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Ievads

„Periodikas rādītājs” ir nacionālās bibliogrāfijas rādītājs, kurā, balstoties uz obligātā eksemplāra 
piegādes sistēmu (����. g. „Obligāto eksemplāru likums”), ir reģistrēti laikraksti, žurnāli, gada pār-
skati, biļeteni un rakstu krājumi, kas izdoti ����. gadā Latvijā. Visi izdevumi rādītājā iedalīti � daļās:

�. Laikraksti,
�. Žurnāli, biļeteni un rakstu krājumi,
�. Gada pārskati.

Izdevumu apraksti ir sakārtoti alfabētā — vispirms latīņu, tad krievu.

Apraksti veidoti pēc „Seriālizdevumu un citu turpinājumresursu starptautiskā standartizētā bib-
liogrāfiskā apraksta” ISBD (CR).

Apraksts ietver šādas ziņas:

Pamatnosaukums = Paralēlnosaukums : citas nosaukumziņas / atbildības ziņas. —  
Izdevuma datējums. — Izdošanas vieta : Izdevējs, izdošanas gads.

Periodiskums
Piezīmes.
Pielikumi.
ISBN, ISSN numurs
URL
UDK

„Periodikas rādītājam” pievienoti vairāki palīgrādītāji: personu rādītājs, nosaukumu rādītājs, izde-
vēju rādītājs un izdošanas vietu rādītājs.

„Periodikas rādītājs” domāts bibliotēku darbiniekiem, informācijas dienestiem, preses darbiniekiem, 
izdevējiem, ikvienam, kas interesējas par Latvijas vēsturi, kultūras un mākslas dzīvi.

 
No ����. gada izdevums tiek sagatavots elektroniskā formā.



Introduction

„The Index of Periodicals” is the index of national bibliography. It is based on legal deposit copies 
supplied to the National Library of Latvia by publishers (Law on supply of free legal deposit copies , 
����).

„The Index of Periodicals” includes magazines, journals, annual reports, bulletins and the 
collections of scientific papers. It consists of � parts:

�. Magazines,
�. Journals, bulletins and the collections of scientific papers,
�. Annual reports.

The descriptions are arranged in the alphabetical order, at first — titles in Roman script, then — in 
Cyrillic.

The records follow the International Standard of Bibliographic Description for Serials and Other 
Continuing Resources ISBD (CR).

The description contains the following elements:

Title proper = Parallel title : other title information / statements of responsibility. —  
Data of publication. — Place of publication : Name of publisher, Data of publication.

Frequency
Notes.
Supplements.
ISBN, ISSN number
URL
UDC index

„The Index of Periodicals” is supported by several auxiliary indexes: the personal index, the title 
index, the index of publishers, the index of the places of publication.

„The Index of Periodicals” is addressed to librarians, information services, publishers, to everybody 
interested in the history, culture and art of Latvia.

 
„The Index of Periodicals” is published in electronic form since ����. 
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� VISPĀRĪGĀ NODAĻA
��� Zinātne kopumā
��� Datorzinātne
��� Standartizācija
��� Kultūra
�� Bibliogrāfija. Katalogi. Literatūras rādītāji
�� Bibliotēkas. Bibliotēkzinātne
�� Organizācijas un citas apvienības. Asociā-

cijas. Kongresi
��� Muzeji
��� Prese
�� Jaukta satura izdevumi. Krājumi
���.�  Populārzinātniska literatūra bērniem
� FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
���.�  Psiholoģija
�� Ētika. Morāle
� RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
� SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
�� Statistika
�� Politika
�� Ekonomika. Tautas saimniecība. Finanses. 

Tirdzniecība. Arodbiedrības
�� Tiesības. Juridiskās zinātnes
�� Valsts administratīvā pārvalde. Karalietas
�� Garīgo un materiālo dzīves vajadzību no-

drošinājums. Apdrošināšana

�� Izglītība. Audzināšana. Mācīšana. Brīvā lai-
ka organizēšana. Tūrisms

�� Etnogrāfija. Tikumi. Paražas
� MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNES
� EKSAKTĀS ZINĀTNES. TEHNIKA
�� Medicīna
�� Tehniskās zinātnes (kopumā)
�� Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medī-

bas. Zivsaimniecība
�� Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un 

sadzīves saimniecība. Sadzīves pakalpo-
jumi

�� Ražošanas, tirdzniecības un transporta or-
ganizēšana. Reklāma. Elektrosakari. Pasta 
sakari

�� Apkure. Pārtikas rūpniecība
��/��  Dažādas rūpniecības un amatniecības 

nozares
�� Būvniecība
� MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
�� Arhitektūra
�� Mūzika
��� Galda spēles. Izklaide
���/��� Sports. Spēles. Fiziskā kultūra kopumā
� VALODNIECĪBA. VALODAS. LITERATŪRA
���–�� Daiļliteratūra bērniem. Komiksi
� ARHEOLOĢIJA. ĢEOGRĀFIJA. VĒSTURE

UDK SISTĒMA „PERIODIKAS RĀDĪTĀJĀ”



�

�. Aglonas Novada Vēstis / atb. par izd. Zane Ločme-
le. — Nr.� (nov. ����)-  . — Aglona : Aglonas novada 
dome, ����

Reizi mēnesī
Nov., � lpp. : il. ; �� cm.

Turpinājums no izd.: Aglonas Pagasta Vēstis.
UDK ��

�. Aglonas Pagasta Vēstis : Aglonas pašvaldības izd. — 
Nr.� (febr. ����)-� (jūn. ����). — Aglona : Aglonas paš-
valdība, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-�, �, �� lpp. : il. ; �� cm.

Izdevumu turpina: Aglonas Novada Vēstis.
UDK ��

�. Ainažu Vēstis : Ainažu pašvaldības informatīvais 
izd. — Nr.� (apr. ����)-  . — Ainaži : Ainažu pilsētas do-
me : Laikraksts „Auseklis”, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���), � lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

UDK ��

�. Aizputes Avīze / atb. par izd. Dina Kopštāle. — Nr.� 
(����)-��� (����). — Aizpute : Aizputes pilsētas dome, 
����

Reizi mēnesī
Nr.���-���, � lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Izdevumu turpina: Aizputes Novada Avīze.
UDK �� 

�. Aizputes Novada Avīze : Aizputes novada domes 
informatīvs izd. / atb. par izd. Dina Kopštāle. — Nr.� (aug. 
����)-  . — Aizpute : Aizputes novada dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-�, � lpp. : il. ; �� cm.

Turpinājums no izd.: Aizputes Avīze.
UDK ��

�a. Aknīstes Novada Vēstis. — Nr.� (aug. ����)-  . — 
Aknīste : Aknīstes novada dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-�, �, � lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ��� eks.

Turpinājums no izd.: Mana Aknīste.
UDK ��

�. Ale : Alojas pašvaldības izd. / red. A.Plūme Nr.���, 
L.Čečiņa Nr.���. — Nr.� (����)-��� (����). — Aloja : Alojas 
pilsētas dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.���-���, ��, �� lpp. : il. ; �� cm.

Izdevumu turpina: Alojas Novada Vēstis.
UDK ��

�. Alojas Novada Vēstis : Alojas novada domes izd. — 
Nr.� (����)-  . — Aloja : Alojas novada pašvaldība : Laik-
raksts „Auseklis”, ����

Reizi mēnesī
Nr.�, � lpp. : il. ; �� cm.  ���� eks.

Turpinājums no izd.: Ale.
URL: www.aloja.lv
UDK ��

�. Alūksnes Ziņas / galv. red. Ginta Alberte ; red. Līga Vīk-
sna. — Nr.� (����)-  . — Alūksne : Dienas Mediji, ����

Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr. ; 
����-���� eks.

P i e l .: Dzīvespriekam.
P i e l .: TV Diena.

ISSN ����-����
URL: www.aluksniesiem.lv
UDK ��

�. Ance : Ances pagasta avīze. — Nr.� (����)-  . — 
Ance : Ances pagasta padome, ����

Reizi mēnesī
Nr.���-���, � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

��. Apkārtraksts : Carnikavas novada domes informatī-
vais izd. / red. Sollija Lipore. — Nr.� (����)-  . — Carni-
kava : Carnikavas novada dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.���-���, �-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.

P i e l .: Carnikavas novada domes saistošie noteiku-
mi (pie Nr.���).

UDK ��

��. Atašienes Vēstis : Atašienes pašvaldības izd. / red. 
J.Turka. — Nr.� (janv. ����)-  . — Atašiene : Atašienes 
pagasta padome, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(��), �� lpp. : il., tab. ; �� cm.

UDK ��

��. Atpūta. TV : „Neatkarīgās” piel. : nedēļas izd. : radio 
un TV programmas / red. Lolita Roze. — Nr.� (jūn. ����)-� 
(���) (����). — Rīga : Mediju nams, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — �(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

URL: www.nra.lv
UDK ��

��. Auces Vēstis : Auces pilsētas domes informatīvais 
izd. / sagat. Sarmīte Šmite. — Nr.� (okt. ����)-� (��) 
(����). — Auce : Auces pilsētas dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — �(��), � lpp. : il. ; �� cm.  ���� eks.

Turpina iznākt ar nos.: Auces Novada Domes Vēstis kā 
laikr. „Zemgale” piel. vienā izdevumā.

UDK ��

I  D A Ļ A

LAIKRAKSTI



��

��. Auseklis : Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas 
novada laikr. / red. p.i. Īrisa Daiņa Nr.�-�� ; red. vietniece 
Regīna Tamane Nr.�-���, red. p.i. Nr.���-���, red. Nr.���-
���. — Nr.� (dec. ����)-  . — Limbaži : Izdevniecība 
Auseklis, ����

Citas nosaukumziņas: Limbažu rajona laikr. Nr.�-��.
Trīs reizes nedēļā

Nr.�(����) — ���(����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��-�,�� Nr. ; 
����-���� eks.

ISSN ����-����
URL: www.auseklis.lv
UDK ��

��. Autoinfo : „Informācija autovadītājiem”. — Nr.� 
(dec. ����)-  . — Rīga : AUTOINFO : CSDD, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — �(���), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  �� ��� eks.

URL: www.autonews.lv
UDK ��

��. Avīze Piebaldzēniem : Jaunpiebalgas pagasta 
pašvaldības izd. / red. Zane Althabere, Vēsma Johansone, 
Inga Kļaviņa Nr.�-��. — Nr.� (����)-  . — Jaunpiebalga : 
Jaunpiebalgas pagasta pašvaldība, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : il. ; �� cm.

URL: www.jaunpiebalga.lv
UDK ��

��. Ādažu Vēstis : Ādažu novada domes informatīvais 
izd. / red. Astrīda Spilva. — Nr.� (����)-  . — Ādaži : 
Ādažu novada dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.���-���, �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

URL: www.adazi.lv
UDK ��

��. Ādere : tautas dziedniecības un zinības. — Nr.� 
(����)-  . — Jēkabpils : Neredzamā puse, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

��. Baldones Ziņas : Baldones novada domes izd. — 
Nr.� (jūl. ����)-  . — Baldone : Baldones Ziņas, ����

Reizi mēnesī
Janv.-dec., ��, �� lpp. : il. ; �� cm.

URL: www.baldone.lv
UDK ��

��. Balgales Ziņas : Balgales pagasta padomes in-
formatīvais izd. / atb. par izd. Austris Kučers. — Nr.� 
[��--]-  . — Balgale : Balgales pagasta padome, ����

Sešas reizes gadā
Nr.��-��, ��, � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

��. The Baltic Times : the Baltics’ independent news 
source since ���� / editor in chief Talis Archdeacon 
Nr.���-��� ; editor Dorian Ziedonis Nr.���-���. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Baltic News, ����

Reizi nedēļā
Nr.���-���, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Business.
P i e l .: Out & About.

ISSN ����-����
URL: www.baltictimes.com
UDK ��

��. Balvu Novada Ziņas : Balvu novada pašvaldības 
informatīvais laikr. / red. Modris Teilāns. — Nr.� (aug. 
����)-  . — Balvi : Balvu novada dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(�), � lpp. : il. ; �� cm.  ���� eks.

Turpinājums no izd.: Balvu Ziņas. 
URL: www.balvi.lv
UDK ��

��. Balvu Ziņas : Balvu pilsētas domes informatīvais 
laikr. / red. Ilona Vītola. — Nr.� (����)-�� (��) (jūl. ����). — 
Balvi : Balvu pilsētas dome, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(��) — �(��), ��(��), � lpp. : il. ; �� cm.  ���� eks.

Izdevumu turpina: Balvu Novada Ziņas.
URL: www.balvi.lv
UDK ��

��. Bauskas Dzīve : laikr. Bauskas, Iecavas, Rundāles 
un Vecumnieku novadam Nr.��-��� / galv. red. Anita Ro-
zentāle ; galv. red. vietniece Mārīte Ozoliņa. — Nr.� (okt. 
����)-  . — Bauska : Bauskas Dzīve, ����

Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� 
Nr. ; ����-���� eks.

P i e l .: Dzīvespriekam.
P i e l .: Pavasaris (��.marts).
P i e l .: Vasara (��.jūn.).
P i e l .: Rudens (��.sept.).
P i e l .: Ziema (��.dec.).
P i e l .: TV Diena.

ISSN ����-����
URL: www.bauskasdzive.lv
UDK ��

��. Bauskas Vēstis : Bauskas pilsētas domes laikr. / red. 
Andra Matuļenko. — Nr.� (����)-  . — Bauska : Baus-
kas pilsētas dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — �(���), �, � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

��. Biķeru Draudzes Avīze. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Biķeru ev.lut. draudze, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — �(��), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

UDK �

��. Birzgales Avīze : pagasta padomes informatīvs 
izd. / atb. par izd. P.Kotāns. — Nr.� (okt. ����)-  . — 
Birzgale : Birzgales pagasta padome, ����

Reizi mēnesī
Nr.���-���, �, � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

��. Birža : Vidzemes laikr. / galv. red. Indra Lapiņa. — 
Nr.� (����)-  . — Valmiera : Gimmik, ����

Reizi nedēļā



��

Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

URL: www.abirza.lv
UDK ��

��. Blāzma : Puzes pagasta padomes avīze. — Nr.� 
(janv. ����)-  . — Puze : Puzes pagasta padome, ����

Reizi mēnesī
Nr.���-���, � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

��. Brīvā Daugava : laikr. Jēkabpilij un novadiem / galv. 
red. Jānis Apīnis. — Nr.� (aug. ����)-  . — Jēkabpils : 
Brīvā Daugava, ����

Citas nosaukumziņas: Jēkabpils rajona laikr. Nr.�-��.
Trīs reizes nedēļā

Nr.�(����) — ���(�����), � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: BD Dzīvesziņa.
P i e l .: TV Diena.

Iznāk arī krievu: Брива Даугава.
ISSN ����-����
URL: www.bdaugava.lv
UDK ��

��. Cesvaines Ziņas / red. Guna Graudiņa. — Nr.� (nov. 
����)-  . — Cesvaine : Cesvaines pilsētas ar lauku 
teritoriju dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — �(���), � lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

UDK ��

��. Cito! : informatīvs izd. ārstiem, farmaceitiem un 
citiem veselības aprūpes speciālistiem par zāļu drošumu / 
Zāļu valsts aģentūra ; galv. red. Vija Berlande Nr.�-� ; red. 
Zane Neikena. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Zāļu valsts 
aģentūra, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�-�(��-��) — �-�(��-��), ��-�� lpp. : il., tab. ; �� cm.  ���� eks.

URL: www.zva.gov.lv
UDK ��

��. Cīrava-Dzērve : pagasta padomes izd. / atb. par izd. 
Gunta Leja. — Nr.� (����)-  . — Cīrava, ����

Reizi mēnesī
Janv.-dec., �, � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

��. Darīsim Kopā! : svarīgākais par māju apsaim-
niekošanu un komunālajiem pakalpojumiem. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : EGO-RTU, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(�) — ��(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  �� ���, �� ��� eks.

Iznāk arī krievu: Делаем вместе!
URL: www.kopaa.lv
UDK ��

��. Dāviņu Ziņas : pagasta informatīvais izd. — Nr.� 
(����)-  . — Dāviņi : Dāviņu pagasta padome, ����

Reizi ceturksnī
Nr.��-��, ��, � lpp. : il. ; �� cm.  ���, ��� eks.

UDK ��

��. DDD : deokupācija, dekolonizācija, deboļševizācija : 
Latvijas Nacionālās frontes laikr. latviešu nācijas sirdsap-
ziņai / galv. red. Līga Muzikante ; red. vietniece Liene Api-
ne. — Nr.� (maijs ����)-  . — Rīga : Latvijas Nacionālā 
fronte, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ���� eks.

ISSN ����-����
URL: www.dddlnf.com
UDK ��

��. Diena : lielākais rīta laikr. / galv. red. Anita Brauna 
Nr.�-��� ; galv. red. p.i. Dace Andersone Nr.���-���, galv. 
red. Nr.���-���. — Nr.� (nov. ����)-  . — Rīga : Dienas 
Mediji, ����

Ikdienas
Nr.�(����) — ���(����), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� 
Nr. ; �� ���-�� ��� eks.

P i e l .: Eiropas Diena (��.apr.).
P i e l .: Izglītība (��.febr.).
P i e l .: Karjeras Diena (iznāk otrdienās, sestdie-
nās).
P i e l .: Kultūras Diena (iznāk piektdienās).
P i e l .: Latvijas lepnums ���� (pie Nr.���).
P i e l .: Maratona Diena (��.maijs).
P i e l .: Papardes zieda Diena (�.dec.).
P i e l .: Sporta Diena (iznāk pirmdienās).
P i e l .: Tirgus Diena (iznāk trešdienās).
P i e l .: Lietišķā Diena.
P i e l .: SestDiena.
P i e l .: TV Diena.
P i e l .: TV Izklaide.

ISSN ����-����
URL: www.diena.lv
UDK ��

��. Dienas Bizness / galv. red. Dace Andersone Nr.�-
��� ; galv. red. p.i. Indra Lazdiņa Nr.���-���, galv. red. 
Nr.���-���. — Nr.� (apr. ����)-  . — Rīga : Dienas biz-
ness, ����

Piecas reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� 
Nr. ; ����-�� ��� eks.

P i e l .: Būvniecības TOP (pie Nr.��).
P i e l .: Finanšu pakalpojumi (pie Nr.���).
P i e l .: Gazele (pie Nr.��).
P i e l .: Interneta veikalu TOP (pie Nr.���).
P i e l .: Latvijas ��� miljonāri (pie Nr.���, ���, ���, 
���).
P i e l .: Numurs (iznāk piektdienās).
P i e l .: Pārtikas ražotāju TOP (pie Nr.���).
P i e l .: Pārtikas vairumtirgotāju TOP (pie Nr.���).
P i e l .: Tirdzniecības centru TOP (pie Nr.���).
P i e l .: Auto ����.
P i e l .: Impulss.
P i e l .: Saldo.
P i e l .: Tavs Nams.

ISSN ����-����
URL: www.db.lv
UDK ��



��

��. Domes Vēstis : Aizkraukles novada domes bezmak-
sas izd. / red. Zanda Silaraupa. — Nr.� (apr. ����)-  . — 
Aizkraukle : Aizkraukles novada dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il. ; �� cm.  ���� eks.

UDK ��

��. Domes Vēstnesis : Madonas pilsētas domes infor-
matīvais izd. — Nr.� (����)-  . — Madona : Stars, ����

Reizi mēnesī
Marts, jūn., � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

��. Druva : laikr. Vidzemes novadiem / red. Andra Gaņ-
ģe. — Nr.� (okt. ����)-  . — Cēsis : Cēsu Druva, ����

Citas nosaukumziņas: Cēsu rajona laikr. Nr.�-���.
Četras reizes nedēļā

Nr.�(�����) — ���(�����), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; 
����-���� eks.

P i e l .: Novadnieks.
ISSN ����-����
URL: www.edruva.lv
UDK ��

��. Dundadznieks : Dundagas pagasta padomes izd. / 
red. Alnis Auziņš. — Nr.� (nov. ����)-  . — Dundaga : 
Dundagas pagasta padome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), � lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

URL: www.dundaga.lv/avize
UDK ��

��. Dzirkstele / galv. red. Ginta Alberte ; red. Pārsla 
Konrāde. — Nr.� (maijs ����)-  . — Gulbene : Dienas 
Mediji, ����

Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr. ; 
����-���� eks.

P i e l .: Dzīvespriekam.
P i e l .: TV Diena.

ISSN ����-����
URL: www.dzirkstele.lv
UDK ��

��. Erotiskā Sensācija. — Nr.� (janv. ����)-  . — Jē-
kabpils : Neredzamā puse, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��

��. Ezerzeme : Aglonas, Krāslavas un Dagdas novada 
avīze / red. Ērika Stepiņa. — Nr.� (febr. ����)-  . — 
Krāslava : LER-�, ����

Divreiz nedēļā
Nr.�(����) — ��(����), � lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī krievu: Эзерземе.
ISSN ����-����
URL: www.ezerzeme.lv
UDK ��

��. Ērgļu Novada Ziņas : Ērgļu novada informatīvais 
izd. — Nr.� (okt. ����)-  . — Ērgļi : Ērgļu novada dome, 
����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �-�� lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

P i e l .: Cinīša avīze.
P i e l .: Skolas ziņas.

UDK ��

��. Gaismas Taka : Rēzeknes—Aglyunas diecēzes un Rē-
zeknes Latgalīšu kulturas bīdreibas laikroksts / red. Ontons 
Rancāns Nr.��-��. — Nr.� (���) (janv. ����)-  . — 
Preiļi : Rēzeknes—Aglyunas diecēze : Rēzeknes Latgalīšu 
kulturas bīdreiba, ����

Reizi mēnesī
Līdz Nr.�� ���� nos.: Gaismas Taka & Zemturs.

Nr.�� — ��/��, ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

UDK �

��. Garkalnes Novada Vēstis : Garkalnes novada do-
mes informatīvais izd. — Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : 
Garkalnes novada dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.��-��, � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  ���� eks.

URL: www.garkalne.lv
UDK ��

��. Grobiņas Pilsētas Ziņu Lapa : Grobiņas pilsētas 
pašvaldības izd. / atb. par izd. I.Toropova. — Nr.� 
(����)-  . — Grobiņa : Grobiņas pilsētas pašvaldība, 
����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — �(���), � lpp. : il. ; �� cm.  ���� eks.

URL: www.grobina.lv
UDK ��

��a. Gulbenes Novada Domes Ziņas : Gulbenes novada 
pašvaldības informatīvais izd. / red. Jana Igaviņa. — Nr.� 
(����)-  . — Gulbene : Gulbenes novada dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-�, �-�� lpp. : il. ; �� cm.  �� ��� eks.

Turpinājums no izd.: Gulbenes Pilsētas Domes Vēstne-
sis.

URL: www.gulbene.lv
UDK ��

��. Gulbenes Pilsētas Domes Vēstnesis : Gulbenes 
pilsētas domes laikr. / red. Santa Kundrate. — Nr.� (����)-
� (���) (jūn. ����). — Gulbene : Gulbenes pilsētas dome, 
����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — �(���), ��, �� lpp. : il. ; �� cm.  ���� eks.

Izdevumu turpina: Gulbenes Novada Domes Ziņas.
URL: www.gulbenesdome.lv
UDK ��

��. Iecavas Ziņas : nedēļas laikr. / red. Beata Logina. — 
Nr.� (����)-  . — Iecava : Iecavas novada dome, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��/��(���/���), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; 
���� eks.

ISSN ����-����
UDK ��



��

��. Ielūkojies… : iknedēļas bezmaksas avīze. — Nr.� 
(marts ����)-  . — Gulbene : Lībers Plus, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il. ; ��, �� cm.  �� ��� eks.

URL: www.ielukojies.lv
UDK ��

��. Ikšķiles Vēstis : Ikšķiles novada domes izd. / red. In-
ga Šulca. — Nr.� (marts ����)-  . — Ikšķile : Ikšķiles no-
vada dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il. ; �� cm.  ���� eks.

UDK ��

��. Izglītība. Kultūra : nedēļas laikr. / galv. red. Violeta 
Brenčeva. — Nr.� (janv. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība 
IKK, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(����) — ��(����), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ���� 
eks.

ISSN ����-����
URL: www.izglitiba-kultura.lv
UDK ���
UDK ��

��. Jaunais Inženieris : Rīgas Tehniskās universitātes 
avīze / red. Rūta Lapsa. — Nr.� (febr. ����)-  . — Rīga : 
RTU, ����

Divreiz mēnesī
Nr.��(����) — ��(����), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  ���� eks.

URL: www.rtu.lv
UDK ��

��. Jaunais Vēstnesis : Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils, 
Krustpils, Viesītes, Aknīstes, Salas novadu neatkarīgs laikr. / 
galv. red. Sandra Mikanovska. — Nr.� (nov. ����)-  . — 
Jēkabpils : Jēkabpils Vēstis, ����

Citas nosaukumziņas: Jēkabpils rajona neatkarīgs laikr. 
Nr.�-��.

Divreiz nedēļā
Nr.�(���) — ���(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

��. Jelgavas Vēstnesis / galv. red. Kristīne Langenfel-
de. — Nr.� (maijs ����)-  . — Jelgava : Zemgales INFO, 
����

Reizi nedēļā
Nr.�(��) — ��(���), �, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  �� ��� eks.

ISSN ����-����
URL: www.jelgavasvestnesis.lv
UDK ��

��. Jums : Zeltiņu pagasta padomes bezmaksas infor-
matīvais izd. — Nr.� (����)-  . — Zeltiņi : Zeltiņu pa-
gasta padome, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

��. Jūrmalas Nedēļa : Jūrmalas brīvpilsētas un novada 
avīze / galv. red. Jānis Vilnītis. — Nr.� (janv. ����)-  . — 
Jūrmala : Reklāmas aģentūra �, ����

Laikr. lasāms no abām pusēm, otrā pusē nos.: Неделя 
Юрмалы.

Sākot ar Nr.��, „Jūrmalas Nedēļa” iznāk kopā ar 
„Jūrmalas Ziņas.lv”.

Reizi nedēļā
Latviešu, krievu val.

Nr.�(��) — ��(���), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; ��, �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.jurmalasnedela.lv
UDK ��

��. Jūrmalas Ziņas.lv : pilsētas nedēļas laikr. — Nr.� 
(marts ����)-  . — Rīga : CREATO, ����

Sākot ar Nr.��, „Jūrmalas Nedēļa” iznāk kopā ar „Jūr-
malas Ziņas.lv”.

Reizi nedēļā
Līdz Nr.�� ���� nos.: Jūrmalas Ziņas.

Nr.�(���) — ��(���), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  �� ���, �� ��� eks.

P i e l .: Новости Юрмалы.
UDK �� 

��. Kaleidoskops : reklāmas un sludinājumu laikr. / red. 
Rita Ozoliņa. — Nr.� (nov. ����)-  . — Ogre : Latvijas 
Pasts, ����

Reizi nedēļā
Latviešu, krievu val.

Nr.���-���, ���-���, � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  �� ��� eks.

UDK ��

��. Katoļu Baznīcas Vēstnesis : Rīgas Metropolijas 
Romas katoļu Baznīcas izd. / galv. red. Ilmārs Tolstovs ; 
red. vietnieks Agris Klovāns. — Nr.� (aug. ����)-  . — 
Rīga : Katoļu Baznīcas Vēstnesis, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.kbvestnesis.lv
UDK �

��. Klānu Vēstis : Ošupes pagasta pārvaldes izd. / red. 
Ilze Purpļeviča. — Nr.� (janv. ����)-  . — Degumnieki : 
Ošupes pagasta padome, ����

Citas nosaukumziņas: Ošupes pagasta padomes izd. 
Nr.�-��.

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �-�� lpp. : il. ; ��, �� cm.  ���, ��� eks.

UDK ��

��. Klintaine : Klintaines pagasta padomes laikr. / atb. 
par izd. K.Ginaite. — Nr.� (aug. ����)-��� (jūl. ����). — 
Stukmaņi : Klintaines pagasta padome, ����

Reizi mēnesī
Nr.���-���, �, � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

��. Kopsolī : Latvijas Nedzirdīgo savienības izd. / galv. 
red. Ilze Kopmane. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas 
Nedzirdīgo savienība, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — �(���), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.



��

ISSN ����-����
URL: www.lns.lv
UDK ��

��. Kriminālā Pasaule. — Nr.� (����)-  . — Jē-
kabpils : Neredzamā puse, ����

Reizi mēnesī
Nr.���-���, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

��. Kriminālā Sensācija. — Nr.� (janv. ����)-  . — 
Jēkabpils : Neredzamā puse, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

��. Krimuldas Novada Vēstis : Krimuldas pagasts — 
Lēdurgas pagasts / red. Ināra Miškina. — Nr.�� (jūl. 
����)-  . — Krimulda : Krimuldas novada dome, ����

Divreiz mēnesī
Nr.��(���) — ��(���), � lpp. : il. ; �� cm.

Turpinājums no izd.: Krimuldas Pagasta Vēstis.
URL: www.laikraksti.lv
URL: www.krimulda.lv
UDK ��

��. Krimuldas Pagasta Vēstis : Ragana — Sunīši — 
Inciems — Turaida / red. Ināra Miškina. — Nr.� (sept. 
����)-�� (���) (jūn. ����). — Krimulda : Krimuldas pagasta 
padome, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il. ; �� cm.

Izdevumu turpina: Krimuldas Novada Vēstis.
URL: www.laikraksti.lv
URL: www.krimulda.lv
UDK ��

��. Kultūras Forums : lielākais kultūras laikr. : nedēļas 
laikr. / galv. red. Inga Šteimane ; red. Amanda Aizpuriete, 
Ilva Skulte, Maija Treile, Ilze Zveja, Toms Treibergs, 
Armands Vijups Nr.�� — ��/��. — Nr.� (jūn. ����)-  . — 
Rīga, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��/��(���/���), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: La Māsa: Latvijas Mākslinieku savienības in-
formatīvais biļetens (pie Nr.�, �, ��, ��, ��, ��, ��, 
��, ��, ��, ��, ��/��).
P i e l .: Liepājas Forums (pie Nr.��, ��, ��, ��, ��).
P i e l .: Mnēmosine: Muzeju valsts pārvaldes spe-
ciālizlaidums (pie Nr.�, ��, ��, ��).
P i e l .: Rīgas Forums.
P i e l .: Skaņu raksti: Latvijas Komponistu savienī-
bas informatīvais biļetens (pie Nr.�, ��, ��).

ISSN ����-����
URL: www.tvnet.lv
UDK ���

��. Kursas Laiks : laikr. Aizputes, Durbes, Grobiņas, 
Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Nīcas, Vaiņodes novadam / 
galv. red. Marina Mariņina. — Nr.� (maijs ����)-  . — 
Liepāja : Dienas Mediji, ����

Trīs reizes nedēļā

Nr.�(����) — ���(����), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� 
Nr. ; ����-���� eks.

P i e l .: Dzīvespriekam.
P i e l .: TV Diena.

ISSN ����-����
URL: www.klaiks.lv
UDK ��

��. Kurzemes Vārds : laikr. Liepājas pilsētai un nova-
diem / galv. red. Andžils Remess ; red. Edgars Lūsēns. — 
Nr.� (nov. ����)-  . — Liepāja : Kurzemes Vārds, ����

Sešas reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr. ; 
����-����� eks.

P i e l .: Auto.
P i e l .: Bizness Rietumlatvijā (pie Nr.��, ��, ���, 
���, ���, ���).
P i e l .: Kultūras pulss.
P i e l .: Latvijas dzelzceļam — �� (pie Nr.���, ���).
P i e l .: Mājoklis.
P i e l .: Naudas maks (pie Nr.���, ���, ���).
P i e l .: Novadnieks.
P i e l .: Skolas soma.
P i e l .: Skolotājs (pie Nr.���).
P i e l .: Starts (pie Nr.��).
P i e l .: Tērauds LM : a/s „Liepājas metalurgs” laikr. 
(pie Nr.�, ��, ��, ��, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, 
���).

Iznāk arī krievu: Курземес вардс.
ISSN ����-����
URL: www.kurzemes-vards.lv
UDK ��

��. Kurzemnieks : laikr. Viduskurzemei / galv. red. 
Daiga Bitiniece Nr.�-��, ��-��, ��-��, ��-��, ��-��� ; galv. 
red. p.i. Inguna Spuleniece Nr.��-��, ��, ��-��,  Dina 
Poriņa Nr.��. — Nr.� (maijs ����)-  . — Kuldīga : Jaunais 
kurzemnieks, ����

Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(�����), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ����-
���� eks.

P i e l .: Bizness Rietumlatvijā (pie Nr.��, ��, ���, 
���).

ISSN ����-����
URL: www.kurzemnieks.lv
UDK ��

��. Ķeipenes Vēstnesis : Ķeipenes pagasta mēneš-
raksts. — Nr.� (aug. ����)-  . — Ķeipene : Ķeipenes pa-
gasta padome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

UDK ��

��a. Ķekavas Novads : Ķekavas novada pašvaldības 
izd. : Baloži — Ķekava — Daugmale / red. G.Lapiņa. — Nr.� 
(aug. ����)-  . — Ķekava : Ķekavas novada pašvaldība, 
����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; ��, �� cm.

Turpinājums no izd.: Mūsu Ķekava.
URL: www.kekavasnovads.lv
UDK ��



��

��. Latgales Laiks : Latgales novada avīze / galv. red. 
Zigrīda Some ; galv. red. vietniece Linda Kilevica. — Nr.� 
(maijs ����)-  . — Daugavpils : Latgales Laiks, ����

Divreiz nedēļā
Nr.�(����) — ��(����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ����-
�� ��� eks.

P i e l .: Laiks Krāslavai (pie Nr.�, ��, ��, ��, ��, ��).
P i e l .: Laiks Sēlijai (pie Nr.�, ��, ��, ��).

Iznāk arī krievu: Латгалес лайкс.
ISSN ����-����
URL: www.latgaleslaiks.lv
UDK ��

��. Latvijas Avīze : nacionāli konservatīvs dienas laikr. / 
padomes priekšsēdētājs Voldemārs Krustiņš ; valdes 
priekšsēdētājs Viesturs Serdāns ; galv. red. Linda Rasa ; 
galv. red. vietnieki M.Antonevičs, M.Zīle ; piel. red. Dace 
Terzena, Anda Hailova, Mārīte Kanča, Atis Jansons, Iveta 
Tomsone, Linda Rozenbaha, Zigmunds Bekmanis, Ilze Rū-
tenberga-Bērziņa, Ilze Kuzmina, Indra Ozoliņa. — Nr.� 
(janv. ����)-  . — Rīga : Lauku Avīze, ����

Ikdienas
Nr.�(����) — ���(����), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� 
Nr. ; �� ���-�� ��� eks.

P i e l .: Atpūta. Vaļasprieks (iznāk ceturtdienās).
P i e l .: Auto. Tehnika (iznāk otrdienās).
P i e l .: Ģimene. Veselība (iznāk sestdienās).
P i e l .: Izglītība. Karjera (iznāk pirmdienās).
P i e l .: Kultūrzīmes (iznāk pirmdienās).
P i e l .: Māja. Vide (iznāk trešdienās).
P i e l .: Nedēļa kabatā (iznāk piektdienās).
P i e l .: Rāmavas Izstāžu Vēstnesis (�.apr.).
P i e l .: Saimniecība (iznāk ceturtdienās).
P i e l .: Tepat, Eiropā (iznāk sestdienās).
P i e l .: Mājas Viesis.

ISSN ����-����
URL: www.la.lv
UDK ��

��. Latvijas Dzelzceļnieks : valsts a/s „Latvijas Dzelz-
ceļš” nedēļas laikr. / red. Andrejs Kaufmanis. — Nr.� (janv. 
����)-  . — Rīga : Latvijas Dzelzceļš, ����

Reizi nedēļā
Latviešu, krievu val.

Nr.�(���) — ��/��(���), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

URL: www.ldz.lv
UDK ��

��. Latvijas Pensionārs : Latvijas Pensionāru federācijas 
izd. / red. Kārlis Bormanis. — Nr.� (sept. ����)-  . — 
Rīga : Latvijas Pensionāru federācija, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �, �� lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

��. Latvijas Reklāma / red. Ieva Nahodkina. — Nr.� 
(marts ����)-  . — Rīga : Petits, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.reklama.lv
UDK ��

��. Latvijas Sociālists : Latvijas Sociālistiskās partijas 
izd. = Социалист Латвии : изд. Социалист. партии Латвии / 
galv. red. Alfrēds Rubiks. — Nr.� (marts ����)-  . — 
Rīga : Latvijas Sociālistiskā partija, ����

Trīs reizes gadā
Latviešu, krievu val.

Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

URL: www.latsocpartija.lv
UDK ��

��. Latvijas Vēstnesis : LR oficiālais laikr. / galv. red. 
Oskars Gerts. — Nr.� (febr. ����) -  . — Rīga : Latvijas 
Vēstnesis, ����

Četras reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), ��-��� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr. ; ����-
���� eks.

P i e l .: Ejot uz Eiropas Parlamenta ����.gada �.jū-
nija vēlēšanām.
P i e l .: Ejot uz Eiropas Parlamenta ����.gada �.jū-
nija vēlēšanām : papildināta un precizēta „LV” 
Nr.�� publicētā informācija.
P i e l .: Privatizācija. Zeme. Nekustamais īpašums.

ISSN ����-����
URL: www.vestnesis.lv
UDK ��

��. LAU—VAS Avīze / Latvijas autoceļu uzturētājs / 
red. Sarma Kočāne. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas 
autoceļu uzturētājs, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(�), �(��), � lpp. : krās. il. ; �� cm.

URL: www.lau.lv
UDK ��

��. Lauku Biznesa Laikraksts : LBL : problēmas un 
risinājumi, aktualitātes, diskusijas / red. Sabīna Alta Nr.�-
��. — Nr.� (jūl. ����)-  . — Jaunmārupe : Saimnieks LV, 
����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; �� ��� eks.

ISSN ����-����
URL: www.saimnieks.lv
UDK ��
UDK ��

��. Lielvārdes Ziņas : Lielvārdes pašvaldības izd. / red. 
Ieva Cīlīte. — Nr.� (����)-  . — Lielvārde : Lielvārdes 
pašvaldība, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — �(���), �-�� lpp. : il. ; �� cm.  ����, ���� eks.

URL: www.laikraksti.lv
UDK ��

��. Liesma : laikr. Ziemeļvidzemē / red. Antra Lāce Nr.�-
��, ��-��, ��-��, ���-���, ���-���, ���-��� ; red. vietnieks 
Aivars Ustups Nr.��-��, ��, ��-���, ���-���, ���. — Nr.� (jūl. 
����)-  . — Valmiera : Imanta info, ����

Četras reizes nedēļā
Nr.�(�����) — ���(�����), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� 
Nr.

P i e l .: Mazsalacietis (pie Nr.�, ��, ��, ��, ��, ��, 
��, ��, ��, ���, ���, ���, ���, ���).
P i e l .: Reklāmas pielikums.
P i e l .: Valmierietis (pie Nr.��, ��, ��, ��, ��, ��, 
���, ���, ���, ���, ���).



��

ISSN ����-����
URL: www.liesma.info
UDK ��

��. Lietišķā Diena : LD : laikr. „Diena” izd. / red. Marta 
Rībele. — Nr.� (okt. ����)-  . — Rīga : Dienas Mediji, 
����

Citas nosaukumziņas: laikr. „Diena” izd. : nedēļas žur-
nāls Nr.���-���.

Reizi nedēļā
Nr.���-���, ��-�� lpp. : krās il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.diena.lv
UDK ��
UDK ��

��. Limbažu Ziņas : Limbažu pilsētas domes infor-
matīvais izd. / atb. par izd. Liene Stuce. — Nr.� (maijs 
����)-  . — Limbaži : Limbažu pilsētas dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�, � lpp. : il. ; �� cm.  ���� eks.

UDK ��

��. Lizuma Vēstis : Lizuma pagasta avīze : informatīvs 
izd. — Nr.� (����)-  . — Lizums : Lizuma pagasta paš-
valdība, ����

Reizi mēnesī
Nr.���-���, �-�� lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

UDK ��

��. Lubānas Ziņas / red. Ligita Pētersone. — Nr.� 
(����)-  . — Lubāna : Lubānas novada pašvaldība, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �-�� lpp. : il. ; �� cm.  ���-���� eks.

P i e l .: Kaktuss.
P i e l .: Saldskābmaize.

UDK ��

��. Ludzas Vēstis : Ludzas pilsētas domes bezmaksas 
informatīvais izd. — Nr.� (apr. ����)-  . — Ludza : Lu-
dzas pilsētas dome, ����

Reizi mēnesī
Latviešu, krievu val.

Nr.�(��), � lpp. : il. ; �� cm.  ���� eks.

UDK ��

��. Ludzas Zeme : laikr. Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilu-
pes novadam / galv. red. Ērika Bondarenko. — Nr.� (aug. 
����)-  . — Ludza : Ludzas Zeme, ����

Divreiz nedēļā
Nr.�(����) — ��(����), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī krievu: Лудзас земе.
ISSN ����-����
UDK ��

��. Ļaudonas Vēstis : Ļaudonas pagasta pārvaldes avī-
ze / red. Ruta Vizāne. — Nr.� (����)-  . — Ļaudona : 
Ļaudonas pagasta pārvalde, ����

Citas nosaukumziņas: Ļaudonas pagasta pašvaldības 
avīze Nr.�-�.

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �-�� lpp. : il. ; �� cm.  ���, ��� eks.

URL: www.laudona.lv
UDK ��

��. Malienas Ziņas : laikr. Alūksnes un Apes novadiem / 
red. Aivita Lizdika Nr.�-��, ���-��� ; red. p.i. Dace Plaude 
Nr.��-���. — Nr.� (maijs ����)-  . — Alūksne : Malienas 
Ziņas, ����

Trīs reizes nedēļā
Nr.�(�����) — ���(�����), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� 
Nr.

P i e l .: Alūksnes Domes Vēstis (pie Nr.��, ��, ��, 
��).
P i e l .: Alūksnes Novada Vēstis (pie Nr.��, ���).
P i e l .: Skolā pie Jāņkalniņa (pie Nr.��, ��, ��).

ISSN ����-����
UDK ��

��. Maltas Ziņas : Maltas pagasta padomes infor-
matīvais izd. / atb. par izd. Juris Dombrovskis. — Nr.� 
(����)-  . — Malta : Maltas pagasta padome, ����

Reizi mēnesī
Latviešu, krievu valodā.

Nr.�(��) — �(��), � lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

UDK ��

��. Mana Aknīste : Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju 
domes izd. — Nr.� (����)-��� (maijs/jūn. ����). — Aknīste : 
Aknīstes pilsētas dome, ����

Reizi mēnesī
Janv.(���) — maijs/jūn.(���), �, � lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ��� eks.

Izdevumu turpina: Aknīstes Novada Vēstis.
UDK ��

��. Mājas Dakteris / galv. red. Aina Kozlova. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Fenster, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Neredzamais spēks.
ISSN ����-����
UDK ��

��. Mālpils Vēstis : novada domes informatīvais izd. / 
red. Daiga Frīdberga. — Nr.� (����) -  . — Mālpils : 
Mālpils novada dome, ����

Citas nosaukumziņas: pagasta padomes informatīvais 
izd. Nr.�-�.

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(���), ��-�� lpp. : il. ; �� cm.

URL: www.laikraksti.lv
UDK ��

��. Mārcienas Ziņas : Mārcienas pagasta pašvaldības 
avīze / red. Uldis Liniņš. — Nr.� (maijs ����)-  . — 
Mārciena : Mārcienas pagasta padome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �-�� lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

UDK ��

��. Metalurgs : a/s „Liepājas metalurgs” laikr. / red. 
Rita Ķerve Nr.�-��, ��-�� ; red. p.i. N.Oļeičenko Nr.��-��. — 
Nr.� (apr. ����)-  . — Liepāja : Liepājas metalurgs, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(����) — ��(����), � lpp. : il. ; �� cm.  ����, ��� eks.

Iznāk arī krievu: Металлург.
UDK ��



��

���. Meža Avīze : neatkarīgs meža nozares laikr. / galv. 
red. Vineta Kalve. — Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : Senču 
meži, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.mezaavize.lv
UDK ��

���. Mēs : „Neatkarīgās Rīta Avīzes” piel. / red. Ilze Ti-
hanovska. — Nr.� (����)-�� (���) (����). — Rīga : Mediju 
nams, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

UDK ��

���. Mētrienas Dzīve / red. Solvita Stulpiņa. — Nr.� 
(����)-  . — Mētriena : Mētrienas pagasta pārvalde, 
����

Reizi mēnesī
Nr.���-���, �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

UDK ��

���. Minētprieks : krustvārdu pasaule. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Putņiks, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��-��(���-���), �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Mistiskā Sensācija. — Nr.� (marts ����)-  . — 
Jēkabpils : Neredzamā puse, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Mūsu Ķekava : Ķekavas pagasta pašvaldības izd. / 
red. G.Lapiņa. — Nr.� (����)-� (���) (jūl. ����). — Ķekava : 
Ķekavas pagasta padome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — �(���), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

P i e l .: Daugmales vēstis.
Izdevumu turpina: Ķekavas Novads.
URL: www.kekava.lv
UDK ��

���. Nāc : Kurzemes Katoļu bīskapijas informatīvs izd. / 
red. Ieva Liede. — Nr.� (����)-  . — Liepāja : Romas 
katoļu baznīcas Liepājas diecēze, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  ����-�� ��� eks.

URL: www.katedrale.lv
UDK �

���. Neatkarīgā : rīta avīze Latvijai / galv. red. Anita 
Daukšte. — Nr.� (aug. ����)-  . — Rīga : Mediju nams, 
����

Ikdienas
Nr.�(����) — ���(����), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Izglītība ���� (pie Nr.��, ��, ���, ���, ���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Ādažos (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Bauskā (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Cēsīs (pie Nr.���).

P i e l .: „Neatkarīgā” Daugavpilī (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Dobelē (pie Nr.��).
P i e l .: „Neatkarīgā” Jēkabpilī (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Jelgavā (pie Nr.��).
P i e l .: „Neatkarīgā” Jūrmalā (pie Nr.���, ���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Kuldīgā (pie Nr.��).
P i e l .: „Neatkarīgā” Ķekavā (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Liepājā (pie Nr.��).
P i e l .: „Neatkarīgā” Madonā (pie Nr.��).
P i e l .: „Neatkarīgā” Ogrē (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Olainē (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Rēzeknē (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Salaspilī (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Saldū (pie Nr.��, ���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Siguldā (pie Nr.��, ���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Talsos (pie Nr.��).
P i e l .: „Neatkarīgā” Tukumā (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Valmierā (pie Nr.��).
P i e l .: „Neatkarīgā” Ventspilī (pie Nr.���, ���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Ziemeļvidzemē (pie Nr.���).
P i e l .: Uzņēmēju viedoklis reģionos (pie Nr.���).
P i e l .: Atpūta. TV.
P i e l .: Mēs.

ISSN ����-����
URL: www.nra.lv
UDK ��

���. Neatkarīgās Tukuma Ziņas : laikr. Tukuma, Kan-
davas, Engures un Jaunpils novadiem / galv. red. Ivonna 
Plaude. — Nr.� (febr. ����)-  . — Tukums : Novadu 
Ziņas, ����

Citas nosaukumziņas: Tukuma rajona laikr. Nr.�-��.
Trīs reizes nedēļā

Nr.�(����) — ���(����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ����-
���� eks.

P i e l .: Aka.
P i e l .: Darbs dara darītāju.
P i e l .: Jūrmalciemu ziņas.
P i e l .: Kandavas Ziņas.
P i e l .: Mūsu veselībai.
P i e l .: TV Diena.

ISSN ����-����
URL: www.ntz.lv
UDK ��

���. New Projects.lv : nekustamā īpašuma tirgus ap-
skats : informatīvi-analītiskais izd. : ikmēneša avīze / red. 
Natālija Voronova. — Nr.� (okt. ����)-  . — Rīga : Jau-
nie Projekti, ����

Iznāk žurnāla formātā.
Reizi mēnesī

Nr.��/�(��/��), �� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.  ���� eks.

Iznāk arī krievu: New Projects.lv.
ISSN ����-����
URL: www.newprojects.lv
UDK ��

���. New Projects.lv : обозрение рынка недвижи-
мости : информац.-аналит. изд. : ежемес. газ. / Наталья 
Воронова. — Nr.� (okt. ����)-  . — Rīga : Jaunie 
Projekti, ����

Iznāk žurnāla formātā.
Reizi mēnesī

Nr.��/�(��/��), �� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.  ���� eks.

Iznāk arī latviešu: New Projects.lv.



��

ISSN ����-����
URL: www.newprojects.lv
UDK ��

���. No Vecmāmiņas Pūra Lādes : tautas gudrības visu 
slimību ārstēšanai. — Nr.� (����)-  . — Rīga : PRINT-
SHOP, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(��) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���a. Novada Vēstis : Inčukalns. Vangaži. — Nr.� (jūl. 
����)-  . — Inčukalns : Inčukalna novada dome, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�-�, �(�), ��, �� lpp. : il. ; �� cm.  ����, ���� eks.

Turpinājums no izd.: Vangažu Vēstis.
URL: www.vangazi.lv
URL: www.incukalns.lv
UDK ��

���. Novadnieks : Preiļu rajona laikr. / red. Tamāra El-
ste. — Nr.� (marts ����)-  . — Preiļi : Novadnieks. 
Redakcija, ����

Divreiz nedēļā
Nr.�(����) — ��(����), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.novadnieks.lv
UDK ��

���. Novadu Vēstis : informatīvs izd. — [Rīga : Re-
ģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija], ����

����.g. janv. iznāca viens nenumurēts laidiens.
Viens numurs

Janv., � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

���. Ogres Vēstis : Ogres rajona laikr. / galv. red. 
Dzintra Mozule. — Nr.� (dec. ����)-  . — Ogre : Rajona 
laikraksts „Ogres Vēstis”, ����

Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��-�,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.ogresvestis.lv
UDK ��

���. Olaines Domes Vēstis : informatīvs izd. / atb. 
par izd. Nataļja Tropkina. — [Nr.�] (febr. ����)-  . — 
Olaine : Olaines pilsētas dome, ����

Agrāk iznāca kopā ar laikrakstu „Rīgas Apriņķa Avīze”.
Neregulāri
Latviešu, krievu val.

Febr., apr.-maijs, Nr.�(��) sept., �(��) nov. — �, �, � lpp. : il., krās. il. ; 
�� cm.

UDK ��

���. Olaines Pagasta Ziņas : Olaines pagasta padomes 
informatīvais izd. / red. V.Vilīte. — Nr.� (����)-�(��) 
(����). — Olaine : Olaines pagasta padome, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il. ; �� cm.  ���� eks.

UDK ��

���. Omīte : laikr. cilvēkiem, kas vēlas palikt moži 
un veseli : piel. avīzei „Ģimenes Veselība”. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Ozolnieku Avīze / red. A.Veidemane. — Nr.� 
(����)-  . — Ozolnieki : Ozolnieku novada dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

���. Padures Vēstis : Padures pagasta informatīvais 
izd. — Nr.� (����)-�(��) (����). — Padure : Padures pa-
gasta padome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — �(��), � lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

UDK ��

���. Pavards : izdevums mājai un ģimenei : nedēļas 
avīze / red. Dzintra Šulce. — Nr.� (����)-  . — Baldone : 
Unda IK, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās il. ; �� cm.  Ls 
�,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. � min : bezmaksas Rīgas avīze / galv. red. Silvija 
Jokste Nr.�-��, Zane Atlāce Nr.��-���. — Nr.� (aug. 
����)-  . — Rīga : Dienas Mediji, ����

Četras reizes nedēļā
Nr.�(���) — ���(����), �, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  �� ���-�� ��� eks.

Iznāk arī krievu: � min : бесплатная Рижская газ.
URL: www.�min.lv
UDK ��

���. Pierīga : Rīgas rajona padomes izdevums par 
cilvēkiem un notikumiem Pierīgā / red. Gunta Darbiņa. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Rīgas rajona padome, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

URL: www.rrp.lv
UDK ��

���. Plastikos : LPMC informatīvi izglītojošs izd. / 
Latvijas Plastiskās un mikroķirurģijas centrs. — Nr.� (apr. 
����)-  . — Rīga : Latvijas Plastiskās un mikroķirurģijas 
centrs, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), � lpp. : il. ; �� cm.

URL: www.plastic-surgery.lv
UDK ��

���. Policijas Akadēmijas Vēstis / red. O.Rolmanis. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Policijas akadēmija, 
����

Reizi mēnesī
Nr.���-���, � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

UDK ��



��

���. Privatizācija. Zeme. Nekustamais īpašums : LR ofi-
ciālā laikr. „Latvijas Vēstnesis” piel. : dokumenti un infor-
mācija / galv. red. Gita Kronberga. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Latvijas Vēstnesis, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : il. ; �� cm.  ����-���� eks.

URL: www.lv.lv
UDK ��

���. Rankas Vēstis : Rankas pagasta pašvaldības in-
formatīvā avīze. — Nr.� (����)-�(��) (����). — Ranka : 
Rankas pagasta pašvaldība, ����

Neregulāri
Nr.�(��) — �(��), �, � lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

UDK ��

���. Reklama.lv / projekta vadītāja Žanna Spure. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Petits, ����

Divreiz nedēļā
Latviešu, krievu val.

Nr.�(����) — ��(����), ��-�� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Speciālais bloks: Transports.
ISSN ����-����
URL: www.reklama.lv
UDK ��

���. Reklāma Piektdienās : Latgales reklāmas avīze / 
atb. par izd. Jānis Stankevičs. — Nr.� (febr. ����)-  . — 
Daugavpils : Latgales Laiks, ����

Reizi nedēļā
Teksts krievu valodā.

Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ����-
����� eks.

ISSN ����-����
URL: www.latgaleslaiks.lv
UDK ��

���. Restauratoru Biedrības Avīze : Latvijas Restau-
ratoru biedrības avīze / red. D.Murziņa. — Nr.� (nov. 
����)-  . — Rīga : Latvijas Restauratoru biedrība, ����

Reizi ceturksnī
Nr.��-��, � lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK �

���. Rēzeknes Vēstis : Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un 
Viļānu novada laikr. / galv. red. Māra Nizinska ; galv. red. 
vietniece Anita Graudiņa. — Nr.� (sept. ����)-  . — 
Rēzekne : Rēzeknes Vēstis, ����

Trīs reizes nedēļā
Nr.���[�](�����) — ���[�](�����), �(�����) — ���(�����), �, �� lpp. : il., 
krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Kurkulēns.
P i e l .: Pakavs.

Iznāk arī krievu: Резекненские вести.
ISSN ����-����
URL: www.rv.lv
UDK ��

���. Rēzeknes Vēstnesis : RV : Rēzeknes pilsētas do-
mes informatīvais izd. — Nr.� (����)-  . — Rēzekne : 
Rēzeknes dome, ����

Reizi mēnesī

Latviešu, krievu val.
Nr.�(���) — ��(���), �-�� lpp. : il. ; �� cm.  �� ��� eks.

URL: www.rezekne.lv
UDK ��

���. Rīgas Apriņķa Avīze / red. Zane Brīvmane ; red. 
vietnieks Raivis Bahšteins. — Nr.� (jūn. ����)-  . — Rī-
ga : Rīgas Apriņķa Avīze, ����

Divreiz nedēļā
Nr.�(����) — ��(����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Ādažu vēstis (pie Nr.��).
P i e l .: Allažu ziņas (pie Nr.�, ��, ��, ��).
P i e l .: Babītes ziņas (pie Nr.�, ��, ��, ��, ��, ��, ��, 
��, ��).
P i e l .: Inčukalna laiks (pie Nr.�, ��, ��, ��, ��, ��, 
��).
P i e l .: Ķekavas novads (pie Nr.��).
P i e l .: Limbažu ziņas (pie Nr.��, ��, ��, ��).
P i e l .: Mārupes vēstis (pie Nr.�, ��, ��, ��, ��, ��, 
��, ��, ��, ��, ��, ��).
P i e l .: Partija LPP/LC : Rīgas nodaļas izd. (pie Nr.�, 
�, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��).
P i e l .: Siguldas novada ziņas (pie Nr.�, ��, ��, ��, 
��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��).
P i e l .: Rīgas Viļņi. Laimīgā Programma.

ISSN ����-����
URL: www.aprinkis.lv
UDK ��

���. Rīgas Balss / galv. red. Iveta Mediņa. — Nr.� (okt. 
����)- ��(�����) (����). — Rīga : Mediju nams, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(�����) — ��(�����), ��-�� lpp. : krās. il. ; ��, �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Rīgas Pilsētas Vēstis : vietējā avīze / red. Irīna 
Meļņika. — Nr.��(��) (dec. ����)-  . — Rīga : A�, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — �(��), �, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  ��� ��� eks.

URL: www.vestis.lv
UDK ��

���. Rīgas Santīms : RS : bezmaksas reklāmas avīze. — 
Nr.� (nov. ����)-  . — Rīga : Petits, ����

Reizi nedēļā
Latviešu, krievu val.

Nr.�(���) — ��(���), �, �� lpp. : il. ; �� cm.  ��� ���-��� ��� eks.

URL: www.petits.lv
UDK ��

���. Rīgas Satiksmes Darbinieks / galv. red. Kristīne 
Jučkoviča. — Nr.� (apr. ����)-  . — Rīga : Rīgas sa-
tiksme, ����

Reizi mēnesī
Speciālizl.(����), Nr.�(����) — ��(����), �, � lpp. : krās. il. ; �� cm.  ����-
���� eks.

Iznāk arī krievu: Rīgas Satiksmes Darbinieks.
UDK ��

���. Rīgas Satiksmes Darbinieks / гл. ред. Кристине 
Ючковича. — Nr.� (apr. ����)-  . — Rīga : Rīgas satik-
sme, ����

Reizi mēnesī



��

Speciālizl.(����), Nr.�(����), Nr.�(����)- ��(����), �, � lpp. : krās. il. ; 
�� cm.  ����-���� eks.

Iznāk arī latviešu: Rīgas Satiksmes Darbinieks.
UDK ��

���. Rīgas Viļņi. Laimīgā Programma. — Nr.� (marts 
����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.rigasvilni.lv
UDK ��

���. Rūjienas Vēstnesis : nedēļas laikr. Rūjienai un ap-
kārtnei / red. Ilona Dukure. — Nr.� (maijs ����)-  . — 
Rūjiena : Grafīts, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��/��(���/���), �, � lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

UDK ��

���a. Salaspils Vēstis : Salaspils novada domes bez-
maksas izd. / atb. par izd. Ginta Zēberga. — Nr.� (maijs 
����)-  . — Salaspils : Salaspils novada dome, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�-�, �, �-��, ��-��, �, � lpp. : il. ; �� cm.  ���� eks.

Iznāk arī krievu: Саласпилс вестис.
URL: www.salaspils.lv
UDK ��

���. Saldus Zeme : laikr. Brocēnu novadam un Saldus 
novadam / red. Andra Valkīra ; red. vietniece Tamāra Kļa-
viņa. — Nr.� (febr. ����)-  . — Saldus : Saldus Zeme II, 
����

Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr. ; 
����-���� eks.

P i e l .: Bizness Rietumlatvijā.
ISSN ����-����
URL: www.sz.lv
UDK ��

���. Saulkrastu Avīze / red. Daina Miķelsone. — Nr.� 
(apr. ����)-  . — Saulkrasti : ISSA, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ����, 
���� eks.

UDK ��

���. Saulkrastu Domes Ziņas. — Nr.� (dec. 
����)-  . — Saulkrasti : Saulkrastu novada dome, ����

Reizi mēnesī
Janv.-jūn., aug.-sept., nov.-dec., �-�� lpp. : il. ; ��, �� cm.  ���� eks.

URL: www.saulkrasti.lv
UDK ��

���. SestDiena : laikr. „Diena” piel. : nedēļas žurnāls / 
red. Dace Smildziņa �.-�.janv. — ��.-��.okt., Māris Diņģe-
lis �.-�.janv. — ��.-��.okt., Inga Gorbunova ��.-��.okt. — 
��.-��.dec., Dana Sinkeviča ��.-��.dec. — ��.dec.-�.janv. 
(����). — Nr.� (����)-  . — Rīga : Dienas Mediji, ����

Reizi nedēļā
�.-�.janv. — ��.dec.-�.janv.(����), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Siguldas Avīze : mēnešraksts / red. Ināra Miški-
na. — Nr.� (apr. ����) -  . — Sigulda : IRVARA, ����

Iznāk žurnāla formātā.
Reizi mēnesī

Nr.�(��) — ��(���), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.siguldasavīze.lv
UDK ��

���. Siguldas Elpa : reģionālais laikr. / red. Inese Plie-
na. — Nr.� (maijs ����)-  . — Sigulda : Siguldas Dizains : 
SIA JĀNIUS, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Sējas Novada Ziņas.
P i e l .: Līgatnes ziņas.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Silmalas Dzīve : Silmalas pagasta informatīvais 
izd. / red. Jevģēnija Grišuļonoka. — Nr.� (nov. 
����)-  . — Gorņica (Rēzeknes raj.) : Silmalas pagasta 
padome, ����

Divreiz mēnesī
Paral. latviešu, krievu val.

Nr.�(��) — �(��), ��(��) — ��(���), � lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

URL: www.silmala.lv
UDK ��

���. Spicā / galv. red. Agnese Ērgle. — Nr.� (nov. 
����)-  . — Rīga : Spicā izdevniecība, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���.�

���. Staburags : Aizkraukles reģiona laikr. / galv. red. 
Silvija Piļka. — Nr.� (apr. ����)-  . — Aizkraukle : Sta-
burags, ����

Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� 
Nr. ; ����-���� eks.

P i e l .: Dzīvespriekam.
P i e l .: TV Diena.

ISSN ����-����
URL: www.staburags.lv
UDK ��

���. Stars : Madonas reģiona laikr. / red. Baiba Miglone 
Nr.�-��, ��-��, ���-���, ���-��� ; red. vietniece Žeņa Kozlova 
Nr.��, ��-��, ���-���. — Nr.� (maijs ����)-  . — Madona : 
Laikraksts Stars, ����

Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr. ; 
���� eks.

ISSN ����-����
URL: www.estars.lv
UDK ��

���. Svētdienas Rīts : Latvijas ev.lut. Baznīcas laikr. / 
red. Inga Reča. — Nr.� (janv. ����)-�� (aug. ����), Nr.� 
(marts ����)-  . — Rīga : IHTIS, ����

Atjaunots ����.
Reizi nedēļā



��

Nr.�(����) — ��/��(����/����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, 
�,�� Nr.

ISSN ����-���X
URL: www.svetdienasrits.lv
UDK �

���. Talsu Vēstis : laikr. Talsu, Dundagas un Rojas no-
vadam / galv. red. E.Juhņevičs ; red. M.Balode. — Nr.� 
(maijs ����)-  . — Talsi : Talsu Vēstis, ����

Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(�����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; 
����-���� eks.

P i e l .: Avots (iznāk katrā otrā sestdienā).
P i e l .: Bizness Rietumlatvijā (pie Nr.��, ��, ��, ���, 
���).

ISSN ����-����
UDK ��

���. Tautas Veselība / red. Sarma Zvirbule. — Nr.� 
(marts/apr. ����)-  . — Brikši : Medicīnas prese, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�-�, ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.

P i e l .: Diabēta dienas avīze.
P i e l .: Sievietes veselības avīze.
P i e l .: Sirds veselības avīze.

Iznāk arī krievu: Здоровье народа.
UDK ��

���. Tava Izvēle : reklāmas laikr. Vidzemē / red. Aija Bun-
dule. — Nr.� (dec. ����)-  . — Valmiera : Mārketinga un 
Reklāmas Aģentūra Laiks, ����

Divreiz mēnesī
Nr.���-���, �-� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  �� ���-�� ��� eks.

URL: www.tavaizvele.lv
UDK ��

���. TaVa Programma / red. Inese Krakopa-Jurge-
vica Nr.�-�� ; Inese Krakopa Nr.��-��. — Nr.� (marts 
����)-  . — Rīga : Petits, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; �� ���, 
�� ��� eks.

ISSN ����-����
URL: www.petits.lv
UDK ��

���. TeleVīzijas Programma / galv. red. Liene Kilblo-
ka. — Nr.� (marts ����)-  . — Rīga : Fenster, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Tev, Mārsnēnieti : Priekuļu novada Mārsnēnu 
pagasta pārvaldes informatīvs izd. / atb. par izd. Līga Ten-
ča. — Nr.� (����)-  . — Mārsnēni : Mārsnēnu pagasta 
padome, ����

Citas nosaukumziņas: Mārsnēnu pagasta padomes in-
formatīvs izd. Nr.�-�.

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — �(���), � lpp. : il. ; �� cm.

URL: www.marsneni.lv
UDK ��

���. Tēvzemīte : Stopiņu novada domes informatīvais 
izd. : Ulbroka, Saurieši, Upeslejas, Līči, Vālodzes, Rumbula, 
Dreiliņi, Cekule, Dzidriņas / red. Anna Imbrate. — Nr.� 
(����)-  . — Stopiņi : Stopiņu novada dome, ����

Reizi mēnesī
Janv.(���) — aug.(���), �, � lpp. : il. ; �� cm.  ����, ���� eks.

UDK ��

���. Tukuma Laiks : Tukuma novada domes infor-
matīvais izd. — Nr.� (febr. ����)-  . — Tukums : Tukuma 
novada dome, ����

Citas nosaukumziņas: Tukuma pilsētas domes infor-
matīvais izd. janv.(Nr.��) — jūn.(Nr.��).

Reizi mēnesī
Janv.(Nr.��) — nov.(Nr.��), ��, �� lpp. : il. ; �� cm.  ���� eks.

URL: www.tukums.lv
UDK ��

���. TV Diena : televīzijas un radio programmas. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Diena, ����

Reizi nedēļā
�.-�.janv. — ��.dec.-�.janv., ��, � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

UDK ��

���. TV Izklaide : laikr. „Diena” piel. : kino un televīzijas 
programma no piektdienas līdz ceturtdienai. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Dienas Mediji, ����

Reizi nedēļā
�.-�.janv. — ��.dec.-�.janv.(����), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

UDK ���

���. TV программа : самая популярная телегаз. / гл. 
ред. Валерия Смирнова. — Nr.� (����)-  . — Rīga : 
Fenster, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Universitātes Avīze : LU izd. / atb. par izd. Ilona 
Vilcāne, Gundega Krakopa, Keta Selecka-Trušinska. — 
Nr.� (sept. ����)-  . — Rīga : LU preses centrs : LU 
Akadēmiskais apgāds, ����

Reizi ceturksnī
Pavasaris—ziema, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-� pavasaris
URL: www.avize.lu.lv
URL: www.lu.lv
UDK ��

���. Vaduguns : Ziemeļlatgales laikr. / red. E.Gabra-
novs. — Nr.� (marts ����)-  . — Balvi : Balvu Vaduguns, 
����

Divreiz nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr. ; 
����-���� eks.

ISSN ����-����
URL: www.vaduguns.lv
UDK ��

���. Vaidaviņa : Vaidavas pagasta pašvaldības izd. / red. 
Sarma Kviesīte. — Nr.� [���-?]-  . — Vaidava : Vaidavas 
pagasta padome, ����

Reizi mēnesī



��

Nr.�(��) — �(��), �, �� lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

UDK ��

���. Vangažu Vēstis : Vangažu pilsētas laikr. / sagat. 
Jana Bunkus. — Nr.� (����)-  . — Vangaži : Vangažu 
pilsētas dome, ����

Sešas reizes gadā
Latviešu, krievu val.

Nr.��, ��, ��, �� lpp. : il. ; �� cm.  ���� eks.

UDK ��

���. Vecpiebalgas Novada Ziņas : Vecpiebalgas no-
vada pašvaldības izd. / red. Dzidra Ješkina. — Nr.�(�) 
(����)-  . — Vecpiebalga : Vecpiebalgas novada dome, 
����

Reizi mēnesī
Nr.�(�) — ��(�), ��-��, �-� lpp. : il. ; ��, �� cm.

Turpinājums no izd.: Vecpiebalgas Ziņas.
UDK ��

���. Vecpiebalgas Ziņas : Vecpiebalgas pagasta pa-
domes izd. / red. Dzidra Ješkina. — Nr.� (����)-� (���) 
(����). — Vecpiebalga : Vecpiebalgas pagasta padome, 
����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — �(���), � lpp. : il. ; �� cm.

Izdevumu turpina: Vecpiebalgas Novada Ziņas.
UDK ��

���. Vecpils Vēstis : Vecpils pagasta izd. / atb. par izd. 
Solvita Aigare. — Nr.� (����)-  . — Vecpils : Vecpils 
pagasta padome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — �(���), � lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

UDK ��

���. Ventas Balss / galv. red. Gundega Mertena ; galv. 
red. vietnieks Imants Vīksne. — Nr.� (febr. ����)-  . — 
Ventspils : Ventas Balss, ����

Piecas reizes nedēļā
Nr.�-���, �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ���� eks.

P i e l .: Ventspils pilsētas pašvaldības atskaite (pie 
Nr.��-��).

Iznāk arī krievu: Вентас балсс.
ISSN ����-����
URL: www.ventasbalss.lv
UDK ��

���. Vietējā : Latgales avīze / red. Pēteris Pīzelis. — Nr.� 
(����)-  . — Ludza : Vietējā, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-���X
URL: www.latgale.lv
UDK ��

���. Virešu Ziņas : Virešu pagasta informatīvais biļe-
tens. — Nr.� (����)-  . — Vireši : Virešu pagasta pa-
dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — �(���), � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

���. Virgas Vēstis : Virgas pagasta pārvaldes izd. / atb. 
par izd. Sarmīte Bunka-Brilijonka. — Nr.� (����) -  . — 
Virga : Virgas pagasta padome, ����

Citas nosaukumziņas: Virgas pagasta padomes izd. 
Nr.�-�.

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �-� lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

���. Virtuve : kulinārijas receptes : kulinārijas recepšu 
avīze. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Putņiks, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-� — ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī krievu: Кухня.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Virtuves Viltībiņas : mājas kulinārija : kulinārijas 
receptes garšīgi, veselīgi, pieejami. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : PRINTSHOP, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Zemgale : Dobeles rajona laikr. / galv. red. Ligita 
Dāvidsone Nr.�-�� ; galv. red. v.i. Sarmīte Šmite Nr.��-��, 
galv. red. Nr.��-���. — Nr.� (apr. ����)-  . — Dobele : 
Zemgale, ����

Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr. ; ����-
���� eks.

P i e l .: Auces Novada Domes Vēstis (��.sept., ��. 
okt., ��.dec.).

ISSN ����-���X
UDK ��

���. Zemgales Ziņas / galv. red. Ligita Timma. — Nr.� 
(okt. ����)-  . — Jelgava : Dienas Mediji, ����

Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr. ; 
����-���� eks.

P i e l .: Dzīvespriekam.
P i e l .: TV Diena.

ISSN ����-����
URL: www.zz.lv
UDK ��

���. Ziemeļlatvija / galv. red. Ingūna Johansone. — 
Nr.� (jūn. ����)-  . — Valka : Dienas Mediji, ����

Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr. ; 
����-���� eks.

P i e l .: Dzīvespriekam.
P i e l .: TV Diena.

ISSN ����-����
URL: www.ziemellatvija.lv
UDK ��

���. Zinātnes Vēstnesis : Latvijas Zinātnes padomes, Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības 
laikr. / red. Zaiga Kipere. — Nr.� (sept. ����)-  . — Rīga : 
Latvijas Zinātnieku savienība, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il., tab. ; �� cm.



��

ISSN ����-����
URL: www.lza.lv
UDK ���

���. Zintnieks / galv. red. Terēza Laube ; red. vietniece 
Antra Krastiņa. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Zintnieks, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.zintnieks.lv
UDK ��

���. ZKM : zviedru un citas krustvārdu mīklas / red. Elita 
Grūbe. — Nr.� (okt. ����)-  . — Rīga : Putņiks, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Авто новости : газ. для вас и вашего автомо-
биля = Auto Ziņas. — Nr.� (okt. ����)-  . — Rīga : Auto 
Concept Media, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, � lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Айболит : Здоровье. Медицина. Жизнь. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Fenster, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-���X
UDK ��

���. Бабушкины секреты : народная целебная 
газ. — Nr.� (����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Бизнес & Балтия : Балтийская деловая газ. / гл. 
ред. Юрий Алексеев ; исполн. ред. Вера Макроменко ; 
зам. гл. ред. Снежана Бартуль N �-���. — Nr.� (nov. 
����)-  . — Rīga : B&B Practicum, ����

Piecas reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; 
�� ��� eks.

P i e l .: Здоровье и работа.
P i e l .: Информационные технологии (pie Nr.��).
P i e l .: Реорганизация бизнеса.
P i e l .: Референт &.
P i e l .: Банки & финансы.
P i e l .: Бизнес & Балтия плюс.

ISSN ����-����
URL: www.bb.lv
UDK ��

���. Бизнес & Балтия плюс : прил. газ. „Бизнес & Бал-
тия”. — Nr.� (okt. ����)-  . — Rīga : Бизнес & Балтия, 
����

Sešas reizes gadā
Marts, maijs-jūn., okt.-dec., ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.

UDK ��

���. Брива Даугава : газ. для Екабпилса и краев / гл. 
ред. Я.Апинис ; зам. гл. ред. Р.Бочарова. — Nr.� (aug. 
����)-  . — Jēkabpils : Брива Даугава, ����

Citas nosaukumziņas: газ. Екабпилс. р-на N �-��.
Trīs reizes nedēļā

Nr.�(����) — ���(�����), � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Дом, семья, досуг.
P i e l .: Телепрограмма.

Iznāk arī latviešu: Brīvā Daugava.
ISSN ����-����
URL: www.bdaugava.lv
UDK ��

���. Вентас балсс / гл. ред. Гундега Мертена ; зам. 
гл. ред. Имантс Виксне. — Nr.� (����)-  . — Ventspils : 
Вентас Балсс, ����

Piecas reizes nedēļā
Nr.�-���, �, � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ���� eks.

Iznāk arī latviešu: Ventas Balss.
ISSN ����-���X
URL: www.ventasbalss.lv
UDK ��

���. Вести : междунар. еженедельник / гл. ред. Вла-
димир Шулаков ; зам. гл. ред. Карен Маркарян. — Nr.� 
(jūl. ����)-  . — Rīga : Fenster, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ����� 
eks.

P i e l .: Даiджест.
P i e l .: TV программа.

ISSN ����-����
URL: www.ves.lv
UDK ��

���. Вести сегодня+ : общественно-политическая 
газ. Латвии и ТВ-программа / гл. ред. Александр Бли-
нов ; отв. ред. Константин Гайворонский, Сергей Тыщен-
ко ; зам. гл. ред. Наталья Севидова. — Nr. �(����) (febr. 
����)-  . — Rīga : Fenster, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(����) — ��(����), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; �� ���-
�� ��� eks.

Iznāk atsevišķi reizi nedēļā kā speciālizlaidums laikr.: 
Вести сегодня.

P i e l .: TV программа.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Вести сегодня : общественно-политическая газ. 
Латвии : ежедневная общественно-политическая рус-
ская газ. Латвии / гл. ред. Александр Блинов ; отв. ред. 
Константин Гайворонский, Сергей Тыщенко ; зам. гл. 
ред. Наталья Севидова. — Nr.� (jūl. ����)-  . — Rīga : 
Fenster, ����

Ikdienas
Nr.�(����) — ���(����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; 
�� ���-�� ��� eks.

P i e l .: Криминальный курьер.
P i e l .: Собеседник.
P i e l .: Деловые вести сегодня.
P i e l .: Магазин сканвордов в странах Балтии.
P i e l .: Недвижимость & авто.
P i e l .: Русский размер.
P i e l .: TV программа.



��

No februāra iznāk ceturtdienas izd. ar nos.: Вести се-
годня+.

ISSN ����-����
URL: www.ves.lv
UDK ��

���. Виноградная лоза : [издание Православной 
Церкви Латвии] / ред. Евфросиния (Седова). — Nr.� 
(����)-  . — Rīga, ����

Reizi mēnesī
Krievu, latviešu val.

Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  ���� eks.

URL: www.pravoslavie.lv
UDK �

���. Гоголевский Вестник : к ���-летию со дня рожде-
ния Николая Васильевича Гоголя. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Профессионалная писательская организация Ро-
дина, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�, � lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

UDK �

���. Даугавпилс : газ. : новости, краеведение, анализ 
и прогноз событий междунар. и прочего масштаба / 
гл. ред. Игорь Аверин. — Nr.� (jūn. ����)-  . — Dau-
gavpils : Игорь Аверин, ����

Neregulāri
Nr.����-����, �, � lpp. : il. ; �� cm.  ��-�� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Делаем Вместе! : самое важное о жилье и ком-
мунальных услугах. — Nr.� (����)-  . — Rīga : EGO-
RTU, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(�) — ��(��), �� lpp. : il. ; �� cm.  �� ���, �� ��� eks.

Iznāk arī latviešu: Darīsim Kopā!
URL: www.vmeste.lv
UDK ��

���. Деловые вести сегодня : еженедельное прил. к 
газ. „Вести сегодня” / ред. Ольга Князева. — Nr.� (aug. 
����)-  . — Rīga : Fenster, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Iznāk kopā ar piel. „Работа & учеба”.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Динабург : вести : еженедельник Даугавпилса / 
гл. ред. Роман Самарин ; ред. Татьяна Захарчук N �-
��. — Nr.� (janv. ����)-  . — Daugavpils : Dinaburg Me-
dia Group, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(�����) — ��(�����), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; �� ���, 
�� ��� eks.

ISSN ����-����
URL: www.dinaburg.eu
UDK ��

���. Курземес вардс : Курземское слово : газ. для 
г. Лиепаи и краев / гл. ред. Анджил Ремес ; ред. Эдгар 
Лусенс. — Nr.� (nov. ����)-  . — Liepāja : Курземес 
вардс, ����

Citas nosaukumziņas: газ. для г. Лиепаи и края N �-
���.

Ikdienas
Nr.�(����) — ���(����), � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr. ; 
����-���� eks.

P i e l .: Tērauds LM (pie Nr.�, ��, ��, ��, ���, ���, 
���, ���, ���, ���, ���, ���).
P i e l .: Приводим в порядок Лиепаю (pie Nr.���).
P i e l .: Старт (pie Nr.��).
P i e l .: Теплоснабжение (pie Nr.���).
P i e l .: Телепрограмма.

Iznāk arī latviešu: Kurzemes Vārds.
ISSN ����-����
URL: www.kurzemes-vards.lv
UDK ��

���. Кухня : кулинарные рецепты : просто, дешево, 
вкусно. — Nr.� (janv. ����)-  . — Rīga : Putniks, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Virtuve.
ISSN ����-���X
UDK ��

���. Латгалес лайкс : Латгальская газета / гл. ред. 
Зигрида Соме ; зам. гл. ред. Линда Килевица. — Nr.� 
(maijs ����)-  . — Daugavpils : Latgales Laiks, ����

Divreiz nedēļā
Nr.�(����) — ��(����), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ����-
����� eks.

P i e l .: Илукстский уезд.
P i e l .: Креславка.
P i e l .: Сканворды и анекдоты.

Iznāk arī latviešu: Latgales Laiks.
ISSN ����-����
URL: www.latgaleslaiks.lv
UDK ��

���. Лечебные вести / гл. ред. Ольга Петухова. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Fenster, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Лечебные письма / гл. ред. Ольга Петухова. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Fenster, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Лудзас земе / гл. ред. Эрика Бондаренко. — Nr.� 
(aug. ����)-  . — Ludza : Лудзас земе, ����

Divreiz nedēļā
Nr.�(����) — ��(����), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Ludzas Zeme.
UDK ��



��

���. Магазин сканвордов в странах Балтии : попу-
лярная игровая газ. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Fenster, 
����

Reizi nedēļā
Nr.�-��, � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Металлург : газ. АО „Лиепаяс металургс” / ред. 
Рита Керве N �-��, ��-�� ; и.о. ред. Н.Олейченко N ��-
��. — Nr.� (apr. ����)-  . — Liepāja : Лиепаяс мета-
лургс, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(����) — ��(����), � lpp. : il. ; �� cm.  ���, ��� eks.

Iznāk arī latviešu: Metalurgs.
UDK ��

���. Миллион / гл. ред. Григорий Немцов ; ред. Свет-
лана Богданова. — Nr.� (febr. ����)-  . — Daugavpils : 
Григорий Немцов, ����

Divreiz nedēļā
Nr.�(����) — ��(����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: Авто миллион.
P i e l .: Бригантина.
P i e l .: Будь здоров.
P i e l .: Женский клуб.
P i e l .: Зверье мое.
P i e l .: Земниекс.
P i e l .: Как быть здоровым?
P i e l .: Миллиончик.

ISSN ����-����
URL: www.million.lv
UDK ��

���. МК-Латвия : ваш семейный еженедельник / гл. 
ред. Юлия Соколова. — Nr.� (febr. ����)-  . — Rīga : 
PRINT MEDIA, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Женские страсти.
P i e l .: МК-здоровье.
P i e l .: Телевизор.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Мудрая бабушка : газ. о медицине. — Rīga : 
PRINTSHOP, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Народный целитель : газ. о нетрадиционной ме-
дицине. — Nr.� (����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(��) — ��(���), �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Наша газета. — Nr.� (aug. ����)-  . — Dau-
gavpils : Avīze NG, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; �� ��� 
eks.

P i e l .: Наш телегид.
ISSN ����-����
URL: www.nasha.lv
UDK ��

���. Неделя Огре : еженедельная гор. газ. — Nr.� 
(marts ����)-  . — Ogre : Ketner, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

UDK ��

���. Новая газета / гл. ред. Андрей Муравьев N �-��, 
Марианна Вагале N ��-���. — Nr.� (janv. ����)-  . — 
Jelgava : Dienas Mediji, ����

Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr. ; 
����-���� eks.

P i e l .: Телепрограмма.
ISSN ����-����
URL: www.novaja.lv
UDK ��

���. Новости Юрмалы : гор. еженедельник : прил. к 
газ. „Jūrmalas Ziņas.lv” / ред. Тамара Цветкова. — Nr.� 
(dec. ����)-  . — Rīga : Creato, ����

Citas nosaukumziņas: гор. еженедельник : дай-
джест — прил. к газ. „Jūrmalas Ziņas.lv” N �-��.

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), �, � lpp. : il. ; �� cm.  ���� eks.

UDK ��

���. Образование и карьера : газ. для родителей, 
учителей и тех, кто учится / гл. ред. Виктор Гущин ; ред. 
Татьяна Герасимова. — Nr.� (febr. ����)-  . — Rīga, 
����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.obrazovanie.lv
UDK ��

���. Панорама / и.о. гл. ред. А.Владимиров ; ред. 
Е.Коссе. — Nr.� (marts ����)-  . — Rīga : Putņiks, 
����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — �-�(���-���), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� 
Nr.

P i e l .: Воскресение.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Панорама Резекне / ред. В.Сергеев N � — ��-
��. — Nr.� (okt. ����)-  . — Rēzekne : Панорама Ре-
зекне, ����

Divreiz nedēļā
Nr.�(���) — ���(����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��-�,�� Nr. ; 
���-���� eks.

ISSN ����-����
URL: www.panorama-rezekne.lv
UDK ��



��

���. Пушкинский вестник. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Професcионалная писательская организация „Ро-
дина”, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�-�, �� lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

UDK �

���. � min : бесплатная Рижская газ. / гл. ред. Сил-
вия Йоксте N �-��, Зане Атлаце N ��-���. — Nr.� (aug. 
����)-  . — Rīga : Dienas Mediji, ����

Četras reizes nedēļā
Nr.�(���) — ���(����), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  �� ���-�� ��� 
eks.

Iznāk arī latviešu: � min : bezmaksas Rīgas avīze.
URL: www.�min.lv
UDK ��

���. Ракурс : русская аналит. еженед. газ. + ТВ про-
грамма на всю неделю : еженед. аналит. газ. / гл. ред. 
Александр Шохат ; зам. гл. ред. Людмила Нукневич. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Averti-R, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��/��(���/���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; 
�����-����� eks.

ISSN ����-����
URL: www.rakurs.lv
UDK ��

���. Резекненские вести : газ. г.Резекне, Резек-
неского и Вилянского края / гл. ред. Мара Низинская ; 
зам. гл. ред. Анита Граудиня. — Nr.� (sept. ����)-  . — 
Rēzekne : Rēzeknes Vēstis, ����

Citas nosaukumziņas: газ. г.Резекне и Резекнеского 
района N �-��.

Trīs reizes nedēļā
Nr.�(�����) — ���(�����), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; 
�� ���-�� ��� eks.

Iznāk arī latviešu: Rēzeknes Vēstis.
ISSN ����-����
URL: www.rv.lv
UDK ��

���. Русский размер : еженедельник сканвордов-
гигантов : прил. к газ. „Вести сегодня”. — Nr.� (janv. 
����)-  . — Rīga : Fenster, ����

Reizi nedēļā
Nr.�-��, � lpp. : il., krās. il. ; �� cm .

UDK ���

���a. Саласпилс вестис : изд. Думы Саласпилсского 
края / отв. за вып. Гинта Зеберга. — Nr.� (maijs 
����)-  . — Salaspils : Дума Саласпилсского края, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�-�, �, �-��, ��-��, �, � lpp. : il. ; �� cm.  ���� eks.

Iznāk arī latviešu: Salaspils Vēstis.
URL: www.salaspils.lv
UDK �� 

���. Сами о себе : газ. Рус. средней школы-лицея / 
ред. Д.Данченок. — Nr.� (nov. ����)-  . — Daugavpils : 
Рус. средняя школа-лицей, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il. ; �� cm.

URL: www.licejs.lv
UDK ��

���. Сейчас : еженедельник Даугавпилса / гл. ред. 
Ирина Хотулева. — Nr.� (nov. ����)-  . — Daugavpils : 
Dautkom Plus, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr. ; 
�� ���, �� ��� eks.

ISSN ����-����
URL: www.dautkom.lv
UDK ��

���. � секретов : еженедельник / гл. ред. Александр 
Черевченко ; исполн. ред. Ольга Жукова. — Nr.� (dec. 
����)-  . — Rīga : Fenster, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; �� ���, 
�� ��� eks.

P i e l .: Отдохни.
P i e l .: TV программа.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Суббота : еженедельная газ. / гл. ред. Ольга 
Авдевич ; �-ый зам. ред. Маргарита Трошкина ; зам. гл. 
ред. Михаил Губин. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Petits, 
����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� ; �� ���-
�� ��� eks.

P i e l .: Здоровье.LV
P i e l .: Гвоздь.
P i e l .: Сезон.
P i e l .: Супер кросс.
P i e l .: Хороший вкус.
P i e l .: Телепрограмма.

ISSN ����-����
URL: www.subbota.com
URL: www.petits.lv
UDK ��

���. Телеграф : ежеднeвная газ. Латвии / гл. ред. 
Татьяна Фаст N �-��� ; зам. гл. ред. Владимир Вигман 
N �-���, Галина Гришина N �-��� ; и.о. гл. ред. Ольга 
Проскурова N ���-���, гл. ред. N ���-��� ; зам. гл. ред. 
Александр Видякин N ���-���, Андрей Шведов N ���-
��� ; исполн. ред. Андрей Хотеев N ���-��� ; и.о. гл. 
ред. Александр Краснитский N ���-���. — Nr.� (nov. 
����)-  . — Rīga : News Media Group, ����

Piecas reizes nedēļā
Nr.�((����) — ���(����), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Деловой „Телеграф” (no �.okt. iznāk piekt-
dienās).
P i e l .: Латвия — Беларусь (pie Nr.���).
P i e l .: Латвия — Россия (pie Nr.���).
P i e l .: Латвия — Украина (pie Nr.���).
P i e l .: Мой сад (pie Nr.��).
P i e l .: Школа — ���� (pie Nr.��).
P i e l .: Телепрограмма.

Ar febr. piektdienās sāk iznākt piel.: Телеграф ЖЗЛ : 
Жизнь замечательных людей.

ISSN ����-����
URL: www.telegraf.lv
UDK ��



���. Телепрограмма / ред. Алла Барановская. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Petits, ����

Reizi nedēļā
Nr.�-��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; �� ���-��� ��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Хит-парад кроссвордов : лучшие игры для разу-
ма. — Nr.�� (����) -  . — Rīga : Putņiks, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Японские рисунки.
ISSN ����-����
UDK ���

���. Хорошее чтиво : международный дайджест : 
ежемесячная газ. / гл. ред. Владимир Шулаков. — Nr.� 
(jūn. ����)-  . — Rīga : Fenster, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-�, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Час : ежедневная русская газ. Латвии / исполн. 
ред. Валерий Зайцев ; �-ый зам. ред. Виктор Нахтман ; 
зам. ред. Павел Кириллов. — Nr.� (aug. ����)-  . — 
Rīga : Петит, ����

Ikdienas
Nr.�(����) — ���(����), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; 
�� ���-�� ��� eks.

P i e l .: Деловой час (pie Nr.���).
P i e l .: Домашний час (iznāk trešdienās).
P i e l .: Футбольный клуб (iznāk otrdienās).
P i e l .: Телепрограмма.

ISSN ����-����
URL: www.chas-daily.com
UDK ��

���. Эзерземе : газ. Аглонского, Дагдского и Крас-
лавского края / ред. Эрика Степиня. — Nr.� (dec. 
����)-  . — Krāslava : LER-�, ����

Citas nosaukumziņas: газ. Краславского и Дагдского 
края N �-��.

Divreiz nedēļā
Nr.�(����) — ��(����), ��(����) — ��(����), ��(����) — ��(����), � lpp. : 
il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Ezerzeme.
ISSN ����-����
URL: www.ezerzeme.lv
UDK ��

���. Экспресс газета / гл. ред. Сергей Никитин ; 
ведущий ред. Юрий Петляков. — Nr.� (����)-  . — 
Maskava ; Rīga : Проф-Медиа-Пресс : Petits, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.eg.ru
UDK ��



��

���. A-ZET : žurnāls aktīvam vīrietim / galv. red. Andris 
Petrovs. — Nr.� (apr. ����)-  . — Rīga : Mediju aģen-
tūra A-Z, ����

Reizi mēnesī
Nr.�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.a-zet.lv
UDK ��

���. Ad verba līberorum : linguistics & pedagogy & 
psychology = [Pie bērnu vārdiem : valodniecība, pedago-
ģija, psiholoģija] / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
augstskola ; galv. red. Dace Markus. — Sēj.�, Nr.� (maijs 
����)-  . — Rīga : RPIVA, ����

Gadskārtējs
Nr.�, ��� lpp. : diagr., sh., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.gandrs.lv
UDK �
UDK ��
UDK ���.�

���. Administratīvā un Kriminālā Justīcija : Baltijas 
Starptautiskās akadēmijas zinātniski teorētisks žurnāls / 
galv. red. Sandra Kazaka. — Nr.� (okt. ����)-  . — Rīga : 
Baltijas Starptautiskā akadēmija, ����

Citas nosaukumziņas: Latvijas Policijas akadēmijas zi-
nātniski teorētisks žurnāls Nr.�-�.

Reizi ceturksnī
Latviešu, krievu val.

Nr.�(��) — �/�(��/��), ��, ��� lpp. : tab. ; �� cm.  Ls �,��-�,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Adventes vēstis : Septītās dienas adventistu 
Latvijas draudžu savienības izd. / galv. red. Tatjana Tom-
sone. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Izdevniecība „PAT-
MOS”, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  ��� eks.

P i e l .: Kopējā Ceļā.
UDK �

���. Agro Tops : žurnāls katram zemniekam un lauku 
uzņēmējam / galv. red. Anita Pirktiņa ; galv. red. vietniece 
Gundega Skagale. — Nr.� (sept. ����)-  . — Rīga : 
Lauku Avīze, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Praktiskā lauksaimniecība.
P i e l .: Profesionālā dārzkopība.

ISSN ����-����
URL: www.agrotops.lv
UDK ��

���. Agronomijas vēstis = Latvian Journal of Agro-
nomy / LLU. Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Lauksaim-
niecības un meža zinātņu akadēmija = Latvia University of 
Agriculture. Faculty of Agriculture, Latvian Academy of 
Agricultural and Forestry Sciences ; galv. red. Aleksandrs 
Adamovics. — Nr.� (����)-  . — Jelgava : LLU, ����

Gadskārtējs
Nr.��, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

���. AgroPols : informatīvs lauku politikas biļetens — 
aktīvam lauku saimniekam / galv. red. Andris Miglavs. — 
Nr.� (janv. ����)-  . — Rīga : Latvijas Valsts agrārās eko-
nomikas institūts, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : il., tab. ; �� cm.  ���� eks.

P i e l .: Tirgus & cenu apskats.
ISSN ����-����
URL: www.agropols.lv
UDK ��

���. Akadēmiskā Dzīve : zinātnei, tēvzemei / galv. red. 
Ainārs Dimants. — Laid.� (sept. ����)-  . — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, ����

Gadskārtējs
Laid.��, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
UDK ���

���. Amber Animal Kingdom : журн. о животных — 
любителям и профессионалам / гл. ред. Лариса Блаже-
вич. — [Nr.�] (����)-  . — Rīga : Amber Studio, ����

Žurnāls lasāms no abām pusēm, otrā pusē nos.: Amber 
Dog.

Neregulāri
Nr.�-�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Žurnāls iznāk kā daļa no žurnāla „Amber Dog”.
ISSN ����-����
URL: www.amberdog.lv
UDK ��

���. Amber Cat : журн. о кошках — любителям и про-
фессионалам / гл. ред. Лариса Блажевич. — [Nr.�] (jūn. 
����)-  . — Rīga : Amber Studio, ����

Žurnāls lasāms no abām pusēm, otrā pusē nos.: Amber 
Dog.

Neregulāri
Nr.�(�) — �(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Žurnāls iznāk kā daļa no žurnāla „Amber Dog”.
ISSN ����-����
URL: www.ambercat.lv
UDK ��

I I  D A Ļ A

ŽURNĀLI, BIĻETENI UN RAKSTU KRĀJUMI



��

���. Amber Dog : журн. о собаках — любителям и 
профессионалам / гл. ред. Лариса Блажевич. — Nr.� 
(aug. ����)-  . — Rīga : Amber Studio, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��/�(��/��), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Nr.�(��), �(��), �(��), ��/�(��/��) žurnāls lasāms no 
abām pusēm, otrā pusē nos.: Amber Cat.

Nr.�/�(��/��), ��(��) žurnāls lasāms no abām pusēm, 
otrā pusē nos.: Amber Animal Kingdom.

Nr.��(��) žurnāls lasāms no abām pusēm, otrā pusē 
nos.: Amber Dog Vet.

ISSN ����-����
URL: www.amberdog.lv
UDK ��

���. Amber Dog Vet : журн. о ветеринарии — люби-
телям и профессионалам / гл. ред. Лариса Блажевич. — 
[Nr.�] (okt. ����)-  . — Rīga : Amber Studio, ����

Žurnāls lasāms no abām pusēm, otrā pusē nos.: Amber 
Dog.

Neregulāri
Nr.�(�), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Žurnāls iznāk kā daļa no žurnāla „Amber Dog”.
ISSN ����-����
URL: www.amberdog.lv
UDK ��

���. Astes : žurnāls visiem, kas mīl dzīvniekus / galv. 
red. Zane Piļka Nr.�-�, Vija Vāvere Nr.�-�, Anda Sestule Nr.�-
�� ; red. vietniece Ieva Štāle. — Nr.� (janv. ����)-  . — 
Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Auto ���� : laikr. „Dienas Biznesa” piel. / red. Aldis 
Zelmenis. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Dienas bizness, 
����

Neregulāri
[Nr.�], �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

UDK ��

���. Auto Bild Latvija / galv. red. Ilmārs Līkums ; galv. 
red. vietnieks Jānis Linde Nr.�-� ; red. Ojārs Vētra. — 
Nr.� (maijs ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls 
„Santa””, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; ��, �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: F� ���� (pie Nr.�).
P i e l .: Rallijs Kurzeme (pie Nr.�).
P i e l .: Rallijs Latvija (pie Nr.��).

ISSN ����-����
URL: www.autobild.lv
UDK ��

���. Auto Foto : pārdošanā : viss, kas brauc, peld un 
lido!. — Nr.� (sept. ����)-  . — Rīga : Petits, ����

No augusta Nr.��(���) iznāk kopā ar katalogu 
„domfoto.lv” vienā izdevumā, lasāms no abām pusēm.

Reizi nedēļā
Latviešu, krievu val.

Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����

URL: www.autofoto.lv
URL: www.reklama.lv
UDK ��

���. AutoEuro. — Nr.� (apr. ����)-  . — Rīga : 
Mediju grupa PARTNERI, ����

Reizi nedēļā
Nr.�/�(���) — ��/��(���), ��/��(���) — ��/��(���), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; 
�� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.autoeuro.lv
UDK ��

���. Avene : žurnāls meitenēm / galv. red. Māra 
Lazdāne-Avota ; red. Sandra Spudiņa. — Nr.� (marts 
����)-  . — Rīga : Egmont Latvija, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�-��, ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: Stils.
P i e l .: Testi.

ISSN ����-����
URL: www.egmont.lv
UDK ���.�

���. Averss un reverss : Latvijas Bankas biļetens. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Banka, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�-�, �� lpp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.bank.lv
UDK ��

���. Avēnija Plus : veselība, skaistums, mode / galv. 
red. Natālija Aleksandrova ; galv. red. vietniece Inga Mel-
berga. — Nr.� (vasara ����)-  . — Rīga : Skaistuma 
nams, ����

Reizi ceturksnī
Ziema, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��.

ISSN ����-����
URL: www.avenijaplus.lv
UDK ��
UDK ��/��

���. Ātrāk un Skaļāk : žurnāls par močiem un rok-
mūziku un visu, kas tevi interesē! / galv. red. Gita „Lapsa” 
Belugina. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Motorock, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�(�) — �(�), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ���� eks.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��

���. B Formāts : biznesa augstskolas „Turība” 
žurnāls / red. Jānis Ķirpītis, Gundega Blumberga. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Biznesa augstskola Turība, ����

Reizi ceturksnī
Nr.��-��, ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

URL: www.turiba.lv
UDK ��



��

���. Baltfort : Балтийский военно-исторический 
журнал = Baltic military history magazine / гл. ред. 
Юрий Мелконов ; ред. Светлана Данилина. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Gvards, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(�) — �(�), ��-��� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.baltfort.com
UDK ��

���. Baltic Journal of Economics / editor Alf Vanags, 
Anders Paalzow. — Sēj.�, Nr.� (okt. ����)-  . — Rīga : 
Baltic International Centre for Economic Policy Studies : 
Stockhholm School of Economics in Riga, ����

Divreiz gadā
Sēj.�, Nr.�, ��� lpp. : il., tab. ; �� cm.

ISSN ���X-���X
UDK ��

���. Baltic Outlook / editor Uldis Tīrons, Inese Tam-
sone, Ieva Lešinska janv.-jūl., Ieva Lešinska-Geibere aug.-
dec. — Nr.� (aug. ����)-  . — Rīga : Rīgas Laiks, ����

Reizi mēnesī
Janv.-dec., ��, �� lpp. : krās. il., kartes ; �� cm.

UDK ��

���. Baltijas Koks : mežs un kokapstrāde : žurnāls 
uzņēmīgiem cilvēkiem / galv. red. Dzidra Smiltēna ; iz-
pildred. Ieva Ēvalde Nr.�/� — �, Pauls Beķeris Nr.�-�, Jānis 
Kulmanis Nr.�-�. — Nr.� (maijs ����)-  . — Rīga : Balti, 
����

Reizi mēnesī
Nr.�/�(���) — �(���), ��-�� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.bkoks.lv
UDK ��/��

���a. Baltu Filoloģija : baltu valodniecības žurnāls = 
journal of Baltic Linguistics / Latvijas Universitāte. Huma-
nitāro zinātņu fakultāte. Baltu valodniecības katedra = 
University of Latvia. Faculty of Humanities. Baltic Lin-
guistics ; red. Pēteris Vanags ; red. vietnieki Lidija Leikuma, 
Edmundas Trumpa. — Nr.�(��) (����)-  . — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, ����

Divreiz gadā
Latviešu, angļu, lietuviešu, vācu val.

Sēj.��, Nr.�/�, ��� lpp. : tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
UDK �  

���. Baptistu vēstnesis : Latvijas Baptistu draudžu 
savienības padomes informatīvs izd. / Latvijas Baptistu 
draudžu savienība. — Nr.� (marts ����)-  . — Rīga : Lat-
vijas Baptistu draudžu savienība, ����

Reizi mēnesī
Janv.(��) — dec.(��), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

URL: www.lbds.lv
UDK �

���. Barbie. — Nr.� (sept. ����)-  . — Rīga : Egmont 
Latvija, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: Barbie Fantāzija (Nr.�-�).
ISSN ����-����
URL: www.egmont.lv
UDK ���-��

���. Bilance : grāmatvedība, likumdošana, finanses : 
žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm / 
galv. red. Guntars Gūte ; red. Vita Zariņa. — Nr.� (janv. 
����)-  . — Rīga : Lietišķās informācijas dienests, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr. ; 
�� ��� eks.

P i e l .: Jaunumi ienākumu nodokļu piemērošanā 
(pie Nr.�).
P i e l .: Praktiskā nodokļu optimizēšana uzņēmumā 
saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu (pie 
Nr.��/��).

ISSN ����-����
URL: www.bilance.lid.lv
UDK ��

���. Bioloģija = Biology / Galv. red. Ģ.Ieviņš. — Sēj.� 
(����)-  . — Rīga : Latvijas Universitāte, ����

Neregulāri
Sēj.���, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas Universitātes raksti).

ISBN ���-����-��-���-�
UDK �

���. Biškopis : biškopības žurnāls / galv. red. N.Lauk-
mane. — Nr.� (jūl. ����)-  . — Rīga : Nadīna L, ����

Reizi cetursnī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il., krās. il., tab. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Biznesa Psiholoģija / galv. red. Elga Zēģele. — 
[Nr.�] (aug. ����)-  . — Ikšķile : Saules Bite, ����

Sešas reizes gadā
Febr.-marts (Nr.��) — dec.-janv.(����) (Nr.��), �� lpp. : il., krās. il. ; 
�� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���.�
UDK ��

���. Body / red. Tatjana Jaroslavska. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Laimīgie cilvēki, ����

Reizi mēnesī
Nr.��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī krievu: Body.
ISSN ����-����
URL: www.body.lv
UDK ��

���. Body / ред. Татьяна Ярославская. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Laimīgie cilvēki, ����

Reizi mēnesī
Nr.��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Body.
ISSN ����-����
URL: www.body.lv
UDK ��



��

���. Brīvdienu Žurnāls Vakara Ziņas / galv. red. v.i. 
Sandris Vanzovičs Nr.�-��, atb. red. Nr.��-�� ; red. vietnieki 
Reinis Kļavis, Ērika Šmeļkova Nr.��-��. — Nr.� (maijs 
����)-  . — Rīga : Mediju nams, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �, ��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Būvēt : izdevīgi, mūsdienīgi, profesionāli / galv. 
red. Lolita Rūsiņa. — Nr.� (jūn. ����)-  . — Rīga : Masts, 
����

Reizi mēnesī
Nr.�/�(��/��) — ��(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Būvniecība Latvijā : informatīvs apraksts. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 
����

Reizi ceturksnī
Nr.�-�, �, � lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
URL: www.csb.gov.lv
UDK ��

���. CAD/CAM/CAE Observer : информ.-аналит. PLM-
журн. / гл. ред. Ю.С. Суханов ; отв. ред. Ю.А. Береза ; 
ред. С.И. Павлов. — Nr.� (sept. ����)-  . — Rīga : CAD/
CAM Media Publishing, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.cadcamcae.info
UDK ��

���. Ceļotāju apsekojumu rezultāti : informatīvais 
apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd. Edī-
te Miezīte. — [Nr.�] (����)-  . — Rīga : LR Centrālā sta-
tistikas pārvalde, ����

Divreiz gadā
[Nr.�], � lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

URL: www.csb.gov.lv
UDK ��

���. Ceļš : LU Teoloģijas fakultātes teoloģisks un kul-
tūrvēsturisks izd. / galv. red. Juris Cālītis ; atb. red. Valdis Tē-
raudkalns ; red. Vija Kaņepe. — Nr.� (����)-  . — Rīga : 
LU Teoloģijas fakultāte : LU Akadēmiskais apgāds, ����

Gadskārtējs
Nr.��, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
UDK �

���. CommunicatoR / гл. ред. Борис Борисов ; ред. 
Тамара Никитина. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Baltic In-
ternational Academy, ����

Divreiz gadā
Krievu, angļu, latviešu val.

Nr.�/� — �/�, ���, ��� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Computer Modelling and New Technologies / 
Transporta un sakaru institūts = (Transport and Telecom-
munication Institute) ; galv. red. Yuri Shunin. — Sēj.� 
(����)-  . — Rīga : Transporta un sakaru institūts, ����

Reizi ceturksnī
Sēj.��, Nr.�-�, ��-�� lpp. : il., sh., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.tsi.lv
UDK ���

���. Copes Lietas : žurnāls makšķerniekiem / galv. red. 
Aldis Miesnieks ; red. Inita Nagle. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Izdevniecība Lilita, ����

Reizi mēnesī
Janv.-dec., ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: Karpu lietas (Nr.�-�).
ISSN ����-����
URL: www.copeslietas.lv
UDK ��

���. Cosmopolitan : sieviešu žurnāls Nr.� / galv. red. 
Elīna Stengrevica janv.-jūl., Santa Kristiāna Zāmuele aug.-
dec. ; red. Baiba Gabranova, Ērika Bērziņa nov.-dec. ; red. 
v.i. Zane Nikodemusa janv.-okt., red. nov.-dec. — Nr.[�] 
(marts ����)-  . — Rīga : I & L Publishing, ����

Reizi mēnesī
Janv.-dec., ��-��� lpp. : krās. il. ; ��, �� cm.  Ls �,��-�,�� Nr.

P i e l .: Cosmo kāzas (jūl.).
P i e l .: Horoskopu pielikums ���� (janv.).

ISSN ����-����
URL: www.cosmo.lv
UDK ��

���. Čemodāns : ceļojumu žurnāls / galv. red. Anda 
Sestule ; red. Ieva Puķe Nr.�-� ; galv. red. vietnieks Jānis 
Ezerlīcis Nr.�-��, red. Nr.��-��. — Nr.� (okt. ����)-  . — 
Rīga : Izdevniecība „Žurnāls Santa”, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. �� Plus / red. Laima Linuža Nr.�, Ilona Noriete Nr.� ; 
galv. red. Gunta Barbāne N.�. — Nr.� (dec. ����)-  . — 
Rīga : Izdevniecība LĢC, ����

Reizi mēnesī
[Nr.�](��) — [�](��), �(��), �(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� 
Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Dambo : bērniem no � gadiem. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Egmont Latvija, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.egmont.lv
UDK ���-��

���. Darba ņēmēju sadalījums pēc darba ienākumiem : 
informatīvais apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; 
atb. par izd. Ervīns Rekke. — [Nr.�] (����)-  . — Rīga : 
LR Centrālā statistikas pārvalde, ����

Divreiz gadā



��

[Nr.�], � lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

URL: www.csb.gov.lv
UDK ��

���. Darba samaksas izmaiņas : informatīvs apskats / 
LR Centrālā statistikas pārvalde. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, ����

Apskats par ����.gadu datēts ar ���� Nr.�.
Reizi ceturksnī

Nr.�-�, �� lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

URL: www.csb.gov.lv
UDK ��

���. Dari Pats : īsteno savas idejas! / galv. red. Mārtiņš 
Šmits Nr.�, Normunds Lisovskis Nr.�-��. — Nr.� (nov./dec. 
����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī krievu: Делай сам.
ISSN ����-����
URL: www.daripats.lv
UDK ��

���. Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas = 
Computer Science and Information Technologies / galv. 
red. Jānis Bārzdiņš ; atb. red. Rūsiņš-Mārtiņš Freivalds, Jā-
nis Bičevskis. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, ����

Neregulāri
Sēj.���, ��� lpp. : att., tab. ; �� cm. — (Latvijas Universitātes raksti).

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ���

���. Dārza Pasaule / galv. red. Sandra Ruska ; galv. 
red. vietniece Ilze Klapere Nr.�-� ; red. Līvija Zēberliņa, Jo-
lanta Cielava Nr.�-��. — Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : Iz-
devniecība „Dienas Žurnāli”, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Darām tā.
P i e l .: Palīgs dārzā.
P i e l .: Dārza Pasaules Bibliotēka.

ISSN ����-����
URL: www.darzapasaule.lv
UDK ��

���. Dārza Pasaules Bibliotēka : žurnāla „Dārza Pa-
saule” piel. / galv. red. Sandra Ruska ; galv. red. vietniece 
Ilze Klapere pavasaris ; red. Līvija Zēberliņa, Jolanta Cielava 
vasara-rudens. — [Nr.]� (ziema ����)-  . — Rīga : 
Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����

Trīs reizes gadā
Pavasaris—rudens, ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.darzapasaule.lv
UDK ��

���. Dārzā. — Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : Masts, 
����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Padomi dārzkopjiem.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Dārzs un Drava : vecākais un zinošākais dārzko-
pības žurnāls Baltijas valstīs / galv. red. Aldonis Vēriņš. — 
Nr.� (maijs ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Saimnieks 
LV”, ����

Reizi mēnesī
Nr.�/�(���/���) — ��/��(���/���), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� 
Nr.

ISSN ����-����
URL: www.darzsundrava.lv
URL: www.saimnieks.lv
UDK ��

���. DEKO : dārzs, būvniecība, dizains, interjers / galv. 
red. Sandra Zaiceva janv.-apr. ; red. vietniece Dana Sin-
keviča janv.-apr., galv. red. maijs-dec. ; māksl. red. San-
dija Šēnberga janv.-marts, Arnis Martinelli apr.-dec. ; 
galv. red. vietniece Tīna Kempele okt.-dec. — Nr.� (sept. 
����)-  . — Rīga : Žurnāls „Santa”, ����

Reizi mēnesī
Janv.-dec., �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK � 

���. digital times : журнал поколения, живущего 
в эпоху Internet / гл. ред. Дэги Караев. — Nr.� (sept. 
����)-  . — Rīga : Megaplus, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; ��, �� cm. + CD.  Ls �,�� 
Nr. ; ���� eks.

ISSN ����-����
URL: www.digitaltimes.lv
UDK ���

���. ��.Gadsimts : sabiedrība, literatūra, nauda, atklā-
jumi, sieviete, sports, stils, tehnoloģijas, veselība / galv. 
red. Ilze Pole. — [Nr.�] (ziema ����)-  . — Rīga : Mediju 
nams, ����

Reizi ceturksnī
Pavasaris [Nr.�], ��� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Dizaina Studija : telpa, forma, laiks / galv. red. 
Sandra Krastiņa ; red. Ilze Martinsone, Inese Pēter-
sone ; māksliniece Ingrīda Zābere. — Nr.� (maijs/jūn. 
����)-  . — Rīga : Neputns, ����

Sešas reizes gadā
Nr.��(janv./febr.) — ��(nov./dec.), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Dizaina skola (pie Nr.��).
ISSN ����-����
URL: www.dizainastudija.eu
UDK �

���. Doctus : žurnāls ārstiem un farmaceitiem / galv. 
red. Diāna Ričika ; zin. red. Liesma Baltā ; lit. red. Antra 
Lezdiņa. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Izdevniecība Pilatus, 
����

Reizi mēnesī
Nr.�(janv.) — ��(dec.), �� lpp. : att., krās. il., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.doctus.lv
UDK ��



��

���. Dokumenti.lv : piel. žurnālam „Grāmatvedība un 
Ekonomika” / red. Nataļja Daine. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Izdevniecības centrs MAMUTS, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), ��-�� lpp. : tab. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. — (Saeimā, 
Ministru Kabinetā, Valsts ieņēmumu dienestā).

Iznāk arī krievu: Документы.lv.
ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��

���. domfoto.lv : DF : Latvijas nekustamā īpašuma 
katalogs = католог недвижимости Латвии. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Petits, ����

Citas nosaukumziņas: католог недвижимости Лат-
вии = Latvian real estate catalogue = Latvijas nekustamā 
īpašuma katalogs Nr.�-�.

No augusta Nr.�(���) iznāk kopā ar katalogu „Auto 
Foto” vienā izdevumā, lasāms no abām pusēm.

Reizi ceturksnī
Latviešu, krievu val.

Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��-�,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.reklama.lv
UDK ��

���. Donalds Daks. — Nr.� (maijs ����)-  . — Rīga : 
Egmont Latvija, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.egmont.lv
UDK ���-��

���. Dziedniecības Noslēpumi : žurnāla „Omītes Zā-
lītes” speciālizlaidums. — Nr.� (����)-  . — Rīga : 
PRINTSHOP, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�, �-�, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Dziednieku Receptes : žurnāla „Omītes Zā-
lītes” speciālizlaidums. — Nr.� (����)-  . — Rīga : 
PRINTSHOP, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�-�, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Dzīvo Vesels! : dabas dziedinošais spēks. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-�, �-��, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Ekonomika un vadības zinātne = Economics and 
Management / galv. red. Ismena Revina, Edvīns Vanags. — 
Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Universitāte, ����

Neregulāri
Latviešu, angļu val.

Sēj.���, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas Universitātes raksti).

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��

���. Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Bu-
siness Administration / galv. red. Elena Dubra, Ludmila Ban-
deviča. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Universitāte, 
����-

Neregulāri
Latviešu, angļu val.

Sēj.���, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas Universitātes raksti).

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��

���. Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā = Econo-
mic Research in Business / galv. red. A.Magidenko. — Sēj.� 
(����)-  . — Rīga : RTU, ����
Sēj.�, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.  ��� eks. — (Rīgas Tehniskās 
universitātes Inženierekonomikas fakultātes zinātniskie raksti = Scientific 
Proceedings of Faculty of Engineering Economics Riga Technical University ; 
�.sēj.).

ISSN ����-����
UDK ��

���. Energo Forums : enerģētikas nozares jaunumu 
apskats, diskusijas, analīze / AS „Latvenergo”. — Nr.� (jūn. 
����)-  . — [Rīga] : Latvenergo, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), �� lp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

URL: www.latvenergo.lv
UDK ��

���. Energoresursu izmaksas ����.gadā : informatīvais 
apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd. 
Vera Kriško. — [Nr.�] (����)-  . — Rīga : LR Centrālā 
statistikas pārvalde, ����

Gadskārtējs
[Nr.�], � lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

URL: www.csb.gov.lv
UDK ��

���. Enerģija un Pasaule : E & P / red. Edīte Kalniņa ; 
zin. red. Kārlis Brinķis. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Ener-
ģija un Pasaule, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : grafiki, krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.ep.lv
UDK ��

���. Ezis : žurnāls maziem bērniem / galv. red. Māra 
Cielēna ; māksl. red. Irēna Lūse. — Nr.� (sept. ����)-  . — 
Rīga : Zaļais circenis, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : krās. il. ; ��x�� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���.�

���. FHM : For Him Magazine : Latvija / galv. red. 
Kaspars Zaviļeiskis ; galv. red. vietnieks Sandris Metuzāls ; 
red., Artis Kamals. — [Nr.�] (okt. ����)-  . — Rīga : 
Izdevniecība „Lilita”, ����

Reizi mēnesī
Janv.-dec., ��-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-���X



��

URL: www.�m.lv
UDK ��

���. Filosofija = Philosophy / sast. Jurģis Šķilters ; galv. 
red. Andris Rubenis. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas 
Universitāte, ����

Neregulāri
Latviešu, angļu, vācu val.

Sēj.���, ��� lpp. ; �� cm. — (Latvijas Universitātes raksti).

ISBN ���-����-��-���-�
UDK �

���. Floristika / galv. red. Nadīna Laukmane. — Nr.� 
(marts ����)-  . — Olaine : Nadīna L, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK �

���. Foto Kvartāls / galv. red. Alise Tīfentāle ; fo-
to red. Zenta Dzividzinska. — Nr.� (marts/apr./maijs 
����)-  . — Rīga : Neputns, ����

Sešas reizes gadā
Latviešu, angļu val.

Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-���X
UDK �

���. Galerija : galeriju ceļvedis = the gallery guide = 
путеводитель по галереям. — Nr.� (����)-  . — Rīga, 
����

Reizi ceturksnī
Latviešu, angļu, krievu val.

Janv.[Nr.��] — dec.[Nr.��], �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

���. Gani manas avis / sagat. Ieva Kuļikovska, Anitra Va-
naga. — Janv. (����)-  . — Rīga : Rīgas Lutera draudze, 
����

Neregulāri
Janv., �� lpp. : il. ; �� cm.

UDK �

���. Garšīgs : žurnāls visiem, kas ēd / red. Signe Šēn-
felde. — Nr.� (apr. ����)-  . — Rīga : ALI S, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-�, ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.garsigs.lv
UDK ��

���. GEO : izzināt un saprast pasauli / galv. red. Kaspars 
Ozols ; atb. red. Līga Rialāna Nr.�-��. — Nr.� (maijs 
����)-  . — Rīga : Izdevniecība Lilita Z, ����

Reizi mēnesī
Janv.(Nr.�) — dec.(Nr.��), ��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK �

���. Geštalta Vēstnesis : Latvijas Geštalta terapijas 
asociācijas izd. = Гештальт — вестник : изд. Латв. ассоц. 
гештальттерапии / atb. red. Olga Rikmane. — Laid.� 
(����)-  . — Rīga : Latvijas Geštalta terapijas asociācija, 
����

Gadskārtējs
Latviešu, krievu val.

Laid.�, ��� lpp. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��

���. Golfs.lv : Baltijā pirmais žurnāls par golfu / galv. 
red. Gundars Galkins. — [Nr.�] (aug. ����)-  . — Rīga : 
Event PRO Media, ����

Reizi mēnesī
Janv./febr. — marts/apr., �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.golfs.lv
UDK ���/���

���. Grāmatvedība un Ekonomika / galv. red. Jev-
geņija Zaiceva ; izpildred. Olga Zadorožnaja. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Izdevniecības centrs MAMUTS, 
����

Apvienotajam izdevumam uz vāka turpina uzrādīt žur-
nāla „Grāmatvedības Prakse” nosaukumu un numerāciju.

Nr.�� iznāk ar nos.: Grāmatveža Kalendārs.
Divreiz mēnesī

Nr.�(��) — ��(���), ��, �� lpp. : il., tab. ; ��, �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Dokumenti.lv
Iznāk arī krievu: Бухгалтерия & экономика.
Sākot ar Nr.�(��), izdevums turpina iznākt, apvienojot 

žurnālus „Grāmatvedības Prakse” un „Grāmatvedība un 
Ekonomika” vienā izdevumā.

ISSN ����-����
URL: www.ge.lv
UDK ��
UDK ��

���. Grāmatvedība. Nodokļi. Finanses / Pētnieciskais 
konsultatīvais centrs „Konsuls”. — Izl.� (janv. 
����)-  . — Rīga : Konsuls, ����

Reizi mēnesī
Izl.�(��) — ��(��), ��-�� lpp. : tab. ; �� cm.

Iznāk arī krievu: Бухгалтерия. Налоги. Финансы.
UDK ��
UDK ��

���. Grāmatvedības Prakse : ikmēneša žurnāls — žur-
nāla „Grāmatvedība & Ekonomika” daidžests / red. Natalja 
Daine. — Nr.� (����)-� (����). — Rīga : Izdevniecības 
centrs MAMUTS, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-�, �� lpp. : tab. ; �� cm.

Iznāk arī krievu val.: Бухгалтерский практикум.
Turpina iznākt, apvienojot žurnālus „Grāmatvedības 

Prakse” un „Grāmatvedība un Ekonomika” vienā izdevumā 
„Grāmatvedība un Ekonomika”.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��



��

���. Harmonija : kultūras biedrības „Harmonija” literā-
rais biļetens. — Nr.� (marts ����)-  . — Cēsis : Harmo-
nija, ����

Divreiz gadā
Nr.��-��, �� lpp. : il. ; �� cm.

UDK �

���. Helikons / Liepājas literātu un radošo mūziķu 
klubs HELIKONS ; galv. red. Edvīns Tauriņš ; muzikālais red. 
Valdis Aivars ; mākslinieciskais red. Uldis Baltutis. — Nr.� 
(����)-  . — Liepāja : Biedrība LLRMK HELIKONS, ����

Divreiz gadā
[Nr.]�(��) — �(��), ���-��� lpp. : il., notis ; �� cm.

UDK ��

���. Ho Re Ca : hotels, restaurants, cafes : specializēts 
žurnāls jums un jūsu biznesam / galvenais red. Andris 
Dzenis. — Nr.� (����)-  . — Rīga : GVARDS, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.hrc.lv
UDK ��

���. Hokejs. Sporta Avīze / red. Ēriks Strauss. — Apr.-
maijs (����)-  . — Rīga : Mediju nams, ����

Divreiz gadā
Nr.�-�, ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���/���

���. Humanitāro Zinātņu Vēstnesis / Daugavpils uni-
versitāte ; red. Fjodors Fjodorovs ; red. vietniece Vilma Šau-
diņa. — Nr.� (����)-  . — Daugavpils : Daugavpils uni-
versitāte, ����

Divreiz gadā
Latviešu, krievu, angļu val.

Nr.��, ��� lpp. : il., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
UDK �

���. Humanities and Social Sciences. Latvia / Univer-
sity of Latvia ; founding editor Viktors Ivbulis. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : EPC : University of Latvia, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �, vienlaidu numerācija, ��� lpp. : il., tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

���. Iespiedgrafika / galv. red. Ieva Bečere ; red. Austra 
Avotiņa, Normunds Tiltiņš. — Nr.� (jūn. ����)-  . — 
Rīga : Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.lpua.lv
UDK ��

���. Ieva / galv. red. Inita Sila ; galv. red. vietniece San-
dra Eglīte ; red. Agnese Meiere, Vintra Vilcāne. — Nr.� 
(sept. ����)-  . — Rīga : Žurnāls „Santa”, ����

Reizi nedēļā

Nr.�(���) — ��/��(���/���), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� 
Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Ievas Māja : praktisks žurnāls mājai un dārzam / 
galv. red. Liena Britāne ; galv. red. vietnieks Āris Lazdāns 
Nr.�-�� ; red. Rasma Rudzāte Nr.�� — ��/��. — Nr.� (aug. 
����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, 
����

Divreiz mēnesī
Nr.�(��) — ��/��(���/���), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: Pavasaris dārzā.
ISSN ����-����
URL: www.ievasmaja.lv
UDK ��

���. Ievas Mezgls : krustvārdu mīklas / galv. red. Dainis 
Sūna Nr.�-� ; red. Baiba Dombrovska Nr.�-�. — Nr.� (jūn.-
jūl. ����)-  . — Rīga : Žurnāls „Santa”, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Ievas Stāsti : Latvijas stāstu žurnāls Nr.� / galv. 
red. Ina Eglīte ; galv. red. vietniece Kaija Zemberga ; red. 
Līga Blaua Nr.�-��, Vija Vāvere. — Nr.� (dec. ����)-  . — 
Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Dzīvo vesels.
P i e l .: Pats sev pareģis.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Ievas Veselība : žurnāls tavai labsajūtai un ve-
selībai / galv. red. Anija Pelūde ; galv. red. vietniece Iveta 
Vēvere. — Nr.� (okt. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība 
„Žurnāls „Santa””, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(�) — ��(��), �� lpp. : krās.il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Ievas Virtuve : gatavojam mājās — garšīgi, tau-
pīgi, ātri / red. Agnese Meiere ; galv. red. Inita Sila Nr.�-
�. — Nr.� (jūl. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls 
„Santa””, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�-�, ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Ilustrētā Pasaules Vēsture : par cilvēces lielajām 
drāmām un personībām : [populārzinātnisks žurnāls] / 
galv. red. Aiva Lapiņa ; galv. red. vietniece Ilze Grīnuma. — 
Nr.� (febr. ����)-  . — Rīga : Dienas Žurnāli, ����

Reizi mēnesī
Janv.(��) — dec.(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.ilustretavesture.lv
UDK �



��

���. Ilustrētā Zinātne : [populārzinātnisks žurnāls] / 
galv. red. Vents Zvaigzne ; galv. red. vietniece Dina Bē-
ma. — Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : Dienas Žurnāli, 
����

Reizi mēnesī
Janv.(��) — dec.(��), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Pārbaudi sevi! (nov.).
ISSN ����-���X
UDK ���

���. Impulss : „Dienas Biznesa” žurnāls „Impulss” — 
mēneša piel. „Dienas Biznesa” abonentiem / red. Inta Leh-
musa-Briede. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Dienas bizness, 
����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.

UDK ��

���. Informatīvā lapa / Latvijas Bībeles biedrība. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, ����

Gadskārtējs
Nr.��, � lpp. : krās. il. ; �� cm.

URL: www.bibelesbiedriba.lv
UDK �

���. Innovations and technologies news : multi-sub-
ject scientific journal / galv. red. Juris Ekmanis. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : ICD Group, ����

Reizi ceturksnī
Angļu, vācu val.

Nr.�(�) — �(�), ��-�� lpp. : il., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Izārstē Sevi Pats : pašizārstēšanās noslēpumi : 
žurnāla „Omītes Zālītes” speciālizlaidums. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�-�, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Izglītības vadība = Education Management / galv. 
red. Andris Kangro ; atb. red. Andris Grīnfelds. — Sēj.� 
(����)-  . — Rīga : Latvijas Universitāte, ����

Neregulāri
Latviešu, angļu val.

Sēj.���, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas Universitātes raksti).

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��

���. Japāņu Mīklas / galv. red. Jānuss Laidna ; red. 
Ināra Ratnik. — Nr.� (jūl. ����)-  . — Rīga : Kuma, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�-�, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

URL: www.kuma.lv
UDK ���

���. Jaukie Sudoku / red. Jānuss Laidna. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Kuma, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-�, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

UDK ���

���. Jaunatne. — Nr.� (rudens ����)-  . — Rīga : 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, ����

Reizi ceturksnī
Nr.��-��, �� lpp. : il. ; �� cm.

URL: www.jaunatne.gov.lv
UDK ���

���. Jēzus draudzes dzīve : LELB Jēzus draudzes izd. / 
red. Milda Klampe Nr.��-��. — Nr.� (����)-  . — Rīga : 
Rīgas Jēzus ev.lut. draudze, ����

Reizi mēnesī
Nr.��(���) — ��(���), � lpp. : il. ; �� cm.  ����, ���� eks.

UDK �

���. Journal of Business Management. — Nr.� 
(����)-  . — [B.v. : b.i.], ����

Uz vāka: Banku augstskola, RISEBA, Ventspils augst-
skola.

Gadskārtējs
Nr.�, ��� lpp. : diagr., sh., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Journal of Teacher Education for Sustainability / 
Institute of Sustainable Education of Daugavpils Univer-
sity ; galv. red. Anita Pipere. — Sēj.� (����)-  . — Dau-
gavpils : Institute of Sustainable Education of Daugavpils 
University, ����

Divreiz gadā
Sēj.��, Nr.�, �� lpp. : zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

���. JOY / galv. red. Santa Kristiāna Zāmuele janv. — 
jūl./aug., Dace Vaivara sept.-dec. ; galv. red. vietniece Anda 
Jansone. — [Nr.�] (apr. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība 
Lilita Z, ����

Reizi mēnesī
Janv.-dec., ���-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��-�,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Jurista Vārds / galv. red. Dina Gailīte ; galv. red. p.i. 
Jānis Pleps Nr.�-��, ��-�� ; atb. red. Leonards Pāvils. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Latvijas Vēstnesis, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��/��(���/���), ��-�� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr. ; 
����, ���� eks.

ISSN ����-����
URL: www.juristavards.lv
UDK ��

���. Jūrnieks : Latvijas Jūras administrācijas izd. / atb. 
par izd. Sarma Kočāne. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Lat-
vijas Jūras administrācija, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

UDK ��

���. Kabinets : lasāmais žurnāls / galv. red. Arnis Ter-
zens. — Nr.� (sept. ����)-  . — Rīga : ARTE, ����

Reizi mēnesī
Nr.��(janv.) — ��(dec.), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.



��

ISSN ����-����
URL: www.apgadsarte.lv
UDK ��

���. Kakuro loģiskās mīklas. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : PRINTSHOP, ����

Reizi mēnesī
Nr.�, �, �-�, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī krievu: Какуро для всех.
ISSN ����-����
UDK ���

���. Kapitāls : biznesa ideju žurnāls / galv. red. Māris 
Zanders ; atb. red. Rudīte Kalpiņa. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Izdevniecība IKK, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��-��� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: ��� vērtīgākais Latvijas uzņēmums.
ISSN ����-����
URL: www.kapitals.lv
UDK ��

���. Karogs : literatūras mēnešraksts / galv. red. Ieva 
Kolmane ; red. Arvis Kolmanis, Guntis Berelis, Inta Kār-
kliņa. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Karogs, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.ekarogs.lv
UDK �

���. Kas Jauns / atb. red. Kristaps Smildziņš ; red. Māris 
Puķītis, Juris Vaidakovs. — Nr.� (janv. ����)-  . — Rīga : 
Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, ����

Reizi nedēļā
Nr.��/�(���/���) — ��/��(���/���), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��-
�,�� Nr.

P i e l .: Mode & dzīvesstils. Pavasaris/ vasara.
P i e l .: Mode & dzīvesstils. Rudens.
P i e l .: Svētki & dāvanas.

ISSN ����-����
URL: www.kasjauns.lv
UDK ��

���. Katōļu Dzeive : reliģiski sabiedrisks žurnāls : Rīgas 
metropolijas kūrijas izd. / galv. red. Andris Ševels ; red. Ma-
ruta Latkovska. — Nr.� (����)-  . — Viļāni : K DZ, ����

Iznāk ����.g. marts — ����.g. okt., atjaunots ����.g.
Reizi mēnesī
Latviešu, latgaliešu valodā.

Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

���. Kentaurs XXI : kulturoloģisks žurnāls / galv. red. 
Leons Briedis ; galv. red. vietniece Marija Briede ; red. 
Normunds Pukjans, Edvīns Raups Nr.��-��, Igors Šuvajevs, 
Adrians Briedis-Makovejs Nr.�� ; lit. red. Aivars Kļaviņš. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Minerva, ����

Trīs reizes gadā
Nr.��-��, ���, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

���. Kino Raksti / red. Kristīne Matīsa. — [Nr.�] 
(����)-  . — Rīga : Apgāds Mansards, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK �

���. Klio : Балтийский культурно-публицистичесий 
вестник / гл. ред. Игорь Гусев. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : ZORIKS, ����

Neregulāri
Nr.��, �� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.klio.lv
UDK �

���. Klubs : žurnāls pārliecinātam vīrietim / galv. 
red. Juris Šleiers ; atb. red. Oskars Vizbulis ; red. Kas-
pars Limberts janv.-febr., Gundega Bičevska. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga, ����

Reizi mēnesī
Janv.-dec., ���, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.klubs.lv
UDK ��

���. Konjunktūras un patērētāju apsekojumu rezul-
tāti : statistikas biļetens / Latvijas Republikas Centrālā 
statistikas pārvalde. — �.cet. (����)-  . — Rīga : LR 
Centrālā statistikas pārvalde, ����

Reizi ceturksnī
�.-�. cet., ��-�� lpp. : tab., zīm. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

ISSN ����-����
URL: www.csb.gov.lv
UDK ��

���. Kopējā Ceļā : SDA Latvijas draudžu savienības 
biļetena „Adventes vēstis” piel. / red. Silvija Liepiņa ; 
red. vietniece Liene Liepiņa. — Pavasaris (����); ziema 
(����)-  . — Rīga, ����

Netika izdots no ����.-����.g.
Reizi ceturksnī

Ziema—rudens, �� lpp. : il. ; �� cm.

UDK �

���. Kosmetik Baltikum : междунар. журн. о красоте 
и здоровье / гл. ред. Наталия Александрова ; зам. гл. 
ред. Анна Чудинова. — Nr.� (marts ����)-  . — Rīga : 
Skaistuma nams, ����

Sešas reizes gadā
Vasara, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.kosmetik.lv
UDK ��/��

���. Kosmetik Baltikum Professional / гл. ред. На-
талия Александрова ; зам. гл. ред. Ирина Пустовит ; 
ред. Ольга Борисова. — Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : 
Skaistuma nams, ����

Sešas reizes gadā
Latviešu, krievu val.

Jūn./jūl., ��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

UDK ��/��



��

���. Krīze un māksla : referātu krājums / ��.Borisa Vi-
pera piemiņas lasījumi ; Latvijas Mākslas akadēmijas Māk-
slas vēstures institūts ; sast. Elita Grosmane ; red. Kris-
tiāna Ābele. — Nr.� [���-]-  . — Rīga : Latvijas Mākslas 
akadēmijas Mākslas vēstures institūts : Mākslas vēstures 
pētījumu atbalsta fonds, ����

Gadskārtējs
Nr.��, �� lpp. : diagr. ; �� cm.

ISBN �������������
URL: www.lma-mvi.lv
UDK �

���. Krustvārdi : zviedru, sudoku, ungāru, klasiskie, 
šūnu, šifrētie u.c. : ikmēneša izd. / red. Elita Grūbe. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Putņiks, ����

Reizi mēnesī
Nr.� — �/�, ��-��, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Krustvārdu MIX / red. Elita Kuprijanova. — Nr.� 
(janv. ����)-  . — Rīga : Putņiks, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, ��, �� lpp. : il., krās. il. ; ��, �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Kukulītis : vienkāršas receptes dažādām gaumēm : 
garšīga izvēle visai ģimenei. — Nr.� (dec. ����)-  . — 
Rīga : Putņiks, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; ��, �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Kūmiņš : krustvārdu mīklas bērniem / red. Ināra 
Ratnik. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Kuma, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

UDK ���

���. Kvadrātmetrs : nekustamie īpašumi : katalogs = 
Квадратный метр : каталог недвижимости / red. Romāns 
Golubevs. — Nr.� (maijs ����)-  . — Rīga : Riga Realty 
Media, ����

Reizi mēnesī
Paral. latviešu, krievu val.

Nr.�(���) — ��(���), ���-��� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-���X
URL: www.varianti.lv
UDK ��

���. Kvalitāte : žurnāls par kvalitāti un kvalitātes 
vadību / red. Anita Franckeviča Nr.�-�, Aelita Stelpe Nr.�-
�. — Nr.� (nov. ����)-  . — Rīga : Latvijas Kvalitātes 
asociācija, ����

Reizi ceturksnī
Latviešu, krievu valodā.

Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il., krās. il., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.lka.lv
UDK ��

���. L’Officiel Latvija / galv. red. Jeļena Vlasova ; red. 
Ilma Rugāja, Jekaterina Pevņeva, Olga Kolotova, Nana 
Brante, Vita Kokoša. — Nr.� (sept. ����)-  . — Rīga : 
Premium Media, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, ���-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: L’Officiel Interieur.
Iznāk arī krievu: L’Officiel Latvija.
ISSN ����-����
UDK ��/��

���. L’Officiel Latvija / гл. ред. Елена Власова ; 
ред. Илма Ругая, Екатерина Певнева. — Nr.� (sept. 
����)-  . — Rīga : Premium Media, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, ���, ��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: L’Officiel Latvija.
ISSN ����-����
UDK ��/��

���. „Labirinta” Zviedru Mīklas / galv. red. Dzintra 
Lāce. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Skarabejs, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Labirints : žurnāls krustvārdu un skaitļu mīklu, rēbu-
su un atjautības uzdevumu cienītājiem / galv. red. Dzintra 
Lāce. — Nr.� (maijs ����)-  . — Rīga : Skarabejs, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Labu Apetīti! : žurnāls garšīgai dzīvei / galv. red. 
Signe Šēnfelde ; galv. red. vietniece Lolita Šelvaha. — 
Nr.[�] (nov. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Rīgas 
Viļņi”, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-�, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.labuapetiti.lv
UDK ��

���. Lai Top! : Daugavpils universitātes žurnāls / red. 
Margarita Mihailova ; red. vietniece Kristīne Vucāne. — 
Nr.� (����)-  . — Daugavpils : Saule, ����

Neregulāri
Febr., �� lpp. : il. ; �� cm.  ���� eks.

URL: www.dau.lv
UDK ��

���. Laimīgā Māja : celtniecība, dizains, apzaļumošana / 
red. Natālija Ņikitina. — Nr.� (����)-�� (����). — Rīga : 
Laimīgie cilvēki, ����

Divreiz mēnesī
Nr.��-��, ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Iznāk arī krievu: Счастливый дом.
Pēc Nr.�� turpina iznākt vienā izdevumā ar žurnālu: 

Mājas Konsultants.
URL: www.lucky.lv
UDK ��
UDK �



��

���. Latgale as a Culture Borderzone / Daugavpils 
University. Faculty of the Humanities. Institute of Com-
parative Studies ; galv. red. Valentīna Liepa. — Sēj.�, Nr.� 
(����)-  . — Daugavpils : Saule, ����

Sēj.� aprakstīts kā monogrāfija.
Gadskārtējs

Sēj.�, Nr.�, ��� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
UDK �

���. Latgales Tautsaimniecības Pētījumi : sociālo zi-
nātņu žurnāls = Latgale National Economy research : jour-
nal of social sciences / Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas 
fakultāte. Latgales Tautsaimniecības pētījumu institūts ; 
galv. red. Andris Sproģis ; red. Einārs Ulnicāns. — Nr.� 
(����)-  . — Rēzekne : RA Izdevniecība, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.

Nr.�, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
UDK �

���. Latvian Journal of Physics and Technical 
Sciences = Latvijas Fizikas un Tehnisko Zinātņu Žurnāls = 
Латвийский физико-технический журнал / galv. red. J.Ek-
manis. — Nr.� (febr. ����)-  . — Rīga : Fizikālās ener-
ģētikas institūts, ����

Sešas reizes gadā
Angļu, latviešu val.

Nr.�-�, ��-�� lpp. : att., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.innovation.lv/fei
UDK �
UDK ��

���. Latvijas Agronomu biedrības biļetens / red. Agita 
Pāvule. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Agronomu 
biedrība, ����

Divreiz gadā
Nr.�-�, �� lpp. ; �� cm.

UDK ��

���. Latvijas Architektūra : dizains, interjers, vide, 
pilsētplānošana / galv. red. Jānis Lejnieks ; red. Velta Holc-
mane. — Nr.� (sept. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība 
„Lilita”, ����

Sešas reizes gadā
Nr.��-��, ��-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Latvijas Arhīvi / Latvijas Valsts arhīvu ģenerāl-
direkcija, Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Latvijas arhīvistu 
biedrība ; galv. red. Valda Pētersone ; red. padomes priekš-
sēdētājs Nikolajs Rižovs. — Nr.� (����)-  . — Rīga : 
Latvijas Valsts vēstures arhīvs : Latvijas Valsts arhīvu ģe-
nerāldirekcija, ����

Reizi ceturksnī
Latviešu, angļu, vācu, krievu val.

Nr.�-�, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.latvijasarhivi.lv
UDK �

���. Latvijas ārējā tirdzniecība : svarīgākās preces un 
partneri : informatīvais apskats / LR Centrālā statistikas 
pārvalde = Central Statistical Bureau of Latvia ; sagat. Lilita 
Laganovska. — Nr.� (����)-  . — Rīga : LR Centrālā 
statistikas pārvalde, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�-�, � lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

ISSN ����-����
URL: www.csb.gov.lv
UDK �� 

���. Latvijas Ārsts : Latvijas Ārstu biedrības žurnāls / 
galv. red. Kamena Kaidaka ; red. Ieva Miķelsone, Monta 
Forstmane, Lita Beinerte. — Nr.� (okt. ����)-  . — 
Rīga : Latvijas Ārstu biedrības sabiedrība, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, ��-��� lpp. : il., krās. il., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.arstubiedriba.lv
UDK ��

���. Latvijas Būvniecība : ceļvedis būvniecības nozares 
virzītājiem / galv. red. Lana Jūra ; red. Uldis Andersons. — 
Nr.� (marts ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Lilita”, 
����

Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), ���, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Latvijas Ekonomists : finansējums, uzņēmēj-
darbība, personāla vadība, grāmatvedība / galv. red. Olga 
Ivanova Nr.�-� ; galv. red. v.i. Lolita Rūsiņa Nr.�-��. — Nr.� 
(janv. ����)-  . — Rīga : Masts, ����

Citas nosaukumziņas: finansistiem, uzņēmējiem, grā-
matvežiem, ekonomistiem Nr.�-�.

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — �(���), �(���) — ��(���), ��, �� lpp. : diagr., krās. il., tab. ; 
�� cm.

Iznāk arī krievu: Латвияс экономистс.
ISSN ����-����
URL: www.ekonomists.lv
URL: www.stilus.lv
UDK ��

���. Latvijas Ķirurģijas Žurnāls = Acta Chirurgica Lat-
viensis / editorial director Romans Lacis ; editors in chief 
Aigars Petersons, Janis Gardovskis ; editor Zane Abola. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvian Surgeons’ association : 
Riga Stradins university : Latvian Pediatric Surgeons’ 
association, ����

Gadskārtējs
Nr.�, ��� lpp. : att., krās. il., sh., tab. ; �� cm.  ���� eks.

ISSN ����-���X
UDK ��

���. Latvijas Ķīmijas Žurnāls = Latvian Journal of 
Chemistry = Латвийский химический журнал / galv. 
red. J.Grabis ; galv. red. vietnieks I.Kalviņš. — Nr.� (nov. 
����)-  . — Rīga, ����

Reizi ceturksnī
Latviešu, angļu, krievu val.

Nr.�-�, vienlaidu numerācija, ��� lpp. : att., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �



��

���. Latvijas makroekonomiskie rādītāji : ceturkšņa 
biļetens = Macroeconomic Indicators of Latvia : quarterly 
bulletin / LR Centrālā statistikas pārvalde = Central 
Statistical Bureau of Latvia ; atb. par izd. Elita Kalniņa. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 
����

Nr.�-� izdoti ����.gadā.
Reizi ceturksnī
Paral. latviešu, angļu val.

Nr.�-�, ��, �� lpp. : tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

ISSN ����-����
URL: www.csb.gov.lv
UDK ��

���. Latvijas Māsa / galv. red. Ina Mežiņa-Mamajeva ; 
red. Inga Odiņa. — Nr.� (apr. ����)-  . — Prauliena : 
AIDAIN, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�, �� lpp. : att., il., tab. ; �� cm.  ���� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Latvijas Policijas akadēmijas raksti : zinātnisko 
rakstu krājums / galv. red. A.Kavalieris ; galv. red. vietnieks 
I.Vedins. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Policijas 
akadēmija, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu, krievu val.

Sēj.��, ��� lpp. : att. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
ISSN ����-����
UDK ��

���. Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 
Ziņotājs. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Republikas 
Saeima, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�-��, ��� lpp. : tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Latvijas statistikas ikmēneša biļetens = Monthly 
Bulletin of Latvian Statistics / LR Centrālā statistikas 
pārvalde = Central Statistical Bureau of Latvia ; atb. par 
izd. Ilze Rudīte. — Nr.� (����)-  . — Rīga : LR Centrālā 
statistikas pārvalde, ����

Reizi mēnesī
Paral. latviešu, angļu val.

Nr.�(���) — ��(���), ���-��� lpp. : tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

ISSN ����-����
URL: www.csb.gov.lv
UDK ��

���. Latvijas tautsaimniecība : makroekonomiskais 
apskats / LR Ekonomikas ministrija, LR Centrālā statistikas 
pārvalde. — Nr.� (����)-  . — Rīga, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

Iznāk arī angļu: The National Economy of Latvia.
ISSN ����-����
URL: www.em.gov.lv
URL: www.csb.lv
UDK ��

���. Latvijas Tirgotājs / red. Mārtiņš Kossovičs. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : CaBoom, ����

Reizi mēnesī
Nr.�/�(���/���) — �/�/�(���/���/���), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls 
�,�� Nr.

P i e l .: Latvijas labākais tirgotājs (pie Nr.�/�).
ISSN ����-����
URL: www.tirgotajs.lv
UDK ��

���. Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis 
Latviensis. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, ����

Neregulāri
Latviešu, angļu, vācu val.

���.sēj.: Zemes un vides zinātnes.

���.sēj.: Vēsture.

���.sēj.: Filosofija.

���.sēj.: Ekonomika. Vadības zinātne.

���.sēj.: Ekonomika un vadības zinātne.

���.sēj.: Valodniecība.

���.sēj.: Izglītības vadība.

���.sēj.: Medicīna.

���.sēj.: Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas.

���.sēj.: Bioloģija.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Latvijas veģetācija. Latvijas Universitātes Biolo-
ģijas institūts, Latvijas Dabas fonds ; aut. Liene Salmiņa 
[sēj.]��, Gunta Čekstere [sēj.]�� ; galv. red. M.Laiviņš. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Universitātes Bioloģijas 
institūts, ����

Reizi ceturksnī
Nr.��-��, ���-��� lpp. : att., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

���. Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki / Latvijas 
Universitāte ; galv. red. Ļubova Zīle ; red. Māra Melne, 
Antra Legzdiņa. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Nodibinājums 
„LU žurnāla „Latvijas Vēsture” fonds”, ����

Reizi ceturksnī
Latviešu, angļu val.

Nr.�(��) — �(��), ��-��� lpp. : il., tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

���. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls / galv. red. 
Guntis Zemītis ; atb. red. Ineta Lipša ; red. padomes priekš-
sēdētājs Jānis Stradiņš. — Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : 
Latvijas Vēstures institūta apgāds, ����

Dibināts ����.gadā ; atjaunots ����.gada dec.
Reizi ceturksnī

Nr.�(��) — �(��), ��� lpp. : att., il., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �



��

���. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, So-
ciālās un humanitārās zinātnes = Proceedings of the Lat-
vian Academy of Sciences. Section A, Humanities and social 
sciences / atb. red. Arno Jundze ; padomes priekšsēdētājs 
Tālavs Jundzis ; padomes priekšsēdētāja vietnieks Īzaks 
Rašals ; red. Anastasija Brice. — Sēj.� (aug. ����)-  . — 
Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, ����

Sešas reizes gadā
Latviešu, angļu val.

Sēj.��, Nr.�/� — �/�, ���-��� lpp. : att., il., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.lza.lv/vestis/vestis.htm
UDK ���

���. Latviskai Mājai un Ģimenei. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Ilze Jansone, ����

Reizi ceturksnī
Nr.��(��), �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-���X
URL: www.dziedniece.lv
UDK ��

���. Leģendas / galv. red. Agnese Zatermane ; red. 
Ivars Kleins. — Nr.� (jūl. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība 
„Dienas Žurnāli”, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-���X
UDK ��

���. Les nouvelles esthétiques Latvia : žurnāls medi-
cīniskās kosmetoloģijas un lietišķās estētikas nozares pro-
fesionāļiem un visiem interesentiem / galv. red. Elena Si-
korski. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Elena Sikorski, ����

Sešas reizes gadā
Latviešu val.; tulk. no franču val.

Nr.�(��) — �(��), ��-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.nouvelles-esthetiques.com
UDK ��/��

���. Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls : literatūra, 
folklora, māksla / galv. red. Ieva E.Kalniņa ; red. Raimonds 
Briedis, Ināra Stašulāne. — Nr.� (aug. ����)-  . — Rīga : 
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, ����

Divreiz gadā
Latviešu, angļu un krievu val.

Nr.��, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

���. Lett-landweit : nachrichten und aktuelle Infor-
mationen über Lettland für Reisende / red. Michael Gall-
meister. — [Nr.�] (maijs/jūn. ����)-  . — Ventspils : Mi-
chael Gallmeister : Kulturverein Ventspils, ����

Neregulāri
[�], �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��.

UDK �

���. Lielās Rūtis : krustvārdu mīklas / red. Andra Vīgu-
pa. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Kuma, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

URL: www.kuma.lv
UDK ���

���. Likums un Tiesības : demokrātiskai un tie-
siskai domai / galv. red. Edgars Meļķisis ; jurid. red. 
Ginta Sniedzīte ; red. Rita Adijāne. — Sēj.�, Nr.� (sept. 
����)-  . — Rīga : Ratio iuris, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — �(���), vienlaidu numerācija, ��� lpp. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.ius.lv
UDK ��

���. Lilit / galv. red. Dace Rukšāne janv.-jūl., Dace 
Rukšāne-Ščipčinska aug.-dec. ; galv. red. vietniece Jolan-
ta Sēnele ; red. Kristīne Sēnele, Marija Rudakova, Agrita 
Grīnvalde, Lolita Stašāne jūn.-dec. — [Nr.�] (marts 
����)-  . — Rīga : Izdevniecība Lilita, ����

Reizi mēnesī
Janv.-dec., ���-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.lilita.lv
UDK ��

���. Literatūras līdzjutēju lapas : LLL : par sadarbību 
starp rakstītājiem un lasītājiem! / atb. red. Imants Tuņķelis ; 
red. Ilze Berga. — Nr.� (����)-  . — Sigulda : Celtne, 
����

SIA „Celtne” apgāda speciālizdevums.
Nr.�, � lpp. ; �� cm.  �� eks.

UDK �

���. Logs : Latvijas Pašvaldību savienības izd. / red. 
Gunta Klismeta ; red. vietniece Daina Oliņa. — Nr.� (maijs 
����)-  . — Rīga : Latvijas Pašvaldību savienība, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

���. LSPA zinātniskie raksti, ���� : ikgadējs izd. sporta 
zinātnē = LASE scientific papers, ���� : annual issue in 
sport science / Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija = 
Latvian Academy of Sport Education. — ����-  . — 
Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, ����

Līdz ����.g. aprakstīts kā monogrāfija.
Gadskārtējs
Latviešu, angļu, krievu val.

����, ��� lpp. : att., diagr., il., tab. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ���/���

���. Luxury Real Estate Baltic : недвижимость, архи-
тектура, дизайн. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Jaunie Pro-
jekti, ����

Reizi ceturksnī
Latviešu, krievu val.

Nr.�(�), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ���� eks.

ISSN ����-����
URL: www.newprojects.lv
UDK ��



��

���. LZP ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes 
galvenie pētījumu virzieni ����.gadā = The main di-
rections of research in economics, law and historical 
sciences by the Latvian Council of science in ���� / Latvijas 
Zinātnes Padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu 
komisija = The Humanities and social science experts’ 
commission of the Latvian Council of science ; galv. red. 
A.Sproģis. — Rīga : LZP Humanitāro un sociālo zinātņu 
ekspertu komisija, ����

Līdz Nr.�� aprakstīts kā monogrāfija.
Nr.��, ��� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-���X
UDK ��
UDK ��
UDK �

���. Macroeconomic and Budgetary Review / Ministry 
of Finance Republic of Latvia. — Janvāris (����)-  . — 
Rīga : Ministry of Finance Republic of Latvia, ����

Reizi mēnesī
Janv.-jūl., � lpp. : diagr. ; �� cm.

Iznāk arī latviešu: Makroekonomikas un budžeta ap-
skats.

UDK �� 

���. Magnetohydrodynamics / University of Latvia ; 
editor in chief A.Cēbers. — Sēj.�, Nr.� (����)-  . — Sa-
laspils : Institute of Physics, ����

Reizi ceturksnī
Sēj.��, Nr.�-�, vienlaidu numerācija, ��� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-���X
URL: www.mhd.sal.lv
UDK �

���. Maģiskās Rūtis : krustvārdu mīklas / red. Andra 
Vīgupa. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Kuma, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

���. Makroekonomikas un budžeta apskats / LR Finan-
šu ministrija. — Janv. (����)-  . — Rīga : LR Finanšu 
ministrija, ����

Reizi mēnesī
Janv.-jūl., � lpp. : diagr. ; �� cm.

Iznāk arī angļu: Macroeconomic and Budgetary Re-
view. 

UDK ��

���. Mana Māja Profesionāļiem : celtniecības žurnāls / 
red. Ligita Liepa ; red. vietnieks Sergejs Bregeda. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Multiprese, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — �(��), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.

URL: www.multiprese.eu
UDK ��

���. Manas Kāzas / red. Silvija Vīksniņa. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Creato, ����

Divreiz gadā
Nr.��, ��� lpp. : krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Mans īpašums : konsultācijas, padomi / galv. 
red. Jānis Mozulis ; red. Dace Žogota. — Nr.� (marts 
����)-  . — Rīga : Mans īpašums, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Marta / galv. red. Anda Rožukalne ; galv. red. 
vietniece Aiva Alksne ; red. Ieva Konstante. — Nr.� (sept. 
����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��/��(���/���), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� 
Nr.

P i e l .: Laimīga bērna vecāku ceļvedis.
Iznāk arī krievu: Марта.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Materia Medica : zinātniski praktisks un infor-
matīvs farmācijas žurnāls farmaceitiem un ārstiem par 
zālēm / Medikamentu informācijas centrs ; red. Olita Za-
riņa. — Nr.� (marts ����)-  . — Rīga : Medikamentu in-
form. centrs, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, ��, �� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.  ���� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Mazajam Floristam. — Nr.� (����)-  . — Olai-
ne : Nadīna L, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�-�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK �

���. Mazdārziņš : dārzkopju žurnāls / red. Līga Zī-
tara. — Nr.� (����)-  . — Cēsis : Viktors Silde, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Mazulis : mūsdienīgiem un mīlošiem vecākiem : 
jautājumi, atbildes, praktiski padomi / red. Inese Olte, Kate 
Kļave Nr.�-�. — Nr.� (jūn. ����)-  . — Rīga : LĢC izdev-
niecība, ����

Citas nosaukumziņas: no viena līdz trīs gadiem : mūs-
dienīgiem un mīlošiem vecākiem : jautājumi, atbildes, prak-
tiski padomi Nr.�-�.

Reizi mēnesī
Nr.�-�, ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Māja : nedēļas žurnāls / red. Māra Matisone. — 
Nr.�� (sept. ����)-  . — Rīga : Mediju nams, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : krās. il. ; ��, �� cm.  Ls �,��-�,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��



��

���. Mājas & Dārzs / galv. red. Gundega Pumpure ; 
red. Sandra Stumbre. — Nr.� (sept. ����)-  . — Rīga : 
Forma Media, ����

Reizi mēnesī
Janv., �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Koki un krūmi.
P i e l .: Problemātisko zonu dārzi.
P i e l .: Vakara noskaņa dārzā.

Sākot ar martu, turpina iznākt, apvienojot žurnālus 
„Mūsmājas” un „Mājas & Dārzs” vienā izdevumā.

ISSN ����-����
URL: www.majasundarzs.lv
UDK ��

���. Mājas Konsultants / galv. red. Inga Bulāne ; red. 
vietniece R.Reķe Nr.�-�. — Nr.� (okt. ����)-  . — Rīga : 
Mamuts, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Sākot ar Nr.�, iznāk kopā ar žurnālu „Laimīgā Māja” 
vienā izdevumā.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Mājas Viesis : žurnāls ģimenei : „Latvijas Avīzes” 
piektdienas izd. / galv. red. Dace Terzena ; galv. red. 
vietniece Vija Beinerte. — Nr.� (����)-  . — Rīga : 
Lauku Avīze, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; 
�� ���-�� ��� eks.

ISSN ����-����
URL: www.la.lv
UDK ��

���. Māksla Plus : kultūras žurnāls / galv. red. Ligita 
Bērziņa ; red. Sanita Bučiniece, Mihails Savisko ; māksl. 
Gundega Niedre. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Māksla 
Plus, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.makslaplus.lv
UDK �

���. Mākslas Vēsture un Teorija = Art History and 
Theory / galv. red. Elita Grosmane ; māksl. Ieva Vīriņa. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Mākslas akad. Mākslas 
vēstures institūts, ����

Divreiz gadā
Latviešu, angļu val.

Nr.��, ��� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.lma-mvi.lv
UDK �

���. Medicine : žurnāls primārās aprūpes ārstiem un 
darbiniekiem. — Nr.[�] (dec. ����)-  . — Rīga : Aģen-
tūra Agenda, ����

Deviņas reizes gadā
Febr.[�] — [Nr.�], �� lpp. : diagr., il., krās. il. ; �� cm.

UDK ��

���. Medicīna = Medicine / galv. red. Renāte Ligere. — 
Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Universitāte, ����

Neregulāri
Latviešu, angļu val.

Sēj.���, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas Universitātes raksti).

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��

���. Medības. Makšķerēšana. Daba : MMD / galv. red. 
Didzis Pakalns. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Dumpis, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.zurnals-mmd.lv
UDK ��

���. Meistarmezgls : krustvārdu mīklas / galv. red. 
Dainis Sūna ; red. Baiba Dombrovska. — Nr.� (okt. 
����)-  . — Rīga : Žurnāls „Santa”, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Men’s Gadgets = Мужские игрушки / гл. ред. 
Екатерина Лаврентьева N �� — �(��), Денис Бартецкий 
N �(��), Юрис Карлинскис N �(��) — ��(��). — Nr.� (apr. 
����)-  . — Rīga : SK Latvia, ����

Reizi mēnesī
Nr.��-��, Nr.�(��) — ��(��), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� 
Nr.

ISSN ����-����
URL: www.sk.lv
UDK ���
UDK ��

���. Mezgla Sudoku : atjautības mīklas / galv. red. Dai-
nis Sūna ; red. Baiba Dombrovska. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Žurnāls Santa, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Mezgls : krustvārdu mīklas un prāta spēles / galv. 
red. Dainis Sūna ; red. Baiba Dombrovska. — Nr.� (sept. 
����)-  . — Rīga : Žurnāls „Santa”, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Mežsaimniecība ����.gadā : informatīvais ap-
skats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd. Alda 
Jirgensone. — [Nr.�] (����)-  . — Rīga : LR Centrālā 
statistikas pārvalde, ����

Gadskārtējs
[Nr.�], � lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

URL: www.csb.gov.lv
UDK ��

���. Mieram Tuvu : Dieva Vārds katrai dienai / red. Aija 
Balode. — Nr.� (����)-  . — Rīga : KALA Raksti, ����

Reizi mēnesī



��

Nr.�(���) — ��(���), ���-��� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.mieramtuvu.lv
UDK �

���. Militārais Apskats : zinātnisks žurnāls par drošību 
un aizsardzību = Military Review : scientific journal for 
security and defence / atb. red. Ivars Tirans. — Nr.� (aug. 
����)-  . — Rīga : Militārās literatūras apgādes fonds, 
����

Reizi ceturksnī
Nr.�(���) — �/�(���/���), ��, ��� lpp. : att., il., krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Mistērija : zinātniski polemisks žurnāls / galv. 
red. Valda Grauduma ; red. Agnese Cernava. — Nr.� (aug. 
����)-  . — Rīga : VARA VĪKSNA, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK �

���. Mīklu Fabrika / galv. red. Dzintra Lāce. — Nr.� 
(jūn. ����)-  . — Rīga : Skarabejs, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Mīklu Omnibuss / galv. red. Dzintra Lāce. — Nr.� 
(nov. ����)-  . — Rīga : Skarabejs, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Mūsmājas / galv. red. Aiva Kalve ; galv. red. viet-
niece Kristīne Alberte janv.-okt. — Nr.� (nov. ����)-  . — 
Rīga : Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����

Reizi mēnesī
Janv.(���) — dec.(���), ��-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Mūsvārdu mīklas.
P i e l .: Mūsmāju Bibliotēka.

Sākot ar martu (���), turpina iznākt, apvienojot žur-
nālus „Mūsmājas” un „Mājas & Dārzs” vienā izdevumā.

ISSN ����-����
URL: www.dienaszurnali.lv
UDK �� 

���. Mūsmāju Bibliotēka : žurnāla „Mūsmājas” piel. / 
galv. red. Aiva Kalve. — [Nr.�] (ziema ����)-  . — Rīga : 
Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����

[Nr.�] nos.: Ielūgums uz svētkiem.
[Nr.�] nos.: Priecīgiem ziemas svētkiem.
Divreiz gadā

Vasara, ziema, ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.dienaszurnali.lv
UDK ��

���. Mūsu Rajons : Rīgas pilsētas žurnāls / galv. red. 
Andris Dzenis Nr.�-��. — Nr.� (nov. ����)-  . — Rīga : 
RTC BASK, ����

Reizi mēnesī
Latviešu, krievu val.

Nr.�(���) — ��(���), �-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.mr.lv
UDK �

���. Mūzikas akadēmijas raksti / Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmija ; sast. un atb. red. Baiba Jaunsla-
viete. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : Musica Baltica, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu, vācu val.

Sēj.�, ��� lpp. : il., krās. il., notis ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
URL: www.musicabaltica.com
UDK ��

���. Mūzikas Saule / galv. red. Orests Silabriedis ; 
red. Andris Dzenītis, Ieva Tihovska Nr.�-�, Dace Volfa, 
Ilze Deksne Nr.�-�, Inga Žilinska, Rasma Leite Nr.�-�, Ilze 
Medne Nr.�-�. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Mūzikas un 
mākslas atbalsta fonds, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��-�,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.muzikassaule.lv
UDK ��

���. The National Economy of Latvia : macroeconomic 
review / Ministry of Economy of the Republic of Latvia, 
Central Statistical Bureau of Latvia. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Ministry of Economy of the Republic of Latvia : 
Central Statistical Bureau of Latvia, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

Iznāk arī latviešu: Latvijas tautsaimniecība.
ISSN ����-����
URL: http://www.em.gov.lv
URL: http://www.csb.lv
UDK ��

���. Nedēļa : informatīvi analītisks nedēļas žurnāls : 
� dienas Latvijā. Notikumi un procesi / galv. red. Māris 
Zanders ; red. Aisma Orupe. — Nr.� (marts ����)-��/�� 
(apr. ����). — Rīga : Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, ����

Reizi nedēļā
Nr.� — ��/��, ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: Pasaule ����.gadā.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Nedēļa Jelgavā : notikumi pilsētā un novados / 
galv. red. Māris Papēdis. — Nr.�(��) (okt. ����)-  . — 
Jelgava : Nedēļa Jelgavā, ����

Citas nosaukumziņas: notikumi pilsētā un rajonā Nr.�-
��.

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), ��, �� lpp. : krās.il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr. ; �� ���, 
�� ��� eks.

P i e l .: Kaleidoskops Zemgalei.
ISSN ����-����



��

URL: www.jelgavniekiem.lv
UDK ��

���. New Projects.lv : nekustamo īpašumu katalogs : 
pirkšana, pārdošana, īre / red. Laura Vecgrāve, Natālija Vo-
ronova. — Nr.� (����)-  . — Rīga : PREMIUM MEDIA, 
����

Reizi ceturksnī
Latviešu, krievu val.

Nr.�(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ���� eks.

ISSN ����-����
URL: www.jaunieprojekti.lv
UDK ��

���. NEXT : tavs personīgais tehnikas eksperts / galv. 
red. Juris Karlinskis ; red. Aldis Bite, Mikus Porietis Nr.�-
�. — Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : SK Latvia, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), ��-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.sk.lv
URL: www.next.lv
UDK ��

���. Noslēpumi un Fakti : mūžīgās mīklas. — Nr. � 
(����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(�) — ��(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Office Manager : profesionāls žurnāls biroja 
darbiniekiem / red. Sandra Klāviņa. — Nr.� (nov. 
����)-  . — Rīga : Latvijas uzņēmējdarbības un menedž-
menta akadēmija, ����

Reizi mēnesī
Nr.��-��, ��-�� lpp. : il., krās. il. ; ��, �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.vsklubs.lv
UDK ��

���. Oftalmoloģijas Žurnāls = The Journal of Ophthal-
mology / galv. red. Valdis Valters ; atb. red. Inga Valtere. — 
Nr.� (okt. ����)-  . — Rīga : VPL Komercija, ����

Reizi ceturksnī
Latviešu, angļu, krievu val.

Nr.��-��, �� lpp. : il., krās. il., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Okupācijas muzeja apkārtraksts / Latvijas Oku-
pācijas muzeja biedrība ; red. Jānis Erno. — Nr.� (febr. 
����)-  . — Rīga : Latvijas Okupācijas muzejs, ����

Divreiz gadā
Nr.��-��, �� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.omf.lv
UDK �

���. Omītes Eliksīrs : žurnāls par tautas dziedniecības 
līdzekļiem un ārstēšanas metodēm. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : PRINTSHOP, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Omītes Zālītes : tautas dziedniecības noslēpu-
mi. — Nr.� (����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, ����

Reizi mēnesī
Nr.�, �-��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Dziedniecības Noslēpumi.
P i e l .: Dziednieku Receptes.
P i e l .: Izārstē Sevi Pats.
P i e l .: Tautas Dziedniecības Līdzekļi.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Oriflame vēstnesis / red. Jeļizaveta Kozireva. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Oriflame Latvija, ����

Iznāk latviešu un krievu val. vienā izdevumā, lasāms no 
abām pusēm.

Sešas reizes gadā
Paral. latviešu, krievu val.

�./�. — �./�.katalogs, ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

URL: www.oriflame.lv
UDK ��/��

���. Ostu un lidostas darbības rezultāti : informatīvais 
apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; sagat. Vida Lu-
kašēvica. — [Nr.�] (����)-  . — Rīga : LR Centrālā sta-
tistikas pārvalde, ����

Gadskārtējs
[Nr.]�-�, � lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

URL: www.csb.gov.lv
UDK ��

���. Par mazumtirdzniecības apgrozījumu : informa-
tīvais apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par 
izd. Indra Feldmane. — [Nr.�] (����)-  . — Rīga : LR 
Centrālā statistikas pārvalde, ����

Gadskārtējs
Nr.�-�, � lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

URL: www.csb.gov.lv
UDK �� 

���. Par rūpniecības produkcijas apjomiem : infor-
matīvais apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; sagat. 
Ramona Skakunova. — [Nr.]� (����)-  . — Rīga : LR 
Centrālā statistikas pārvalde, ����

Gadskārtējs
Nr.�, � lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

URL: www.csb.gov.lv
UDK ��

���. Pastaiga : modes un stila žurnāls / galv. red. Inita 
Saulīte-Zandere ; galv. red. vietniece Kristīne Budže ; 
red. Māra Baltmane-Rimicāne, Dzintra Ludborža, Anita 
Altmane janv.-marts, Elita Šēnfelde, Ineta Berkmane. — 
[Nr.�] (janv./febr. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Rīgas 
Viļņi”, ����

Reizi mēnesī
Janv.(���) — dec.(���), ��-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: Galerija (okt.).
ISSN ����-����
UDK ��



��

���. Pastaiga.ru : журн. о стиле и моде / гл. ред. Ини-
та Саулите-Зандере ; зам. гл. ред. Ольга Лобко. — Nr.� 
(okt. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, 
����

Reizi mēnesī
Janv.(��) — dec.(��), ��-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Patenti un preču zīmes : LR Patentu valdes ofi-
ciālais vēstnesis / atb. par izd. M.Geidāns Nr.�-�, K.Libarte 
Nr.�-��. — Nr.� (jūn. ����)-  . — Rīga : LR Patentu valde, 
����

Reizi mēnesī
Latviešu, angļu val.

Nr.�-��, vienlaidu numerācija, ���� lpp. : il., zīm. ; �� cm.

URL: www.lrpv.lv/index.php?lang=LV&id=���
UDK ��

���. Patēriņa cenas = ceturkšņa biļetens = Consumer 
Prices : quarterly bulletin / LR Centrālā statistikas pār-
valde = Central Statistical Bureau of Latvia ; atb. par izd. 
Oskars Alksnis. — Nr.� (����)-  . — Rīga : LR Centrālā 
statistikas pārvalde, ����

Reizi ceturksnī
Paral. latviešu, angļu val.

Nr.�(��) — �(��), � lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

ISSN ����-���X
URL: www.csb.gov.lv
UDK ��

���. Patiesā Dzīve / galv. red. Iveta Pumpure-Saulīte ; 
atb. red. Guna Kārkliņa ; red. Laima Muktupāvela, Sandra 
Landorfa, Henriete Otsa Nr.�-��, Franciska Cimare Nr.�. — 
Nr.� (apr. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, 
����

Divreiz mēnesī
Nr.�-��, ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Patiesie Stāsti / red. Māra Matisone. — [Nr.�] 
(����)-��(��) (����). — Rīga : Mediju nams, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Pārvaldnieks : īpašumu pārvaldīšana un apsaim-
niekošana. — Nr.� (marts ����)-  . — Rīga : Masts, 
����

Desmit reizes gadā
Febr.(Nr.�) — dec.(Nr.��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Piecīšu Mezgls : krustvārdu mīklas / galv. red. Dai-
nis Sūna ; red. Baiba Dombrovska. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Žurnāls „Santa”, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Platinum : эталон роскошной жизни / гл. ред. 
Марина Дианова. — [Nr.�] (sept. ����)-  . — Rīga : 
Fenster, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(�) — �(�), ��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��/��

���. Plēsums : LLU žurnāls / red. Indra Endzele. — Nr.� 
(����)-  . — Jelgava : LLU, ����

Reizi mēnesī
Nr.��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

UDK ��

���. Polak na Łotwie : pismo Związku Polaków 
na Łotwie / galv. red. Romuald Lebedek. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Związek Polaków na Łotwie, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.polak.lv
UDK ��

���. Praktiskais Latvietis / galv. red. Egons Strautiņš ; 
atb. red. Sarmīte Pumpure ; red. Ilze Korņeva. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Lauku Avīze, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��/��(���/���), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� 
Nr. ; �� ���-�� ��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Praktiskais Likumdošanas Ziņnesis / red. Vineta 
Vizule. — Nr.� (sept. ����)-  . — Rīga : Lietišķās infor-
mācijas dienests, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-�, �� lpp. ; �� cm.

Iznāk arī krievu: Деловой вестник законодательства.
URL: www.lid.lv
UDK ��

���. Prātnieks : krustvārdu mīklas / red. Ināra Rat-
nik. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Kuma, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

UDK ���

���. Princese / galv. red. Juris Ūsiņš. — Nr.� (aug. 
����)-  . — Rīga : Stāsti un Romāni, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ����-���� 
eks.

ISSN ����-����
URL: www.princese.lv
UDK ��
UDK ��

���. Princeses : žurnāls mazām princesēm!. — Nr.� 
(����)-� (����), Nr.� (����)-  . — Rīga : Egmont Latvija, 
����

Izdots „Speciālizdevums” Nr.�-�.
Reizi mēnesī

Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����



��

URL: www.egmont.lv
UDK ���.�

���. Privātā Dzīve / galv. red. Sandija Miezīte Nr.�-
��, Zane Piļka Nr.�� — ��/�� ; galv. red. vietnieki Gunta 
Kuļbanska, Inese Vaikule Nr.�-�, Mārtiņš Šmits Nr.�-�� ; 
red. Dita Degtere, Edgars Orlovs, Inese Mizovska Nr.��-
��. — Nr.� (marts ����)-  . — Rīga : Izdevniecība 
„Žurnāls „Santa””, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��/��(���/���), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� 
Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Problems in Music Pedagogy / Daugavpils Uni-
versity ; galv. red. Jelena Davidova. — Sēj.� (����)-  . — 
Daugavpils : Daugavpils University, ����

Divreiz gadā
Sēj.�-�, ��� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��

���. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. 
Section B, Natural, exact, and applied sciences = Latvijas 
Zinātņu Akadēmijas Vēstis. B daļa, Dabaszinātnes / galv. 
red. Īzaks Rašals. — Sēj.� (���� aug.)-  . — Rīga : Lat-
vian Academy of Sciences, ����

Sešas reizes gadā
Sēj.��, Nr.�/� — �/�, vienlaidu numerācija, ��� lpp. : grafiki, il., tab., zīm. ; 
�� cm.

ISSN ����-���X
URL: www.lza.lv
UDK �

���. Psiholoģija Ģimenei un Skolai / galv. red. Lin-
da Daniela ; red. Alla Plaude, Marija Vāciete, Oksana Vol-
kova. — Nr.� (sept./okt. ����)-  . — Rīga : Izdevniecības 
nams UADŽET, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���.�

���. Psiholoģija Mums : starpnozaru žurnāls / galv. red. 
Marija Vāciete ; red. Marika Piņķe, Viktors Ozoliņš, Austris 
Eglītis. — Nr.� (okt. ����)-  . — Rīga : Izdevniecības 
nams UADŽET, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���.�

���. Psiholoģijas Pasaule : žurnāls personībām, kas 
ciena sevi un citus / galv. red. Antra Krasnā ; red. Aija Lilien-
felde. — Nr.� (����)-  . — Rīga : DARO CĒSIS, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�-�, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.psihologijaspasaule.lv
UDK ���.�

���. Puķudobe : mājās, uz balkona, dārzā / red. Ilga 
Šūmane. — [Nr.�] (marts/apr. ����)-  . — Rīga : Jugris : 
Agora, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�(marts/apr.) — �(ziema), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Puķudobes Atvase / red. Ilga Šūmane. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Jugris : Agora, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�-�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Putni Dabā / Latvijas Ornitoloģijas biedrība ; red. 
Agnis Bušs. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Ornito-
loģijas biedrība, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : diagr., il., krās. il., tab. ; �� cm.  ���� eks.

ISSN ����-����
URL: www.lob.lv
UDK �

���. Radoša personība : zinātnisko rakstu krājums = 
Creative personality : collection of scientific papers / 
RPIVA Kreativitātes Zinātniskais institūts = Scientific in-
stitute of creativity RTTEMA ; sast. R.Bebre. — [Nr.]� 
(����)-  . — Rīga : Kreativitātes Zinātniskais institūts, 
����

Līdz Nr.� aprakstīts kā monogrāfija.
Gadskārtējs
Latviešu, angļu valodā.

[Nr.]�, ��� lpp. : il., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
URL: www.rpiva.lv
UDK ��

���. Raksti = Proceedings of the Latvia University of 
Agriculture / Latvijas Lauksaimniecības universitāte ; atb. 
red. Aldis Kārkliņš. — Nr.� (����)-  . — Jelgava : LLU, 
����

Divreiz gadā
Latviešu, angļu val.

Nr.��(���) — ��(���), ���, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.llu.lv
UDK ��

���. Reliģiski-filozofiski raksti / LU Filozofijas un so-
cioloģijas institūts ; galv. red. Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; 
red. un sast. Nikandrs Gills. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : 
LU Filozofijas un socioloģijas institūts, ����

Gadskārtējs
Sēj.��, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �
UDK �



��

���. Research and Technology-Step into the Futu-
re / Transporta un sakaru institūts = Transport and Tele-
communication Institute ; editor in chief Igor Kabashkin ; 
editors Irina Voitova, Larisa Ignatjeva. — Sēj.�, Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Transporta un sakaru institūts, ����

Reizi ceturksnī
Krievu, angļu val.

Sēj.�, Nr.�-� — �, ��-��� lpp. : tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.tsi.lv
UDK ��
UDK ���
UDK ��

���. Riga in Your Pocket : essential city guides / red. 
Mārtiņš Zaprauskis. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas 
ceļveži, ����

Sešas reizes gadā
Nr.��-��, ��, �� lpp. : kartes, krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.inyourpocket.com
UDK �

���. Riga Now! : Your best source for dining, enter-
tainment and shopping / galvenā red. Inese Timuka. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : SK Latvia, ����

Reizi mēnesī
Angļu, krievu val.

Nr.��-��, ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.

UDK �

���. Riga This Week : your favourite city guide / 
galv. red. Agnes Rudzīte Nr.��-��, Rodion Shehovtsov 
Nr.���. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Lisa Botchan, ����

Sešas reizes gadā
Nr.��(Yanuary/February) — ���(November/December), ���, �� lpp. : 
kartes, krās. il. ; �� cm.  �� ���-�� ��� eks.

URL: www.rigathisweek.lv
UDK �

���. Riga Visitor’s Guide : illustrated guide = stadtfüh-
rer = иллюстрир. гид / galv. red. Vika-M. Burduli-Sture. — 
[Nr.�] (����)-  . — Rīga : XXI gs. Baltijas grupa, ����

Sešas reizes gadā
Angļu, krievu, vācu val.

Nr.�-�(��) apr.-maijs, �� lpp. : kartes, krās. il. ; �� cm.

URL: www.rigaguide.lv
UDK �

���. Rīgas Laiks / galv. red. Uldis Tīrons ; red. Inese 
Zandere jūn., aug.-sept. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Rīgas 
Laiks, ����

Reizi mēnesī
Janv.-dec., �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.rigaslaiks.lv
UDK ��

���. Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskie raksti. 
Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. 
Stomatoloģija. Farmācija : ����.gada medicīnas noza-
res pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa univer-
sitāte ; galv. red. A.Lapsa ; atb. zin. red. I.Ozolante ; red. 
I.Lievīte, A.Gore. — ����-  . — Rīga : RSU, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.

[����], ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
ISSN ����-����
UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
�.sērija, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Scientific 
proceedings of Riga Technical University : Material science 
and applied chemistry. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : RTU, 
����

Divreiz gadā
Sēj.��-��, ���-��� lpp. : att., il., tab. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie rak-
sti. �.sērija, Būvzinātne = Scientific proceedings of Riga 
Technical University : Construction Science. — Sēj.� 
(����)-  . — Rīga : RTU, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.

Sēj.��, ��� lpp. : att., il., tab., zīm. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
�.sērija, Ekonomika un uzņēmējdarbība = Scientific pro-
ceedings of Riga Technical University : Economics and bu-
siness / galv. red. A.Magidenko. — Sēj.� (����)-  . — 
Rīga : RTU, ����

Divreiz gadā
Latviešu, angļu, krievu val.

Sēj.��, ��� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie rak-
sti. �.sērija, Enerģētika un elektrotehnika = Scientific pro-
ceedings of Riga Technical University : Power and electrical 
engineering / galv. red. A.Sauhats. — Sēj.� (����)-  . — 
Rīga : RTU, ����

Divreiz gadā
Latviešu, angļu val.

Sēj.��-��, ���, ��� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.  ���, ��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie rak-
sti. �.sērija, Datorzinātne = Scientific proceedings of Ri-
ga Technical University : Computer science / galv. red. 
J.Grundspeņķis Nr.��, Zigurds Markovičs Nr.��, J.Mer-
kurjevs Nr.��, A.Spalvins Nr.��. — Sēj.� (����)-  . — 
Rīga : RTU, ����

Trīs reizes gadā
Angļu, latviešu val.



��

Sēj.��-��, ���-��� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.  ��-��� eks.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie rak-
sti. �.sērija, Mašīnzinātne un transports = Scientific pro-
ceedings of Riga Technical University : Transport and engi-
neering. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : RTU, ����

Trīs reizes gadā
Latviešu, angļu, krievu val.

Sēj.��-��, ���, ��� lpp. : att., il., tab., zīm. ; �� cm.  ���, ��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
�.sērija, Telekomunikācijas un elektronika = Scientific pro-
ceedings of Riga Technical university : Telecommunications 
and electronics / galv. red. J.Jankovskis. — Sēj.� 
(����)-  . — Rīga : RTU, ����

Gadskārtējs
Sēj.�, �� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.  �� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
�.sērija, Humanitārās un sociālās zinātnes = Scientific pro-
ceedings of Riga Technical University : The Humanities and 
social science. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : RTU, ����

Divreiz gadā
Latviešu, angļu, krievu val.

Sēj.��, ��� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
��.sērija, Arhitektūra un pilsētplānošana = Scientific pro-
ceedings of Riga Technical University : Archictekture and 
Urban Planning. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : RTU, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.

Sēj.�, ��� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
��.sērija, Ģeomātika = Scientific proceedings of Riga Tech-
nical University : Geomatics / Būvniecības fakultāte. Ģeo-
mātikas katedra ; atb. red. Jānis Štrauhmanis. — Sēj.� 
(����)-  . — Rīga : RTU, ����

Divreiz gadā
Latviešu, angļu, krievu val.

Sēj.�-�, ���, ��� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
��. sērija, Vides un klimata tehnoloģijas = Scientific pro-
ceedings of Riga Technical University. Environmental and 
climate technologies / galv. red. Marika Rošā. — Sēj.� 
(����)-  . — Rīga : RTU, ����

Divreiz gadā
Sēj.�-�, ��, ��� lpp. : il., diagr., sh. ; �� cm.  ���, ��� eks.

ISSN ����-����
UDK �

���. Rīgas viļņi : lielākais nedēļas TV un izklaides žur-
nāls Latvijā / galv. red. Kaspars Antess Nr.�-�� ; red. Ieva Val-
tere Nr.�-��, galv. red. p.i. Nr.��-��, galv. red. Nr.��-��. — 
Nr.� (apr. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, 
����

Reizi nedēļā
Līdz ����.g. nosaukums „Rīgas viļņi+”.

Nr.�(����) — ��(����), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: UgunsGrēks: lielākais nedēļas TV un izklaides 
žurnāls Latvijā sadarbībā ar telekompāniju TV�.

ISSN ����-����
URL: www.rigasvilni.lv
UDK ���

���. Rokdarbi / red. Dzintra Šulce. — [Nr.�] 
(����)-  . — Baldone : Unda IK, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.pavards.lv
UDK ��

���. Rosme : Latvijas Neredzīgo biedrības žurnāls / 
galv. red. Judīte Putāne. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Brail-
inform, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-���X
UDK ��

���. Saimnieks LV : lauksaimniecības nozares ko-
mercžurnāls / galv. red. Kristīne Spudas. — Nr.� (aug. 
����)-  . — Rīga : Saimnieks LV, ����

Žurnāla „Saimnieks LV” lappusēs uzrādīta „Ražība”.
Reizi mēnesī

Nr.�(��) — ��(��), ��-�� lpp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.saimnieks.lv
UDK ��

���. Saldā Dzīve / galv. red. Ērika Šmeļkova ; red. Ieva 
Adamss, Gita Liepiņa. — Nr.� (janv. ����)-�� (���) (apr. 
����). — Rīga : Mediju nams, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Saldo : laikr. „Dienas Bizness” piel. / red. Madara Frid-
rihsone. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Dienas bizness, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

UDK ��

���. Santa / galv. red. Santa Dansberga-Anča ; red. 
vietnieces Anna Peipiņa, Ieva Broka ; red. Ieva Čečina, 
Ieva Briede, Sandija Šēnberga Nr.�. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Santas rudens.
P i e l .: Santas Ziemassvētki.

ISSN ����-����
UDK ��



��

���. Saskarsme : žurnāls labām attiecībām : informatīvi 
izklaidējošs žurnāls / red. Guntis Feldmanis. — Nr.� (janv. 
����)-  . — Rīga : Vērtums, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Saule : Latvijas Diabēta federācijas žurnāls / Lat-
vijas Diabēta federācija ; galv. red. Indra Štelmane. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Latvijas Ārstu biedrības sabiedrība, 
����

Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.diabets.lv
UDK ��

���. Sākums : metodisks un informatīvs žurnāls sākum-
skolas un pirmsskolas skolotājiem / red. Baiba Dzedule. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Zvaigzne ABC, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.zvaigzne.lv
UDK ��

���. Seriāli un Kino / galv. red. Kaspars Antess. — Nr.� 
(janv. ����)-� (���) (febr. ����). — Rīga : Izdevniecība 
„Rīgas Viļņi”, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — �(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Shape : grūtniecība, uzturs, fitness, veselība, 
skaistums, harmonija / galv. red. Zita Ramma ; galv. red. 
vietniece Lilija Ķīkule. — Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : 
Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����

Reizi mēnesī
Janv.-dec., ��-��� lpp. : krās. il. ; ��, �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ���/���

���. Sieviete / galv. red. Inga Melberga. — Nr.� (sept. 
����)-  . — Rīga : Mediju aģentūra A-Z, ����

Reizi mēnesī
Janv. — maijs/jūn., ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.sieviete.lv
UDK ��

���. Signum Temporis : pedagogy & psychology : 
[journal of research in pedagogy and psychology] = Laika 
Zīmes / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija = 
Riga Teacher Training and Educational Management 
Academy ; galv. red. Māra Marnauza. — Sēj.�, Nr.� ( marts 
����)-  . — Rīga : Riga Teacher Training and Educa-
tional Management Academy, ����

Gadskārtējs
Sēj.�, Nr.�, ��� lpp. : diagr., tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ���.�

���. Sīrups : vispopulārākais jauniešu žurnāls Latvijā / 
red. Sanda Krasta Nr.�-�� ; galv. red. Laila Pastare. — Nr.� 
(sept. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, 
����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��/��(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

Speciālizlaidums : New Moon (nov.).
ISSN ����-����
URL: www.sirups.lv
UDK ��

���. Skandināvija : zviedru krustvārdu mīklas / red. 
Elita Grūbe. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Putņiks, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Skola+ lv : žurnāls visai ģimenei / galv. red. Nataļja 
Verina. — Nr.� (janv. ����)-  . — Rīga : Izdevniecības 
nams „Azbuka”, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-�(��-��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī krievu: Skola+ ru.
ISSN ����-���X
URL: www.skolaplus.lv
UDK ��

���. Skola+ ru : родителям, которым не все равно : 
журн. для всей семьи / гл. ред. Наталья Верина. — Nr.� 
(okt. ����)-  . — Rīga : Издательский дом „Azbuka”, 
����

Reizi mēnesī
Nr.�/�(��/��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Skola+ lv.
ISSN ����-����
URL: www.skolaplus.lv
UDK ��

���. Skolotāja Almanahs : informatīvi metodisks žur-
nāls pamatskolas un vidusskolas skolotājiem / red. Magda 
Riekstiņa. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Zvaigzne ABC, 
����

Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.zvaigzne.lv
UDK ��

���. Skolotājs / galv. red. Anita Šmite ; izpildred. Rita 
Cimdiņa. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Izdevniecība RaKa, 
����

Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), ��� lpp. : il., krās. il., tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Sociālais Darbinieks : profesionāli metodisks žur-
nāls / galv. red. Aina Vilciņa ; izpildred. Ausma Mukāne. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Sociālā darba un sociālās 
pedagoģijas augstskola „Attīstība”, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il., zīm. ; �� cm.

URL: www.attistiba.lv
UDK ��



��

���. Sociālo Zinātņu Vēstnesis = Social Sciences Bulle-
tin = Вестник социальных наук / Daugavpils Universitāte. 
Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts ; red. 
A.Ivanovs ; red. vietniece I.Plotka. — Nr.� (����)-  . — 
Daugavpils : Daugavpils Universitāte, ����

Divreiz gadā
Latviešu, angļu, krievu val.

Nr.�(�) — �(�), ���, ��� lpp. : att., diagr., il., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

���. Spicīte : žurnāls meitenēm un puikām / galv. red. 
Ināra Pomere Nr.� ; māksl. red. Dita Lūse Nr.�. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : SERVET, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Spicītes darba burtnīca : pavasaris.
P i e l .: Spicītes darba burtnīca : vasara.
P i e l .: Spicītes darba burtnīca : rudens.
P i e l .: Spicītes darba burtnīca : ziema.
P i e l .: Dabas vērotāju gadagrāmata (pie Nr.�).

ISSN ����-����
UDK ���.�

���. Sporta Avīze / galv. red. Ēriks Strauss. — Nr.� (nov. 
����)-  . — Rīga : Mediju nams, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Hokejs. Sporta Avīze.
P i e l .: Teniss. Sporta Avīze.

ISSN ����-����
URL: www.sportaavize.lv
UDK ���/���

���. Sports : nedēļas žurnāls piektdienās / galv. red. Dai-
nis Caune ; red. Renārs Buivids, Kristiāns Girvičs, Gatis Ķīsis, 
Viesturs Saukāns, Raitis Puriņš. — Nr.� (okt. ����)-  . — 
Rīga : Sporta apgāda fonds, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��/��(���/���), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� 
Nr.

ISSN ����-����
UDK ���/���

���. Studija : vizuālo mākslu žurnāls = visual arts 
magazine / galv. red. Līga Marcinkeviča ; red. Elīna Dūce, 
Marita Batņa, Zane Oborenko ; māksl. Anta Pence ; galv. 
red. asistente Anna Iltnere Nr.��. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Neputns, ����

Sešas reizes gadā
Paral. latviešu, angļu valodā.

Nr.��(febr./marts) — ��(dec./janv.), ��-��� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls 
�,�� Nr.

P i e l .: Studijas špikeris. Hepeningi, performances 
un bodiārts / Jānis Taurens (pie Nr.��).
P i e l .: Studijas špikeris. Popārts / Jana Kukaine 
(pie Nr.��).

ISSN ����-����
URL: www.studija.lv
UDK �

���. Sudoku : ��� loģikas uzdevums / red. Jānuss Laid-
na. — [Nr.�] (����)-  . — Rīga : Kuma, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�-�, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī krievu: Судоку.
UDK ���

���. Sudoku : loģikas mīklas. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : PRINTSHOP, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Sudoku Ekspresis. — Nr.� (����)-  . — Rīga : 
PRINTSHOP, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-�, �, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī krievu: Судоку Super-экспресс.
ISSN ����-����
UDK ���

���. Sudoku Fabrika. — Nr.� (����)-  . — Rīga : 
PRINTSHOP, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Sudoku Pasaule : japāņu mīkla, kuras dēļ daudzi 
zaudējuši galvu. — Nr.� (����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, 
����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Super Kuma : krustvārdu mīklas / red. Ināra Rat-
nik. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Kuma, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī krievu: Супер Кума.
UDK ���

���. Super-призовые кроссворды. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Putņiks, ����

Reizi mēnesī
Nr.� — �/�, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Š! : Baltic comics magazine / editors David Schilter, 
Zane Zajančauska, Margo Zālīte. — [Nr.]� (����)-  . — 
Rīga : Grafiskie stāsti, ����

Izdevuma „Kuš” speciālizl. „Š!” angļu val.
Nr.�/� žurnāls lasāms no abām pusēm.
Neregulāri

Nr.�/� — �, ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.komikss.lv
UDK ���

���. Šūpulītis : veselības žurnāls topošiem vecākiem — 
māmiņai un tētim / red. Kate Kļave Nr.��-�� ; galv. red. 
Gunita Gaide Nr.��. — Nr.� (����)-  . — Rīga : LĢC 
Izdevniecība, ����

Reizi mēnesī



��

Nr.��-��, ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��-�,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Tagad : latviešu val. aģentūras (LVA) zinātniski 
metodisks izdevums „Tagad” / atb. red. Zenta Anspoka, 
Arvils Šalme ; red. Ligita Bībere. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : LVA, ����

Divreiz gadā
Nr.�-�, ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  ���� eks.

ISSN ����-����
URL: www.valoda.lv
UDK �

���. Taka : tavai garīgajai un fiziskajai veselībai : 
dziednieki un dziedniecība Latvijā / galv. red. Līga Zītara. — 
Nr.� (aug. ����)-  . — Rīga : VARA VĪKSNA, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Tautas Dziedniecības Līdzekļi : žurnāla „Omītes 
Zālītes” speciālizl. — Nr.� (����)-  . — Rīga : PRINT-
SHOP, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�-�, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā = 
Issues of Latvia’s national economy development / Taut-
saimniecības attīstības institūts = Institute of national eco-
nomics ; galv. red. Andris Sproģis. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Tautsaimniecības attīstības institūts, ����
Nr.�, ��� lpp. : att., diagr., sh., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
UDK ��

���. Tavs Nams : laikr. „Dienas Bizness” piel. / red. 
Ivars Motivāns. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Dienas biz-
ness, ����

Gadskārtējs
Nr.�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

UDK ��

���. Teātra Vēstnesis / galv. red. Anda Burtniece ; red. 
Maija Svarinska. — Nr.� (janv. ����)-  . — Rīga : Teātra 
Vēstis, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �/�(��/���), ���-��� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.teatravestnesis.lv
UDK �

���. Teniss. Sporta Avīze / red. Ēriks Strauss. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Mediju nams, ����

Gadskārtējs
Nr.�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���/���

���. Teoloģijas Žurnāls : LELB Teoloģijas komisijas izd. / 
galv. red. Indulis Paičs ; atb. par izd. Kaspars Simanovičs. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas ev.lut Baznīca, ����

Reizi mēnesī
Nr.�, �� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

���. Terminoloģijas jaunumi / Latvijas Zinātņu akadē-
mijas Terminoloģijas komisija ; atb. par izd. Valentīna Sku-
jiņa. — Nr.� (����)-  . — Rīga : LZA Terminoloģijas ko-
misija, ����

Gadskārtējs
Nr.��, �� lpp. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.termini.lza.lv
UDK �

���. Terra : saistoši par dabaszinātnēm un tehnolo-
ģijām / galv. red. Ilgonis Vilks. — Nr.� (sept. ����)-  . — 
Rīga : Latvijas Universitāte, ����

Sešas reizes gadā
Janv./febr.(��) — nov./dec.(��), �� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.  Ls �,�� 
Nr.

ISSN ����-����
URL: www.lu.lv/terra
UDK �

���. Tēvijas Sargs : militārais žurnāls / galv. red. Līga 
Lakuča ; red. vietniece Renāte Neimane. — Nr.� (sept. 
����)-  . — Rīga : Tēvijas Sargs, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il., tab. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ���� 
eks.

ISSN ����-����
URL: www.sargs.lv
UDK ��

���. Tikšanās : Latvijas Kristīgā radio izd. / galv. red. 
Maira Ošeniece ; red. Viktorija Slavinska-Kostigova, Milda 
Klampe. — Nr.� (marts ����)-  . — Rīga : Vārds & Co — 
Latvijas Kristīgais radio, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.tiksanas.lv
UDK �

���. Tom & Jerry. — Nr.� (aug. ����)-  . — Rīga : 
Egmont Latvija, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.egmont.lv
UDK ���-��

���. Transport and Telecommunication / Transporta 
un sakaru institūts = Transport and Telecommunication 
Institute ; galv. red. Igor Kabashkin. — Sēj.�, Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Transport and Telecommunication 
Institute, ����

Reizi ceturksnī
Sēj.��, Nr.�-�, ��-�� lpp. : il., tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����



��

URL: www.tsi.lv
UDK ��

���. Trivium : informātikas, matemātikas un fizikas 
populārzinātniskais žurnāls skolniekiem, skolotājiem un 
studentiem = popular computer science, mathematics 
and physics periodical for high school and undergraduate 
students and teachers = науч.-попул. журн. по ин-
форматике, математике и физике для школьников, 
учителей и студентов. авт. С.И.Мельник. Ч.� (�-е изд., ис-
правленное), Введение в информатику и применение 
ЭВМ : Практикум. �.d., Ievads informātikā un datoru 
pielietošanā : Praktikums. Ч.� (�-е изд.), Введение в ин-
форматику и применение ЭВМ : Практикум / — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Progmeistars, ����

Trīs reizes gadā
Krievu, angļu, latviešu val.

Nr.�-�, ��-�� lpp. : tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.progmeistars.lv
UDK ���
UDK �

���. ��,�°C : laiks būt veseliem : veselīgāk, saskanīgāk, 
gudrāk / galv. red. Vita Beļavniece ; galv. red. vietniece 
Inta Brikere. — Nr.� (febr. ����)-  . — Rīga : Trīsdesmit 
seši, ����

Sešas reizes gadā
Janv./febr. — dec., ��-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.��.lv
UDK ��

���. Tūrisms : žurnāls tūrisma profesionāļiem / red. 
Kristians Rozenvalds. — Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : 
CorpMedia, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(�) — �(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ����, ���� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Una : U : žurnāls sievietēm : žurnāls par vislabāko / 
galv. red. Džina Briška ; galv. red. vietniece Lolita Stašāne 
Nr.�-� ; red. Lauma Lūse. — Nr.� (����)-  . — Rīga : 
Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��, ��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.una.lv
UDK ��

���. Uzņēmēja biļetens : sabiedrība, grāmatvedība, 
likumdošana / red. Zane Kuzmina, Anna Šmite. — Nr.� 
(sept. ����)-  . — Rīga : E.L.N.A., ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��-��� lpp. : il., tab. ; �� cm.  Ls �,��-��,�� Nr.

Iznāk arī krievu: Бюллетень предпринимателя.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Valoda — ���� : valoda dažādu kultūru kontekstā / 
Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte ; atb. red. 
Svetlana Polkovņikova. — Nr.� [���-]-  . — Daugavpils : 
Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 
����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu, krievu, lietuviešu, vācu val.

Nr.��, ��� lpp. : sh., tab. ; �� cm. — (Zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils 
Universitāte. Humanitārā fakultāte).

ISBN ���-����-��-���-�
UDK �

���. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : popu-
lārzinātnisku rakstu krājums / Liepājas Universitāte ; atb. 
red. Linda Lauze. — Nr.� (����)-  . — Rīga : LU Akadē-
miskais apgāds, ����

Neregulāri
Nr.�, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-���X
UDK �

���. Valodniecība : latvistika un somugristika = Lin-
guistics : Latvian Studies and Finno-Ugristics / galv. red. 
Andrejs Veisbergs ; sast. un atb. red. Andra Kalnača. — 
Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Universitāte, ����

Neregulāri
Sēj.���, ��� lpp. : att., tab. ; �� cm. — (Latvijas Universitātes raksti).

ISBN ���-����-��-���-�
UDK �

���. Vāģi : Zibens Makvīns un citi vāģi komiksos, 
stāstos, uzdevumos! / red. Sanda Lakša. — Nr.�� 
(����)-  . — Rīga : Egmont Latvija, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(�) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.egmont.lv
UDK ���.�

���. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Vārds gramatikā 
un stilistikā. Vārda diahroniskais un areālais aspekts : 
rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Latviešu valodas 
katedra. — Nr.� (����)-  . — Liepāja : Liepājas Uni-
versitāte, ����

Gadskārtējs
Nr.��(�), ��� lpp. : il., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

���. Veselība / galv. red. Lilija Leherovska ; galv. red. 
vietniece Laura Ikauniece Nr.�-��, Gunita Nagle Nr.��-�� ; 
red. Zane Zālīte-Kļaviņa. — Nr.� (apr. ����)-  . — Rīga : 
Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, ��-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-���X
URL: www.veseliba.lv
UDK ��

���. Veterinārais Žurnāls : Latvijas Veterinārārstu 
biedrības informatīvs biļetens / red. Māra Viduža. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Latvijas Veterinārārstu biedrība, 
����

Reizi ceturksnī



��

Nr.�(��)pavasaris — �(��)ziema, ��-�� lpp. : il., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.lvb.lv
UDK ��

���. Veto Magazine / galv. red. Jānis Volkinšteins. — 
Nr.� (febr. ����)-  . — Rīga : Veto, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.vetomagazine.lv
UDK ��

���. Vēsture : zeme, vara un reliģija viduslaikos un 
jaunajos laikos Baltijas jūras reģionā = History : Land, 
Power and Religion in the Middle and Modern Ages in the 
Baltic Region / galv. red. Andris Šnē ; galv. red. vietnieks 
Gvido Straube. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, ����

Neregulāri
Sēj.���, �� lpp. ; �� cm. — (Latvijas Universitātes raksti).

ISBN ���-����-��-���-�
UDK �

���. Via Latgalica. �, Ontona Skryndys Latgalīšu gra-
matikai ��� : humanitāro zinātņu žurnāls = journal of Hu-
manities / Rēzeknes Augstskola. — Nr.� (����)-  . — 
Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, ����

Gadskārtējs
Latviešu, latgaliešu, krievu val.

Nr.�, ��� lpp. ; �� cm.  ��� eks. — (Latgalistikys kongresu materiāli). 

ISSN ����-����
UDK �

���. Vides Vēstis : zaļā dzīvesstila žurnāls : Vides aiz-
sardzības kluba žurnāls / galv. red. Anitra Tooma ; red. Sal-
lija Benfelde Nr.�. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Vides aiz-
sardzības klubs, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.videsvestis.lv
UDK �

���. Vinnijs Pūks : dabas lappuses. — Nr.� (aug. 
����)-  . — Rīga : Egmont Latvija, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: Vinnija Pūka spēles (Nr.�-�).
ISSN ����-����
UDK ���.�

���. Vip Lounge : [лаунж’] : luxury lifestyle magazine / 
ред. Елена Титова N �-� ; зам. ред. Татьяна Надальяк ; 
гл. ред. Елена Шейнина N �-�. — Nr.�(��) (����)-  . — 
Rīga : Petits, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), ���-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: Лица Юрмалы : � дней лета : фотоаль-
бом.

ISSN ����-����
URL: www.viplounge.lv
UDK ��

���. W.i.t.c.h. : žurnāls jaunām raganiņām / red. Laura 
Lapiņa ; atb. red. Antra Čigure. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Egmont Latvija, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: W.i.t.c.h. speciālizd. Nr.� (�/����).
ISSN ����-����
URL: www.egmont.lv
UDK ���-��

���. Weekend : ежемес. изд. / гл. ред. Александра 
Огурок N �-��. — Nr.� (sept. ����)-  . — Rīga : Mamuts, 
����

Citas nosaukumziņas: дневник современной женщи-
ны : ежемес. изд. N �-�.

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Мастерская идей.
Sākot ar Nr.� (���), turpina iznākt, apvienojot žurnālus 

„Weekend” un „Счастливый дом” vienā izdevumā.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Zelda : apkārtraksts = Newsletter / Resursu centrs 
cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda”. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : RC Zelda, ����

Divreiz gadā
Iznāk latviešu un angļu val. vienā izdevumā, lasāms no 

abām pusēm.
Nr.�-�, ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

URL: www.zelda.org.lv
UDK ��

���. Zemes un vides zinātnes = Earth and Environment 
Sciences / galv. red. Vitālijs Zelčs ; atb. red. Zaiga Krišjāne. — 
Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Universitāte, ����

Neregulāri
Latviešu, angļu val.

Sēj.���, ��� lpp. : att., tab. ; �� cm. — (Latvijas Universitātes raksti).

ISBN ���-����-��-���-�
UDK �

���. Ziemeļvalstu un latviešu kultūras kontakti = Nor-
dic and Latvian culture contacts / Daugavpils Universitāte. 
Humanitārā fakultāte. Komparatīvistikas institūts = Dau-
gavpils University. Faculty of Humanities. Institute of 
Comparative studies ; red. Ilona Ļaha. — Sēj.� (����). — 
Daugavpils : Daugavpils Universitātes akadēmiskais 
apgāds „Saule”, ����

Neregulāri
Latviešu, krievu val.

Sēj.��, izd.�, ��� lpp. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
UDK ���

���. Ziņas / AKKA/LAA ; atb. par izd. Agnese Kārše. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Autortiesību un komunicēšanās 
konsultāciju aģentūra : Latvijas Autoru apvienība, ����

Neregulāri
Nr.��, �� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��



��

���. Zirgu Pasts / galv. red. Dace Millere ; red. Inese 
Ruskule, Jolanta Lapiņa. — Nr.� (febr. ����)-  . — 
Rīga : Equus partneri, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(�� - ��(��), �� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.zirgupasts.lv
UDK ��

���. Zīlīte : žurnāls par dabu / galv. red. Māris Rungu-
lis. — Nr.� (aug. ����)-  . — Rīga : Zaļais circenis, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.ziliteunezis.lv
UDK ���.�

���. Zvaigžņotā Debess : Latvijas Zinātņu akadēmijas, 
LU Astronomijas institūta populārzin. gadalaiku izd. / atb. 
red. A.Andžāns ; atb. red. vietnieks M.Gills vasara-ziema. — 
Nr.� (sept. ����)-  . — Rīga : Mācību grāmata, ����

Reizi ceturksnī
Pavasaris(���) — ziema(���), ��, �� lpp. : il., krās. il., tab., zīm. ; 
�� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Astronomiskais kalendārs ����.
P i e l .: Astronomiskās parādības ����.gadā.

ISSN ����-���X
URL: www.astr.lu.lv/zvd
URL: www.lu.lv/zvd
UDK �

���. Zviedru Krustvārdi / red. Elita Kuprijanova. — Nr.� 
(sept. ����)-  . — Rīga : Putņiks, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Zviedru Mezgls : krustvārdu mīklas / galv. red. 
Dainis Sūna ; red. Baiba Dombrovska. — Nr.� (nov. 
����)-  . — Rīga : Žurnāls „Santa”, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Žirafe.LV : sieviešu žurnāls vīriešiem : erotisks 
izd. / galv. red. Elizabete Ceihnere. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��

���. Автоматика и вычислительная техника : АВТ : 
науч.-теорет. журн. / гл. ред. Андрей Гобземис. — Nr.� 
(janv. ����)-  . — Rīga : Ин-т электроники и вычисл. 
техники, ����

Sešas reizes gadā
Krievu, angļu val.

Nr.�-�, ��, �� lpp. : il., tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����

URL: www.edi.lv/journal/j rus.htm
UDK ���
UDK ��

���. Архитектура и дизайн Балтии : журн.-каталог / 
ред. Ина Ошкая ; худож. ред. Татьяна Зубарева. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Петит, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), �(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.petits.lv/arhitektura
UDK ��

���. Бабушка целительница : журн. о здоровье 
без лекарств : секреты народной медицины. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Бабушкины травки : журн. о здоровье без ле-
карств. — Nr.� (����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�(�) — �(��), �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Балтийский юридический журнал : научно-
практ. журн. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Baltijas Starp-
tautiskā akadēmija, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), ���, ��� lpp. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
URL: www.jursoft.lv
UDK ��

���. Банки & финансы : прил. к газ. „Бизнес & 
Балтия” / ред. Алексей Щербаков. — [Nr.�] (jūn. 
����)-  . — Rīga : B&B Redakcija, ����

Iznāk žurnāla formātā.
Gadskārtējs

Jūn., �� lpp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Бизнес & LV : о том, как это делается / шеф-
ред. Юрий Алексеев ; гл. ред. Оксана Мигунова ; зам. 
ред. Мария Кугель. — Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : 
Bizness & Baltija, ����

Reizi nedēļa
Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

P i e l .: Референт.
ISSN ����-����
URL: www.bb.lv
UDK ��

���. Бизнес класс! : очерки Латв. бизнеса / гл. ред. 
Люся Прибыльская ; исполн. ред. Лариса Яковлева. — 
Nr.� (janv. ����)-  . — Rīga : Agiševs, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; ����, ���� eks.

ISSN ����-����
UDK ��



��

���. Бухгалтерия & экономика / гл. ред. Евгения 
Зайцева ; исполн. ред. Ольга Задорожная, Наталья Дайн 
N � — �/��, Ольга Иванова N ��-��. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Izdevniecības centrs Mamuts, ����

Apvienotajam izdevumam uz vāka turpina uzrādīt žur-
nāla „Бухгалтерский практикум” nosaukumu un nume-
rāciju.

Nr.�� iznāk ar nos.: Календарь бухгалтера.
Divreiz mēnesī

Nr.�(��) — ��(���), ��-�� lpp. : il., tab. ; ��, �� cm.  Ls �,�� Nr.

Sākot ar Nr.�(��), turpina iznākt, apvienojot žurnālus 
„Бухгалтерский практикум” un „Бухгалтерия & эконо-
мика” vienā izdevumā.

P i e l .: Документы.LV.
Iznāk arī latviešu: Grāmatvedība un Ekonomika.
ISSN ����-����
URL: www.ge.lv
UDK ��
UDK ��

���. Бухгалтерия. Налоги. Финансы / Исследователь-
ский консультационный центр „Консул”. — Laid.� (janv. 
����)-  . — Rīga : Consul, ����

Reizi mēnesī
Laid.�(��) — ��(��), ��-�� lpp. : tab. ; �� cm.

Iznāk arī latviešu.: Grāmatvedība. Nodokļi. Finanses.
UDK ��
UDK ��

���. Бухгалтерский практикум : ежемес. журн.-дай-
джест журнала „Бухгалтерия и экономика” / исполн. 
ред. Наталья Дайн. — Nr.� (����)-� (����). — Rīga : Izdev-
niecības centrs Mamuts, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-�, �� lpp. : il., tab. ; �� cm.

Iznāk arī latviešu: Grāmatvedības Prakse.
Turpina iznākt, apvienojot žurnālus „Бухгалтерский 

практикум” un ”Бухгалтерия & экономика” vienā izdevu-
mā: „Бухгалтерия & экономика”.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��

���. Бюллетень предпринимателя : бухучет, зако-
нодательство, общество / ред. Зане Кузмина. — Nr.� 
(sept. ����)-  . — Rīga : E.L.N.A., ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��-��� lpp. : tab. ; �� cm.  Ls �,��-��,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Uzņēmēja biļetens.
ISSN ����-����
URL: www.biletens.lv
UDK ��

���. Делай сам : журн. для практичных людей! / гл. 
ред. Мартиньш Шмитс N �, Нормунд Лисовскис N �-
��. — [Nr.�] (okt./nov. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība 
„Dienas Žurnāli”, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Dari Pats.
ISSN ����-���X
URL: www.delaisam.lv
UDK ��
UDK ��

���. Деловой вестник законодательства / ред. Ви-
нета Визуле. — Nr.� (sept. ����)-  . — Rīga : Lietišķās 
informācijas dienests, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-�, �� lpp. ; �� cm.

Iznāk arī latviešu: Praktiskais Likumdošanas Ziņnesis.
URL: www.lid.lv
UDK ��

���. Детки.lv : журн. о детях / ред. Инга Пелене-
Кудрина N �-�, Надин Качор N �-�. — Nr.� (marts-apr. 
����)-  . — Rīga : Mīlošo vecāku klubs, ����

Citas nosaukumziņas: журн. для родителей N �-��.
Reizi mēnesī

Nr.�(��) — ��(��), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.detki.lv
UDK ��
UDK ��

���. Документы.LV : прил. к журн. „Бухгалтерия и 
экономика” / ред. Наталья Дайн. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Izdevniecības centrs Mamuts, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), ��-�� lpp. : tab. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Dokumenti.lv.
ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��

���. Дополнение к каталогу коллекционера = Sup-
plement for the Collector’s Catalogue / ред.-издатель 
Игорь Букин. — Laid.� (����)-  . — Rīga : Букин Игорь, 
����

Trīs reizes gadā
Laid.��-��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

UDK ��

���. Какуро для всех. — Nr.� (����)-  . — Rīga : 
PRINTSHOP, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-�, �-�, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Kakuro loģiskās mīklas.
ISSN ����-����
UDK ���

���. Капитал & регион. — Nr.� (okt. ����)-  . — 
Daugavpils : Reģionālais komunikāciju centrs, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�, �-�, ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-���X
URL: www.region.lv
UDK ��

���. Карьера : журн. для тех, кто стремится к успеху / 
шеф-ред. Александр Самохин. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : BESTSELLERS, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  �� ���, ���� eks.

UDK ��



��

���. Латвияс экономистс : финансистам, предпри-
нимателям, бухгалтерам, экономистам / гл. ред. Ольга 
Иванова. — Nr.� (nov. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība 
STILUS, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���), �� lpp. : il., tab. ; �� cm.

Iznāk arī latviešu: Latvijas Ekonomists.
ISSN ����-����
URL: www.stilus.lv
UDK ��

���. Лилит : журн. для женщин / гл. ред. Инна Ка-
невская ; зам. гл. ред. Алла Петропавловская, Алла Обо-
левич. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Lilita”, 
����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, ���-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Люблю! : еженед. журн. для женщин / гл. ред. 
Алла Петропавловская ; зам. гл. ред. Инна Каневская, 
Алла Оболевич ; исполн. ред. Елена Ганкевич ; зам. 
исполн. ред. Инна Авина. — Nr.� (marts ����)-  . — 
Rīga : Izdevniecība „Eva”, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr. ; �� ���, 
�� ��� eks.

ISSN ����-����
URL: www.lublu.lv
UDK ��

���. Марта / гл. ред. Анда Рожукалне ; зам. гл. ред. 
Алена Певцова, Марина Сиунова N �-�, ред. N � — 
��/��. — Nr.� (jūl. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Rī-
gas Viļņi”, ����

Reizi nedēļā
Nr.�(��) — ��/��(��), ��, �� lpp. : krās. il. ; ��, �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: Марта для счастливых родителей!
Iznāk arī latviešu: Marta.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Механика композитных материалов = Mecha-
nics of Composite Materials / Латв. АН = Latvian Academy 
of Sciences ; гл. ред. В.П. Тамужс ; зам. гл. ред. Ю.О. 
Янсонс. — Nr.� (janv. ����)-  . — Rīga : Латвийский 
университет : Ин-т механики полимеров, ����

Sešas reizes gadā
Krievu, angļu val.

Nr.�-�, vienlaidu numerācija, ��� lpp. : il., tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.pmi.lv
UDK ��

���. Народный лечебник : народные рецепты от 
всех болезней. — Nr.� (����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, 
����

Sešas reizes gadā
Nr.�(�) — �(��), �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Наш дом & сад / гл. ред. Светлана Караджова ; 
ред. Яна Капениеце. — [Nr.�] (����)-  . — Rīga : 
Forma media : Валт Суна, ����

Reizi mēnesī
Febr./marts, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

URL: www.formamedia.lv
UDK ��
UDK ��

���. Недвижимость : рынок Латвии = Nekustamie Īpa-
šumi = Real Estate. — Nr.� (nov. ����)-  . — Rīga : Žur-
nāls Nedvižimostj, ����

Reizi mēnesī
Krievu, latviešu val.

Nr.���-���, ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.nekustamaisipasums.lv
UDK ��

���. Открыто! : + кино и ТВ-программа : самый по-
пулярный латвийский развлекательный журн. на рус-
ском! / шеф-ред. Геннадий Гревцев ; отв. ред. Ирина 
Натурина ; ред. Артур Юркевич, Владимир Веселов, 
Роман Кемель, Георгий Видавский N �-��. — Nr.� (nov. 
����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, ����

Citas nosaukumziņas: + кино и ТВ-программа N �-�.
Reizi nedēļā

Nr.�(��) — ��(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: Стиль жизни & мода.
ISSN ����-���X
UDK ��

���. Патрон : журн. для мужчин / гл. ред. Дмитрий 
Лычковский ; зам. гл. ред. Ирена Полторак. — Nr.� 
(maijs ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Lilita”, ����

Reizi mēnesī
Janv.-dec., �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Политика и капитал : журн. : аналитика, прог-
нозы / гл. ред. Игорь Аверин. — Nr.� (����)-  . — Dau-
gavpils : Averins, ����

Neregulāri
Nr.��, � lpp. : il. ; �� cm.  �� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Поплавок+ : журн. о спортивном и любительском 
рыболовстве / ред. Владимир Голованов. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : R Soft Ražotājs, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.poplavok.lv
UDK ��

���. Русло : литературно-художеств. и познаватель-
ный журн. для юных, молодых и любознательных / гл. 
ред. Анатолий Буйлов ; зам. гл. ред. Юрий Павлов. — 
Nr.� (����)-  . — Jelgava ; Rīga : Leģenda, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(�) — �(�), ���-��� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.



��

ISSN ����-����
UDK �

���. Русский мир и Латвия : из архива св. священ-
номученика архиепископа Рижского и Латвийского 
Иоанна (Поммера) : письма и другие документы : аль-
манах XX / Seminarium hortus humanitatis ; отв. за вып. 
С.Мазур. — Laid.� (����)-  . — Rīga : Seminarium hor-
tus humanitatis : Балтийский институт стратегических 
исследований, ����

Divreiz gadā
Laid.��, Sēj.�, ��� lpp. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

���. Сад и огород / ред. Елена Николаева. — Nr.� 
(maijs ����)-  . — Rīga : Putņiks, ����

Reizi mēnesī
Nr.�/� — �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Скандинавия. — Nr.� (����)-  . — Rīga : 
Putņiks, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Судоку : ��� логическая загадка / гл. ред. Янус 
Лайдна. — [Nr.�] (����)-  . — Rīga : Кума, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�-�, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Sudoku.
UDK ���

���. Судоку Super-экспресс. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : PRINTSHOP, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-�, �, �, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Sudoku Ekspresis.
ISSN ����-����
UDK ���

���. Судоку для всех : японские логические за-
гадки. — Nr.� (����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, ����

Nr.� nos.: Судоку.
Reizi mēnesī

Nr.�-�, ��-��, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Судоку мастер. — Nr.� (����)-  . — Rīga : 
PRINTSHOP, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Судоку мир : очень занимательная и интересная 
головоломка, развивающая внимательность и сообра-
зительность. — Nr.� (����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, 
����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Sudoku Pasaule.
ISSN ����-����
UDK ���

���. Супер Кума : кроссворды / гл. ред. Мярт Лых-
мус. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Кума, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Super Kuma.
UDK ���

���. Счастливый дом : строительство, дизайн, озе-
ленение / ред. Наталья Никитина. — Nr.� (����)-�� 
(����). — Rīga : Laimīgie cilvēki, ����

Divreiz mēnesī
Nr.��, �� , ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Laimīgā Māja.
Turpina iznākt, apvienojot žurnālus „Счастливый дом” 

un „Weekend” vienā izdevumā: „Weekend”.
ISSN ����-����
URL: www.lucky.lv
UDK ��
UDK ��

���. Телеграф ЖЗЛ : жизнь замечательных людей / 
гл. ред. Чарна Рыжова ; исполн. ред. Карина Эванс. — 
Nr.� (febr. ����)-  . — Rīga : Telegraf, ����

Reizi nedēļā
Nr.�-��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. ��� градусов : информ.-развлекат. журн. / гл. 
ред. Елена Лурье. — Nr.� (nov. ����)-  . — Rīga : 
Hoļda, ����

Reizi mēnesī
Janv./febr. — dec., ���, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Умница : лучший журн. для детей / ред. Елена 
Добринская-Клитончик N �-�. — Nr.� (nov. ����)-  . — 
Rīga : Servet, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���.�

���. Химия гетероциклических соединений : науч.-
теорет. журнал / Латв. ин-т орган. синтеза ; гл. ред. Э.Лу-
кевиц. — Nr.� (janv. ����)-  . — Rīga : Латв. ин-т ор-
ган. синтеза, ����

Reizi mēnesī
Krievu, angļu val.

Nr.�(���) — ��(���), vienlaidu numerācija, ���� lpp. : il., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.osi.lv/hgs/hgs.html
UDK �



���. Экспресс : Риж. дорож. журн. — [Nr.�] (janv. 
����)-  . — Rīga : Elbis, ����

Reizi mēnesī
Janv.-dec., ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

UDK �

���. Японские рисунки : лучшие японские кросс-
ворды : прил. к газ. „Хит-парад кроссвордов”. — [Nr.�] 
(����)-  . — Rīga : Putņiks, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���



��

���. Aizputes pagasts (Liepājas rajons). Liepājas ra-
jona Aizputes pagasta padomes ����.gada publiskais 
pārskats. — ����-  . — Aizpute : Aizputes pagasta pa-
dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

P i e l.: Rokasbirzs : Aizputes pagasta izdevums.
UDK ��

���. Aizsardzības ministrija. ����.gada publiskais pār-
skats / LR Aizsardzības ministrija. — ����-  . — Rīga : 
LR Aizsardzības ministrija, ����

Gadskārtējs
�� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

URL: www.mod.gov.lv
UDK ��

���. Ambeļu pagasts (Daugavpils rajons). Ambeļu pa-
gasta pašvaldības ����.gada publiskais pārskats. — 
����-  . — Ambeļi : Ambeļu pagasta padome, ����

Gadskārtējs
� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Andreja Upīša memoriālais muzejs. V/a Andreja 
Upīša memoriālā muzeja ����.gada publiskais pārskats. — 
����-  . — Rīga : Andreja Upīša memoriālais muzejs, 
����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ���

���. Asares pagasts (Jēkabpils rajons). ����.gada pub-
liskais pārskats / Jēkabpils rajona Asares pagasta pado-
me. — ����-  . — Asare : Asares pagasta padome, 
����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Bērnu sociālās aprūpes centrs „Kalkūni”. ����.
gada pārskats / LR Labklājības ministrija. Bērnu sociālās 
aprūpes centrs „Kalkūni”. — ����-  . — Daugavpils : 
Bērnu sociālās aprūpes centrs „Kalkūni”, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Bērnu sociālās aprūpes centrs „Rīga”. ����.gada 
publiskais pārskats / LR Labklājības ministrija. Bērnu so-
ciālās aprūpes centrs „Rīga”. — ����-  . — Rīga : Bēr-
nu sociālās aprūpes centrs „Rīga”, ����

Gadskārtējs
�� lp. : il., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Bērnu sociālās aprūpes centrs „Teika”. Bērnu so-
ciālās aprūpes centra „Teika” ����.gada publiskais pār-
skats / LR Labklājības ministrija. Bērnu sociālās aprūpes 
centrs „Teika”. — ����-  . — Rīga : Bērnu sociālās ap-
rūpes centrs „Teika”, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Bunkas pagasts (Liepājas rajons). Publiskais gada 
pārskats par ����.gadu / Liepājas rajona Bunkas pagasta 
padome. — ����-  . — Bunka : Bunkas pagasta pado-
me, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Čornajas pagasts (Rēzeknes rajons). Čornajas 
pagasta padomes publiskais ����.gada pārskats. — 
����-  . — Čornaja : Čornajas pagasta padome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Daugavpils pilsēta. Daugavpils pilsētas pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats. — ����-  . — Daugav-
pils : Daugavpils pilsētas pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

URL: www.daugavpils.lv
UDK ��

���. Demenes pagasts (Daugavpils rajons). Publiskais 
gada pārskats : ����.gads / Demenes pagasta padome. — 
����-  . — Demene : Demenes pagasta padome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : krās. il., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Dubnas pagasts (Daugavpils rajons). LR Daugavpils 
rajona Dubnas pagasta pašvaldības publiskais gada 
pārskats par ����.gadu. — ����-  . — Dubna : Dubnas 
pagasta padome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : krās. diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Dzērbenes pagasts (Cēsu rajons). Dzērbenes pa-
gasta ����.gada publiskais pārskats / Dzērbenes pagasta 
padome. — ����-  . — Dzērbene : Dzērbenes pagasta 
padome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

Pārskatam pievienoti � pielikumi.
UDK ��
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GADA PĀRSKATI



��

���. Gulbenes pilsēta. Gulbenes pilsētas domes ����.
gada publiskais pārskats. — ����-  . — Gulbene : 
Gulbenes pilsētas dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Hipotēku banka. Gada pārskats ’�� = Annual re-
port ’�� / Hipotēku banka. — ����-  . — Rīga : Hipo-
tēku banka, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.

elektroniskais optiskais disks ; �� cm.

Iznāk arī iespiestā veidā: Gada pārskats ’��.
UDK ��

���. Ikšķiles novads (Ogres rajons). Ikšķiles novada 
domes ����.gada publiskais pārskats. — ����-  . — 
Ikšķile : Ikšķiles novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Inešu pagasts (Cēsu rajons). Cēsu rajona Inešu 
pagasta padomes ����.gada publiskais pārskats. — 
����-  . — Ineši : Inešu pagasta padome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Isnaudas pagasts (Ludzas rajons). Isnaudas pa-
gasta padomes ����.gada publiskais pārskats / LR Ludzas 
rajona Isnaudas pagasta padome. — ����-  . — Isnau-
da : Isnaudas pagasta padome, ����

Gadskārtējs
� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Jūrmalas pilsēta. Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats. — ����-  . — Jūrmala : 
Jūrmalas pilsētas pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Krustpils pagasts (Jēkabpils rajons). Jēkabpils 
rajona Krustpils pagasta pašvaldības ����.gada publiskais 
pārskats. — ����-  . — Krustpils : Krustpils pagasta pa-
dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Kūku pagasts (Jēkabpils rajons). Publiskais pār-
skats ����.gads / Jēkabpils rajona Kūku pagasta pado-
me. — ����-  . — Zīlāni : Kūku pagasta padome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : krās. il., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Latgales Tautsaimniecības pētījumu institūts. Lat-
gales Tautsaimniecības pētījumu institūta (LTPI) publiskais 
pārskats par ����.gadu / Latgales Tautsaimniecības pē-
tījumu institūts. — ����-  . — Rēzekne : Latgales Taut-
saimniecības pētījumu institūts, ����

Gadskārtējs
� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Latvijas Banka. Bank of Latvia: annual report 
����. — ����-  . — Rīga : Latvijas Banka, ����

Gadskārtējs
��� lpp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

Iznāk arī latviešu: Latvijas Bankas ����.gada pārskats.
ISSN ����-����
URL: www.bank.lv
UDK ��

���. Latvijas Banka. Latvijas Bankas ����.gada pār-
skats. — ����-  . — Rīga : Latvijas Banka, ����

Gadskārtējs
��� lpp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

Iznāk arī angļu: Bank of Latvia: annual report ����.
ISSN ����-����
URL: www.bank.lv
UDK ��

���. Latvijas Biznesa banka. Gada pārskats par ����.
gadu / Latvijas Biznesa banka. — ����-  . — Rīga : Lat-
vijas Biznesa banka, ����

Gadskārtējs
elektroniskais optiskais disks ; �� cm.

Iznāk arī iespiestā veidā: Gada pārskats par ����.gadu.
URL: www.lbb.lv
UDK ��

���. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Lat-
vijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras publiskais pār-
skats par ����.gadu = Latvian Geospatial Information 
Agency annual report ����. — Rīga : Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra, ����

Gadskārtējs
Paral. Latviešu, angļu val.

�� lpp. : tab., diagr., kartes ; �� cm.

UDK ��

���. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes ����.gada publiskais 
pārskats / atb. par izd. Juris Skujāns ; izd. sagat. Dita Šte-
fenhagena ; red. Laura Endzele. — ����-  . — Jelgava : 
LLU, ����

Gadskārtējs
��� lpp. : krās. il., tab., diagr. ; �� cm.  ��� eks.

ISBN ���-����-��-���-�
URL: www.llu.lv
UDK ��

���. Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas 
institūts. ����.gada publiskais pārskats / LU aģentūra 
„Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas insti-
tūts”. — ����-  . — Rīga : Latvijas Universitātes Mate-
mātikas un informātikas institūts, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��



��

���. Lauderu pagasts (Ludzas rajons). Ludzas rajona 
Lauderu pagasta pašvaldības ����.gada publiskais 
pārskats. — ����-  . — Lauderi : Lauderu pagasta pa-
dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Lēdmanes pagasts (Ogres rajons). Lēdmanes 
pagasta padomes ����.gada publiskais pārskats. — 
����-  . — Lēdmane : Lēdmanes pagasta padome, 
����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Liepājas pilsēta. Liepājas pilsētas pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats. — ����-  . — Liepāja : 
Liepājas pilsētas pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

URL: www.liepaja.lv
UDK ��

���. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. Lie-
pājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes ����.gada 
publiskais pārskats. — ����-  . — Liepāja : Liepājas 
speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Lubes pagasts (Talsu rajons). ����.gada publiskais 
pārskats / Talsu rajona Lubes pagasta padome. — 
����-  . — Anuži : Lubes pagasta padome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Ludzas pilsēta. Ludzas pilsētas pašvaldības gada 
publiskais pārskats par ����.gadu. — ����-  . — Lu-
dza : Ludzas pilsētas dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Malnavas pagasts (Ludzas rajons). Malnavas pa-
gasta pašvaldības publiskais pārskats par ����.gadu. — 
����-  . — Malnava : Malnavas pagasta padome, ����

Gadskārtējs
� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Mārsnēnu pagasts (Cēsu rajons). Cēsu rajona Mār-
snēnu pašvaldības ����.gada publiskais pārskats. — 
����-  . — Mārsnēni : Mārsnēnu pagasta padome, 
����

Gadskārtējs
� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Medņevas pagasts (Balvu rajons). Publiskais 
pārskats par ����.gadu / Balvu rajona Medņevas pagasta 
padome. — ����-  . — Medņeva : Medņevas pagasta 
padome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Naujenes pagasts (Daugavpils rajons). Naujenes 
pagasta ����.gada publiskais pārskats. — ����-  . — 
Naujene : Naujenes pagasta pašvaldība, ����

Gadskārtējs
��� lpp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

URL: www.naujene.lv
UDK ��

���. Ojāra Vācieša memoriālais muzejs. Gada publiskais 
pārskats ���� / v/a Ojāra Vācieša memoriālais muzejs. — 
����-  . — Rīga : Ojāra Vācieša memoriālais muzejs, 
����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ���

���. Raiskuma pagasts (Cēsu rajons). Cēsu rajona Rais-
kuma pagasta pašvaldības ����.gada publiskais pār-
skats. — Raiskums : Raiskuma pagasta pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lpp. : tab., diagr. ; �� cm.

UDK ��

���. Redzes invalīdu sociālās aprūpes centrs „Jugla”. 
����.gada pārskats / LR Labklājības ministrija. Redzes in-
valīdu sociālās aprūpes centrs „Jugla”. — ����-  . — Rī-
ga : Redzes invalīdu sociālās aprūpes centrs „Jugla”, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Rendas pagasts (Kuldīgas rajons). ����.gada publis-
kais pārskats / Rendas pagasta padome. — ����-  . — 
Renda : Rendas pagasta padome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs ����.gadā / 
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs. — ����-  . — Rī-
ga : Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, ����

Gadskārtējs
�� lpp. : krās. il., tab., diagr. ; �� cm.

UDK ��

���. Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs. Rīgas Nacio-
nālais zooloģiskais dārzs ����. — ����-  . — Rīga : Rī-
gas Nacionālais zooloģiskais dārzs, ����

Gadskārtējs
�� lpp. : krās. il., tab., diagr. ; �� cm.

URL: www.rigazoo.lv
UDK ��



��

���. Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs. Rīgas Na-
cionālais zooloģiskais dārzs ����. — ����-  . — Rīga : 
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, ����

Gadskārtējs
�� lpp. : krās. il., tab., diagr. ; �� cm.

URL: www.rigazoo.lv
UDK ��

���. Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs. Rīgas Nacio-
nālais zooloģiskais dārzs ���� / red. Elīna Gulbe. — 
����-  . — Rīga : Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, 
����

Gadskārtējs
�� lpp. : krās. il., tab., diagr. ; �� cm.

URL: www.rigazoo.lv
UDK ��

���. Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs. Rīgas Nacio-
nālais zooloģiskais dārzs ���� / red. Elīna Gulbe. — 
����-  . — Rīga : Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, 
����

Gadskārtējs
�� lpp. : krās. il., tab., diagr. ; �� cm.

URL: www.rigazoo.lv
UDK ��

���. Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs. Rīgas Na-
cionālais zooloģiskais dārzs ���� / red. Elīna Gulbe. — 
����-  . — Rīga : Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, 
����

Gadskārtējs
�� lpp. : krās. il., tab., diagr. ; �� cm.

URL: www.rigazoo.lv
UDK ��

���. Rīgas pilsēta. Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais 
pārskats : ����. — ����-  . — Rīga : Rīgas Dome, ����

Gadskārtējs
�� lpp. : tab., diagr., il. ; �� cm.

UDK ��

���. Rīgas plānošanas reģions (institūcija). ����.ga-
da publiskais pārskats / Rīgas plānošanas reģions. — 
����-  . — Rīga : Rīgas plānošanas reģions, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab., kartes ; �� cm.

UDK ��

���. Rundāles pils muzejs. Publiskais pārskats par 
darbu ����.gadā / LR Kultūras ministrija. Valsts aģentūra 
„Rundāles pils muzejs”. — ����-  . — Rundāle : Run-
dāles pils muzejs, ����

Gadskārtējs
� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ���

���. Sabiedrības veselības aģentūra. ����.gada pub-
liskais pārskats Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības 
aģentūra”. — ����-  . — Rīga : Sabiedrības veselības 
aģentūra, ����

Gadskārtējs
elektroniskais optiskais disks ; �� cm.

UDK ��

���. Saldus pilsēta. Saldus pilsētas domes publiskais 
gada pārskats : ����.gads. — ����-  . — Saldus : Sal-
dus pilsētas dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Skaņkalnes pagasts (Valmieras rajons). Skaņkalnes 
pagasta padomes publiskais gada pārskats : ����.gads. — 
����-  . — Skaņkalne : Skaņkalnes pagasta padome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Skrundas pilsēta ar lauku teritoriju (Kuldīgas ra-
jons). Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes ����.
gada publiskais pārskats. — ����-  . — Skrunda : Skrun-
das pilsētas ar lauku teritoriju dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

Iznāk arī elektroniskā formā: Skrundas pilsētas ar lauku 
teritoriju domes ����.gada publiskais pārskats.

UDK ��

���. Sociālās aprūpes centrs „Dundaga”. ����.gada 
publiskais pārskats / LR Labklājības ministrija. Sociālās 
aprūpes centrs „Dundaga”. — ����-  . — Dundaga : 
Sociālās aprūpes centrs „Dundaga”, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Sociālās aprūpes centrs „Jelgava”. Publiskais pār-
skats : ����.gads / LR Labklājības ministrija. Sociālās ap-
rūpes centrs „Jelgava”. — ����-  . — Jelgava : Sociālās 
aprūpes centrs „Jelgava”, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Sociālās aprūpes centrs „Kalnciems”. ����.gada 
pārskats / LR Labklājības ministrija. Sociālās aprūpes centrs 
„Kalnciems”. — ����-  . — Rīga : Sociālās aprūpes 
centrs „Kalnciems”, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Sociālās aprūpes centrs „Mēmele”. ����.gada pār-
skats / LR Labklājības ministrija. Sociālās aprūpes centrs 
„Mēmele”. — ����-  . — Rīga : Sociālās aprūpes centrs 
„Mēmele”, ����

Gadskārtējs
� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Sociālās aprūpes centrs „Nītaure”. Cēsu rajona 
sociālās aprūpes centra „Nītaure” ����.gada pārskats / 
LR Labklājības ministrija. Sociālās aprūpes centrs „Nītau-
re”. — ����-  . — Nītaure : Sociālās aprūpes centrs „Nī-
taure”, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��



���. Sociālās aprūpes centrs „Piltene”. ����.gada 
pārskats / LR Labklājības ministrija. Sociālās aprūpes centrs 
„Piltene”. — ����-  . — Piltene : Sociālās aprūpes 
centrs „Piltene”, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Strenču pilsēta (Valkas rajons). ����.gada pub-
liskais pārskats / Valkas rajona Strenču pilsētas dome. — 
����-  . — Strenči : Strenču pilsētas dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Šķilbēnu pagasts (Balvu rajons). Balvu rajona 
Šķilbēnu pagasta pašvaldības publiskais pārskats par 
����.gadu. — ����-  . — Rekova : Šķilbēnu pagasta pa-
dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Tukuma pilsēta. Tukuma pilsētas pašvaldības gada 
publiskais pārskats : ����. — ����-  . — Tukums : Tu-
kuma pilsētas pašvaldība, ����

Gadskārtējs
��� lp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža. 
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas ����.gada 
publiskais pārskats / Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests. — ����-  . — Rīga : Ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības koledža, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Vaives pagasts (Cēsu rajons). Cēsu rajona Vaives 
pagasta pašvaldības ����.gada publiskais pārskats. — 
����-  . — Vaive : Vaives pagasta padome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Valsts būvinspekcija. Publiskais gada pārskats 
���� / LR Ekonomikas ministrija. Valsts būvinspekcija. — 
����-  . — Rīga : Valsts būvinspekcija, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Valsts ieņēmumu dienests (Latvija). ����.gada 
pārskats / LR Valsts ieņēmumu dienests. — ����-  . — 
Rīga : Valsts ieņēmumu dienests, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Vangažu pilsēta (Rīgas rajons). Vangažu pilsētas 
domes ����.gada publiskais pārskats. — ����-  . — 
Vangaži : Vangažu pilsētas dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Veselības ministrija. ����.gada publiskais pārskats 
LR Veselības ministrija. — ����-  . — Rīga : LR Veselības 
ministrija, ����

Gadskārtējs
elektroniskais optiskais disks ; �� cm.

UDK ��

���. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 
komisija. ����.gada pārskats / LR Labklājības ministrija. 
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija. — 
����-  . — Rīga : VDEĀ valsts komisija, ����

Gadskārtējs
��� lpp. : krās. diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Viesatu pagasts (Tukuma rajons). Viesatu pagasta 
padomes publiskais gada pārskats : ����.gads. — 
����-  . — Viesati : Viesatu pagasta padome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Viļakas pilsēta (Balvu rajons). Viļakas pilsētas 
pašvaldības publiskais pārskats par ����.gadu. — 
����-  . — Viļaka : Viļakas pilsētas dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Virgas pagasts (Liepājas rajons). Virgas pagasta 
padomes publiskais pārskats : ����.gads. — ����-  . — 
Virga : Virgas pagasta padome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Zāļu valsts aģentūra. Annual report : ���� / State 
Agency of Medicines. — ����-  . — Rīga : Zāļu valsts 
aģentūra, ����

Gadskārtējs
�� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

Iznāk arī latviešu val.: Publiskais pārskats : ����.
URL: www.zva.gov.lv
UDK ��

���. Zāļu valsts aģentūra. Publiskais pārskats : ���� / 
Zāļu valsts aģentūra. — ����-  . — Rīga : Zāļu valsts 
aģentūra, ����

Gadskārtējs
Iznāk arī angļu: Annual report : ����.

�� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

URL: www.zva.gov.lv
UDK ��

���. Zentenes pagasts (Tukuma rajons). Zentenes pa-
gasta padomes ����.gada publiskais gada pārskats. — 
����-  . — Zentene : Zentenes pagasta padome, ����

Gadskārtējs
� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��



����

Abola, Zane ���
Adamovics, Aleksandrs ���
Adamss, Ieva ���
Adijāne, Rita ���
Aigare, Solvita ���
Aivars, Valdis ���
Aizpuriete, Amanda ��
Alberte, Ginta �, ��
Alberte, Kristīne ���
Aleksandrova, Natālija ���
Alksne, Aiva ���
Alksnis, Oskars ���
Alta, Sabīna ��
Althabere, Zane ��
Altmane, Anita ���
Andersone, Dace ��-��
Andersons, Uldis ���
Andžāns, A. ���
Anspoka, Zenta ���
Antess, Kaspars ���, ���
Antonevičs, M. ��
Apine, Liene ��
Apīnis, Jānis ��
Archdeacon, Talis ��
Atlāce, Zane ���
Auziņš, Alnis ��
Avotiņa, Austra ���
Ābele, Kristiāna ���
Bahšteins, Raivis ���
Balode, Aija ���
Balode, M. ���
Baltā, Liesma ���
Baltmane-Rimicāne, Māra ���
Baltutis, Uldis ���
Bandeviča, Ludmila ���
Barbāne, Gunta ���
Bārzdiņš, Jānis ���
Bebre, R. ���
Bečere, Ieva ���
Beinerte, Lita ���
Beinerte, Vija ���
Bekmanis, Zigmunds ��
Beķeris, Pauls ���
Belugina, Gita „Lapsa” ���
Beļavniece, Vita ���
Benfelde, Sallija ���
Berelis, Guntis ���

Berga, Ilze ���
Berkmane, Ineta ���
Berlande, Vija ��
Bēma, Dina ���
Bērziņa, Ērika ���
Bērziņa, Ligita ���
Bičevska, Gundega ���
Bičevskis, Jānis ���
Bite, Aldis ���
Bitiniece, Daiga ��
Bībere, Ligita ���
Blaua, Līga ���
Blumberga, Gundega ���
Bondarenko, Ērika ��
Bormanis, Kārlis ��
Brante, Nana ���
Brauna, Anita ��
Bregeda, Sergejs ���
Brenčeva, Violeta ��
Brice, Anastasija ���
Briede, Ieva ���
Briede, Marija ���
Briedis, Leons ���
Briedis, Raimonds ���
Briedis-Makovejs, Adrians ���
Brikere, Inta ���
Brinķis, Kārlis ���
Briška, Džina ���
Britāne, Liena ���
Brīvmane, Zane ���
Broka, Ieva ���
Bučiniece, Sanita ���
Budže, Kristīne ���
Buivids, Renārs ���
Bulāne, Inga ���
Bundule, Aija ���
Bunka-Brilijonka, Sarmīte ���
Bunkus, Jana ���
Burduli-Sture, Vika-M ���
Burtniece, Anda ���
Bušs, Agnis ���
Caune, Dainis ���
Cālītis, Juris ���
Ceihnere, Elizabete ���
Cernava, Agnese ���
Cēbers, A. ���
Cielava, Jolanta ���-��

Cielēna, Māra ���
Cimare, Franciska ���
Cimdiņa, Rita ���
Cimermanis, Saulvedis ���
Cīlīte, Ieva ��
Čečina, Ieva ���
Čečiņa, L. �
Čekstere, Gunta ���
Čigure, Antra ���
Daiņa, Īrisa ��
Daniela, Linda ���
Dansberga-Anča, Santa ���
Darbiņa, Gunta ���
Daukšte, Anita ���
Dāvidsone, Ligita ���
Degtere, Dita ���
Deksne, Ilze ���
Dimants, Ainārs ���
Diņģelis, Māris ���
Dombrovska, Baiba ���, ���, ���-��, 

���, ���
Dombrovskis, Juris ��
Dubra, Elena ���
Dukure, Ilona ���
Dūce, Elīna ���
Dzedule, Baiba ���
Dzenis, Andris ���, ���
Dzenītis, Andris ���
Dzividzinska, Zenta ���
Eglīte, Ina ���
Eglīte, Sandra ���
Eglītis, Austris ���
Ekmanis, J. ���
Ekmanis, Juris ���
Elste, Tamāra ���
Endzele, Indra ���
Endzele, Laura ���
Erno, Jānis ���
Ezerlīcis, Jānis ���
Ērgle, Agnese ���
Ēvalde, Ieva ���
Feldmane, Indra ���
Feldmanis, Guntis ���
Fjodorovs, Fjodors ���
Flakss, Ainars ���
Forstmane, Monta ���
Franckeviča, Anita ���

PALĪGRĀDĪTĀJI

PERSONU RĀDĪTĀJS
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Freivalds, Rūsiņš-Mārtiņš ���
Fridrihsone, Madara ���
Frīdberga, Daiga ��
Gabranova, Baiba ���
Gabranovs, E. ���
Gaide, Gunita ���
Gailīte, Dina ���
Galkins, Gundars ���
Gallmeister, Michael ���
Gaņģe, Andra ��
Gardovskis, Jānis ���
Geidāns, M. ���
Gerts, Oskars ��
Gills, M. ���
Gills, Nikandrs ���
Ginaite, K. ��
Girvičs, Kristiāns ���
Golubevs, Romāns ���
Gorbunova, Inga ���
Gore, A. ���
Grabis, J. ���
Graudiņa, Anita ���
Graudiņa, Guna ��
Grauduma, Valda ���
Grišuļonoka, Jevģēnija ���
Grīnfelds, Andris ���
Grīnuma, Ilze ���
Grīnvalde, Agrita ���
Grosmane, Elita ���, ���
Grundspeņķis, J. ���
Grūbe, Elita ���, ���, ���
Gulbe, Elīna ���-��
Gūte, Guntars ���
Hailova, Anda ��
Hansen, Jorgen Drud ���
Holcmane, Velta ���
Ieviņš, Ģ. ���
Igaviņa, Jana ��a
Ikauniece, Laura ���
Iltnere, Anna ���
Imbrate, Anna ���
Ivanova, Olga ���
Ivanovs, A. ���
Ivbulis, Viktors ���
Jankovskis, J. ���
Jansone, Anda ���
Jansone, Ilze ���
Jansons, Atis ��
Jaunslaviete, Baiba ���
Ješkina, Dzidra ���-��
Jirgensone, Alda ���
Johansone, Ingūna ���

Johansone, Vēsma ��
Jokste, Silvija ���
Jučkoviča, Kristīne ���
Juhņevičs, Eduards ���
Jundze, Arno ���
Jundzis, Tālavs ���
Jūra, Lana ���
Kaidaka, Kamena ���
Kalnača, Andra ���
Kalniņa, Edīte ���
Kalniņa, Elita ���
Kalniņa, Ieva E. ���
Kalpiņa, Rudīte ���
Kalve, Aiva ���-��
Kalve, Vineta ���
Kalviņš, I. ���
Kamals, Artis ���
Kanča, Mārīte ��
Kangro, Andris ���
Kaņepe, Vija ���
Karlinskis, Juris ���
Kaufmanis, Andrejs ��
Kavalieris, A. ���
Kazaka, Sandra ���
Kārkliņa, Guna ���
Kārkliņa, Inta ���
Kārkliņš, Aldis ���
Kārše, Agnese ���
Kempele, Tīna ���
Kilbloka, Liene ���
Kilevica, Linda ��
Kipere, Zaiga ���
Klampe, Milda ���, ���
Klapere, Ilze ���-��
Klāviņa, Sandra ���
Kleins, Ivars ���
Klismeta, Gunta ���
Klovāns, Agris ��
Kļave, Kate ���, ���
Kļaviņa, Inga ��
Kļaviņa, Tamāra ���
Kļaviņš, Aivars ���
Kļavis, Reinis ���
Kočāne, Sarma ��, ���
Kokoša, Vita ���
Kolmane, Ieva ���
Kolmanis, Arvis ���
Kolotova, Olga ���
Konrāde, Pārsla ��
Konstante, Ieva ���
Kopmane, Ilze ��
Kopštāle, Dina �-�

Korņeva, Ilze ���
Kossovičs, Mārtiņš ���
Kotāns, P. ��
Kozireva, Jeļizaveta ���
Kozlova, Aina ��
Kozlova, Žeņa ���
Krakopa, Gundega ���
Krakopa, Inese ���
Krakopa-Jurgevica, Inese ���
Krasnā, Antra ���
Krasta, Sanda ���
Krastiņa, Antra ���
Krastiņa, Sandra ���
Krišjāne, Zaiga ���
Kriško, Vera ���
Kronberga, Gita ���
Krustiņš, Voldemārs ��
Krūmiņa-Koņkova, Solveiga ���
Kučers, Austris ��
Kukaine, Jana ���
Kulmanis, Jānis ���
Kuļbanska, Gunta ���
Kuļikovska, Ieva ���
Kundrate, Santa ��
Kuprijanova, Elita ���, ���
Kuzmina, Ilze ��
Kuzmina, Zane ���
Kviesīte, Sarma ���
Ķerve, Rita ��
Ķirpītis, Jānis ���
Ķīkule, Lilija ���
Ķīsis, Gatis ���
Lacis, Romans ���
Laganovska, Lilita ���
Laidna, Jānuss ���-��, ���
Laiviņš, Māris ���
Lakša, Sanda ���
Lakuča, Līga ���
Landorfa, Sandra ���
Langenfelde, Kristīne ��
Lapiņa, Aiva ���
Lapiņa, G. ��a, ���
Lapiņa, Indra ��
Lapiņa, Jolanta ���
Lapiņa, Laura ���
Lapsa, A. ���
Lapsa, Rūta ��
Latkovska, Maruta ���
Laube, Terēza ���
Laukmane, N. ���
Laukmane, Nadīna ���
Lauze, Linda ���
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Lazdāne-Avota, Māra ���
Lazdāns, Āris ���
Lazdiņa, Indra ��
Lāce, Antra ��
Lāce, Dzintra ���-��, ���-��
Lebedek, Romuald ���
Legzdiņa, Antra ���
Leherovska, Lilija ���
Lehmusa-Briede, Inta ���
Leikuma, Lidija ���a
Leite, Rasma ���
Leja, Gunta ��
Lejnieks, Jānis ���
Lešinska, Ieva ���
Lešinska-Geibere, Ieva ���
Lezdiņa, Antra ���
Libarte, K. ���
Liede, Ieva ���
Liepa, Ligita ���
Liepa, Valentīna ���
Liepiņa, Gita ���
Liepiņa, Liene ���
Liepiņa, Silvija ���
Lievīte, I. ���
Ligere, R. ���
Lilienfelde, Aija ���
Limberts, Kaspars ���
Linde, Jānis ���
Liniņš, Uldis ��
Linuža, Laima ���
Lipore, Sollija ��
Lipša, Ineta ���
Lisovskis, Normunds ���
Lizdika, Aivita ��
Līkums, Ilmārs ���
Logina, Beata ��
Ludborža, Dzintra ���
Lukašēvica, Vida ���
Lūse, Dita ���
Lūse, Irēna ���
Lūse, Lauma ���
Lūsēns, Edgars ��
Ļaha, Ilona ���
Magidenko, A. ���, ���
Marcinkeviča, Līga ���
Mariņina, Marina ��
Markovičs, Zigurds ���
Markus, Dace ���
Marnauza, Māra ���
Martinelli, Arnis ���
Martinsone, Ilze ���
Matisone, Māra ���, ���

Matīsa, Kristīne ���
Matuļenko, Andra ��
Mediņa, Iveta ���
Medne, Ilze ���
Meiere, Agnese ���, ���
Melberga, Inga ���, ���
Melne, Māra ���
Meļķisis, Edgars ���
Meļņika, Irīna ���
Merkurjevs, J. ���
Mertena, Gundega ���
Metuzāls, Sandris ���
Mežiņa-Mamajeva, Ina ���
Miesnieks, Aldis ���
Miezīte, Edīte ���
Miezīte, Sandija ���
Miglavs, Andris ���
Miglone, Baiba ���
Mihailova, Margarita ���
Mikanovska, Sandra ��
Miķelsone, Daina ���
Miķelsone, Ieva ���
Millere, Dace ���
Miškina, Ināra ��-��, ���
Mizovska, Inese ���
Motivāns, Ivars ���
Mozule, Dzintra ���
Mozulis, Jānis ���
Mukāne, Ausma ���
Muktupāvela, Laima ���
Murziņa, D. ���
Muzikante, Līga ��
Nagle, Gunita ���
Nagle, Inita ���
Nahodkina, Ieva ��
Neikena, Zane ��
Neimane, Renāte ���
Niedre, Gundega ���
Nikodemusa, Zane ���
Nizinska, Māra ���
Noriete, Ilona ���
Ņikitina, Natālija ���
Oborenko, Zane ���
Odiņa, Inga ���
Oliņa, Daina ���
Olte, Inese ���
Oļeičenko, N. ��
Orlovs, Edgars ���
Orupe, Aisma ���
Ošeniece, Maira ���
Otsa, Henriete ���
Ozolante, I. ���

Ozoliņa, Indra ��
Ozoliņa, Mārīte ��
Ozoliņa, Rita ��
Ozoliņš, Viktors ���
Ozols, Kaspars ���
Paalzow, Anders ���
Paičs, Indulis ���
Pakalns, Didzis ���
Papēdis, Māris ���
Pastare, Laila ���
Pāns, Valdis ���
Pāvils, Leonards ���
Pāvule, Agita ���
Peipiņa, Anna ���
Pelūde, Anija ���
Pence, Anta ���
Petrovs, Andris ���
Pevņeva, Jekaterina ���
Pētersone, Inese ���
Pētersone, Ligita ��
Pētersone, Valda ���
Pētersons, Aigars ���
Piļka, Silvija ���
Piļka, Zane ���, ���
Piņķe, Marika ���
Pipere, Anita ���
Pirktiņa, Anita ���
Pīzelis, Pēteris ���
Plaude, Alla ���
Plaude, Dace ��
Plaude, Ivonna ���
Pleps, Jānis ���
Pliena, Inese ���
Plotka, I. ���
Plūme, A. �
Pole, Ilze ���
Polkovņikova, Svetlana ���
Pomere, Ināra ���
Porietis, Mikus ���
Poriņa, Dina ��
Pukjans, Normunds ���
Puķe, Ieva ���
Puķītis, Māris ���
Pumpure, Gundega ���
Pumpure, Sarmīte ���
Pumpure-Saulīte, Iveta ���
Puriņš, Raitis ���
Purpļeviča, Ilze ��
Putāne, Judīte ���
Ramma, Zita ���
Rancāns, Ontons ��
Rasa, Linda ��
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Rašals, I. ���, ���
Ratnik, Ināra ���, ���, ���, ���
Raups, Edvīns ���
Reča, Inga ���
Rekke, Ervīns ���
Reķe, R. ���
Remess, Andžils ��
Revina, Ismena ���
Rialāna, Līga ���
Ričika, Diāna ���
Riekstiņa, Magda ���
Rikmane, Olga ���
Rižovs, Nikolajs ���
Rībele, Marta ��
Rolmanis, O. ���
Rošā, Marika ���
Roze, Lolita ��
Rozenbaha, Linda ��
Rozentāle, Anita ��
Rozenvalds, Kristians ���
Rožukalne, Anda ���
Rubenis, Andris ���
Rubiks, Alfrēds ��
Rudakova, Marija ���
Rudīte, Ilze ���
Rudzāte, Rasma ���
Rudzīte, Agnes ���
Rugāja, Ilma ���
Rukšāne, Dace ���
Rukšāne-Ščipčinska, Dace ���
Rungulis, Māris ���
Ruska, Sandra ���-��
Ruskule, Inese ���
Rūsiņa, Lolita ���, ���
Rūtenberga-Bērziņa, Ilze ��
Salmiņa, Liene ���
Sauhats, A. ���
Saukāns, Viesturs ���
Saulīte-Zandere, Inita ���
Savisko, Mihails ���
Schilter, David ���
Selecka-Trušinska, Keta ���
Serdāns, Viesturs ��
Sestule, Anda ���, ���
Sēnele, Jolanta ���
Sēnele, Kristīne ���
Shehovtsov, Rodion ���
Shunin, Yuri ���
Sikorski, Elena ���
Sila, Inita ���, ���
Silabriedis, Orests ���
Silaraupa, Zanda ��

Silde, Viktors ���
Simanovičs, Kaspars ���
Sinkeviča, Dana ���, ���
Skagale, Gundega ���
Skakunova, Ramona ���
Skujāns, Juris ���
Skujiņa, Valentīna ���
Skulte, Ilva ��
Slavinska-Kostigova, Viktorija ���
Smildziņa, Dace ���
Smildziņš, Kristaps ���
Smiltēna, Dzidra ���
Sniedzīte, Ginta ���
Some, Zigrīda ��
Spalvins, A. ���
Spilva, Astrīda ��
Sproģis, A. ���
Sproģis, Andris ���, ���
Spudas, Kristīne ���
Spudiņa, Sandra ���
Spuleniece, Inguna ��
Spure, Žanna ���
Stankevičs, Jānis ���
Stašāne, Lolita ���, ���
Stašulāne, Ināra ���
Stelpe, Aelita ���
Stengrevica, Elīna ���
Stepiņa, Ērika ��
Stradiņš, Jānis ���
Straube, Gvido ���
Strauss, Ēriks ���, ���, ���
Strautiņš, Egons ���
Stuce, Liene ��
Stulpiņa, Solvita ���
Stumbre, Sandra ���
Sūna, Dainis ���, ���, ���-��, ���, 
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Svarinska, Maija ���
Šalme, Arvils ���
Šaudiņa, Vilma ���
Šelvaha, Lolita ���
Ševels, Andris ���
Šēnberga, Sandija ���
Šēnfelde, Elita ���
Šēnfelde, Signe ���, ���
Šķilters, Jurģis ���
Šleiers, Juris ���
Šmeļkova, Ērika ���, ���
Šmite, Anita ���
Šmite, Anna ���
Šmite, Sarmīte ��, ���
Šmits, Mārtiņš ���, ���
Šnē, Andris ���

Štāle, Ieva ���
Štefenhagena, Dita ���
Šteimane, Inga ��
Štelmane, Indra ���
Štrauhmanis, Jānis ���
Šulca, Inga ��
Šulce, Dzintra ���, ���
Šuvajevs, Igors ���
Šūmane, Ilga ���-��
Tamane, Regīna ��
Tamsone, Inese ���
Taurēns, Jānis ���
Tauriņš, Edvīns ���
Teilāns, Modris ��
Tenča, Līga ���
Terzena, Dace ��, ���
Terzens, Arnis ���
Tēraudkalns, Valdis ���
Tihanovska, Ilze ���
Tihovska, Ieva ���
Tiltiņš, Normunds ���
Timma, Ligita ���
Timuka, Inese ���
Tirans, Ivars ���
Tīfentāle, Alise ���
Tīrons, Uldis ���, ���
Tolstovs, Ilmārs ��
Tomsone, Iveta ��
Tomsone, Tatjana ���
Tooma, Anitra ���
Toropova, I. ��
Treibergs, Toms ��
Treile, Maija ��
Tropkina, Nataļja ���
Trumpa, Edmundas ���a
Tuņķelis, Imants ���
Turka, J. ��
Ulnicāns, Einārs ���
Ustups, Aivars ��
Ūsiņš, Juris ���
Vagele, Agnese ���
Vaidakovs, Juris ���
Vaikule, Inese ���
Vaivara, Dace ���
Valkīra, Andra ���
Valtere, Ieva ���
Valtere, Inga ���
Valters, Valdis ���
Vanaga, Anitra ���
Vanags, Alf ���
Vanags, Edvīns ���
Vanags, Pēteris ���a
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Vanzovičs, Sandris ���
Vāciete, Marija ���-��
Vāvere, Vija ���, ���
Vecgrāve, Laura ���
Vedins, I. ���
Veidemane, A. ���
Veisbergs, Andrejs ���
Verina, Nataļja ���
Vēriņš, Aldonis ���
Vētra, Ojārs ���
Vēvere, Iveta ���
Viduža, Māra ���
Vijups, Armands ��
Vilcāne, Ilona ���
Vilcāne, Vintra ���
Vilciņa, Aina ���
Vilīte, V. ���
Vilks, Ilgonis ���
Vilnītis, Jānis ��
Vizāne, Ruta ��
Vizbulis, Oskars ���
Vizule, Vineta ���
Vīgupa, Andra ���, ���
Vīksna, Līga �
Vīksne, Imants ���
Vīksniņa, Silvija ���
Vīriņa, Ieva ���
Vītola, Ilona ��
Vlasova, Jeļena ���
Voitova, Irina ���
Volfa, Dace ���
Volkinšteins, Jānis ���
Volkova, Oksana ���
Voronova, Natālija ���, ���
Vucāne, Kristīne ���
Zaiceva, Jevgeņija ���
Zaiceva, Sandra ���
Zajančauska, Zane ���
Zandere, Inese ���
Zanders, Māris ���, ���
Zaprauskis, Mārtiņš ���
Zariņa, Olita ���
Zariņa, Vita ���
Zatermane, Agnese ���
Zaviļeiskis, Kaspars ���
Zābere, Ingrīda ���
Zālīte, Margo ���
Zālīte-Kļaviņa, Zane ���
Zāmuele, Santa Kristiāna ���, ���
Zelčs, Vitālijs ���
Zelmenis, Aldis ���
Zemberga, Kaija ���

Zemītis, Guntis ���
Zēberga, Ginta ���a
Zēberliņa, Līvija ���-��
Zēģele, Elga ���
Ziedonis, Dorian ��
Zīle, Ļubova ���
Zīle, M. ��
Zītara, Līga ���, ���
Zvaigzne, Vents ���
Zveja, Ilze ��
Zvirbule, Sarma ���
Žilinska, Inga ���
Žogota, Dace ���

* * *
Авдевич, Ольга ���
Аверин, Игорь ���, ���
Авина, Инна ���
Александрова, Наталия ���-��
Алексеев, Юрий ���, ���
Апинис, Я. ���
Атлаце, Зане ���
Бажул, Ирина ���
Барановская, Алла ���
Бартуль, Снежана ���
Береза, Ю.А. ���
Блажевич, Лариса ���-��
Блинов, Александр ���-��
Богданова, Светлана ���
Бондаренко, Эрика ���
Борисов, Борис ���
Борисова, Ольга ���
Бочарова, Р. ���
Буйлов, Анатолий ���
Букин, Игорь ���
Вагале, Марианна ���
Верина, Наталья ���
Веселов,Владимир ���
Вигман, Владимир ���
Видавский, Георгий ���
Видякин, Александр ���
Визуле, Винета ���
Виксне, Имантс ���
Владимиров, А. ���
Власова, Елена ���
Воронова, Наталья ���
Гайворонский, Константин ���-��
Ганкевич, Елена ���
Герасимова, Татьяна ���
Гобземис, Андрей ���
Голованов, Владимир ���
Граудиня, Анита ���

Гревцев, Геннадий ���
Гришина, Галина ���
Губин, Михаил ���
Гусев, Игорь ���
Гущин, Виктор ���
Давыдова, Елена ���
Дайн, Наталья ���, ���, ���, ���, 

���
Данилина, Светлана ���
Данченок, Д. ���
Дианова, Марина ���
Добринская-Клитончик, Елена ���
Евфросиния (Седова) ���
Жукова, Ольга ���
Задорожная, Ольга ���, ���
Зайцев, Валерий ���
Зайцева, Евгения ���
Захарчук, Татьяна ���
Зеберга, Гинта ���a
Зубарева, Татьяна ���
Иванова, Ольга ���, ���
Игнатьева, Лариса ���
Йоксте, Силвия ���
Кабашкин, И.В. ���, ���
Каневская, Инна ���-��
Капениеце, Яна ���
Караджова, Светлана ���
Караев, Дэги ���
Качор, Надин ���
Кемель, Роман ���
Керве, Рита ���
Килевица, Линда ���
Кириллов, Павел ���
Князева, Ольга ���
Коссе, Е. ���
Краснитский, Александр ���
Кугель, Мария ���
Кузмина, Зане ���
Лаврентьева, Екатерина ���
Лайдна, Янус ���
Лисовскис, Нормунд ���
Лобко, Ольга ���
Лукевиц, Э. ���
Лурье, Елена ���
Лусенс, Эдгар ���
Лыхмус, Мярт ���
Лычковский, Дмитрий ���
Мазур, С. ���
Макроменко, Вера ���
Маркарян, Карен ���
Мелконов, Юрий ���
Мельник, С.И. ���
Мертена, Гундега ���



Мигунова, Оксана ���
Муравьев, Андрей ���
Надальяк, Татьяна ���
Натурина, Ирина ���
Нахтман, Виктор ���
Немцов, Григорий ���
Низинская, Мара ���
Никитин, Сергей ���
Никитина, Наталья ���
Никитина, Тамара ���
Николаева, Елена ���
Нукневич, Людмила ���
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Бухгалтерия & экономика ���
Бухгалтерия. Налоги. Финансы ���
Бухгалтерский практикум ���
Бюллетень предпринимателя ���
Вентас балсс ���
Вести ���
Вести сегодня ���
Вести сегодня+ ���
Виноградная лоза ���
Гоголевский Вестник ���
Даугавпилс ���
Делаем Вместе! ���
Делай сам ���
Деловой вестник законодательства  

���
Деловые вести сегодня. Piel. — sk. 

Вести сегодня ���
Детки.lv ���
Динабург ���



Документы.LV. Piel. — sk. Бухгал-
терия и экономика ���

Дополнение к каталогу коллекцио-
нера ���

Какуро для всех ���
Капитал & регион ���
Карьера ���
Курземес вардс ���
Кухня ���
Латвияс экономистс ���
Латгалес лайкс ���
Лечебные вести ���
Лечебные письма ���
Лилит ���
Лудзас земе ���
Люблю! ���
Магазин сканвордов в странах 

Балтии. Piel. — sk. Вести сего-
дня ���

Марта ���
Металлург ���
Механика композитных материалов  

���
Миллион ���
МК-Латвия ���
Мудрая бабушка ���
Народный лечебник ���

Народный целитель ���
Наш дом & сад ���
Наша газета ���
Недвижимость ���
Неделя Огре ���
Новая газета ���
Новости Юрмалы. Piel. — sk. Jūrma-

las Ziņas.lv ���
Образование и карьера ���
Открыто! ���
Панорама ���
Панорама Резекне ���
Патрон ���
Политика и капитал ���
Поплавок+ ���
Пушкинский вестник ���
Ракурс ���
Резекненские вести ���
Русло ���
Русский мир и Латвия ���
Русский размер. Piel. — sk. Вести 

сегодня ���
Сад и огород ���
Саласпилс вестис ���a
Сами о себе ���
Сейчас ���
� секретов ���

Скандинавия ���
Суббота ���
Судоку ���
Судоку Super-экспресс ���
Судоку для всех ���
Судоку мастер ���
Судоку мир ���
Супер Кума ���
Счастливый дом ���
Телеграф ���
Телеграф ЖЗЛ. Piel. — sk. Теле-

граф ���
Телепрограмма. Piel. — sk. Брива 

Даугава, Курземес вардс, Новая 
газета, Суббота, Телеграф, Час  
���

��� градусов ���
Умница ���
Химия гетероциклических соедине-

ний ���
Хит-парад кроссвордов ���
Хорошее чтиво ���
Час ���
Эзерземе ���
Экспресс ���
Экспресс газета ���
Японские рисунки. Piel. — sk. Хит-

парад кроссвордов ���



����

A� ���
Agiševs ���
Aglonas novada dome �
Aglonas pašvaldība �
Agora ���-��
Aģentūra Agenda ���
AIDAIN ���
Ainažu pilsētas dome �
Aizkraukles novada dome ��
Aizputes novada dome �
Aizputes pagasta padome ���
Aizputes pilsētas dome �
Aknīstes novada dome �a
Aknīstes pilsētas dome ��
ALI S ���
Alojas novada pašvaldība �
Alojas pilsētas dome �
Ambeļu pagasta padome ���
Amber Studio ���-��
Ances pagasta padome �
Andreja Upīša memoriālais muzejs  

���
Apgāds Mansards ���
ARTE ���
Asares pagasta padome ���
Atašienes pagasta padome ��
Auces pilsētas dome ��
Auto Concept Media ���
AUTOINFO ��
Autortiesību un komunicēšanās kon-

sultāciju aģentūra ���
Averins ���
Averti-R ���
Avīze NG ���
Ādažu novada dome ��
B&B Practicum ���
B&B Redakcija ���
Baldones Ziņas ��
Balgales pagasta padome ��
Balti ���
Baltic International Academy ���
Baltic International Centre for Econo-

mic Policy Studies ���
Baltic News ��
Baltijas Starptautiskā akadēmija ���, 

���
Balvu novada dome ��
Balvu pilsētas dome ��
Balvu Vaduguns ���
Bauskas Dzīve ��
Bauskas pilsētas dome ��

BESTSELLERS ���
Bērnu sociālās aprūpes centrs „Kalkū-

ni” ���
Bērnu sociālās aprūpes centrs „Rīga”  

���
Bērnu sociālās aprūpes centrs „Teika”  

���
Biedrība LLRMK HELIKONS ���
Biķeru ev.lut. draudze ��
Birzgales pagasta padome ��
Biznesa augstskola Turība ���
Bizness & Baltija ���
Brailinform ���
Brīvā Daugava ��
Bunkas pagasta padome ���
CaBoom ���
CAD/CAM Media Publishing ���
Carnikavas novada dome ��
Celtne ���
Central Statistical Bureau of Latvia  

���
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 

dome ��
Cēsu Druva ��
Consul ���
CorpMedia ���
Creato ��, ���, ���
CSDD ��
Čornajas pagasta padome ���
DARO CĒSIS ���
Daugavpils pilsētas pašvaldība ���
Daugavpils Universitāte ���, ���
Daugavpils Universitātes akadēmiskais 

apgāds „Saule” ���, ���
Daugavpils University ���
Dautkom Plus ���
Dāviņu pagasta padome ��
Demenes pagasta padome ���
Diena ���
Dienas bizness ��, ���, ���, ���, ���
Dienas Mediji �, ��, ��, ��, ��, ���, 

���, ���, ���-��, ���, ���
Dienas Žurnāli ���-��
Dinaburg Media Group ���
Dubnas pagasta padome ���
Dumpis ���
Dundagas pagasta padome ��
Dzērbenes pagasta padome ���
E.L.N.A. ���, ���
Egmont Latvija ���, ���, ���, ���, 

���, ���, ���, ���, ���
EGO-RTU ��, ���

Elbis ���
Elena Sikorski ���
Enerģija un Pasaule ���
EPC ���
Equus partneri ���
Event PRO Media ���
Ērgļu novada dome ��
Fenster ��, ���, ���, ���, ���-��, ���, 

���-��, ���, ���, ���, ���, ���
Fizikālās enerģētikas institūts ���
Forma Media ���, ���
Garkalnes novada dome ��
Gimmik ��
Grafiskie stāsti ���
Grafīts ���
Grobiņas pilsētas pašvaldība ��
Gulbenes novada dome ��a
Gulbenes pilsētas dome ��, ���
Gvards ���, ���
Harmonija ���
Hipotēku banka ���
Hoļda ���
I & L Publishing ���
ICD Group ���
Iecavas novada dome ��
IHTIS ���
Ikšķiles novada dome ��, ���
Ilze Jansone ���
Imanta info ��
Inčukalna novada dome ���a
Inešu pagasta padome ���
Institute of Physics ���
Institute of Sustainable Education of 

Daugavpils University ���
IRVARA ���
Isnaudas pagasta padome ���
ISSA ���
Izdevniecība „Dienas Žurnāli” ���, 

���-��, ���, ���-��, ���, ���, ���
Izdevniecība „Eva” ���
Izdevniecība „Lilita” ���, ���, ���, 

���, ���
Izdevniecība „PATMOS” ���
Izdevniecība „Rīgas Viļņi” ���, ���, 

���, ���, ���, ���-��, ���, ���, 
���, ���, ���, ���

Izdevniecība „Saimnieks LV” ���
Izdevniecība „Žurnāls „Santa”” ���, 

���, ���, ���, ���-��, ���, ���, ���
Izdevniecība Auseklis ��
Izdevniecība IKK ��, ���
Izdevniecība LĢC ���

IZDEVĒJU RĀDĪTĀJS



����

Izdevniecība Lilita ���, ���
Izdevniecība Lilita Z ���, ���
Izdevniecība Pilatus ���
Izdevniecība RaKa ���
Izdevniecība STILUS ���
Izdevniecības centrs Mamuts ���, 

���, ���, ���, ���, ���
Izdevniecības nams „Azbuka” ���
Izdevniecības nams UADŽET ���-��
Jaunais kurzemnieks ��
Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra ���
Jaunie Projekti ���-��, ���
Jaunpiebalgas pagasta pašvaldība ��
Jēkabpils Vēstis ��
Jugris ���-��
Jūrmalas pilsētas pašvaldība ���
K DZ ���
KALA Raksti ���
Karogs ���
Katoļu Baznīcas Vēstnesis ��
Ketner ���
Klintaines pagasta padome ��
Konsuls ���
Kreativitātes Zinātniskais institūts ���
Krimuldas novada dome ��
Krimuldas pagasta padome ��
Krustpils pagasta padome ���
Kulturverein Ventspils ���
Kuma ���-��, ���, ���, ���, ���, 

���, ���
Kurzemes Vārds ��
Kūku pagasta padome ���
Ķeipenes pagasta padome ��
Ķekavas novada pašvaldība ��a
Ķekavas pagasta padome ���
Laikraksts „Auseklis” �, �
Laikraksts Stars ���
Laimīgie cilvēki ���-��, ���, ���
Latgales Laiks ��, ���, ���
Latgales Tautsaimniecības pētījumu in-

stitūts ���
Latvenergo ���
Latvian Academy of Sciences ���
Latvian Pediatric Surgeons' associa-

tion ���
Latvian Surgeons' association ���
Latvijas Agronomu biedrība ���
Latvijas autoceļu uzturētājs ��
Latvijas Autoru apvienība ���
Latvijas Ārstu biedrības sabiedrība  

���, ���
Latvijas Banka ���, ���-��

Latvijas Baptistu draudžu savienība  
���

Latvijas Biznesa banka ���
Latvijas Bībeles biedrība ���
Latvijas ceļveži ���
Latvijas Dzelzceļš ��
Latvijas evanģēliski luteriskā Baznīca  

���
Latvijas Geštalta terapijas asociācija  

���
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 

aģentūra ���
Latvijas Jūras administrācija ���
Latvijas Kvalitātes asociācija ���
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas 

vēstures institūts ���, ���
Latvijas Nacionālā fronte ��
Latvijas Nedzirdīgo savienība ��
Latvijas Okupācijas muzejs ���
Latvijas Ornitoloģijas biedrība ���
Latvijas Pasts ��
Latvijas Pašvaldību savienība ���
Latvijas Pensionāru federācija ��
Latvijas Plastiskās un mikroķirurģijas 

centrs ���
Latvijas Policijas akadēmija ���, ���
Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu aso-

ciācija ���
Latvijas Republikas Finanšu minis-

trija ���
Latvijas Republikas Saeima ���
Latvijas Restauratoru biedrība ���
Latvijas Sociālistiskā partija ��
Latvijas Sporta pedagoģijas akadē-

mija ���
Latvijas Universitāte ���, ���, ���-

��, ���, ���, ���, ���, ���, ���, 
���, ���, ���

Latvijas Universitātes Bioloģijas insti-
tūts ���

Latvijas Universitātes Matemātikas un 
informātikas institūts ���

Latvijas uzņēmējdarbības un menedž-
menta akadēmija ���

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas in-
stitūts ���

Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekci-
ja ���

Latvijas Valsts vēstures arhīvs ���
Latvijas Veterinārārstu biedrība ���
Latvijas Vēstnesis ��, ���, ���
Latvijas Vēstures institūta apgāds ���
Latvijas Zinātnieku savienība ���
Latvijas Zinātņu akadēmija ���
Lauderu pagasta padome ���
Lauku Avīze ��, ���, ���, ���

Leģenda ���
LER-� ��, ���
Lēdmanes pagasta padome ���
LĢC Izdevniecība ���, ���
Lielvārdes pašvaldība ��
Liepājas metalurgs ��
Liepājas pilsētas pašvaldība ���
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

pārvalde ���
Liepājas Universitāte ���
Lietišķās informācijas dienests ���, 

���, ���
Limbažu pilsētas dome ��
Lisa Botchan ���
Literatūras, folkloras un mākslas insti-

tūts ���
Lizuma pagasta pašvaldība ��
Lībers Plus ��
LLU ���, ���, ���, ���
LR Aizsardzības ministrija ���
LR Centrālā statistikas pārvalde ���, 

���, ���-��, ���, ���, ���, ���, ���, 
���, ���-��, ���

LR Patentu valde ���
LR Veselības ministrija ���
LU Akadēmiskais apgāds ���, ���a, 

���, ���
LU Filozofijas un socioloģijas institūts  

���
LU preses centrs ���
LU Teoloģijas fakultāte ���
Lubānas novada pašvaldība ��
Lubes pagasta padome ���
Ludzas pilsētas dome ��, ���
Ludzas Zeme ��
LVA ���
LZA Terminoloģijas komisija ���
LZP Humanitāro un sociālo zinātņu 

ekspertu komisija ���
Ļaudonas pagasta pārvalde ��
Malienas Ziņas ��
Malnavas pagasta padome ���
Maltas pagasta padome ��
Mamuts ���, ���
Mans īpašums ���
Masts ���, ���, ���, ���
Mācību grāmata ���
Māksla Plus ���
Mākslas vēstures pētījumu atbalsta 

fonds ���
Mālpils novada dome ��
Mārcienas pagasta padome ��
Mārketinga un Reklāmas Aģentūra 

Laiks ���



����

Mārsnēnu pagasta padome ���, ���
Medicīnas prese ���
Mediju aģentūra A-Z ���, ���
Mediju grupa PARTNERI ���
Mediju nams ��, ���, ���, ���, ���, 

���, ���, ���, ���, ���, ���, ���
Medikamentu informācijas centrs ���
Medņevas pagasta padome ���
Megaplus ���
Mētrienas pagasta pārvalde ���
Michael Gallmeister ���
Militārās literatūras apgādes fonds  

���
Minerva ���
Ministry of Economy of the Republic 

of Latvia ���
Ministry of Finance Republic of Lat-

via ���
Mīlošo vecāku klubs ���
Motorock ���
Multiprese ���
Musica Baltica ���
Mūzikas un mākslas atbalsta fonds  

���
Nadīna L ���, ���, ���
Naujenes pagasta pašvaldība ���
Nedēļa Jelgavā ���
Neputns ���, ���, ���
Neredzamā puse ��, ��, ��-��, ���
News Media Group ���
Nodibinājums „LU žurnāla „Latvijas 

Vēsture” fonds” ���
Novadnieks. Redakcija ���
Novadu Ziņas ���
Ojāra Vācieša memoriālais muzejs  

���
Olaines pagasta padome ���
Olaines pilsētas dome ���
Oriflame Latvija ���
Ošupes pagasta padome ��
Ozolnieku novada dome ���
Padures pagasta padome ���
Petits ��, ���, ���, ���, ���, ���, ���, 

���, ���, ���
Premium Media ���-��, ���
PRINT MEDIA ���
PRINTSHOP ���, ���, ���, ���, ���-��, 

���-��, ���, ���, ���, ���-��, ���-
��, ���-��, ���, ���-��, ���, ���, 
���-��

Progmeistars ���
Putņiks ���, ���, ���, ���, ���, ���, 

���-��, ���, ���, ���, ���-��, ���
Puzes pagasta padome ��
R Soft Ražotājs ���

RA Izdevniecība ���
Raiskuma pagasta pašvaldība ���
Rajona laikraksts „Ogres Vēstis” ���
Rankas pagasta pašvaldība ���
Ratio iuris ���
RC Zelda ���
Redzes invalīdu sociālās aprūpes 

centrs „Jugla” ���
Reģionālais komunikāciju centrs ���
Reģionālās attīstības un pašvaldību lie-

tu ministrija ���
Reklāmas aģentūra � ��
Rendas pagasta padome ���
Rēzeknes—Aglyunas diecēze ��
Rēzeknes Augstskola ���
Rēzeknes dome ���
Rēzeknes Latgalīšu kulturas bīdreiba  

��
Rēzeknes Vēstis ���, ���
Riga Realty Media ���
Riga Stradins university ���
Riga Teacher Training and Educational 

Management Academy ���
Rīgas Apriņķa Avīze ���
Rīgas Dome ���
Rīgas Jēzus ev.lut. draudze ���
Rīgas Laiks ���, ���
Rīgas Lutera draudze ���
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs  

���-��
Rīgas plānošanas reģions ���
Rīgas rajona padome ���
Rīgas satiksme ���-��
Romas katoļu baznīcas Liepājas diecē-

ze ���
RPIVA ���
RSU ���
RTC BASK ���
RTU ��, ���, ���-���
Rundāles pils muzejs ���
Sabiedrības veselības aģentūra ���
Saimnieks LV ��, ���
Salaspils novada dome ���a
Saldus pilsētas dome ���
Saldus Zeme II ���
Saule ���, ���
Saules Bite ���
Saulkrastu novada dome ���
Seminarium hortus humanitatis ���
Senču meži ���
SERVET ���, ���
SIA JĀNIUS ���
Siguldas Dizains ���
Silmalas pagasta padome ���

SK Latvia ���, ���, ���
Skaistuma nams ���, ���-��
Skaņkalnes pagasta padome ���
Skarabejs ���-��, ���-��
Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju 

dome ���
Sociālā darba un sociālās pedagoģijas 

augstskola „Attīstība” ���
Sociālās aprūpes centrs „Dundaga”  

���
Sociālās aprūpes centrs „Jelgava”  

���
Sociālās aprūpes centrs „Kalnciems”  

���
Sociālās aprūpes centrs „Mēmele”  

���
Sociālās aprūpes centrs „Nītaure”  

���
Sociālās aprūpes centrs „Piltene”  

���
Spicā izdevniecība ���
Sporta apgāda fonds ���
Staburags ���
Stars ��
Stāsti un Romāni ���
Stockhholm School of Economics in 

Riga ���
Stopiņu novada dome ���
Strenču pilsētas dome ���
Šķilbēnu pagasta padome ���
Talsu Vēstis ���
Tautsaimniecības attīstības institūts  

���
Teātra Vēstis ���
Telegraf ���
Tēvijas Sargs ���
Transport and Telecommunication In-

stitute ���
Transporta un sakaru institūts ���, 

���
Trīsdesmit seši ���
Tukuma novada dome ���
Tukuma pilsētas pašvaldība ���
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 

koledža ���
Unda IK ���, ���
Vaidavas pagasta padome ���
Vaives pagasta padome ���
Valsts būvinspekcija ���
Valsts ieņēmumu dienests ���
Vangažu pilsētas dome ���, ���
VARA VĪKSNA ���, ���
Vārds & Co — Latvijas Kristīgais ra-

dio ���
VDEĀ valsts komisija ���



Vecpiebalgas novada dome ���
Vecpiebalgas pagasta padome ���
Vecpils pagasta padome ���
Ventas Balss ���
Veto ���
Vērtums ���
Vides aizsardzības klubs ���
Viesatu pagasta padome ���
Vietējā ���
Viktors Silde ���
Viļakas pilsētas dome ���
Virešu pagasta padome ���
Virgas pagasta padome ���, ���
VPL Komercija ���
XXI gs. Baltijas grupa ���
Zaļais circenis ���, ���
Zāļu valsts aģentūra ��, ���-��
Zeltiņu pagasta padome ��
Zemgale ���

Zemgales INFO ��
Zentenes pagasta padome ���
Zintnieks ���
ZORIKS ���
Zvaigzne ABC ���, ���
Związek Polaków na Łotwie ���
Žurnāls „Santa” ���, ���, ���, ���, 

���-��, ���, ���
Žurnāls Nedvižimostj ���

* * *
Балтийский институт стратегических 
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Хорошее чтиво ���

Час ���
Экспресс ���
Экспресс газета ���
Японские рисунки ���

Rūjiena

Rūjienas Vēstnesis ���

Salaspils

Magnetohydrodynamics ���
Salaspils Vēstis ���a
Саласпилс вестис ���a

Saldus

Saldus Zeme ���

Saulkrasti

Saulkrastu Avīze ���
Saulkrastu Domes Ziņas ���

Sigulda

Literatūras līdzjutēju lapas ���
Siguldas Avīze ���
Siguldas Elpa ���

Stopiņi

Tēvzemīte ���

Stukmaņi

Klintaine ��

Talsi

Talsu Vēstis ���

Tukums

Neatkarīgās Tukuma Ziņas ���
Tukuma Laiks ���

Vaidava

Vaidaviņa ���

Valka

Ziemeļlatvija ���

Valmiera

Birža ��
Liesma ��
Tava Izvēle ���

Vangaži

Vangažu Vēstis ���

Vecpiebalga

Vecpiebalgas Novada Ziņas ���
Vecpiebalgas Ziņas ���

Vecpils

Vecpils Vēstis ���

Ventspils

Lett-landweit ���
Ventas Balss ���
Вентас балсс ���

Viļāni

Katōļu Dzeive ���

Vireši

Virešu Ziņas ���

Virga

Virgas Vēstis ���

Zeltiņi

Jums ��
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