muhammad, Essawi. The school organizational culture and the personal 

characteristics of the teacher professional development in the Arab school in Israel : a thesis 

submitted for the degree "Doctor of Education" = Izraēlas arābu skolu organizācijas kultūra 

un skolotāju profesionālās attīstības personisks raksturojums / Essawi Muhammad ; 

zinātniskā vadītāja Tatjana Koķe ; rec.: Rasma Garleja, Ivars Muzis, Alīda Samusēviča ; 

University of Latvia. Institute of Education and Psychology. - Rīga, 2001. - 139 lp. : tab., sh. - 

Ietver bibliogr. (121.-132.lp.). 

  

     279. Spīča, Inese. Latvijas Republikas ārējās tirdzniecības analīze un tās problēmu 

risinājums uzņēmējdarbībā : promocijas darbs : publicēto zinātnisko darbu kopa / Inese Spīča 

; zinātniskā vadītāja Rasma Garleja ; rec.: Andris Sproģis, Ilmārs Vanags, Irēna Silineviča ; 

Latvijas Universitāte. – Rīga, 2001. - 35, 39, [250] lp. : tab., diagr. 

  

     280. Urdziņa-Deruma, Māra. Tekstils kā mākslas izglītības sastāvdaļa topošo mājturības 

skolotāju studijās augstskolā : promocijas darbs : nozaru (mākslas) pedagoģija / Māra 

Urdziņa-Deruma ; darba zinātniskā vadītāja Dzidra Albrehta ; rec.: Rasma Garleja, Ilze 

Miķelsone, Elita Volāne ; Latvijas Universitāte. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. - 274 lp. : 

krās. il. - Ietver bibliogr. (181.-186.lp.). - Ar rokraksta tiesībām. 

  

     281. Vīra, Raina. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas izpēte augstskolā : (augstskolas 

pedagoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Raina Vīra ; zinātniskā vadītāja Tatjana Koķe 

; rec.: Rasma Garleja, Ilgvars Forands, Biruta Sloka ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un 
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psiholoģijas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. - 51 lpp. - Ietver bibliogr. (24.-

25.lpp.). - Teksts paral. latviešu un angļu val. 

  

     282. Vīra, Raina. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas izpēte augstskolā : promocijas 

darbs / Raina Vīra ; zinātniskā vadītāja Tatjana Koķe ; rec.: Rasma Garleja, Ilgvars Forands, 

Biruta Sloka ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 2001. - 190 

lp. : tab. - Ietver bibliogr. (186.-189.lp.). 

  

2002 
  

     283. Abu-Hussain, Jamal. Profesionālā socializācija pedagoģiskajās augstskolās arābu 

izglītības sistēmā Izraēlā : promocijas darba kopsavilkums / Džamals Abu-Hussains ; darba 

zinātniskā vadītāja Tatjana Koķe ; rec.: Rasma Garleja, Juris Stabiņš, Alīda Samuseviča ; 

Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 

2002. - 52 lpp. - Ietver bibliogr. (28.-30.lpp.). - Latviešu un angļu val. 

  

     284. Cakula Sarma. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā Vidzemes augstskolā 

kā studentu radošās pieredzes veidošanās līdzeklis : (augstskolas pedagoģija) : promocijas 

darba kopsavilkums / Sarma Cakula ; zinātniskā vadītāja Ausma Špona ; rec.: Rasma Garleja, 

Nikolajs Jaružnijs, Silvija Zaķe ; Latvijas Universitāte. - Rīga : [b.i.], 2002. - 69 lpp. - Ietver 

bibliogr. (35.-36.lpp.). - Teksts paral. latviešu un angļu val. 

  

     285. Remese, Solveiga Linda. Reliģijas pedagoģijas teoriju attīstība : promocijas darba 

kopsavilkums pedagoģijas zinātnē : nozaru (reliģijas pedagoģijas) apakšnozare / Solveiga 

Linda Remese ; zinātniskā vadītāja Rasma Garleja ; rec.: Tatjana Koķe, Visvaldis Klīve ; 

Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2002. - 45 lpp. - Ietver bibliogr. (22.lpp.). 

- Teksts paral. latviešu un angļu val. 

  

     286. Remese, Solveiga Linda. Reliģijas pedagoģijas teoriju attīstība : promocijas darbs / 

Solveiga Linda Remese ; zinātniskā vadītāja Rasma Garleja ; rec.: Tatjana Koķe, Visvaldis 

Klīve ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga : [Latvijas 

Universitāte], 2002. - 169 lp. - Ietver bibliogr. (164.-169.lp.). - Ar rokraksta tiesībām. 

  

     287. Urdziņa-Deruma, Māra. Tekstils kā mākslas izglītības sastāvdaļa topošo mājturības 

skolotāju studijās augstskolā : nozaru (mākslas) pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums / 

Māra Urdziņa-Deruma ; darba zinātniskā vadītāja Dzidra Albrehta ; rec.: Rasma Garleja, Ilze 

Miķelsone, Elita Volāne ; Latvijas Universitāte. - Rīga : [b.i.], 2002. - 56 lpp. - Ietver 

bibliogr. (28.-29.lpp.). - Teksts paral. latviešu un angļu val. 

  

     288. Visnola, Dace. Tradicionālās kultūras apguve topošo skolotāju mākslas izglītībā : 

nozaru (mākslas) pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums / Dace Visnola ; zinātniskais 

vadītājs Jānis Anspaks ; rec.: Rasma Garleja, Valentīna Liepa, Rita Bebre ; Latvijas 

Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2002. - 52 lpp. - Ietver bibliogr. - Teksts paral. 

latviešu un angļu val. 

  

     289. Visnola, Dace. Tradicionālās kultūras apguve topošo skolotāju mākslas izglītībā : 

promocijas darbs / Dace Visnola ; darba zinātniskais vadītājs Jānis Anspaks ; rec.: Rasma 

Garleja, Valentīna Liepa, Rita Bebre ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 2002. - 201, [2] lp. 

  

2003 
  

     290. Tiļļa, Inta. Pusaudžu sociālkultūras kompetences pilnveide otrās svešvalodas mācību 

procesā : sociālā pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums / Inta Tiļļa ; zinātniskā vadītāja 

Irina Maslo ; rec.: Rasma Garleja, Margarita Kaltigina, A. Vilciņa ; Latvijas Universitāte. 

Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2003. - 48 lpp. : tab. - 



34 

 

Ietver bibliogr. (23.-25.lpp.). - Teksts paral. latviešu un angļu val. 

  

     291. Tiļļa, Inta. Pusaudžu sociālkultūras kompetences pilnveide otrās svešvalodas mācību 

procesā : sociālā pedagoģija : promocijas darbs pedagoģijas doktora grāda iegūšanai / Inta 

Tiļļa ; zinātniskā vadītāja Irina Maslo ; rec.: Rasma Garleja, Margarita Kaltigina, A. Vilciņa ; 

Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 

2003. - 250 lp. : il., tab. - Ietver bibliogr. (193.-210.lp.). - Ar rokraksta tiesībām. 

  

2004 
  

     292. Akopova, Žanneta. Mentora palīdzība skolotāju komandai bilingvālās izglītības 

ieviešanā : (sociālā pedagoģija) : promocijas darbs / Žanneta Akopova ; darba zinātniskā 

vadītāja Irina Maslo ; rec.: R. Garleja, A. Samuseviča, I. Salīte ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 

2004. - 345 lp. : tab., sh. - Bibliogr.: 248.-264.lp. (306 nos.). - Ar autortiesībām. 

 

     293. Akopova, Žanneta. Mentora palīdzība skolotāju komandai bilingvālās izglītības 

ieviešanā : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijā : sociālās pedagoģijas apakšnozare = 

Mentor's help to teacher's team in the implementation of bilingual education for minorities : 

precis of doctoral dissertation in social pedagogy / Žanneta Akopova ; zinātniskā vadītāja I. 

Maslo ; rec.: R. Garleja, A. Samuseviča, I. Salīte ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 55 lpp. : il. - Bibliogr.: 27.-

29.lpp. - Teksts paral. latviešu un angļu val. 

  

     294. Celma, Daina. Vadītāja darbība pārmaiņu procesos Latvijas vispārizglītojošajās 

skolās : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr. oec) zinātniskā grāda 

iegūšanai : nozare : vadības zinātne, apakšnozare : izglītības vadība = The managers 

responsibiliti[e]s in the transition process of Latvia's primary and secondary schools : 

summary of the promotion paper for promotion to the degree of Doctor of economics (Dr. 

oec) : branch : management, sub-branch : educational management / Daina Celma ; 

zinātniskais vadītājs Andris Grīnfelds ; rec.: Rasma Garleja, Juris Zaķis, Alīda Samusēviča ; 

Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 

2004. - 43 lpp. : diagr., tab. - Ietver bibliogr. - Teksts paral. latviešu un angļu val. 

  

     295. Celma, Daina. Vadītāja darbība pārmaiņu procesos Latvijas vispārizglītojošās skolās 

: promocijas darbs : disertācija izstrādāta ekonomikas doktora (Dr. oec.) grāda iegūšanai 

vadībzinātnes nozarē : apakšnozare : izglītības vadība / Daina Celma ; zinātniskais vadītājs 

Andris Grīnfelds ; rec.: Rasma Garleja, Juris Zaķis, Alīda Samusēviča ; Latvijas Universitāte. 

- Rīga, 2004. - 206 lp. : tab., diagr., sh. - Ietver bibliogr. (178.-184.lp. (130 nos.)). 

 

     296. Kramiņš, Edgars. Studentu runas prasmju pilnveidošanās saziņas procesā : 

augstskolas pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums / Edgars Kramiņš ; zinātniskā 

vadītāja Ausma Špona ; rec.: Rasma Garleja, Līvija Akurātere, Inese Jurgena ; Latvijas 

Universitāte. - Rīga, 2004. - 58 lpp. : il. - Ietver bibliogr. (29.lpp.). - Teksts latviešu, angļu 

val. 

 

     297. Kramiņš, Edgars. Studentu runas prasmju pilnveidošanās saziņas procesā : 

augstskolu pedagoģija : promocijas darbs / Edgars Kramiņš ; zinātniskā vadītāja Ausma 

Špona ; rec.: Rasma Garleja, Līvija Akurātere, Inese Jurgena ; Latvijas Universitāte. 

Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 2004. - 306 lp. : tab., diagr. - Ietver bibliogr. 

(226.-243.lp. (351 nos.)). - Ar rokraksta tiesībām. 

 

     298. Līduma, Anna. Pirmsskolas vecuma bērnu muzikalitātes attīstības pedagoģiskais 

aspekts : nozaru (mūzikas) pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums / Anna Līduma ; 

zinātniskā vadītāja Ausma Špona ; rec.: Rasma Garleja, Ilma Grauzdiņa, Māra Marnauza ; 

Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 56 lpp. : il. - Ietver bibliogr. (26.-
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29.lpp.). - Teksts paral. latviešu un angļu val. 

  

     299. Līduma, Anna. Pirmsskolas vecuma bērnu muzikalitātes attīstības pedagoģiskais 

aspekts : nozaru (mūzikas) pedagoģija : promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā 

grāda iegūšanai / Anna Līduma ; zinātniskā vadītāja Ausma Špona ; rec.: Rasma Garleja, Ilma 

Grauzdiņa, Māra Marnauza ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - 

Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 199 lp., [238] lpp. : il., notis. - Ietver bibliogr. (191.-

198.lp.). - Ar rokraksta tiesībām. 

  

2005 
  

     300. Batraga, Anda. Tirgvedības komunikāciju attīstība Latvijā : promocijas darba 

kopsavilkums : ekonomikas doktora (Dr. oec) zinātniskā grāda iegūšanai : nozare : 

ekonomika, apakšnozare : tirgzinība = Development of marketing communications in Latvia / 

Anda Batraga ; zinātniskais vadītājs Valērijs Praude ; rec.: Rasma Garleja, Nikolajs Ivanovs, 

Roberts Soms ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - Rīga : Latvijas 

Universitāte. 2005. - 84 lpp. : tab. - Teksts paral. latviešu, angļu val. - Ietver bibliogr. 

 

     301. Batraga, Anda. Tirgvedības komunikāciju attīstība Latvijā : promocijas darbs 

ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai : nozare : ekonomika, apakšnozare : 

tirgzinība / Anda Batraga ; zinātniskais vadītājs Valērijs Praude ; rec.: Rasma Garleja, 

Nikolajs Ivanovs, Roberts Soms ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - 

Rīga : Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte, 2005. - 330 lp. : diagr., tab. - 

Ietver bibliogr. (183.-189.lp. (199 nos.)). 

 

     302. Boļšakovs, Sergejs. Inovatīvās uzņēmējdarbības finansēšanas problēmas Latvijā un 

to risinājumi : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā 

grāda iegūšanai : nozare : ekonomika, apakšnozare : finanses un kredīts = Financial problems 

of innovative business in Latvia and their solutions : summary of promotion paper of Degree 

of Economics (Dr. oec.) / Sergejs Boļšakovs ; zinātniskā vadītāja Rasma Garleja ; rec.: 

Valērijs Praude, Uģis Zālītis, Anda Orehova ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas 

Universitāte, 2005. - 71 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. - Teksts paral. latviešu un angļu val. 

 

     303. Boļšakovs, Sergejs. Inovatīvās uzņēmējdarbības finansēšanas problēmas Latvijā un 

to risinājumi : promocijas darbs ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai : 

nozare : ekonomika, apakšnozare : finanses un kredīts / Sergejs Boļšakovs ; zinātniskā 

vadītāja Rasma Garleja ; rec.: Valērijs Praude, Uģis Zālītis, Anda Orehova ; Latvijas 

Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. Finanšu institūts. - Rīga, 2005. - 227 lp. : 

diagr., tab. - Ietver bibliogr. (201.-207.lp.). 

 

     304. Fomins, Andris. Latvijas rūpniecības attīstības tendences un perspektīvas : 

promocijas darba kopsavilkums Dr. oec. zinātniskā grāda iegūšanai / Andris Fomins ; 

zinātniskais vadītājs Andris Deniņš ; rec.: Rasma Garleja, Nikolajs Baranovskis, Tatjana 

Volkova ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2005. - 76 lpp. : tab. - Ietver 

bibliogr. - Teksts paral. latviešu un angļu val. 

  

     305. Fomins, Andris. Latvijas rūpniecības attīstības tendences un perspektīvas : 

promocijas darbs / Andris Fomins ; zinātniskais vadītājs Andris Deniņš ; rec.: Rasma Garleja, 

Nikolajs Baranovskis, Tatjana Volkova ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 

fakultāte. Tautsaimniecības institūts. - Rīga, 2005. - 232, [10] lp. : sh., tab. - Bibliogr.: 190.-

194.lp. (132 nos.). - Teksts latviešu val., anot. latviešu un angļu val. 

  

     306. Grundmane, Dzintra. Mācīšanās pieredzes pilnveide darbības pētījumā : augstskolas 

pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums / Dzintra Grundmane ; zinātniskā vadītāja 

Tatjana Koķe ; rec.: Rasma Garleja, Rasma Jansone, Aivars Lasmanis ; Latvijas Universitāte. 
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Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 

2005. - 86 lpp. : il. - Ietver bibliogr. - Teksts paral. latviešu un angļu val. 

  

     307. Grundmane, Dzintra. Mācīšanās pieredzes pilnveide darbības pētījumā : promocijas 

darbs pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātniskā grāda iegūšanai augstskolas pedagoģijas 

apakšnozarē / Dzintra Grundmane ; zinātniskā vadītāja Tatjana Koķe ; rec.: Rasma Garleja, 

Rasma Jansone, Aivars Lasmanis ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. - Rīga, 2005. - 148 lp. : il. + piel. (223 lp.). - Ietver bibliogr. 

(138.-148.lp. (155 nos.)). 

 

2006 
  

     308. Grabovska, Rudīte. Ilgtspējības principa īstenošana skolotāju izglītībā : promocijas 

darba pedagoģijas nozares augstskolas pedagoģijas apkšnozarē kopsavilkums / Rudīte 

Grabovska ; zinātniskā vadītāja Ilga Salīte ; rec.: Jeļena Davidova, Rasma Garleja, Kerola 

Fortino (Ziemeļkolorado Universitāte, ASV) ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2006. - 

39 lpp. : att., tab. - Teksts paral. angļu val. 

  

     309. Grabovska, Rudīte. Ilgtspējības principa īstenošana skolotāju izglītībā : promocijas 

darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijas nozares augstskolas 

pedagoģijas apakšnozarē / Rudīte Grabovska ; zinātniskā vadītāja Ilga Salīte ; rec.: Jeļena 

Davidova, Rasma Garleja, Kerola Fortino (Ziemeļkolorado Universitāte, ASV) ; Daugavpils 

Universitāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2006. - 139 lp., [45] lp. : tab., diagr. - 

Ietver bibliogr. (119.-139.lp.). - Ar rokraksta tiesībām. 

  

     310. Ose, Liesma. Skolotāju pedagoģiskās darbības salīdzinoša analīze latviešu un 

mazākumtautību sākumskolu klasēs : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijā, sociālās 

pedagoģijas apakšnozarē / Liesma Ose ; zinātniskā vadītāja Irina Maslo ; rec.: Rasma Garleja, 

Maija Kūle, Josef Held ; Latvijas Universitate. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. 

Pedagoģijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2006. - 98 lpp. : tab. - Ietver bibliogr. - 

Teksts paral. latviešu un angļu val. 

  

     311. Ose, Liesma. Skolotāju pedagoģiskās darbības salīdzinoša analīze latviešu un 

mazākumtautību sākumskolu klasēs : sociālā pedagoģija : promocijas darbs / Liesma Ose ; 

zinātniskā vadītāja Irina Maslo ; rec.: Rasma Garleja, Maija Kūle, Josef Held ; Latvijas 

Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. - Rīga, 2006. - 252 

lp. : tab. - Ietver bibliogr. (183.-191.lp. (239 nos.)). 

 

     312. Tūbele, Sarmīte. Jaunāko klašu skolēnu runas un valodas traucējumu noteikšana un 

korekcijas iespējas : promocijas darba kopsavilkums / Sarmīte Tūbele ; zinātniskā vadītāja 

Anna Kopeloviča ; rec.: Rasma Garleja, Nikolajs Jaružnijs, Samuels Gento ; Latvijas 

Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2006. - 54 

lpp. : diagr., tab. - Ietver bibliogr. - Teksts paral. latviešu un angļu val. - Paral. titlp. angļu val. 

nos.: Diagnostics and correction possibilities of speech and language disorders of junior grade 

students. 

  

     313. Tūbele, Sarmīte. Jaunāko klašu skolēnu runas un valodas traucējumu noteikšana un 

korekcijas iespējas : promocijas darbs / Sarmīte Tūbele ; zinātniskā vadītāja Anna Kopeloviča 

; rec.: Rasma Garleja, Nikolajs Jaružnijs, Samuels Gento ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas 

un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2006. - 179, [72] lp. - Bibliogr.: 166.-

179.lp. 

  

     314. Zigmunde, Alīda. Pedagoģiskā darbība Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā 

institūtā (1862-1919) : promocijas darba kopsavilkums / Alīda Zigmunde ; zinātniskā vadītāja 

Aīda Krūze ; rec.: Rasma Garleja, Jānis Stradiņš, Dīters Šulcs ; Latvijas Universitāte. - Rīga : 
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Latvijas Universitāte, 2006. - 73 lpp. - Ietver bibliogr. - Teksts latviešu, angļu un vācu val. 

  

     315. Zigmunde, Alīda. Pedagoģiskā darbība Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā 

institūtā (1862-1919) : promocijas darbs / Alīda Zigmunde ; zinātniskā vadītāja Aīda Krūze ; 

rec.: Rasma Garleja, Jānis Stradiņš, Dīters Šulcs ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas 

Universitāte, 2006. - 151 lp. - Bibliogr.: 119.-132.lp. 

  

2007 
  

     316. Balama, Vita. Starpkultūru komunikatīvās kompetences veidošanās studiju procesā : 

augstskolas pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums = The development of the 

intercultural communication competence in the study process : the synopsis of the Doctoral 

thesis / Vita Balama ; zinātniskā vadītāja Irēna Žogla ; rec.: Rasma Garleja, Daina Lieģeniece, 

Kristofers Bezzina ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 2007. 

- 37 lpp. : diagr. - Ietver bibliogr. (18.-20.lpp.). - Teksts paral. latviešu un angļu val. 

  

     317. Balama, Vita. Starpkultūru komunikatīvās kompetences veidošanās studiju procesā : 

augstskolas pedagoģija : [promocijas darbs] / Vita Balama ; zinātniskā vadītāja Irēna Žogla ; 

rec.: Rasma Garleja, Daina Lieģeniece, Kristofers Bezzina ; Latvijas Universitāte. 

Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 2007. - 179 lp. : diagr., sh., tab. – Ietver bibliogr. 

(111.-117.lp.). 

  

     318. Birziņa, Rita. Humānistiskā pieeja pieaugušo datorpratības izpētē : promocijas darbs 

/ Rita Birziņa ; darba zinātniskā vadītāja Tatjana Koķe ; rec.: Rasma Garleja, Daina 

Lieģeniece, Aleksejs Vorobjovs ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. 

- Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. - 193 lp. 

  

     319. Lapiņa, Gundega. Inovācijas pedagoģiskā izpratne augstskolā : promocijas darbs 

augstskolas pedagoģijā / Gundega Lapiņa ; zinātniskā vadītāja Tatjana Koķe ; rec.: Rasma 

Garleja, Pēteris Rivža, Aleksejs Vorobjovs ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. - Rīga, 2007. - 179, 93 lp. : il., diagr., sh., tab. - 

Ietver bibliogr. (171.-178.lp. (110 nos.)). 

 

     320. Surikova, Svetlana. Mikrogrupu darbības organizēšana skolēnu sociālās 

kompetences pilnveidei : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas zinātņu doktora grāda 

iegūšanai sociālās pedagoģijas apakšnozarē = Organisation of microgroups' activity for 

promoting pupils' social competence : summary of doctoral thesis / Svetlana Surikova ; 

zinātniskā vadītāja Irīna Maslo ; rec.: Rasma Garleja, Daina Lieģeniece, Ginters Hubers 

(Tībingas universitāte) ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. 

Pedagoģijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. - 56 lpp. : sh., tab. - Ietver bibliogr. - 

Paral. latviešu un krievu val. 

 

     321. Surikova, Svetlana. Mikrogrupu darbības organizēšana skolēnu sociālās 

kompetences pilnveidei : promocijas darbs pedagoģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai : 

(sociālā pedagoģija) / Svetlana Surikova ; zinātniskā vadītāja Irīna Maslo ; rec.: Rasma 

Garleja, Daina Lieģeniece, Ginters Hubers (Tībingas universitāte) ; Latvijas Universitāte. 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. - Rīga, 2007. - 300 lp. : il., diagr., 

tab. + 1 CD-ROM. - Ietver bibliogr. (183.-197.lp. (294 nos.)). - Paral. latviešu un krievu val. - 

Ar rokraksta tiesībām. 

 

2008 
  

     322. Birziņa, Rita. Humānistiskā pieeja pieaugušo datorpratības izpētē : promocijas darba 

kopsavilkums / Rita Birziņa ; zinātniskā vadītāja Tatjana Koķe ; rec.: Rasma Garleja, Daina 

Lieģeniece, Aleksejs Vorobjovs ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. 
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- Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 67 lpp. : sh., tab. - Ietver bibliogr. - Teksts paral. 

latviešu un angļu val. 

  

     323. Lapiņa, Gundega. Inovācijas pedagoģiskā izpratne augstskolā : promocijas darba 

kopsavilkums [doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā] / Gundega Lapiņa ; zinātniskā 

vadītāja Tatjana Koķe ; rec.: Rasma Garleja, Pēteris Rivža, Aleksejs Vorobjovs ; Latvijas 

Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. - Rīga : Latvijas 

Universitāte, 2008. - 44 lpp. : il., sh. - Ietver bibliogr. - Teksts paral. latviešu un angļu val. 

 

2010 
  

     324. Kangro, Ilmārs. Studentu matemātiskās domāšanas attīstība profesionālās 

kompetences veidošanās procesā : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda 

iegūšanai pedagoģijā, augstskolas pedagoģijas apakšnozarē = The development of students 

mathematical thinking in the process of building their professional competence : summary of 

promotion thesis for obtaining Doctor's scientific degree in pedagogy, higher education 

branch / Ilmārs Kangro ; zinātniskā vadītāja Rasma Garleja ; rec.: R. Andersone, V. Ļubkina, 

A. Grīnfelds ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. 

Pedagoģijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 107 lpp. : diagr., sh., tab. - Ietver 

bibliogr. (47.-51., 102.-106.lpp.). - Teksts latviešu un angļu val. (ar atsevišķām titullapām) ; 

vāka noformējums abās val. 

 

     325. Kangro, Ilmārs. Studentu matemātiskās domāšanas attīstība profesionālās 

kompetences veidošanās procesā : promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai 

pedagoģijā, augstskolas pedagoģijas apakšnozarē / Ilmārs Kangro ; zinātniskā vadītāja Rasma 

Garleja ; rec.: R. Andersone, V. Ļubkina, A. Grīnfelds ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 

psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa - Rīga, 2010. - 322 lp. : il., diagr., sh., 

tab. + 1 piel. (40 lp. : il.) + 1 CD - Ietver bibliogr. (302.-322.lp.). 

 

     326. Līsmane, Inta. Ārstniecības specialitātes ārzemju studentu profesionālās latviešu 

valodas kompetences veidošanās : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda 

iegūšanai augstskolas pedagoģijā, apakšnozare : augstskolas pedagoģija = Development of 

professional Latvian language competence in foreign students of medicine : summary of the 

Doctoral thesis for promotion to the Doctoral degree in pedagogy, subbranch : university 

pedagogy / Inta Līsmane ; zinātniskā vadītāja Zoja Čehlova ; rec.: Rasma Garleja, Alīda 

Samuseviča, Inese Jurgena ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 91 lpp. : diagr., sh., tab. - Ietver bibliogr. (41.-

44., 89.-91.lpp.). - Teksts latviešu un angļu val. (ar atsevišķām titullapām). 

 

     327. Līsmane, Inta. Ārstniecības specialitātes ārzemju studentu profesionālās latviešu 

valodas kompetences veidošanās : promocijas darbs pedagoģijas doktora grāda iegūšanai, 

augstskolas pedaģoģija / Inta Līsmane ; zinātniskā vadītāja Zoja Čehlova ; rec.: Rasma 

Garleja, Alīda Samuseviča, Inese Jurgena ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un 

mākslas fakultāte. - Rīga, 2010. - 248 lp. : diagr., sh., tab. + 1 CD. - Ietver bibliogr. (194.-

211.lp.). 

 

     328. Marsone, Staņislava. Sociālās audzināšanas vēsturiskā atīstība Latvijā 20. gadsimta 

20.-30. gados : promocijas darba kopsavilkums : vispārīgā pedagoģija (pedagoģijas vēsture) = 

Historical development of social education in Latvia (1920s-1930s) : summary of the 

Doctoral thesis : general pedagogy (history of pedagogy) / Staņislava Marsone ; zinātniskā 

vadītāja Iveta Ķestere ; rec.: Rasma Garleja, Ilga Salīte, Nijole Janulaitiene (General Jonas 

Žemaitis Military Akademy, Lietuva) ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un 

mākslas fakultāte. – Rīga, 2010. - 95 lpp. - Ietver bibliogr. (42.-44., 93.-94.lpp.). - Teksts 

paral. latviešu un angļu val. 
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     329. Marsone, Staņislava. Sociālās audzināšanas vēsturiskā atīstība Latvijā 20. gadsimta 

20.-30. gados : promocijas darbs : vispārīgā pedagoģija (pedagoģijas vēsture) / Staņislava 

Marsone ; zinātniskā vadītāja Iveta Ķestere ; rec.: Rasma Garleja, Ilga Salīte, Nijole 

Janulaitiene (General Jonas Žemaitis Military Akademy, Lietuva) ; Latvijas Universitāte. 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. - Rīga, 2010. - 152 lp. + 1 CD-R. - Ietver 

bibliogr. (146.-152.lpp. (212 nos.)). 

 

2011 
  

     330. Kulberga, Inta. Profesionālās augstākās izglītības uzņēmējdarbībā produkta 

mārketinga menedžments Latvijā : promocijas darba kopsavilkums : doktora zinātniskā grāda 

iegūšanai vadībzinātnē, apakšnozare : uzņēmējdarbības vadība / Inta Kulberga ; zinātniskā 

vadītāja Rasma Garleja ; rec.: Elīna Gaile-Sarkana, Andris Kangro, Vita Zariņa ; Latvijas 

Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. – Rīga, 2011. - 50 lpp. : diagr., sh., tab. - 

Ietver bibliogr. (12.-13.lpp.). 

  

     331. Kulberga, Inta. Profesionālās augstākās izglītības uzņēmējdarbībā produkta 

mārketinga menedžments Latvijā : promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai 

vadībzinātnē, apakšnozare : uzņēmējdarbības vadība / Inta Kulberga ; zinātniskā vadītāja 

Rasma Garleja ; rec.: Elīna Gaile-Sarkana, Andris Kangro, Vita Zariņa ; Latvijas Universitāte. 

Ekonomikas un vadības fakultāte. - Rīga, 2011. - 258 lp. : diagr., sh., tab. + 1 CD. - Ietver 

bibliogr. (174.-185.lp.). 

  

     332. Zīlīte, Ligita. Socionikas informācijas lietošanas iespējas Latvijā izglītības procesa 

vadībā : promocijas darba kopsavilkums vadībzinātnes doktora zinātniskā grāda iegūšanai 

izglītības vadības apakšnozarē / Ligita Zīlīte ; zinātniskā vadītāja Rasma Garleja ; rec.: Andris 

Kangro, Ludis Pēks, Tatjana Volkova ; Latvijas Universitāte. – Rīga, 2011. - 74 lpp. : diagr., 

sh., tab. - Ietver bibliogr. (32.-34., 71.-73.lpp.). - Teksts paral. latviešu un angļu val. (ar 

atsevišķām titullapām) ; vāka noformējums tikai latviešu val. - Promocijas darbs tapis ar 

Eiropas Sociālā Fonda projekta "Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē" 

(Nr.2009/0138/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/004) atbalstu. 

  

     333. Zīlīte, Ligita. Socionikas informācijas lietošanas iespējas Latvijā izglītības procesa 

vadībā : promocijas darbs vadībzinātnes doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnes 

nozarē, izglītības vadības apakšnozarē / Ligita Zīlīte ; zinātniskā vadītāja Rasma Garleja ; 

rec.: Andris Kangro, Ludis Pēks, Tatjana Volkova ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 2011. - 239 

lp. : diagr., sh., tab., veidlapas + 1 CD. - Ietver bibliogr. (158.-173. lp.(313 nos.)). 

 

 

Raksti par emeritēto profesori Rasmu Garleju 
  

1984 
  

     334. P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes štata docētāju saraksts // Pētera Stučkas 

Latvijas Valsts universitātei 60 gadi. - Rīga : Avots, 1984. - 158.-[207.]lpp. 
     Tekstā minēta arī docente Rasma Garleja: 167.lpp. 

  

1991 
  

     335. Atsevišķu zinātņu nozares sekciju programma : [Vispasaules latviešu zinātņu 

kongresā referātu lasa R. Garleja, Ā. Karpova, J. E. Niedrītis] // Izglītība. - Nr.26 (1991, 

5.jūlijs), 3.lpp. 

  

     336. Biogrāfija : [īsi biogr. dati par Rasmu Garleju] // Vispasaules latviešu zinātņu 

kongress, Rīga, 1991. gada 12.-17. jūlijs : referātu tēzes, referentu adreses un īsbiogrāfijas. - 
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Rīga, 1991. - 6.sēj.: Izglītība un pedagoģija. Psiholoģija. Vēsture. Zinātņu un augstskolu 

vēsture, [18.]lpp. - Lpp. nav numurētas. 

  

     337. Zīds, Oskars. Pedagoģija un psiholoģija : situācija un attīstības perspektīva Latvijā / 

Oskars Zīds // Izglītība. - Nr.27 (1991, 12.jūl.), 7.lpp. 
     Tekstā pieminēta profesore Rasma Garleja. 

  

1992 
  

     338. Latvijas Zinātnes Padomē // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.12 (1992, okt.), [1.]lpp. 
     Profesore Rasma Garleja iekļauta LU ekonomikas nozares habilitācijas un promocijas padomē. 

  

     339. Latvijas Zinātnes Padomē : [profesorei R. Garlejai piešķirts pedagoģisko zinātņu 

habilitētā doktora grāds] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.4 (1992, 1./15.apr.), 2.lpp. 

  

     340. Ļuta, V. Zinātnieku savienības padomē / V. Ļuta // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.4 (1992, 

1./15.apr.), 4.lpp. 
     Tekstā arī profesores Rasmas Garlejas viedoklis par Zinātnieku savienības aktivitātēm. 

  

1993 
  

     341. Latvijas Zinātnes Padome : nozaru ekspertu komisijas, ievēlētas 1993. gada 8.-12. 

martā : pedagoģija // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.6 (1993, apr.), 3.lpp. 
     Tekstā pieminēta profesore Rasma Garleja. 

  

     342. Profesore Rasma Garleja : biobibliogrāfiskais rādītājs / sast. Zanda Raciborska ; 

bibliogr. red. Diāna Paukšēna ; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. - Rīga : Latvijas 

Universitāte, 1993. - 43 lpp. 

  

1994 
  

     343. Ciemiņa, Inta. Ekonomikas fakultāte : Komerczinību katedra / I. Ciemiņa // Latvijas 

Universitāte 75. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1994. - 135.-137.lpp. 
     Tekstā arī par profesores Rasmas Garlejas zinātnisko darbību: 136.lpp. 

  

     344. Grunte, Māra. Latvijas augstskolu mācībspēki teic paldies kursu rīkotājiem : [par 

Baltijas augstskolu mācībspēku kursiem "Inovācijas augstskolu didaktikā..."] / Māra Grunte // 

Izglītība un Kultūra. - Nr.47 (1994, 15.dec.), 10.-11.lpp. 
     Sakarā ar dalību kursos tekstā pieminēta profesore Rasma Garleja: 10.-11.lpp. 

  

     345. Izglītības darbinieku kongress // IM Vēstis. - (1994, 14.okt.), 1.-2.lpp. 
     Tekstā pieminēta profesore Rasma Garleja. 

  

     346. Rasma Kalniņa-Garleja. - (Šai skolā mācījušies...) // Rūjienas vidusskolai 75. - 

[Valmiera : Rūjienas vidusskola, 1994]. - 115.lpp. 

  

1995 
  

     347. Bukleviča, Maruta. Ekonomikas ministrija investē jaunatnē / M. Bukleviča // 

Izglītība un Kultūra. - Nr.39 (1995, 9.nov.), 9.lpp. 
     Saturā minēts profesores Rasmas Garlejas viedoklis. 

  

     348. Mācībspēku alfabētiskais rādītājs : G : Garleja Rasma // Lielais kursu katalogs / 

Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1995. - 17.lpp. 
     Sarakstā minēta profesore Rasma Garleja. 
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1996 
  

     349. Kipere, Zaiga. Apspriež Izglītības likuma un LZP reorganizācijas projektus / Z. 

Kipere. - (Latvijas Zinātnieku savienībā) // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.5 (1996, marts), 2., 4.lpp. 
     Saturā minēta profesore Rasma Garleja: 2.lpp. 

  

     350. Zīds, Oskars. "Vērtīborientācijas izglītībā" : [par konferenci "Vērtīborientācijas 

izglītībā"] / Oskars Zīds // Izglītība un Kultūra. - Nr.33 (1996, 12.sept.), 7.lpp. 
     Saturā minēts profesores Rasmas Garlejas lasītais referāts. 

  

     351. Гарлей Расма : [биогр.] ; Rasma Garleja // Кто есть Кто в Латвии : 

биографическая энциклопедия = Who is who in Latvia : biographical encyclopedia. - Riga : 

Belokon, 1996. - С.93 ; P.403. 

  

1997 
  

     352. LU astoņi jauni profesori. - (Dažos vārdos) // Diena. - Nr.155 (1997, 7.jūl.), 3.lpp. 
     Profesoru vēlēšanās ievēlēta Rasma Garleja. 

  

     353. Siliņa, Džesija. Pedagoģijas zinātnieku gadskārtējā tikšanās : [par Latvijas 

Pedagoģijas zinātnieku asociācijas asambleju Latvijas Universitātes telpās] / Džesija Siliņa // 

Izglītība un Kultūra. - Nr.13 (1997, 27.marts), 18.lpp. 
     Tekstā arī profesores Rasmas Garlejas viedoklis par izglītības nozari. 

  

     354. Zālīte, Zane. LU - jauni profesori / Zane Zālīte // Rīgas Balss. - Nr.128 (1997, 7.jūl.), 

3.lpp. 
     Tekstā minēta profesore pedagoģijas zinātņu nozarē - Rasma Garleja. 
  

     355. Zīds, Oskars. Ierosinām veidot ekspertu grupu : [par Latvijas Pedagoģijas zinātnieku 

asociācijas rīkoto diskusiju par izglītības likumprojektu] / Oskars Zīds. - (Apspriežam 

izglītības likumprojektu) // Izglītība un Kultūra. - Nr.42 (1997, 6.nov.), 7.lpp. 
     Saturā arī profesores Rasmas Garlejas viedoklis. 

  

     356. Залите, Зане. В ЛГ новые профессоры / Зане Залите // Ригас Балсс. - N 128 (7 

июля 1997), с.3. 
     В области педагогических наук - Р. Гарлея. 

  

1998 
  

     357. Nagle, Gunita. Aptur LU Pedagoģijas padomes darbu : [tekstā Ivara Lāča un Rasmas 

Garlejas viedoklis] / Gunita Nagle // Diena. - Nr.52 (1998, 3.marts), 4.lpp. 

  

1999 
  

     358. Garleja Rasma : [biogrāfiskas ziņas]. - Bibliogr.: 35.lpp. // Kas ir kas Latvijas 

augstskolu profesoru asociācijā : (biogrāfiskais izdevums). - [Latvija] : Lapa, 1999. - 35.lpp. : 

fotogr. 

  

     359. Krūze, Aīda. Pedagoģijas zinātne Latvijas Universitātē 90. gados : skaitļi un fakti / 

Aīda Krūze. - (Pedagoģijas un psiholoģijas vēsture) // Latvijas Universitātei - 80 : 

konferences referātu tēzes. - Rīga : LU, 1999. - 198.-199.lpp. 
     Tekstā pieminēta profesore Rasma Garleja.  
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2000 
  

     360. Okuņeva, Sandra. Starptautiskā zinātniskā konference Rēzeknes Augstskolā : [par 

konferenci "Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību"] // 

Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums. - Liepāja : LiePA, 2000. – 4.[sēj.], 243.-

245.lpp. 
     Tekstā pieminēta profesore Rasma Garleja. 

  

2002 
  

     361. Par LU emeritus profesora goda nosaukuma piešķiršanu : [piešķirts Rasmai Garlejai] 

// LU Vēstnesis. - Nr.89/90 (2002, jūn.-jūl.), 14.lpp. 

  

     362. Prezentē grāmatu "Neformālā izglītība interešu centros" : [par grām.: Šibajevs, 

Vladimirs. Neformālā izglītība interešu centros. Rīga : RaKa, 2002. 351 lpp.] // Izglītība un 

Kultūra. - Nr.46 (2002, 30.nov.), 5.lpp. 
     Tekstā minēta profesore Rasma Garleja. 

  

2003 
  

     363. Ekmanis, Juris. Latvijas Zinātnes Padomē / J. Ekmanis // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.15 

(2003, 22.sept.), 3.lpp. 
     Ekspertu sastāvā pedagoģijas nozarē minēta profesore Rasma Garleja. 

  

     364. Garleja Rasma // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2003. - 2. 

sēj.: Cēsu-hūrn, 569.lpp. : ģīm. 

  

2004 
  

     365. Krūze Aīda. Matemātika un pedagoģija - profesora J. Menča zinātniskās darbības 

jomas / Aīda Krūze. - (Jāņa Menča personība : skolotājs, matemātiķis, zinātnieks) // Laikmets 

un personība : rakstu krājums / Latvijas Universitāte, Latvijas Skolu muzeju asociācija. - Rīga 

: RaKa, 2004. - 5.[sēj.] (2004), 331.-338.lpp. : fotogr. 
     Fotogrāfijā 334.lpp.: Jānis Mencis, Ausma Špona, Rasma Garleja, Dzidra Meikšāne, Aīda Krūze, 

Irina Maslo, Imants Plotnieks, Anna Kopeloviča, Leonards Žukovs. 

  

     366. Sociālā darbinieka profesionālās darbības riski / Liesma Čepuka, Daiga Dērica, 

Ingrīda Lielbārde, Indra Vitenberga. - (Sociālā darba pētījums). - Literatūra : 33.lpp. (6 nos.) 

// Sociālais Darbinieks. - Nr.4 (2004), 28.-33.lpp. : tab., diagr. 
     Pieminēta profesores Rasmas Garlejas izstrādātā profesionālās kompetences matrica: 28.lpp. 

  

2006 
  

     367. Krūze, Aīda. "Laikmets un personība" par personībām Latvijas Universitātes vēsturē 

/ Aīda Krūze // Laikmets un personība : rakstu krājums / Latvijas Universitātes Pedagoģijas 

muzejs, Latvijas Skolu muzeju asociācija. - Rīga : RaKa, 2006. - 7.[sēj.] (2006), 4.-6.lpp. 
     Tekstā arī par profesores Rasmas Garlejas pētījumu par LU docētājiem. 

  

     368. Medvedeckis, Arturs. Priekšvārds / Arturs Medvedeckis // Sabiedrība un kultūra : 

rakstu krājums / sast. A. Medvedeckis ; Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Sociālo zinātņu un 

vadības katedra. - Liepāja : LiePa, 2006. - 8.[sēj.], 9.-10.lpp. 
     Tekstā minēta profesore Rasma Garleja: 10.lpp. 
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2008 
  

     369. Valters, Raimonds. Izraksts no Valsts emeritēto zinātnieku padomes 2008. gada 6. 

jūnija lēmuma Nr.17 / R. Valters // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.12 (2008, 30.jūn.), 4.lpp. 
     Valsts emeritētā zinātnieka nosaukums piešķirts profesorei Rasmai Garlejai. 

 

    370. Zigmunde, Alīda. Ievads / [A. Zigmunde] // Pedagoģiskā darbība Rīgas 

politehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā (1862-1919) / Alīda Zigmunde. - 

(Pedagoģiskā bibliotēka). - Rīga : RaKa, 2008. - 9.-12.lpp. 
     Tekstā minēta profesore Rasma Garleja: 11.lpp. 

 

  

2009 
  

     371. Medvedeckis, Arturs. Priekšvārds / Arturs Medvedeckis // Sabiedrība un kultūra : 

rakstu krājums / sast. A. Medvedeckis ; Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Sociālo zinātņu un 

vadības katedra. - Liepāja : LiePa, 2009. - 11.[sēj.], 9.-10.lpp. 
     Tekstā minēta profesore Rasma Garleja: 10.lpp. 

  

     372. Stradiņš, Jānis. 23. Starptautiskā Baltijas Zinātņu vēstures konference = 23rd 

International Baltic conference on the history of science / J. Stradiņš. - Pielikums latviešu un 

angļu val. // Humanitārās un sociālās zinātnes. - (Zinātniskie raksti / Rīgas Tehniskā 

universitāte ; 8.sērija). - 15.sēj.: Zinātņu un augstskolu vēsture (2009), 106.-116.lpp. : ģīm. 
     Tekstā minēts profesores Rasmas Garlejas referāts: 108.lpp. 

 

Sastādīja : Jana Klebā. 


