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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 in ���� (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”
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I  D A Ļ A

LAIKRAKSTI

�. Aglonas Novada Vēstis : Aglonas novada infor-
matīvais izd. / sagat. Zane Ločmele. — Nr.� (nov. 
����)-  . — Aglona : Aglonas novada pašvaldība, ����

Laikraksts iekļauts „Ezerzemes” lappusēs.
Reizi mēnesī

Janv.-dec., �, � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

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

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

UDK ��

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

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.aizputesnovads.lv/mediji/aizputes-

novada-avize
UDK ��

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

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

Turpinājums no izd.: Mana Aknīste.
Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.akniste.lv/?id=���
UDK ��

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

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.aloja.lv/novads/pa%C�%A�vald%C�%A 

Bba/alojas-novada-v%C�%��stis
UDK ��

�. Alsungas Ziņas [elektronisks resurss] : Alsungas no-
vada domes izd. — Nr.� (����)-  . — Alsunga : Alsungas 
novada pašvaldība, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �-�� lp. : il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.alsunga.lv/content/blogsection/��/� 

�/�/�/
UDK ��

�. Alūksnes Novada Vēstis : Alūksnes novada paš-
valdības laikraksts / atb. par izd. Evita Aploka. — Nr.� 

(����)-  . — Alūksne : Alūksnes novada pašvaldība, 
����

Citas nosaukumziņas: Alūksnes novada pašvaldības 
informatīvais izd. Nr.�-�.

Līdz ����.g. iznāca kā laikr. „Malienas Ziņas” piel.
Reizi mēnesī

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

URL: http://www.aluksne.lv/al_novada_vestis.php
UDK ��

�. Alūksnes Novada Vēstis : Alūksnes novada paš-
valdības laikraksts / atb. par izd. Evita Aploka. — Nr.� 
(����)-  . — Alūksne : Alūksnes novada pašvaldība, 
����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē. 
URL: http://www.aluksne.lv/al_novada_vestis.php
UDK ��

�. Alūksnes Ziņas / galv. red. Ginta Alberte ; red. Līga 
Vīksna. — Nr.� (����)-  . — Alūksne : RPD, ����

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: http://www.aluksniesiem.lv/
UDK ��

��. Amatas Avīze [elektronisks resurss] : Amatas 
novada pašvaldības informatīvais izd. — Nr.� (aug. 
����)-  . — [Drabeši] : Amatas novada pašvaldība, ����

Reizi mēnesī
Nr.��-��, � lp. : il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.amatasnovads.lv/?page_id=��
UDK ��

��a. Apes Novada Ziņas [elektronisks resurss] : Apes 
novada informatīvais izd. — Nr.� (����)- . — Ape : Apes 
novada dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-�, �� lp. : il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.ape.lv/apeszinas.htm
UDK �� 

��. Apkārtraksts : Carnikavas novada domes infor-
matīvais izd. / red. Sollija Lipore. — Nr.� (����)-okt.(���) 
(����). — Carnikava : Carnikavas novada dome, ����

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

P i e l .: Carnikavas novada domes sēdes protokola 
pielikums (pie Nr.���-���).

Izdevumu turpina: Carnikavas Novada Vēstis.
Izdevums pieejams arī tiešsaistē.

http://www.aizputesnovads.lv/mediji/aizputes-novada-avize
http://www.aizputesnovads.lv/mediji/aizputes-novada-avize
http://www.akniste.lv/?id=226
http://www.aloja.lv/novads/pa%C5%A1vald%C4%ABba/alojas-novada-v%C4%93stis
http://www.aloja.lv/novads/pa%C5%A1vald%C4%ABba/alojas-novada-v%C4%93stis
http://www.alsunga.lv/content/blogsection/11/66/9/0/
http://www.alsunga.lv/content/blogsection/11/66/9/0/
http://www.aluksne.lv/al_novada_vestis.php
http://www.aluksne.lv/al_novada_vestis.php
http://www.aluksniesiem.lv/
http://www.amatasnovads.lv/?page_id=50
http://www.ape.lv/apeszinas.htm


��

URL: http://www.carnikava.lv/index.php?&��
UDK ��

��. Atbalsts : avīze vecākai paaudzei / red. Irisa Oši-
ņa. — Nr.� (apr./maijs ����)-  . — Rīga : Press Distri-
bution Center, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

��. Auseklis : Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrī-
vas novada laikraksts / red. Regīna Tamane Nr.�-��, ��-
��� ; red. p.i. Vilhelmīne Briede Nr.��-��. — Nr.� (dec. 
����)-  . — Limbaži : Izdevniecība Auseklis, ����

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

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

��. Autoceļu Avīze / Valsts a/s „Latvijas Valsts ceļi” ; 
atb. par izd. Daiga Mežapuķe ; red. Voldemārs Šķēle. — 
Nr.� (janv. ����)-  . — Rīga : Latvijas Valsts ceļi, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

��. Autoinfo : informācija autovadītājiem. — Nr.� (dec. 
����)-  . — Rīga : AUTOINFO : CSDD, ����

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

URL: http://www.autonews.lv/
UDK ��

��. Avīze Piebaldzēniem : Jaunpiebalgas novada 
domes izd. / red. Zane Althabere, Vēsma Johansone, Zi-
naida Šoldre. — Nr.� (����)-  . — Jaunpiebalga : Jaun-
piebalgas novada dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.jaunpiebalga.lv/index.php?option= 

com_content&view=article&id=��&Itemid=��
UDK ��

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

Citas nosaukumziņas: Ādažu novada domes infor-
matīvais izd. Nr.���-���.

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.adazi.lv/page/��
UDK ��

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

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

ISSN ����-����
UDK ��

��a. Babītes Ziņas [elektronisks resurss] : Babītes no-
vada pašvaldības avīze. — Nr.� (����)- . — Babīte : Babītes 
novada pašvaldība, ����

Reizi mēnesī
Nr.��-��, � lp. : il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.babite.lv/public/�����.html
UDK ��

��. The Baltic Times : the Baltics’ independent 
news source since ���� / editor Dorian Ziedonis. — 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: http://www.baltictimes.com/
UDK ��

��. Baltinavas Vēstis : Baltinavas novada domes infor-
matīvais izd. — Nr.�(�) (nov. ����)-  . — Baltinava : 
Baltinavas novada dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.baltinava.lv/index.php?lapa=avize
UDK ��

��. Balvu Novada Ziņas : Balvu novada pašvaldības 
informatīvais laikraksts / red. Modris Teilāns Nr.�-� ; atb. 
par izd. Ilona Vītola Nr.�-��. — Nr.� (aug. ����)-  . — 
Balvi : Balvu novada dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.balvi.lv/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=���&Itemid=��&lang=lv
UDK ��

��. Banga : Rojas novada informatīvais izd. / red. Ra-
mona Jurševska. — Nr.� (jūl. ����)-�� (����) (dec. ����) ; 
Nr.� (����) (janv. ����)-  . — Roja : Rojas novada dome, 
����

����.-����.g. iznāca ar nos.: Rojas Novada Vēstis.
Divreiz mēnesī

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

Turpinājums no izd.: Rojas Novada Vēstis.
Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
ISSN ����-����
URL: http://www.roja.lv/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=���&Itemid=���
UDK ��

��. Bauskas Dzīve : laikraksts Bauskas, Iecavas, Run-
dāles un Vecumnieku novadam / galv. red. Anita Rozentāle 
Nr.�-��, ��-��, ��-��, ��-��, ��-���, ���-���, ���-���, ���-
��� ; red. Aija Šidla ; galv. red. vietniece Antra Ērgle Nr.��-
��, ��-��, ��, ��-��, ���-���, ���-���, ���-���. — Nr.� (okt. 
����)-  . — Bauska : Bauskas Dzīve, ����

Trīs reizes nedēļā

http://www.carnikava.lv/index.php?&41
http://www.auseklis.lv/
http://www.auseklis.lv/
http://www.autonews.lv/
http://www.jaunpiebalga.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=71
http://www.jaunpiebalga.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=71
http://www.adazi.lv/page/88
http://www.babite.lv/public/31609.html
http://www.baltictimes.com/
http://www.baltinava.lv/index.php?lapa=avize
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=216&Itemid=74&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=216&Itemid=74&lang=lv
http://www.roja.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=113
http://www.roja.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=113


��

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

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.
P i e l .: Dzīvespriekam.

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
ISSN ����-����
URL: http://www.bauska.lv/i.php?id=���
UDK ��

��. Bauskas Novada Vēstis : Bauskas novada paš-
valdības laikraksts / red. Andra Matuļenko. — Nr.� (dec. 
����)-  . — Bauska : Bauskas novada pašvaldība, ����

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

UDK ��

��. Bazūne : Latvijas Neredzīgo bibliotēkas avīzīte 
par notikumiem bibliotēkas dzīvē / red. Gunta Bite, Zane 
Rižija. — Nr.� (�.sept. ����)-  . — Rīga : Latvijas Nere-
dzīgo bibliotēka, ����

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

UDK ��

��. Beverīnas Ziņotājs [elektronisks resurss] : Be-
verīnas novada pašvaldības informatīvais izd. — Nov. 
(����)-  . — Mūrmuiža : Beverīnas novada dome, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�-�, �-�� lp. : il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.beverinasnovads.lv/index.php?opti 

on=com_content&view=article&id=���&Itemid=���
UDK ��

��. Bērzgales Ziņas [elektronisks resurss] : Rēzeknes 
novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izd. / 
atb. par izd. Olga Pekša. — [Nr.�] (����)-  . — Bēr-
zgale : Bērzgales pagasta pārvalde, ����

Sešas reizes gadā
Febr.-dec., �, � lp. : il., krās. il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

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

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

UDK ��

��. Birža : Vidzemes laikraksts / galv. red. Indra La-
piņa. — Nr.� (����)-  . — Valmiera : Gimmik, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.vidzemei.lv/
UDK ��

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

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

P i e l .: TV Diena.
Iznāk arī krievu: Брива Даугава.
ISSN ����-����
URL: http://www.bdaugava.lv/
UDK ��

��. Brocēnu Novadā [elektronisks resurss] : Brocēnu 
novada informācijas lapa. — Nr.� (����)-  . — Brocēni : 
Brocēnu novada dome, ����

Līdz ����.g. iznāca iespiestā veidā.
Reizi mēnesī

Nr.�-�, �, � lp. : krās. il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.broceni.lv/novada_laikraksts
UDK ��

��. Burtnieku Novada Vēstis : Burtnieku novada paš-
valdības informatīvais izd. — Nr.� (����)-  . — Burt-
nieki : Burtnieku novada pašvaldība, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.burtniekunovads.lv/burtnieku-nova 

da-vestis
UDK ��

��. Carnikavas Novada Vēstis : Carnikavas novada 
domes informatīvais izd. / red. Sollija Lipore. — Dec. 
(����)-  . — Carnikava : Carnikavas novada dome, ����

Reizi mēnesī
Līdz Nr.��� iznāca ar nos.: Apkārtraksts.

Dec.(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

P i e l .: Carnikavas novada domes ārkārtas sēdes 
protokola pielikums (pie Nr.���).

UDK ��

��. Cesvaines Ziņas : Cesvaines novada domes izd. / 
red. Guna Graudiņa Nr.�-�, Kristīne Vilciņa Nr.��. — Nr.� 
(nov. ����)-  . — Cesvaine : Cesvaines novada dome, 
����

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

P i e l .: Caurvējš.
Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.cesvaine.lv/cesvaines_zinas.html
UDK ��

��. Cesvaines Ziņas / red. Guna Graudiņa. — Nr.� (nov. 
����)-  . — Cesvaine : Cesvaines novada dome, ����

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

P i e l .: Caurvējš.
UDK ��

��. Cēsu Vēstis : Cēsu pašvaldības avīze. — Nr.� (janv. 
����)-  . — Cēsis : Cēsu novada pašvaldība, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.

http://www.bauska.lv/i.php?id=846
http://www.beverinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=171
http://www.beverinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=171
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/41
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/41
http://www.vidzemei.lv/
http://www.bdaugava.lv/
http://www.broceni.lv/novada_laikraksts
http://www.burtniekunovads.lv/burtnieku-novada-vestis
http://www.burtniekunovads.lv/burtnieku-novada-vestis
http://www.cesvaine.lv/cesvaines_zinas.html


��

ISSN ����-����
URL: http://www.cesis.lv/?d=���
UDK ��

��a. Ciblas Novada Ziņas : Ciblas novada domes in-
formatīvais izd. — Nr.� (����)- . — Blonti : Ciblas novada 
dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.ciblasnovads.lv/index.php?option= 

com_content&view=article&id=��&Itemid=���
UDK ��

��. Cito! : informatīvs izd. ārstiem, farmaceitiem 
un citiem veselības aprūpes speciālistiem / Zāļu valsts 
aģentūra ; red. Sanita Skaidrā, Zane Neikena. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Zāļu valsts aģentūra, ����

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

P i e l .: Jubilejas pielikums (okt.).
URL: http://www.zva.gov.lv/?id=��&top=�
UDK ��

��. Dagdas Novada Ziņas : Dagdas novada pašvaldības 
informatīvais izd. / sagat. Juris Viļums. — [Nr.�] (febr. 
����)-  . — Dagda : Dagdas novada pašvaldība, ����

Laikraksts iekļauts „Ezerzemes” lappusēs.
Sešas reizes gadā

Febr.-dec., � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

��. Darbinieku Avīze : darba attiecības un darba dro-
šība : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības informa-
tīvais izd. / Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ; red. 
Ilma Rugāja. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība, ����

Izdevums krievu val. nav saņemts.
Reizi ceturksnī

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

Iznāk arī krievu: Газета трудящихся.
Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
ISSN ����-����
URL: http://www.lbas.lv/resources/darbinieku_avize
UDK ��

��. Darbinieku Avīze : darba attiecības un darba 
drošība : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības informa-
tīvais izd. / Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ; red. 
Ilma Rugāja. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība, ����

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

Iznāk arī krievu: Газета трудящихся.
Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
ISSN ����-����
URL: http://www.lbas.lv/resources/darbinieku_avize
UDK ��

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

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

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

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

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

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

��. Daugavpils Novada Vēstis [elektronisks resurss] : 
Daugavpils novada pašvaldības avīze. — Nr.� (marts 
����)-  . — Daugavpils : Daugavpils novada dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, � lp. : il., krās. il.

Iznāk arī krievu: Daugavpils Novada Vēstis. 
Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.dnd.lv/Text.aspx?qid=m����
UDK ��

��. Daugavpils Novada Vēstis [elektronisks resurss] : 
газ. самоуправления Даугавпилсского края. — Nr.� 
(marts ����)-  . — Daugavpils : Daugavpils novada do-
me, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, � lp. : il., krās. il.

Iznāk arī latviešu: Daugavpils Novada Vēstis. 
Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.dnd.lv/Text.aspx?qid=m����
UDK ��

��. DDD : deokupācija, dekolonizācija, deboļševizācija : 
Latvijas Nacionālās frontes laikraksts latviešu nācijas 
sirdsapziņai / galv. red. Līga Muzikante ; red. vietniece 
Liene Apine. — Nr.� (maijs ����)-  . — Rīga : Latvijas 
Nacionālā fronte, ����

Divreiz mēnesī
Latviešu, krievu val.

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

P i e l .: Pielikums.
ISSN ����-����
URL: http://www.dddlnf.com/
UDK ��

��. Diena / galv. red. Ilmārs Znotiņš. — Nr.� (nov. 
����)-  . — Rīga : Dienas Mediji, ����

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

P i e l .: Iespējamā Diena : laikraksta „Diena” un 
programmas „Iespējamā misija” speciālpiel. (pie 
Nr.���).
P i e l .: Izglītība (�.marts).
P i e l .: Ilgspējas indekss.
P i e l .: Krājbankas krahs (pie Nr.���).
P i e l .: Kultūras Diena (iznāk piektdienās).
P i e l .: Latvijas lepnums ���� (��.dec.).

http://www.cesis.lv/?d=922
http://www.ciblasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=107
http://www.ciblasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=107
http://www.zva.gov.lv/?id=97&top=5
http://www.lbas.lv/resources/darbinieku_avize
http://www.lbas.lv/resources/darbinieku_avize
http://www.kopaa.lv/
http://www.kopaa.lv/
http://www.dnd.lv/Text.aspx?qid=m9090
http://www.dnd.lv/Text.aspx?qid=m9090
http://www.dddlnf.com/


��

P i e l .: Māmiņu Diena : laikr. „Diena” un „Māmiņu 
kluba” speciālpiel.
P i e l .: Mini Diena : laikr. „Diena” piel. (pie Nr.���, 
���).
P i e l .: Senioru Diena (iznāk trešdienās no �.jūn.).
P i e l .: Skolas Diena : laikr. „Diena” piel. (pie 
Nr.���, ���).
P i e l .: Tirgus Diena (iznāk trešdienās �.janv.-
��.maijs, otrdienās �.jūn.-��.dec., sestdienās).
P i e l .: SestDiena.
P i e l .: TV Diena.
P i e l .: TV Izklaide.

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

��. Dienas Bizness / galv. red. Indra Lazdiņa. — Nr.� 
(apr. ����)-  . — Rīga : Dienas bizness, ����

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

P i e l .: Ilgtspējas indekss.
P i e l .: Saldo (pie Nr.�, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, 
���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���).
P i e l .: Gazele.
P i e l .: Impulss.

ISSN ����-����
URL: http://www.db.lv/
URL: http://rus.db.lv/
UDK ��

��. Dienas Izklaide : laikraksta „Diena” nedēļas žur-
nāls : kino, televīzija, mūzika, zvaigznes, teātris, mode, le-
ģendas, ceļojumi, krogi / red. Dita Rietuma, Jegors Jeroho-
movičs. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Dienas Mediji, ����

Līdz ��.-��.nov. iznāca ar nos.: TV Diena.
Reizi nedēļā

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

UDK ��

��. Domes Vēstis : Aizkraukles novada domes bezmak-
sas izd. / sast. Aina Podvinska. — Nr.� (apr. ����)-  . — 
Aizkraukle : Aizkraukles novada dome, ����

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

Kļūdaina kopnumerācija: iesp. Nr.�(���), jābūt 
Nr.�(���).

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.aizkraukle.lv/news/newspaper/
UDK ��

��. Dricānu Ziņas [elektronisks resurss] : Rēzeknes 
novada Dricānu pagasta pārvaldes informatīvais izd. / atb. 
par izd. Jevgenija Pavārnieka. — [Nr.�] (����)-  . — 
Dricāni : Dricānu pagasta pārvalde, ����

Sešas reizes gadā
Febr.-dec., � lp. : krās. il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

��. Druva : laikraksts Vidzemes novadiem / red. Andra 
Gaņģe. — Nr.� (okt. ����)-  . — Cēsis : Cēsu Druva, 
����

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

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

��. Dundadznieks : Dundagas novada pašvaldības izd. / 
red. Alnis Auziņš. — Nr.� (nov. ����)-  . — Dundaga : 
Dundagas novada dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.dundaga.lv/avize
UDK ��

��. Durbes Novada Vēstis : Durbes novada domes izd. / 
sast. Daira Veilande. — Nr.� (marts ����)-  . — Durbe : 
Durbes novada dome, ����

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

URL: http://www.durbe.lv/DURBES%��NOVADS_WE 
B�/vestis.htm

UDK ��

��. Duvzares Vēstis : Rucavas novada domes infor-
matīvais izd. / atb. par izd. Santa Zuļģe, Līga Stendze. — 
[Nr.��] (nov. ����)-  . — Rucava : Rucavas novada 
dome, ����
Nr.��, �� lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.rucava.lv/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=���&Itemid=��
UDK ��

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

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: http://www.dzirkstele.lv/
UDK ��

��. Engures Novada Ziņas : Engures novada pašval-
dības informatīvais izd. — Nr.� (����)-  . — Engure : 
Engures novada pašvaldība, ����

����.g. un ����.g. iznāca kopā ar laikr. „Tukuma 
Ziņotājs”.

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.enguresnovads.lv/?p=����
UDK ��

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

Reizi mēnesī

http://www.diena.lv/
http://www.db.lv/
http://rus.db.lv/
http://www.aizkraukle.lv/news/newspaper/
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/43
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/43
http://www.edruva.lv/
http://www.dundaga.lv/avize
http://www.durbe.lv/DURBES%20NOVADS_WEB2/vestis.htm
http://www.durbe.lv/DURBES%20NOVADS_WEB2/vestis.htm
http://www.rucava.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=27
http://www.rucava.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=27
http://www.dzirkstele.lv/
http://www.enguresnovads.lv/?p=7717


��

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

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��

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

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

Iel.: Aglonas Novada Vēstis (pie Nr.�, ��, ��, ��, ��, ��, 
��, ��, ��, ��, ���).

Iel.: Dagdas Novada Ziņas (pie Nr.��, ��, ��, ��, ��, ��, 
��).

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

��. Ērgļu Novada Ziņas : Ērgļu novada pašvaldības 
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.

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.ergli.lv/public/lat/erglu_novada_zin 

as�/
UDK ��

��. Feimaņu Zvans [elektronisks resurss] : Feimaņu 
pagasta informatīvais izd. / red. Vita Ameļko. — Nr.� (dec. 
����)-  . — Feimaņi : Feimaņu pagasta pārvalde, ����

Sešas reizes gadā
Janv.-febr.(Nr.��) — dec.(Nr.��), � lp. : krās. il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

��. Gaigalavas Ziņas [elektronisks resurss] : atb. par 
izd. V.Deksne. — [Nr.�] (����)-  . — Gaigalava : Gai-
galavas pagasta pārvalde, ����

Reizi ceturknī
Febr.-dec., �, � lp. : krās. il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

��. Gaismas Taka : Rēzeknes—Aglyunas diecēzes un 
Rēzeknes Latgalīšu kulturas bīdreibas laikroksts. — Nr.� 
(���) (janv. ����)-  . — Rēzekne : Rēzeknes—Aglyunas 
diecēze : Rēzeknes Latgalīšu kulturas bīdreiba, ����

Sešas reizes gadā
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.

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.garkalne.lv/gnv
UDK ��

��. Griškānu Pagasta Ziņas [elektronisks resurss] : 
Griškānu pagasta pārvaldes bezmaksas informatīvais 
izd. — [Nr.�] (nov./dec. ����)-  . — Griškāni : Griškānu 
pagasta pārvalde, ����

Gadskārtējs
Apr., � lp. : krās. il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

��. Gulbenes Novada Ziņas : Gulbenes novada paš-
valdības informatīvais izd. / red. Jana Igaviņa. — Nr.� (aug. 
����)-  . — Gulbene : Gulbenes novada dome, ����

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

URL: http://www.gulbene.lv/
UDK ��

��. Iecavas Ziņas : nedēļas laikraksts / red. Beata Lo-
gina Nr.�-��, �� ; red. p.i. Anta Kļaveniece Nr.��-��, ��. — 
Nr.� (����)-  . — Iecava : Iecavas novada dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
ISSN ����-����
URL: http://www.iecava.lv/page/���
UDK ��

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

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

URL: http://www.ielukojies.lv/
UDK ��

��. Ikšķiles Vēstis : Ikšķiles novada pašvaldības infor-
matīvais izd. / red. Inga Šulca Nr.�-�, Zanda Vītola Nr.�-
��. — Nr.� (marts ����)-  . — Ikšķile : Ikšķiles novada 
dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.ikskile.lv/lv/pasvaldiba/vestis/?view= 

article&aid=�����
UDK ��

��. Ilūkstes Novada Vēstis [elektronisks resurss] : 
Ilūkstes novada informatīvais izd. / red. Sarmīte Bogda-
noviča. — Nr.� (nov. ����)-  . — Ilūkste : Ilūkstes no-
vada dome, ����

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

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.ilukste.lv/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=���&Itemid=���
UDK ��

http://www.ezerzeme.lv/
http://www.ergli.lv/public/lat/erglu_novada_zinas1/
http://www.ergli.lv/public/lat/erglu_novada_zinas1/
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/44
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http://www.ilukste.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=616


��

��. Ilzeskalna Ziņas [elektronisks resurss] : Ilzeskalna 
pagasta pārvaldes informatīvais izd. / red. Daiga Kotāne. — 
Nr.� (nov./dec. ����)-  . — Ilzeskalns : Ilzeskalna pa-
gasta pārvalde, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), � lp. : krās. il.  �� eks.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

��. Izglītība un Kultūra : nedēļas laikraksts : par visu, 
kas svarīgs izglītībā / galv. red. Violeta Brenčeva. — Nr.� 
(janv. ����)-  . — Rīga : Izglītības biznesa konsultācijas, 
����

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

P i e l .: Pirmsskolas izglītība (pie Nr.�, �, �, ��, ��, 
��, ��, ��, ��, ��, ��).

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

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

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

ISSN ����-����
UDK ��

��. Jaunjelgavas Novada Vēstis : Jaunjelgavas novada 
domes informatīvs izd. : Jaunjelgava, Daudzese, Sece, 
Sērene, Staburags, Sunākste. — [Nr.�] (����)-  . — 
Jaunjelgava : Jaunjelgavas novada dome, ����
Nr.�-�, �-��, ��(��), �-�� lpp. : il. ; �� cm.  ���� eks.

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.jaunjelgava.lv/lv/avize/jaunjelgavas-

novada-vstis
UDK ��

��. Jaunpils Vēstis : Jaunpils novada domes laikraksts / 
atb. par izd. Inga Papendika. — Nov. (����)-  . — 
Jaunpils : Jaunpils novada dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.jaunpils.lv/jaunpils_vestis.php
UDK ��

��. Jelgavas Novada Ziņas. — Nr.� (����)-  . — Jel-
gava : Jelgavas novada pašvaldība, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
ISSN ����-����
URL: http://www.jrp.lv/lv/���/
UDK ��

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

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

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

��. Jēkabpils Vēstis : Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
informatīvais izd. / atb. par izd. Alīna Bite. — Nr.� 
(����)-  . — Jēkabpils : Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 
����

Sāk iznākt no ����.g. kā laikr. „Jēkabpils Vēstnesis” 
pielikums.

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.jekabpils.lv/JKP/lv/home/pilseta/ve 

stis/����/default.aspx
UDK ��

��. Jums : Zeltiņu pagasta pārvaldes bezmaksas in-
formatīvais izd. — Nr.� (����)-  . — Zeltiņi : Zeltiņu 
pagasta pārvalde, ����

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

UDK ��

��. Jūrmalas Nedēļa : Jūrmalas brīvpilsētas un novada 
avīze / galv. red. Guna Vilnīte. — Nr.� (janv. ����)-  . — 
Jūrmala : RA �, ����

Nr.�� iznāk žurnāla formātā.
Laikraksts lasāms no abām pusēm, otrā pusē nos.: 

Неделя Юрмалы.
Reizi nedēļā
Latviešu, krievu val.
Līdz Nr.� nos.: Jūrmalas Nedēļas Ziņas.

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

P i e l .: Domes vēstis : Jūrmalas pilsētas domes in-
formācija.

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.jurmala.lv/page/����
UDK �� 

��. Kaleidoskops Plus : reklāmas un sludinājumu laik-
raksts. — Nr.� (jūl. ����)-  . — Ogre : LAT EG, ����

Reizi nedēļā
Latviešu, krievu val.

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

UDK ��

��. Kandavas Novada Vēstnesis : Kandavas novada 
domes informatīvs izd. — Nr.� (����)-  . — Kandava : 
Kandavas novada dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.kandava.lv/novads/vestnesis/
UDK ��

http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/47
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��

��. Kantinieku Ziņas [elektronisks resurss] : Kantinieku 
pagasta pārvaldes informatīvais izd. — Nr.� (sept./okt. 
����)-  . — Kantinieki : Kantinieku pagasta pārvalde, 
����

Sešas reizes gadā
Nr.�(�) — �(�), � lp. : krās. il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/���
UDK ��

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

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

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

��. Katram Liepājniekam : Liepājas pašvaldības in-
formatīvs izd. — [Nr.�] (janv. ����)-  . — Liepāja : Lie-
pājas dome, ����

Reizi mēnesī
Febr.-dec., � lpp. : diagr., il., krās. il. ; �� cm.  �� ��� eks.

URL: http://www.liepaja.lv/
UDK ��

��. Kaunatas Vēstnesis : Kaunatas pagasta pārvaldes 
informatīvais izd. — Nr.� (dec. ����)-  . — Kaunata : 
Kaunatas pagasta pārvalde, ����

Sešas reizes gadā
Janv.-febr.(Nr.�) — nov.-dec.(Nr.��), �-�� lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

��. Kaunatas Vēstnesis : Kaunatas pagasta pārvaldes 
informatīvais izd. — Nr.� (dec. ����)-  . — Kaunata : 
Kaunatas pagasta pārvalde, ����

Sešas reizes gadā
Janv.-febr.(Nr.��) — nov.-dec.(Nr.��), �, � lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

��. Kārsavas Novada Vēstis : Kārsavas novada paš-
valdības informatīvais bezmaksas izd. — Nr.� (sept. 
����)-  . — Kārsava : Kārsavas novada dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.karsava.lv/downloads.php?cat_id= 

��
UDK ��

��. Kocēnu Novada Vēstis [elektronisks resurss] : Ko-
cēnu novada pašvaldības informatīvais izd. — Kocēni : 
Kocēnu novada dome, ����

Reizi mēnesī

Nr.��-��, � lp. : il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.koceni.lv/lv/page/���
UDK ��

��. Kokneses Novada Vēstis : Koknese—Bebri—Irši : 
Kokneses novada domes laikraksts / red. A.Šmite, S.Ro-
de. — Nr.� (jūl. ����)-  . — Koknese : Kokneses novada 
dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.koknese.lv/?s=��
UDK ��

��. Kokneses Novada Vēstis : Koknese—Bebri—Irši : 
Kokneses novada domes laikraksts / red. A.Šmite, S.Ro-
de. — Nr.� (jūl. ����)-  . — Koknese : Kokneses novada 
dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.koknese.lv/?s=��
UDK ��

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

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

ISSN ����-����
URL: http://www.lns.lv/lat/jaunumi/avize__kopsoli_/
UDK ��

��. Krāslavas Vēstis [elektronisks resurss] : Krāslavas 
novada domes informatīvais izd. / red. Elvīra Šķutāne. — 
Nr.� (����)-  . — Krāslava : Krāslavas novada dome, 
����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �-� lp. : il.

Izdevums pieejams tiešsaistē. 
URL: http://kraslava.lv/pasvaldiba/kraslavas-vestis/kra 

slavas-vestis-elektroniski/����-gads/
UDK ��

��. Kriminālā Pasaule. — Nr.� (����)-  . — Jēkab-
pils : 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.
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��

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.krimulda.lv/index.php?p=����&lang

=���&pp=����
UDK ��

��. Krustpils Novadnieks : Krustpils novada pašval-
dības informatīvais izd. — Nr.� (����)-  . — Krustpils : 
Krustpils novada pašvaldība, ����

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

UDK ��

��. Krustpils Novadnieks : Krustpils novada pašval-
dības informatīvais izd. — Nr.� (����)-  . — Krustpils : 
Krustpils novada pašvaldība, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.krustpils.lv/lv/avize
UDK ��

��. Kuldīgas Novada Vēstis : Kuldīgas novada domes 
informatīvais izd. / atb. par izd. Anita Zvingule. — Nr.� 
(����)-  . — Kuldīga : Kuldīgas novada dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.kuldiga.lv/index.php?cat=���
UDK ��

��. Kurmenīte [elektronisks resurss] : Rugāju novada 
izd. — Nr.� (���-)-  . — Rugāji : Rugāju novada dome, 
����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), ��, �� lp. : diagr., il., krās. il., tab.  ��� eks.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://ebookbrowse.com/kurmenite-dec-����-

pdf-d���������
UDK ��

���. Kursas Laiks : laikraksts Aizputes, Durbes, Gro-
biņas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Nīcas, Vaiņodes no-
vadam / galv. red. Marina Mariņina Nr.�-�, Kristīne Harm-
sena Nr.�-���. — Nr.� (maijs ����)-  . — Liepāja : RPD, 
����

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: http://www.rekurzeme.lv/
UDK ��

���. Kurzemes Vārds : laikraksts Liepājas pilsētai un 
novadiem / galv. red. Andžils Remess ; red. Edgars Lū-
sēns. — 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 .: Kultūras pulss.
P i e l .: Mājoklis.

P i e l .: Ritenis (pie Nr.���, ���, ���).
P i e l .: Siltumapgāde (pie Nr.���, ���).
P i e l .: Slimnīcas avīze (pie Nr.���).
P i e l .: Tērauds LM : a/s „Liepājas metalurgs” laik-
raksts (pie Nr.��, ��, ��, ���, ���, ���, ���, ���, 
���, ���).
P i e l .: Zaļā istaba (��.apr., ��.maijs, ��.jūn., ��.jūl., 
��.aug., ��.sept., �.nov., �.dec., ��.dec.).

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

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

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

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

���. Ķeguma Novada Ziņas : Ķegums, Rembate, Birz-
gale, Tome : Ķeguma novada pašvaldības izd. — Nr.� (maijs 
����)-  . — Ķegums : Ķeguma novada dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.kegums.lv/page/���
UDK ��

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

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

UDK ��

���. Ķekavas Novads : Ķekavas novada pašvaldības 
izd. : Baloži, Ķekava, Daugmale / red. Vineta Bērziņa. — 
Nr.�(���) (aug. ����)-  . — Ķekava : Ķekavas novada 
dome, ����

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

P i e l .: Via Ķekava ���� : Sadraudzība novadā, Lat-
vijā, pasaulē : starptautiskā sadraudzības festivāla 
„Via Ķekava” speciālizlaidums (pie Nr.�, �).

URL: http://www.kekava.lv/pub/index.php?id=��
UDK ��

���. Laipa [elektronisks resurss] : Pušas pagasta pār-
valdes avīze. — Nr.� (���-)-  . — Puša : Pušas pagasta 
pārvalde, ����

Sešas reizes gadā
Nr.��(��) — ��(��), � lp. : krās. il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

http://www.krimulda.lv/index.php?p=1637&lang=501&pp=2067
http://www.krimulda.lv/index.php?p=1637&lang=501&pp=2067
http://www.krustpils.lv/lv/avize
http://www.kuldiga.lv/index.php?cat=300
http://ebookbrowse.com/kurmenite-dec-2011-pdf-d316654760
http://ebookbrowse.com/kurmenite-dec-2011-pdf-d316654760
http://www.rekurzeme.lv/
http://www.kurzemes-vards.lv/
http://www.kurzemnieks.lv/
http://www.kegums.lv/page/333
http://www.kekava.lv/pub/index.php?id=84
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/58
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/58


��

���. 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.

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

���. Latvijas Avīze : nacionāli konservatīvs dienas 
laikraksts / padomes priekšsēdētājs Voldemārs Krustiņš ; 
valdes priekšsēdētājs Viesturs Serdāns ; galv. red. Linda 
Rasa ; galv. red. vietnieki M.Antonevičs, A.Bormane, L.Beb-
re, R.Ruska, M.Libeka, V.Bērziņš, E.Jurisons. — Nr.� (janv. 
����)-  . — Rīga : Lauku Avīze, ����

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

P i e l .: ETP (Eiropas Tautas partija) grupa Eiropas 
Parlamentā (��.jūl.).
P i e l .: Nedēļa kabatā (iznāk piektdienās).
P i e l .: Rāmavas izstāžu vēstnesis (�.okt.).
P i e l .: Tepat, Eiropā (iznāk sestdienās).
P i e l .: Mājas Viesis.

ISSN ����-����
URL: http://www.la.lv/
UDK ��

���. Latvijas Dzelzceļnieks : valsts akciju sabiedrības 
„Latvijas Dzelzceļš” nedēļas laikraksts / red. Andrejs Kauf-
manis. — Nr.� (janv. ����)-  . — Rīga : Latvijas Dzelz-
ceļš, ����

Iznāk žurnāla formātā.
Reizi nedēļā
Latviešu, krievu val.

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

URL: http://www.ldz.lv/
UDK ��

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

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

UDK ��

���. Latvijas Sociālists : Latvijas Sociālistiskās partijas 
izd. = Социалист Латвии : изд. Социалист. партии Латвии / 
гл. ред. Альфред Рубикс. — Nr.� (marts ����)-  . — 
Rīga : Latvijas Sociālistiskā partija, ����

Trīs reizes gadā
Latviešu, krievu val.

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

URL: http://www.latsocpartija.lv/lapas_lv/avize.html
UDK ��

���. Latvijas TeleVīzijas Programma / galv. red. Liene 
Kilbloka. — Nr.� (marts ����)-  . — Rīga : Izdevniecības 
nams „Fenster”, ����

Reizi nedēļā
Līdz Nr.��(���) nos.: Televīzijas Programma.

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

ISSN ����-����
UDK ��

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

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

URL: http://www.lau.lv/
UDK ��

���. Lielvārdes Novada Ziņas [elektronisks resurss] : 
Lielvārdes novada pašvaldības izd. : Lielvārde, Jum-
prava, Lēdmane / red. Beata Kempele. — Nr.� (���) 
(����)-  . — Lielvārde : Lielvārdes novada dome, ����

Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lp. : il., krās. il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.lielvarde.lv/page/���
UDK ��

���. LiepU Vēstis : Liepājas Universitātes laikraksts. — 
Dec. (����)-  . — Liepāja : Liepājas Universitāte, ����

Nav zināms
Dec., � lpp. : il. ; �� cm.  ��� eks.

UDK ��

���. Liesma : laikraksts 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 .: Beverīna (pie Nr.�, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, 
���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���).
P i e l .: Burtnieks (pie Nr.��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, 
��, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���).
P i e l .: Kocēnu novadā (pie Nr.�, ��, ��, ��, ��, ��, 
��, ��, ��, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���).
P i e l .: Mazsalacas novadā (pie Nr.�, ��, ��, ��, ��, 
��, ��, ��, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���).
P i e l .: Naukšēnu novadā (pie Nr.�, ��, ��, ��, ��, 
��, ��, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���).
P i e l .: Rūjienietis (Nr.�, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, 
���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���).
P i e l .: Valmierietis (pie Nr.��, ��, ��, ��, ��, ��, ���, 
���, ���, ���, ���, ���).
P i e l .: Zaļā lapa (pie Nr.�, ��, ��, ��, ��, ��, ���, ���, 
���, ���, ���, ���).

ISSN ����-����
URL: http://www.eliesma.lv/
UDK ��

���. Limbažu Novada Ziņas : Limbažu novada pašval-
dības izd. — Nr.� (����)-  . — Limbaži : Limbažu nova-
da pašvaldība : Laikraksts „Auseklis”, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.limbazi.lv/limbau-novada-zias.html
UDK ��

http://www.latgaleslaiks.lv/
http://www.la.lv/
http://www.ldz.lv/
http://www.latsocpartija.lv/lapas_lv/avize.html
http://www.lau.lv/
http://www.lielvarde.lv/page/341
http://www.eliesma.lv/
http://www.limbazi.lv/limbau-novada-zias.html


��

���. Lizuma Vēstis : Lizuma pagasta avīze : informatīvs 
izd. / sagat. Ligita Ozoliņa. — Nr.� (����)-  . — Lizums : 
Lizuma pagasta pārvalde, ����

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

UDK ��

���. Līgatnes Novada Ziņas [elektronisks resurss] : Lī-
gatnes novada domes informatīvs izd. / sagat. Anita Jaun-
zeme. — Nr.�(��) (jūn. ����)-  . — Līgatne : Līgatnes 
novada dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �, � lp. : il., krās. il.

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.ligatne.lv/ligatnes-novada-zinas
UDK ��

���. Līvānu Novada Vēstis : informatīvais izd. Līvānu 
pilsētai, Rožupes, Turku, Sutru, Rudzātu, Jersikas pagas-
tiem / atb. par izd. Ginta Kraukle. — Nr.� (����)-  . — 
Līvāni : Līvānu novada dome, ����

Reizi mēnesī
Latviešu un krievu val. vienā izdevumā.

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.livani.lv/page/���
UDK ��

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

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

P i e l .: Kaktuss : Meirānu Kalpaka pamatskolas avī-
zīte.
P i e l .: Saldskābmaize : Lubānas vidusskolas sko-
lēnu avīzīte.

URL: http://www.lubana.lv/lv/novadaavze
UDK ��

���. Ludzas Novada Vēstis : Ludzas novada pašvaldības 
bezmaksas informatīvais izd. — Nr.� (nov. ����)-  . — 
Ludza : Ludzas novada pašvaldība, ����

Reizi mēnesī
Latviešu, krievu val.

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

UDK ��

���. Ludzas Zeme : laikraksts Ciblas, Kārsavas, Ludzas, 
Zilupes 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 ��

���. Lūznavas Ziņas [elektronisks resurss] : Lūznavas 
pagasta pārvaldes informatīvais izd. — Nr.� (dec. 
����)-  . — Lūznava : Lūznavas pagasta pārvalde, ����

Neregulāri
Latviešu, krievu val.

Marts, � lp. : krās. il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.

URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 
rs/�/�/��

UDK ��

���. Ļaudis un Darbi : Jēkabpils novada pašvaldības 
informativais izd. : no Ābeļiem līdz Jadvigovai / sast. Ieva 
Jātniece. — Nr.� (okt. ����)-  . — Jēkabpils : Jēkabpils 
novada dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/Jekabpils_no 

vada_domes_informativais_izdevums_Laudis_un_darbi/
UDK ��

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

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

URL: http://www.laudona.lv/index.php?p=����&lang=
���&pp=����

UDK ��

���. Madonas Novada Vēstnesis : Madonas novada 
pašvaldības informatīvais izd. / atb. par izd. Dzintra Stra-
diņa. — Nr.� (sept. ����)-  . — Madona : Laikraksts 
Stars, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.madona.lv/lat/?ct=nvestnesis&fu= 

read&id=���&start=�
UDK ��

���. Malienas Ziņas : laikraksts Alūksnes un Apes no-
vadam / red. Aivita Lizdika Nr.�-�, �-��, ��-���, ���-��� ; 
red. p.i. Dace Plaude Nr.�-�, ��-��, ���-���, ���, red. Nr.���-
���. — Nr.� (maijs ����)-  . — Alūksne : Malienas Ziņas, 
����

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

P i e l .: Izklaidei un atpūtai.
P i e l .: Senioru Vēstis (��.janv., ��.febr., ��.marts, 
��.apr., ��.jūn., ��.jūl., ��.aug., ��.sept., ��.okt., 
��.nov., ��.dec.).
P i e l .: Skolā pie Jāņkalniņa (pie Nr.��, ��, ��, ���).

ISSN ����-����
URL: http://www.malienaszinas.lv/
UDK ��

���. Maltas Ziņas : Maltas pagasta pārvaldes infor-
matīvais izd. — Nr.� (����)-  . — Malta : Maltas pagasta 
pārvalde, ����

Laikraksts iekļauts „Панорама Резекне” lappusēs.
Reizi mēnesī
Latviešu, krievu valodā.

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

UDK ��

���. Maltas Ziņas : Maltas pagasta pārvaldes infor-
matīvais izd. — Nr.� (����)-  . — Rēzekne : Панорама 
Резекне, ����

Laikraksts iekļauts „Панорама Резекне” lappusēs.

http://www.ligatne.lv/ligatnes-novada-zinas
http://www.livani.lv/page/290
http://www.lubana.lv/lv/novadaavze
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/50
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/50
http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/Jekabpils_novada_domes_informativais_izdevums_Laudis_un_darbi/
http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/Jekabpils_novada_domes_informativais_izdevums_Laudis_un_darbi/
http://www.laudona.lv/index.php?p=2663&lang=728&pp=7917
http://www.laudona.lv/index.php?p=2663&lang=728&pp=7917
http://www.madona.lv/lat/?ct=nvestnesis&fu=read&id=477&start=1
http://www.madona.lv/lat/?ct=nvestnesis&fu=read&id=477&start=1
http://www.malienaszinas.lv/


��

Reizi mēnesī
Latviešu, krievu valodā.

Nr.��(��), � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

���. Mana Ozolaine [elektronisks resurss]. — Nr.� 
(����)-  . — Ozolaine : Ozolaines pagasta pārvalde, 
����

Reizi ceturksnī
Jūn./jūl. — okt./nov., �, � lp. : krās. il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

���. Mazsalacas Ziņu Lapa. — [Nr.�] (sept. 
����)-  . — Mazsalaca : [Mazsalacas novada dome], 
����

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

UDK ��

���. Mazsalacas Ziņu Lapa. — [Nr.�] (sept. 
����)-  . — Mazsalaca : [Mazsalacas novada dome], 
����

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

UDK ��

���. Mazsalacas Ziņu Lapa. — [Nr.�] (sept. 
����)-  . — Mazsalaca : [Mazsalacas novada dome], 
����

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

UDK ��

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

Speciālizlaidums Nr.��/�.
Divreiz mēnesī

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Mākoņkalna Pagasta Avīze [elektronisks re-
surss]. — Nr.� (dec. ����)-  . — Lipuški : Mākoņkalna 
pagasta pārvalde, ����

Trīs reizes gadā
Latviešu, krievu val.

Janv., sept., okt., �, � lp. : krās. il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

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

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

URL: http://www.malpils.lv/pub/?id=���
UDK ��

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

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.malpils.lv/pub/?id=���
UDK ��

���. Mārcienas Ziņas : Mārcienas pagasta pārvaldes 
avīze / red. Uldis Liniņš. — Nr.� (maijs ����)-  . — Mār-
ciena : Mārcienas pagasta pārvalde, ����

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

UDK ��

���. Mārupes Vēstis [elektronisks resurss] : Mārupes 
novada domes informatīvais izd. — Nr.� (jūl. ����)-  . — 
Mārupe : Mārupes novada dome, ����

Reizi mēnesī
Janv.-dec., �� lp. : il., krās. il., tab.  ����, ���� eks.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
Iznāk arī iespiestā formā kā laikr. „Rīgas Apriņķa Avīze” 

piel.
URL: http://www.marupe.lv/lv/doc/jaunumi/marupes-

vestis/
UDK ��

���. Metalurgs : akciju sabiedrības „Liepājas meta-
lurgs” laikraksts / 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 laikraksts / 
galv. red. Juris Kalve. — Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : 
Kalve VJ, ����

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

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

���. Mērsraga Avīze : Mērsraga novada pašvaldības 
izd. / red. Andris Klēvers. — Nr.�� (����)-  . — Mērs-
rags : Mērsraga novada pašvaldība, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.mersrags.lv/M_raga_Avize.htm
UDK ��

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

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

UDK ��

http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/56
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http://www.mersrags.lv/M_raga_Avize.htm


��

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

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

ISSN ����-����
UDK ���

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

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

ISSN ����-����
UDK ���

���. Mūsu Novada Vēstis : Strenču novada pašvaldības 
informatīvais izd. : Strenči, Seda, Jērcēni, Plāņi / sast. Ginta 
Gailīte. — Nr.� (����)-  . — Strenči : Strenču novada 
pašvaldība, ����

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

UDK ��

���. Nagļu Vēstis [elektronisks resurss]. — Nr.� (dec. 
����)-  . — Nagļi : Nagļu pagasta pārvalde, ����

Sešas reizes gadā
Febr.-dec., �, � lp. : krās. il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

���. Naukšēnu Cilvēkvēstis : Naukšēnu novada paš-
valdības informatīvs izd. : mēnešraksts katram ķonietim, 
kārķēnietim un naukšēnietim. — Nr.� (����)-  . — 
Naukšēni : Naukšēnu novada pašvaldība, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.naukseni.lv/?lang=�&id=��
UDK ��

���. Nautrēnu Ziņas : Nautrēnu pagasta pārvaldes 
informatīvais izd. — Nr.� (����)-  . — Nautrēni : Naut-
rēnu pagasta pārvalde, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

���. Nautrēnu Ziņas : Nautrēnu pagasta pārvaldes 
informatīvais izd. — Nr.� (����)-  . — Nautrēni : Naut-
rēnu pagasta pārvalde, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

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

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.katedrale.lv/index.php?id=�����
UDK ��

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

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

P i e l .: Būvniecība Latvijā (pie Nr.���).
P i e l .: Izglītība ���� (pie Nr.���, ���).
P i e l .: Mazās ostas Latvijā (pie Nr.��).
P i e l .: „Neatkarīgā” Aizkrauklē (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” Gulbenē (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Jelgavā (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Jēkabpilī (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Jūrmalā (pie Nr.��).
P i e l .: „Neatkarīgā” Kuldīgā (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” Preiļos (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Rēzeknē (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Rīgā (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” Stopiņos (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 .: Ražots Latvijā (pie Nr.���).
P i e l .: TaVa Programma.

ISSN ����-����
URL: http://www.nra.lv/
UDK ��

���. Neatkarīgās Tukuma Ziņas : laikraksts Tukuma, 
Kandavas, Engures un Jaunpils novadiem / galv. red. Ivon-
na Plaude. — Nr.� (febr. ����)-  . — Tukums : Novadu 
Ziņas, ����

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

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

ISSN ����-����
URL: http://www.ntz.lv/
UDK ��

http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/54
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��

���. Neretas Novada Vēstis : Neretas novada domes 
informatīvais izd. — Nr.� (����)-  . — Nereta : Neretas 
novada dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://neretasnovads.lv/index.php?option=com_

content&view=category&layout=blog&id=��&Itemid=���
UDK ��

���. Neretas Novada Vēstis : Neretas novada domes 
informatīvais izd. — Nr.� (����)-  . — Nereta : Neretas 
novada dome, ����

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

URL: http://neretasnovads.lv/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=��&Itemid=���

UDK ��

���. Neretas Novada Vēstis : Neretas novada domes 
informatīvais izd. — Nr.� (����)-  . — Nereta : Neretas 
novada dome, ����

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

URL: http://neretasnovads.lv/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=��&Itemid=���

UDK ��

���. Nīcas Novada Vēstis : Nīcas novada domes bez-
maksas izd. / sast. Gunita Šime. — Nr.� (����)-  . — Nī-
ca : Nīcas novada dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://nica.lv/nicas-novada-vestis/
UDK ��

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

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.incukalns.lv/public/lat/laikraksts/
UDK ��

���. Novada Vēstis : Salas novada pašvaldības izd. — 
Nr.� (����)-  . — Sala : Salas novada pašvaldība, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.salasnovads.lv/index�.php?sadID= 

���
UDK ��

���. Novada Vēstis : Salas novada pašvaldības izd. — 
Nr.� (����)-  . — Sala : Salas novada pašvaldība, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.salasnovads.lv/index�.php?sadID= 

���
UDK ��

���. Novadnieks : laikraksts Aglonas, Līvānu, Preiļu, 
Riebiņu, Vārkavas novadam / red. Tamāra Elste. — Nr.� 
(marts ����)-  . — Preiļi : Novadnieks. Redakcija, ����

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

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

���. Ogres Vēstis Visiem : pārnovadu laikraksts / galv. 
red. Dzintra Mozule. — Nr.� (janv. ����)-  . — Ogre : 
OVV, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.ogresvestisvisiem.lv/
UDK ��

���. Ogrēnietis : Ogres novada pašvaldības laikraksts / 
red. N.Sapožņikovs. — Nr.� (janv. ����)-�� (��) (����), 
Nr.� (���) (janv. ����)-  . — Ogre : Ogres novada paš-
valdība, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izdev 

ums__ogrenietis_/����/
UDK ��

���. Ogrēnietis : Ogres novada pašvaldības laikraksts / 
red. N.Sapožņikovs. — Nr.� (janv. ����)-�� (��) (����), 
Nr.� (���) (janv. ����)-  . — Ogre : Ogres novada 
pašvaldība, ����

No ����.g. Nr.�� līdz ����.g. Nr.� bibliotēka laikrakstu 
nesaņēma.

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izdev 

ums__ogrenietis_/����/
UDK ��

���. Olaines Domes Vēstis : Olaines novada pašvaldības 
informatīvs izd. — [Nr.�] (febr. ����)-  . — Olaine : 
Olaines novada dome, ����

Reizi mēnesī
Latviešu, krievu val.

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.olaine.lv/domes-vestis���
UDK ��

���. Ozolmuižas Ziņas [elektronisks resurss] : Ozol-
muižas pagasta pārvaldes informatīvais izd. — Nr.� (dec. 
����)-  . — Ozolmuiža : Ozolmuižas pagasta pārvalde, 
����

Reizi ceturksnī
Latviešu, krievu val.

Nr.�(��) — �(��), � lp. : krās. il.  ���, ��� eks.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��
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��

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

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.ozolnieki.lv/?id=��
UDK ��

���. Ozolupe : Vārkavas novada pašvaldības infor-
matīvais izd. / sast. M.Praņevska. — Okt. (����)-  . — 
Vārkava : Vārkavas novada dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.varkava.lv/lv/kreisa-izvelne/novada-

avize
UDK ��

���. Pastnieks : pilsētas nedēļas avīze / galv. red. Dzin-
tars Zaļūksnis ; red. Aleksejs Aļohins ; red. vietnieks Va-
lentīns Veselovs Nr.�-�� ; galv. red. vietnieks Andris Petrovs 
Nr.��-��. — Nr.� (aug. ����)-  . — Rīga : BAGGY, ����

Laikraksts lasāms no abām pusēm, otrā pusē nos.: 
Почтальон.

Reizi nedēļā
Latviešu, krievu val.

Nr.�-��, �� lpp. : il., krās. 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 ��

���. Pārgaujas Novada Vēstis : Pārgaujas novada paš-
valdības informatīvais izd. : Stalbes pagasts, Raiskuma 
pagasts, Straupes pagasts. — Nr.� (aug. ����)-  . — 
[Stalbe] : Pārgaujas novada pašvaldība, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.pargaujasnovads.lv/pasvaldibas-

avize
UDK ��

���. Pāvilostas Novada Ziņas : Pāvilostas novada infor-
matīvais izd. / galv. red. Marita Horna ; red. Vita Braže. — 
Nr.� (����)-  . — Pāvilosta : Pāvilostas novada dome, 
����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.pavilosta.lv/rightmenu�/avize/���� 

gads
UDK ��

���. Pāvilostas Novada Ziņas : Pāvilostas novada infor-
matīvais izd. / galv. red. Marita Horna ; red. Vita Braže. — 
Nr.� (����)-  . — Pāvilosta : Pāvilostas novada dome, 
����

Reizi mēnesī

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

UDK ��

���. Pļaviņu Novada Ziņas : Pļaviņu novada domes 
informatīvais izd. / sast. A.Lasmane. — Nr.� (aug. 
����)-  . — Pļaviņas : Pļaviņu novada dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.plavinas.lv/index.php/paviu-zias.ht 

ml
UDK ��

���. Poliklīnika. — [sept. ����]-  . — Rīga : Bonum 
Medicorum, ����

Nav zināms
Sept., � lpp. : krās. il. ; �� cm.

UDK ��

���. Preiļu Novada Vēstis : Preiļu novada domes in-
formatīvais izd. = Вести Прейльского края : информ. изд. 
думы Прейльского края / atb. par izd. Maija Paegle. — 
Nr.� (����)-  . — Preiļi : Preiļu novada dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.preili.lv/page.php?id=���
UDK ��

���. Priekules Novada Ziņas : Priekules novada domes 
izd. / atb. par izd. Inga Dārzniece, Solvita Ķerķe Nr.�-�. — 
Nr.� (janv. ����)-  . — Priekule : Priekules novada 
dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.priekulesnovads.lv/novada-zinas
UDK ��

���. Priekuļu Novada Vēstis : Priekuļi, Liepa, Mārsnēni, 
Veselava : Priekuļu novada pašvaldības informatīvais 
izd. — Nr.� (nov. ����)-  . — Priekuļi : Priekuļu novada 
pašvaldība, ����

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

UDK ��

���. Priekuļu Novada Vēstis : Priekuļi, Liepa, Mārsnēni, 
Veselava : Priekuļu novada pašvaldības informatīvais 
izd. — Nr.� (nov. ����)-  . — Priekuļi : Priekuļu novada 
pašvaldība, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.priekuli.lv/index.php?id=a
UDK ��

���. Raunas Novada Vēstis : Raunas novada informa-
tīvais izd. — Nr.�� (marts ����)-  . — Rauna : Raunas 
novada dome, ����

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

Turpinājums no izd.: Raunas un Drustu Vēstis (sk. LNB 
„Valsts nozīmes kopkatalogs”).

http://www.ozolnieki.lv/?id=65
http://www.varkava.lv/lv/kreisa-izvelne/novada-avize
http://www.varkava.lv/lv/kreisa-izvelne/novada-avize
http://www.pargaujasnovads.lv/pasvaldibas-avize
http://www.pargaujasnovads.lv/pasvaldibas-avize
http://www.pavilosta.lv/rightmenu2/avize/2011gads
http://www.pavilosta.lv/rightmenu2/avize/2011gads
http://www.plavinas.lv/index.php/paviu-zias.html
http://www.plavinas.lv/index.php/paviu-zias.html
http://www.preili.lv/page.php?id=921
http://www.priekulesnovads.lv/novada-zinas
http://www.priekuli.lv/index.php?id=a


��

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.rauna.lv/index.php?p=����&lang=��

��&pp=����
UDK ��

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

Reizi nedēļā
Latviešu, krievu val.

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

Speciālais bloks: Transports (iznāk ceturtd.).
ISSN ����-����
URL: http://www.reklama.lv/
UDK ��

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

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

ISSN ����-����
URL: http://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 Novada Ziņas : Rēzeknes novada 
pašvaldības bezmaksas informatīvais izd. — Nr.� (febr. 
����)-  . — Rēzekne : Rēzeknes novada pašvaldība, 
����

Sešas reizes gadā
Latviešu, krievu val.

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/���
UDK ��

���. Rēzeknes Novada Ziņas : Rēzeknes novada 
pašvaldības bezmaksas informatīvais izd. — Nr.� (febr. 
����)-  . — Rēzekne : Rēzeknes novada pašvaldība, 
����

Sešas reizes gadā
Latviešu, krievu val.

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/���
UDK ��

���. Rēzeknes Vēstis : Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un 
Viļānu novada laikraksts / 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: http://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., krās. il. ; �� cm.  �� ���, �� ��� eks.

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.rezekne.lv/dome/rezeknes-vestne 

sis/
UDK ��

���. Riebiņu Novada Ziņas : Riebiņu novada domes 
informatīvais izd. / atb. par izd. Rolands Naglis. — Nr.�(�) 
(jūl. ����)-  . — Riebiņi : Riebiņu novada dome, ����

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

Iznāk arī krievu: Riebiņu Novada Ziņas.
Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.riebini.lv/lv/riebiunovada
UDK ��

���. Riebiņu Novada Ziņas : Riebiņu novada domes 
informatīvais izd. / atb. par izd. Rolands Naglis. — Nr.�(�) 
(jūl. ����)-  . — Riebiņi : Riebiņu novada dome, ����

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

Iznāk arī krievu: Riebiņu Novada Ziņas.
Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.riebini.lv/lv/riebiunovada
UDK ��

���. Riebiņu Novada Ziņas : Riebiņu novada domes 
informatīvais izd. / atb. par izd. Rolands Naglis. — Nr.�(�) 
(jūl. ����)-  . — Riebiņi : Riebiņu novada dome, ����

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

Iznāk arī krievu: Riebiņu Novada Ziņas.
Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.riebini.lv/lv/riebiunovada
UDK ��

���. Riebiņu Novada Ziņas : Riebiņu novada infor-
matīvais izd. / atb. par izd. Rolands Naglis. — Nr.�(�) (jūl. 
����)-  . — Riebiņi : Riebiņu novada dome, ����

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

Iznāk arī krievu: Riebiņu Novada Ziņas.
UDK ��

���. Riebiņu Novada Ziņas : Riebiņu novada infor-
matīvais izd. / atb. par izd. Rolands Naglis. — Nr.�(�) (jūl. 
����)-  . — Riebiņi : Riebiņu novada dome, ����

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

Iznāk arī krievu: Riebiņu Novada Ziņas.

http://www.rauna.lv/index.php?p=4661&lang=1103&pp=7685
http://www.rauna.lv/index.php?p=4661&lang=1103&pp=7685
http://www.reklama.lv/
http://www.latgaleslaiks.lv/
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/283
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/283
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/283
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/283
http://www.rv.lv/
http://www.rezekne.lv/dome/rezeknes-vestnesis/
http://www.rezekne.lv/dome/rezeknes-vestnesis/
http://www.riebini.lv/lv/riebiunovada
http://www.riebini.lv/lv/riebiunovada
http://www.riebini.lv/lv/riebiunovada


��

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.riebini.lv/lv/riebiunovada
UDK ��

���. Riebiņu Novada Ziņas : Riebiņu novada infor-
matīvais izd. / atb. par izd. Rolands Naglis. — Nr.�(�) (jūl. 
����)-  . — Riebiņi : Riebiņu novada dome, ����

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

Iznāk arī krievu: Riebiņu Novada Ziņas.
Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.riebini.lv/lv/riebiunovada
UDK ��

���. Riebiņu Novada Ziņas : Riebiņu novada infor-
matīvais izd. / atb. par izd. Valdis Mičulis Nr.�-�, Rolands 
Naglis Nr.�-�. — Nr.�(�) (jūl. ����)-  . — Riebiņi : 
Riebiņu novada dome, ����

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

Iznāk arī krievu: Riebiņu Novada Ziņas.
UDK ��

���. Riebiņu Novada Ziņas : информ. изд. Риебинь-
ской краевой думы / отв. за вып. Валдис Мичулис N �-�, 
Роландс Наглис N �-�. — Nr.�(�) (jūl. ����)-  . — Rie-
biņi : Риебиньская краевая дума, ����

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

Iznāk arī latviešu: Riebiņu Novada Ziņas.
UDK ��

���. Riebiņu Novada Ziņas : информ. изд. Риебиньской 
краевой думы / отв. за вып. Роландс Наглис. — Nr.�(�) 
(jūl. ����)-  . — Riebiņi : Риебиньская краевая дума, 
����

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

Iznāk arī latviešu: Riebiņu Novada Ziņas.
UDK ��

���. Riebiņu Novada Ziņas : информ. изд. Риебиньской 
краевой думы / отв. за вып. Роландс Наглис. — Nr.�(�) 
(jūl. ����)-  . — Riebiņi : Риебиньская краевая дума, 
����

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

Iznāk arī latviešu: Riebiņu Novada Ziņas.
UDK ��

���. Riebiņu Novada Ziņas : информ. изд. Риебиньской 
краевой думы / отв. за вып. Роландс Наглис. — Nr.�(�) 
(jūl. ����)-  . — Riebiņi : Риебиньская краевая дума, 
����

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

Iznāk arī latviešu: Riebiņu Novada Ziņas.
Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.riebini.lv/lv/riebiunovada
UDK ��

���. Riebiņu Novada Ziņas : информ. изд. Риебинь-
ской краевой думы / отв. за вып. Роландс Наглис. — 
Nr.�(�) (jūl. ����)-  . — Riebiņi : Риебиньская краевая 
дума, ����

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

Iznāk arī latviešu: Riebiņu Novada Ziņas.
Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.riebini.lv/lv/riebiunovada
UDK ��

���. Riebiņu Novada Ziņas : информ. изд. Риебинь-
ской краевой думы / отв. за вып. Роландс Наглис. — 
Nr.�(�) (jūl. ����)-  . — Riebiņi : Риебиньская краевая 
дума, ����

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

Iznāk arī latviešu: Riebiņu Novada Ziņas.
Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.riebini.lv/lv/riebiunovada
UDK ��

���. Riebiņu Novada Ziņas : информ. изд. Риебинь-
ской краевой думы / отв. за вып. Роландс Наглис. — 
Nr.�(�) (jūl. ����)-  . — Riebiņi : Риебиньская краевая 
дума, ����

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

Iznāk arī latviešu: Riebiņu Novada Ziņas.
Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.riebini.lv/lv/riebiunovada
UDK ��

���. Rikava [elektronisks resurss] : Rikavas pagasta pār-
valdes informatīvais izd. — [Nr.�] (����)-  . — Rikava : 
Rikavas pagasta pārvalde, ����

Divreiz gadā
Febr. — apr./maijs, �, �� lp. : krās. il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

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

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

P i e l .: Baldones Ziņas (iznāk reizi mēnesī).
P i e l .: Saulkrastu Domes Ziņas (pie Nr.��, ��, ��, 
��, ��, ��).
P i e l .: Turies,Ķekava! (pie Nr.��, ��, ��, ��, ��).
P i e l .: Siguldas Novada Ziņas (pie Nr.�, ��, ��, ��, 
��, ��, ��, ��, ��).
P i e l .: Babītes Ziņas.
P i e l .: Ķekavas Novads.
P i e l .: Mārupes Vēstis (pie Nr.��, ��, ��, ��, ��, ��, 
��, ��, ��).
P i e l .: Ropažu Vēstis (pie Nr.�, ��, ��, ��, ��, ��).
P i e l .: TaVa Programma.
P i e l .: Tēvzemīte.

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

http://www.riebini.lv/lv/riebiunovada
http://www.riebini.lv/lv/riebiunovada
http://www.riebini.lv/lv/riebiunovada
http://www.riebini.lv/lv/riebiunovada
http://www.riebini.lv/lv/riebiunovada
http://www.riebini.lv/lv/riebiunovada
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/59
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/59
http://www.aprinkis.lv/


��

���. Rīgas Santīms : RS : bezmaksas reklāmas avīze. — 
Nr.� (nov. ����)-  . — Rīga : Izdevniecības nams „Pe-
tits”, ����

Reizi nedēļā
Latviešu, krievu val.

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

UDK ��

���. Rīgas Satiksmes Darbinieks. — Nr.� (apr. 
����)-  . — Rīga : Rīgas satiksme, ����

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

P i e l .: Arodbiedrības Vēstnesis.
Iznāk arī latviešu: Rīgas Satiksmes Darbinieks.
UDK ��

���. Rīgas Satiksmes Darbinieks. — Nr.� (apr. 
����)-  . — Rīga : Rīgas satiksme, ����

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

P i e l .: Arodbiedrības Vēstnesis.
Iznāk arī krievu: Rīgas Satiksmes Darbinieks.
UDK ��

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

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

Iznāk speciālizlaidums: Laimīgās Mīklas.
ISSN ����-����
URL: http://www.rigasvilni.lv/
UDK ��

���. Rokdarbi / red. Dzintra Šulce. — [Nr.�] 
(����)-  . — Baldone : Unda IK, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.pavards.lv/
UDK ��

���. Ropažu Vēstis [elektronisks resurss] : Ropažu 
novada pašvaldības izd. — Nr.� (����)-  . — Ropaži : 
Ropažu novada pašvaldība, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), � lp. : krās. il.  ����, ���� eks.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.ropazi.lv/?ct=aviize&show=����
UDK ��

���. Rundāles Novada Ziņas : Rundāles novada domes 
informatīvs izd. / sast. Laura Ārente, Kristīne Kociņa. — 
Nr.� (����)-  . — Rundāle : Rundāles novada dome, 
����

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

Laikraksts turpina „Rundāles Pagasta Ziņas” kopnu-
merāciju.

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.rundale.lv/lv/rundales_novada_zin 

as.htm
UDK ��

���. Salacgrīvas Novada Ziņas : Salacgrīvas novada izd. / 
red. Ilga Tiesnese. — Nr.� (sept. ����)-  . — Salacgrīva : 
Salacgrīvas novada dome : Laikraksts „Auseklis”, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/

salacgrivas_zinas/
UDK ��

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

Laikraksts lasāms no abām pusēm, otrā pusē nos.: 
Саласпилс вестис.

Divreiz mēnesī
Latviešu, krievu val.

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.salaspils.lv/lv/salaspils-vestis-info/
UDK ��

���. Saldus Novada Vēstis [elektronisks resurss] : Sal-
dus novada bezmaksas izd. / sagat. Maija Rjabova. — Nr.� 
(febr. ����)-  . — Saldus : Saldus novada dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(febr.) — ��(dec.), �-�� lpp. : il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.saldus.lv/�-lapai-�-kolonas/zinas�/sal 

dus-novada-vestis/
UDK ��

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

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

ISSN ����-����
URL: http://www.sz.lv/
UDK ��

���. Saulkrastu Avīze / red. p.i. Mare Pētersone. — 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.(Nr.�) — dec.(Nr.��), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.  ����, ���� 
eks.

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.saulkrasti.lv/index.php/lv/saulkrastu-

domes-zias
UDK ��

���. Sējas Novada Ziņas [elektronisks resurss] : Sējas 
novada domes informatīvs izd. — Nr.� (nov. ����)-  . — 
Sēja : Sējas novada pašvaldība, ����

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

http://www.rigasvilni.lv/
http://www.pavards.lv/
http://www.ropazi.lv/?ct=aviize&show=2011
http://www.rundale.lv/lv/rundales_novada_zinas.htm
http://www.rundale.lv/lv/rundales_novada_zinas.htm
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/salacgrivas_zinas/
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/salacgrivas_zinas/
http://www.salaspils.lv/lv/salaspils-vestis-info/
http://www.saldus.lv/1-lapai-2-kolonas/zinas2/saldus-novada-vestis/
http://www.saldus.lv/1-lapai-2-kolonas/zinas2/saldus-novada-vestis/
http://www.sz.lv/
http://www.saulkrasti.lv/index.php/lv/saulkrastu-domes-zias
http://www.saulkrasti.lv/index.php/lv/saulkrastu-domes-zias


��

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.seja.lv/index.php?p=�����&lang= 

���
UDK ��

���. Siets [elektronisks resurss] : Rēzeknes novada 
Lendžu pagasta pārvaldes informatīvais izd. — Nr.� (��) 
(dec. ����)-  . — Lendži : Lendžu pagasta pārvalde, 
����

Sešas reizes gadā
Febr.(Nr.��) — dec.(Nr.�� ), � lp. : il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

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

Iznāk žurnāla formātā.
Reizi mēnesī

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Siguldas Elpa : reģionālais laikraksts / red. Inese 
Pliena Nr.�-��, Ieva Karlsberga Nr.��-��. — Nr.� (maijs 
����)-  . — Sigulda : Siguldas Elpa, ����

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

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

Izdevējs: Rīgas Apriņķa Avīze Nr.�-��.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Siguldas Novada Ziņas [elektronisks resurss] : 
Siguldas novada domes informatīvais izd. — Nr.� (janv. 
����)-  . — Sigulda : Siguldas novada dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), � lp. : il., krās. il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
Iznāk arī iespiestā formā kā laikraksta „Rīgas Apriņķa 

Avīze” piel.
URL: http://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/sigul 

das_novada_zinas�/
UDK ��

���. Silmalas Dzīve [elektronisks resurss] : Silmalas 
pagasta informatīvais izd. — Nr.� (nov. ����)-  . — 
Gorņica (Rēzeknes raj.) : Silmalas pagasta pārvalde, ����

Reizi mēnesī
Paral. latviešu, krievu val.

Nr.�(���) — ��(���), � lp. : il.  ��� eks.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

���. Skrīveru Vārds : Skrīveru novada pašvaldības izd. / 
red. Ināra Mikažāne. — Nr.��� (jūn. ����)-  . — Skrīveri : 
Skrīveru novada dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.

URL: http://www.skriveri.lv/index.php?option=com_r
ubberdoc&view=category&id=��&Itemid=���

UDK ��

���. Skrīveru Vārds : Skrīveru novada pašvaldības izd. / 
red. Ināra Mikažāne. — Nr.��� (jūn. ����)-  . — Skrīveri : 
Skrīveru novada dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē. 
URL: http://www.skriveri.lv/index.php?option=com_r

ubberdoc&view=category&id=��&Itemid=���
UDK ��

���. Skrundas Novads : Skrundas novada pašvaldības 
informatīvais izd. / atb. par izd. Zane Eglīte ; red. Ieva Be-
nefelde. — Marts (����)-  . — Skrunda : Skrundas 
novada pašvaldība, ����

Reizi mēnesī
Febr.-jūn., sept.-dec., �-� lpp. : il. ; �� cm.  ���� eks.

Speciālizl.: Skrundas kultūras namam — �� (��.okt.).
Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://skrundasnovads.lv/avize.php
UDK ��

���. Smiltenes Novada Domes Vēstis [elektronisks 
resurss] : Smiltenes novada pašvaldības informatīvais bez-
maksas izd. — Nr.� (��.janv. ����)-  . — Smiltene : Smil-
tenes novada dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(�) — ��(��), �� lp. : il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.smiltene.lv/domes_vestis
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 laikraksts / galv. 
red. Silvija Piļka. — Nr.� (apr. ����)-  . — Aizkraukle : 
Staburags, ����

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: http://www.staburags.lv/
UDK ��

���. Stars : Madonas reģiona laikraksts / 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.

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

http://www.seja.lv/index.php?p=10947&lang=574
http://www.seja.lv/index.php?p=10947&lang=574
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/49
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/49
http://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/siguldas_novada_zinas1/
http://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/siguldas_novada_zinas1/
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/61
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/61
http://www.skriveri.lv/index.php?option=com_rubberdoc&view=category&id=66&Itemid=141
http://www.skriveri.lv/index.php?option=com_rubberdoc&view=category&id=66&Itemid=141
http://www.skriveri.lv/index.php?option=com_rubberdoc&view=category&id=66&Itemid=141
http://www.skriveri.lv/index.php?option=com_rubberdoc&view=category&id=66&Itemid=141
http://skrundasnovads.lv/avize.php
http://www.smiltene.lv/domes_vestis
http://www.staburags.lv/
http://www.estars.lv/


��

���. Stoļerovas Ziņas : Stoļerovas pagasta pārvaldes 
informatīvais izd. — [Nr.�] (����)-  . — Stoļerova : Sto-
ļerovas pagasta pārvalde, ����

Neregulāri
Apr., � lp. : krās. il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

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

Atjaunots ����.
Reizi mēnesī

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

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

���. Talsu Novada Ziņas : Talsu novada domes infor-
matīvais izd. / red. Inga Ieviņa. — Nr.� (okt. ����)-  . — 
Talsi : Talsu novada dome, ����

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

UDK ��

���. Talsu Novada Ziņas : Talsu novada domes infor-
matīvais izd. / red. Inga Priede. — Nr.� (okt. ����)-  . — 
Talsi : Talsu novada dome, ����

Reizi mēnesī
Janv.(Nr.�), jūn., sept., nov.(��), �� lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

���. Talsu Novada Ziņas : Talsu novada pašvaldības 
informatīvais izd. / red. Anita Zihelmane. — Nr.� (okt. 
����)-  . — Talsi : Talsu novada pašvaldība, ����

Reizi mēnesī
Febr.(Nr.��)- jūn., aug., nov.(��), �, �� lpp. : il. ; �� cm.

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.talsi.lv/novada-zinas
UDK ��

���. Talsu Vēstis : laikraksts Talsu, Dundagas, Rojas 
un Mērsraga novadam / galv. red. E.Juhņevičs ; red. M.Ba-
lode. — 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).
ISSN ����-����
UDK ��

���. Tauta un Veselība / red. Sarma Zvirbule. — Nr.� 
(aug./sept./okt. ����)-  . — Liepāja : Medicīna un prese, 
����

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

P i e l .: Ģimenes veselības avīze.
Iznāk arī krievu: Народ и здоровье.
Turpinājums no izd.: Tautas Veselība.
UDK ��

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

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

P i e l .: Vīriešu veselības avīze.
P i e l .: Mutes veselības avīze.
P i e l .: Bērnu veselības avīze (jūn.).

Iznāk arī krievu: Здоровье народа.
Izdevumu turpina: Tauta un Veselība.
UDK ��

���. Tava Izvēle : reklāmas laikraksts Vidzemē / red. 
Aija Bundule. — Nr.� (dec. ����)-  . — Valmiera : Mār-
ketinga un Reklāmas Aģentūra Laiks, ����

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

URL: http://www.tavaizvele.lv/
UDK ��

���. TaVa Programma : TV, radio, afiša, izklaide, 
portrets / red. Inese Krakopa. — Nr.� (marts ����)-  . — 
Rīga : Izdevniecības nams „Petits”, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

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

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

UDK ��

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

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.tukums.lv/tukuma-laiks
UDK ��

���. Tukuma Ziņotājs : avīze Engures, Jaunpils, Kan-
davas, Tukuma novadiem / galv. red. Linda Lūse. — Nr.� 
(maijs ����)-  . — Tukums : Tukuma Ziņotājs, ����

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

P i e l .: Engures novada ziņas (pie Nr.�, ��, ��, ��, 
��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��).
P i e l .: Pūres pagasta ziņas (pie Nr.��).

Kļūdaina kārtējā numerācija: iesp. Nr.��, jābūt Nr.�� ; 
iesp. Nr.��, jābūt Nr.��.

Kopnumerācija kļūdaina.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Tukuma Ziņotājs / galv. red. Linda Lūse. — Nr.� 
(maijs ����)-  . — Tukums : Tukuma Ziņotājs, ����

Citas nosaukumziņas: avīze Engures, Jaunpils, Kan-
davas, Tukuma novadiem Nr.�-��.

http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/63
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/63
http://www.svetdienasrits.lv/
http://www.talsi.lv/novada-zinas
http://www.tavaizvele.lv/
http://www.tukums.lv/tukuma-laiks


��

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

ISSN ����-����
UDK ��

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

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

UDK ��

���. TV Izklaide : laikraksta „Diena” nedēļas žur-
nāls : aktīvās atpūtas un TV ceļvedis nedēļai. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Dienas Mediji, ����

Izdevumu turpina pēc ��.-��.nov.: Dienas Izklaide.
Reizi nedēļā

�.-��.janv. — ��.-��.nov., �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

UDK ���

���. Vaduguns : Ziemeļlatgales laikraksts / red. 
E.Gabranovs. — Nr.� (marts ����)-  . — Balvi : Balvu 
Vaduguns, ����

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

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

���. Vaiņodes Novada Vēstis : Vaiņodes novada do-
mes bezmaksas informatīvais izd. / atb. par izd. Jana 
Planica Nr.�-�, Mārtiņš Fricsons Nr.�-��. — Nr.� (janv. 
����)-  . — Vaiņode : Vaiņodes novada dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.vainode.lv/saturs.php?id=novada_av 

ize
UDK ��

���. Vakar, Šodien, Rīt… : Sakstagala pagasta pār-
valdes informatīvais izd. / atb. par izd. Tamāra Tutina. — 
Nr.� (nov./dec. ����)-  . — Sakstagals : Sakstagala 
pagasta pārvalde, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

���. Vakar, Šodien, Rīt… : Sakstagala pagasta pār-
valdes informatīvais izd. / atb. par izd. Tamāra Tutina. — 
Nr.� (nov./dec. ����)-  . — Sakstagals : Sakstagala 
pagasta pārvalde, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē. 
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

���. Valkas Novada Vēstis [elektronisks resurss] : Valkas 
novada domes informatīvais izd. — Nr.� (����)-  . — 
Valka : Valkas novada dome, ����

Reizi mēnesī
Nr.��-��, � lp. : il.  ���� eks.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://valka.lv/valkas-novada-vestis/
UDK ��

���. Valmiera Domā un Rada : Valmieras pilsētas paš-
valdības informatīvais izd. — Nr.� (jūl. ����)-  . — Val-
miera : Valmieras pilsētas pašvaldība, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.valmiera.lv/zina/pasvaldiba/laikraks 

ts-valmiera-doma-un-rada
UDK ��

���. Valmiera Domā un Rada : Valmieras pilsētas paš-
valdības informatīvais izd. — Nr.� (jūl. ����)-  . — Val-
miera : Valmieras pilsētas pašvaldība, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.valmiera.lv/zina/pasvaldiba/laikraks 

ts-valmiera-doma-un-rada
UDK ��

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

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.vecpiebalga.lv/index.php?p=����&la

ng=���&pp=�����
UDK ��

���. Vecumnieku Novada Ziņas : Vecumnieku novada 
domes informatīvais izd. / red. Žanna Zālīte. — Nr.� 
(����)-  . — Vecumnieki : Vecumnieku novada dome, 
����

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

URL: http://www.vecumnieki.lv/index.php?option= 
com_content&task=view&id=����&Itemid=���

UDK ��

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

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

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

http://www.vaduguns.lv/
http://www.vainode.lv/saturs.php?id=novada_avize
http://www.vainode.lv/saturs.php?id=novada_avize
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/60
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/60
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/60
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/60
http://valka.lv/valkas-novada-vestis/
http://www.valmiera.lv/zina/pasvaldiba/laikraksts-valmiera-doma-un-rada
http://www.valmiera.lv/zina/pasvaldiba/laikraksts-valmiera-doma-un-rada
http://www.valmiera.lv/zina/pasvaldiba/laikraksts-valmiera-doma-un-rada
http://www.valmiera.lv/zina/pasvaldiba/laikraksts-valmiera-doma-un-rada
http://www.vecpiebalga.lv/index.php?p=9146&lang=647&pp=12926
http://www.vecpiebalga.lv/index.php?p=9146&lang=647&pp=12926
http://www.vecumnieki.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1154&Itemid=145
http://www.vecumnieki.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1154&Itemid=145
http://www.ventasbalss.lv/


��

���. Ventspils : tūrisma avīze / Ventspils Tūrisma in-
formācijas avīze. — [Nr.�] (����)-  . — Ventspils : Vents-
pils attīstības aģentūra, ����

Trīs reizes gadā
[Nr.�]-�, � lpp. : kartes, krās. il. ; �� cm.

Iznāk arī krievu: Вентспилс.
UDK ��

���. Ventspils Avīze. — Nr.�(��) (����)-  . — Vents-
pils : Laiks būvēt, ����

Reizi mēnesī
Latviešu, krievu val.

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

URL: http://www.ventspilsavize.lv/
UDK ��

���. Ventspils Novadnieks : Ventspils novada domes 
informatīvais bezmaksas izd. / red. Dainis Veidemanis. — 
Nr.� (apr. ����)-  . — Ventspils : Ventspils novada 
dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://ventspilsnovads.lv/index.php?option=co 

m_content&view=article&id=���&Itemid=���
UDK ��

���. Verēmu Ziņas [elektroniskais resurss] : Verēmu 
pagasta pārvaldes informatīvais izd. — [Nr.�] (dec. 
����)-  . — Verēmi : Verēmu pagasta pārvalde, ����

Sešas reizes gadā
Latviešu, krievu val.

Febr.-dec., � lp. : krās. il.  ��� eks.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

���. Vidzemes Piekraste : laikraksts / galv. red. Dace 
Sīkā ; red. Dina Dreiblate, Gunta Ozola. — Nr.� (dec. 
����)-  . — Saulkrasti : Fonds Zaļai Pasaulei, ����

Iznāk žurnāla formātā.
Reizi mēnesī

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Viesītes Novada Vēstis : Viesīte, Elkšņi, Rite, 
Sauka : Viesītes novada pašvaldības informatīvais izd. — 
Nr.� (sept. ����)-  . — Viesīte : Viesītes novada paš-
valdība, ����

Reizi mēnesī
Līdz ����.g. Nr.� iznāca: Viesītes Vēstis.

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

UDK ��

���. Viesītes Novada Vēstis : Viesīte, Elkšņi, Rite, 
Sauka : Viesītes novada pašvaldības informatīvais izd. — 
Nr.� (sept. ����)-  . — Viesīte : Viesītes novada 
pašvaldība, ����

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

UDK ��

���. Viesītes Novada Vēstis : Viesīte, Elkšņi, Rite, 
Sauka : Viesītes novada pašvaldības informatīvais izd. — 
Nr.� (sept. ����)-  . — Viesīte : Viesītes novada 
pašvaldība, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://viesite.lv/?cat=��&lang=lv
UDK ��

���. Viesītes Vēstis : Viesītes pašvaldības informatīvais 
izd. — Nr.� (����)-  . — Viesīte : Viesītes pilsētas dome, 
����

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

UDK ��

���. Viesītes Vēstis : Viesītes pašvaldības informatīvais 
izd. — Nr.� (����)-  . — Viesīte : Viesītes pilsētas dome, 
����

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

UDK ��

���. Viesītes Vēstis : Viesītes pašvaldības informatīvais 
izd. — Nr.� (����)-  . — Viesīte : Viesītes pilsētas dome, 
����

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

UDK ��

���. Viesītes Vēstis : Viesītes pašvaldības informatīvais 
izd. — Nr.� (����)-� (��)(����). — Viesīte : Viesītes 
pilsētas dome, ����

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

Izdevumu turpina: Viesītes Novada Vēstis.
UDK ��

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

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

ISSN ����-���X
URL: http://vieteja.lv/
UDK ��

���. Viļakas Novadā : Viļakas novada domes infor-
matīvais izd. — Nr.� (����)-  . — Viļaka : Viļakas novada 
dome, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://vilaka.lv/index.php?page=vilakas-novada-

informativais-izdevums
UDK ��

���. Viļakas Novadā : Viļakas novada domes infor-
matīvais izd. / red. Vineta Zeltkalne. — Nr.� (����)-  . — 
Viļaka : Viļakas novada dome, ����

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

http://www.ventspilsavize.lv/
http://ventspilsnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=713&Itemid=717
http://ventspilsnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=713&Itemid=717
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/65
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/65
http://viesite.lv/?cat=16&lang=lv
http://vieteja.lv/
http://vilaka.lv/index.php?page=vilakas-novada-informativais-izdevums
http://vilaka.lv/index.php?page=vilakas-novada-informativais-izdevums


��

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://vilaka.lv/index.php?page=vilakas-novada-

informativais-izdevums
UDK ��

���. Virgas Vēstis : Virgas pagasta pārvaldes izd. / atb. 
par izd. Liene Ķude. — Nr.� (����)-  . — Virga : Virgas 
pagasta pārvalde, ����

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 ��

���. Viss par Dūmvadiem : SIA SCHIEDEL Dūmvadu 
Sistēmas avīze. — [Nr.�] ����-  . — Rīga : SIA Schiedel 
Dūmvadu Sistēmas, ����

Neregulāri
����, � lpp. : krās. il. ; �� cm.

��

���. Vōrpa [elektronisks resurss] : Čornajas pagasta 
pārvaldes informatīvā lapa. — [Nr.�] (����)-  . — Čor-
naja : Čornajas pagasta pārvalde, ����

Reizi ceturksnī
Latviešu, krievu val.

Febr.(Nr.��) — nov.(Nr.��), � lp. : krās. il.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newslette 

rs/�/�/��
UDK ��

���. Zemgale : reģionālais laikraksts / galv. red. Sar-
mīte Šmite Nr.�-�, ��-�� ; galv. red. v.i. Andris Gavars Nr.�-
�� ; galv. red. Ligita Dāvidsone Nr.��-���. — Nr.� (apr. 
����)-  . — Dobele : Zemgale, ����

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

P i e l .: Auces Novada Vēstis (��.janv., ��.febr., 
��.martā, ��.apr., ��.maijā, ��.jūn., ��.jūl., ��.aug., 
�.sept., ��.okt., ��.nov., ��.dec.).
P i e l .: Dobeles Novada Ziņas (��.janv., �.febr., 
�.martā, ��.apr., ��.maijā, ��.jūn., ��.jūl., �.aug., 
��.sept., ��.okt., �.nov., ��.dec.).

ISSN ����-���X
URL: http://www.zemgalesia.lv/
UDK ��

���. Zemgales Ziņas / galv. red. Evita Puriņa. — Nr.� 
(okt. ����)-  . — Jelgava : RPD, ����

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

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

Izdevējs: Dienas Mediji Nr.�-�.
ISSN ����-����

URL: http://www.zz.lv/
UDK ��

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

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: http://www.ziemellatvija.lv/
UDK ��

���. Zilupes Novada Vēstis [elektronisks resurss] : 
Zilupes novada pašvaldības informatīvais izd. / atb. par izd. 
Aivars Dembovskis. — Nr.� (febr. ����)-  . — Zilupe : 
Zilupes novada pašvaldība, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(�) — �(�), �, � lp. : krās. il., tab.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://zilupe.lv/pasvaldiba/informativais-izdevu 

ms/
UDK ��

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

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

ISSN ����-����
URL: http://www.lza.lv/index.php?option=com_conte

nt&task=blogcategory&id=���&Itemid=���
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: http://www.zintnieks.lv/
UDK ��

���. Ziņu Lapa : Grobiņas novada domes izd. — Nr.� 
(aug. ����)-  . — Grobiņa : Grobiņas novada dome, 
����

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

UDK ��

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

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

ISSN ����-����
UDK ���

���. Айболит : Здоровье. Медицина. Жизнь / гл. ред. 
Г.Н.Воробьева. — Nr.� (����)-  . — Rīga : агенство 
„Кавказинтерпресс” : Fenster, ����

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

http://vilaka.lv/index.php?page=vilakas-novada-informativais-izdevums
http://vilaka.lv/index.php?page=vilakas-novada-informativais-izdevums
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/42
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/newsletters/2/5/42
http://www.zemgalesia.lv/
http://www.zz.lv/
http://www.ziemellatvija.lv/
http://zilupe.lv/pasvaldiba/informativais-izdevums/
http://zilupe.lv/pasvaldiba/informativais-izdevums/
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=170&Itemid=352
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=170&Itemid=352
http://www.zintnieks.lv/


��

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. / 
и.о. гл. ред. Алексей Щербаков N �-��, гл. ред. N ��-��� ; 
исполн. ред. Вера Макроменко ; зам. гл. ред. Александр 
Краснитский N ���-���. — Nr.� (nov. ����)-  . — Rīga : 
B&B Practicum, ����

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

P i e l .: Банки & финансы.
P i e l .: Бизнес & Балтия плюс.
P i e l .: Бизнес & референт.

ISSN ����-����
URL: http://www.bb.lv/
UDK ��

���. Бизнес & Балтия плюс : прил. к газ. „Бизнес & 
Балтия”. — Nr.� (okt. ����)-  . — Rīga : B&B Practicum, 
����

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

UDK ��

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

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

P i e l .: Телепрограмма.
Iznāk arī latviešu: Brīvā Daugava.
ISSN ����-����
URL: http://www.bdaugava.lv/
UDK ��

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

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

Iznāk arī latviešu: Ventas Balss.
ISSN ����-���X
URL: http://www.ventasbalss.ru/
UDK ��

���. Вентспилс : туристическая газ. / Вентспилс. 
Центр туристической информации. — [Nr.�] 
(����)-  . — Ventspils : Агентство развития Вентспил-
са, ����

Trīs reizes gadā
[Nr.�]-�, � lpp. : kartes, krās. il. ; �� cm.

Iznāk arī latviešu: Ventspils.
UDK ��

���. Вести : международный еженедельник / гл. ред. 
Владимир Шулаков ; зам. гл. ред. Карен Маркарян. — 
Nr.� (jūl. ����)-  . — Rīga : Fenster, ����
Nr.��(���) lasāms no abām pusēm, otrā pusē nos.: Вести +.

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

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

ISSN ����-����
URL: http://www.ves.lv/
UDK ��

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

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

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 .: Русский размер.
P i e l .: TV программа.

Iznāk ceturtdienas izd. ar nos.: Вести сегодня плюс.
ISSN ����-����
URL: http://www.vesti.lv/
UDK ��

���. Вести сегодня плюс : общественно-политичес-
кая газ. Латвии с еженедельными прил. / гл. ред. Алек-
сандр Блинов ; отв. ред. Константин Гайворонский, Сер-
гей Тыщенко ; зам. гл. ред. Наталья Севидова. — Nr. 
�(����) (febr. ����)-  . — Rīga : Fenster, ����

Līdz Nr.�� nos.: Вести сегодня +
Divreiz nedēļā

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

Iznāk atsevišķi pirmdienās un ceturtdienās kā speci-
ālizlaidums laikrakstam: Вести сегодня.

P i e l .: TV программа.
P i e l .: Деловые вести сегодня.
P i e l .: Магазин сканвордов в странах Балтии.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Вестник католической церкви : изд. Рижской 
метрополии Римско-католической церкви / гл. ред. 
Илмар Толстов ; ред. Павел Левушкан. — Nr.� (marts 
����)-  . — Rīga : Katoļu Baznīcas Vēstnesis, ����

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

ISSN ����-����
UDK �

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

Reizi mēnesī
Krievu, latviešu val.

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

P i e l .: Vīnakoks.

http://www.bb.lv/
http://www.bdaugava.lv/
http://www.ventasbalss.ru/
http://www.ves.lv/
http://www.vesti.lv/


��

URL: http://www.pravoslavie.lv/index.php?id=���
UDK �

���. Газета трудящихся : трудовые отношения и 
безопасность труда : издание Союза свободных проф-
союзов Латвии / Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ; 
ред. Илма Ругая. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienība, ����

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

Iznāk arī latviešu: Darbinieku Avīze.
Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
ISSN ����-����
URL: http://www.lbas.lv/resources/darbinieku_avize
UDK ��
UDK ��

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

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

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

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

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

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

���. Деменес зиняс / ред. Инна Дубовска. — Nr.� 
(����)-  . — Demene : Деменское волостное управле-
ние, ����

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

URL: http://www.demene.lv/Default.aspx?t=c������ 
�-���e-�d��-����-b�b���e�����&m=m���

UDK ��

���. Динабург вести : еженедельник Даугавпилса / 
гл. ред. Роман Самарин. — Nr.� (janv. ����)-  . — Dau-
gavpils : Dinaburg Media Group, ����

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

ISSN ����-����

URL: http://www.din.lv/
UDK ��

���. Здоровье народа / ред. Сарма Звирбуле. — Nr.� 
(marts/apr. ����)-� (��) (����). — Брикши : Medicīnas 
prese, ����

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

P i e l .: Газета здоровья мужчины.
P i e l .: Газета здоровья полости рта.
P i e l .: Газета здоровья детей (jūn.).

Iznāk arī latviešu: Tautas Veselība.
Izdevumu turpina: Народ и здоровье.
UDK ��

���. Каждому лиепайчанину : изд. пресс-службы 
Лиепайской думы. — [Nr.] (maijs ����)-  . — Liepāja : 
Liepājas dome, ����

Neregulāri
Maijs, jūl.-aug., nov.-dec., � lpp. : diagr., il., krās. il. ; �� cm.  �� ��� eks.

UDK ��

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

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

P i e l .: Tērauds LM (pie Nr.��, ��, ��, ���, ���, ���, 
���, ���, ���, ���).
P i e l .: Больничная газета (pie Nr.���).
P i e l .: Зеленая комната.
P i e l .: Теплоснабжение (pie Nr.���, ���).
P i e l .: Телепрограмма.

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

���. Кухня : газ. кулинарных рецептов : просто, до-
ступно, вкусно. — Nr.� (janv. ����)-  . — Rīga : Put-
niks, ����

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

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

���. Латвийская TV программа : самый популяр-
ный телегид / гл. ред. Валерия Смирнова. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Izdevniecības nams „Fenster”, ����

Citas nosaukumziņas: самый популярный телегид : 
бесплатное прил. N ��, �-��.

Reizi nedēļā
Līdz Nr.��(���) nos.: TV программа.

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

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

http://www.pravoslavie.lv/index.php?id=177
http://www.lbas.lv/resources/darbinieku_avize
http://www.vmeste.lv/
http://www.vmeste.lv/
http://www.demene.lv/Default.aspx?t=c7357666-578e-4d42-8024-b8b323e31770&m=m762
http://www.demene.lv/Default.aspx?t=c7357666-578e-4d42-8024-b8b323e31770&m=m762
http://www.din.lv/
http://www.kurzemes-vards.lv/


��

���. 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 .: Сканворд и анекдоты.
Iznāk arī latviešu: Latgales Laiks.
ISSN ����-����
URL: http://www.latgaleslaiks.lv/
UDK ��

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

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

ISSN ����-����
UDK ��

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

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Лудзас земе : газ. Зилупского, Карсавского, 
Лудзенского, Циблского краев / гл. ред. Эрика Бонда-
ренко. — 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 : развле-
кательная газ. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Izdevniecības 
nams „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 металургс, 
����

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

Iznāk arī latviešu: Metalurgs.
UDK ��

���. Миллион / ред. Светлана Богданова. — Nr.� 
(febr. ����)-  . — Daugavpils, ����

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

P i e l .: Бригантина.
P i e l .: Женский клуб.
P i e l .: Земниекс.
P i e l .: Миллиончик.

ISSN ����-����

URL: http://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. ; 
����� eks.

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Народ и здоровье / ред. Сарма Звирбуле. — Nr.� 
(aug./sept./okt. ����)-  . — Liepāja : Medicīna un prese, 
����

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

P i e l .: Газета здоровья семьи.
Iznāk arī latviešu: Tauta un Veselība.
Turpina izdevumu: Здоровье народа.
UDK ��

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

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Неделя Огре : еженедельная городская газе-
та. — Nr.� (marts ����)-  . — Огре : Ketner, ����

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

UDK ��

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

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

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

���. Панорама Резекне. — Nr.� (okt. ����)-  . — 
Rēzekne : Панорама Резекне, ����

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

Iel.: Maltas Ziņas (pie Nr.�, �, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, 
��, ��, ���).

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

���. Поликлиника. — [sept. ����]-  . — Rīga : Bo-
num Medicorum, ����

Nav zināms
Sept., � lpp. : krās. il. ; �� cm.

UDK ��

http://www.latgaleslaiks.lv/
http://www.million.lv/
http://www.novaja.lv/
http://www.panorama-rezekne.lv/


��

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

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

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

���. Русский размер : еженедельник сканвордов-
гигантов. — Nr.� (janv. ����)-  . — Rīga : Izdevniecības 
nams „Fenster”, ����

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

UDK ���

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

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

URL: http://www.licejs.lv/avize_sami_o_sebe_.html
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: http://www.grani.lv/seychas
UDK ��

���. � секретов : еженедельник / гл. ред. Александр 
Черевченко ; зам. гл. ред. Влада Волконская ; ред. На-
талья Бурлакова. — Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : Fen-
ster, ����

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

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

ISSN ����-����
UDK ��

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

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

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

ISSN ����-����
URL: http://www.subbota.com/
UDK ��

���. Телеграф : общественно-политическая газ. Лат-
вии / гл. ред. Андрей Шведов ; ред. Марина Михайлова, 
Ольга Портнова N �-��, Кристина Моисеева, Владимир 

Иванов ; зам. гл. ред. Андрей Хотеев N �-���, Виктор 
Нахтман N ��-��� ; гл. ред. прил. Александр Шунин. — 
Nr.� (nov. ����)-  . — Rīga : News Media Group, ����

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

P i e l .: Life (iznāk piektdienās).
P i e l .: Life foto (iznāk piektdienās).
P i e l .: Premium profile (pie Nr.���-���, ���, ���).
P i e l .: TV Life (iznāk piektdienās).
P i e l .: Деловой „Телеграф” (iznāk pirmdienās).
P i e l .: Детский мир (pie Nr.��).
P i e l .: Еврожизнь (iznāk pirmdienās).
P i e l .: Латвия — Беларусь (pie Nr.���).
P i e l .: Латвия — Казахстан (pie Nr.���).
P i e l .: Латвия — Россия (pie Nr.���).
P i e l .: Латвия — Украина (pie Nr.���).
P i e l .: Латвия — Финляндия (pie Nr.���).
P i e l .: Мой дом (pie Nr.���).
P i e l .: Образование (pie Nr.��).
P i e l .: Телеграф business : ежемес. бизнес-прил. 
к газ. „Телеграф” (Nr.� pie Nr.���, ���, ���).
P i e l .: Теплый дом (pie Nr.���).
P i e l .: Туризм (pie Nr.��).
P i e l .: Чистая Латвия (pie Nr.��).
P i e l .: ЧМ-���� : чемпионат мира по хоккею (pie 
Nr.��).
P i e l .: Телепрограмма.

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

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

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Хит-парад кроссвордов : лучшие игры для 
разума. — 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. : лучшее из опубликованного на рус-
ском языке / 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 / гл. ред. 
Павел Кириллов ; �-ый зам. ред. Валерий Зайцев ; зам. 
ред. Виктор Нахтман N �-�. — Nr.� (aug. ����)-  . — 
Rīga : Петит, ����

No Nr.�� nos. piektdienās: Полный час.
Ikdienas

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

P i e l .: Деловой час.

http://www.rv.lv/
http://www.licejs.lv/avize_sami_o_sebe_.html
http://www.grani.lv/seychas
http://www.subbota.com/
http://www.telegraf.lv/


P i e l .: Домашний час (iznāk trešdienās).
P i e l .: Телепрограмма.

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

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

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

Iznāk arī latviešu: Ezerzeme.
ISSN ����-����

URL: http://www.ezerzeme.lv/
UDK ��

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

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

ISSN ����-����
URL: http://www.eg.ru/
UDK ��

http://www.chas-daily.com/
http://www.ezerzeme.lv/
http://www.eg.ru/


��

I I  D A Ļ A

ŽURNĀLI, BIĻETENI UN RAKSTU KRĀJUMI

���. Acta Prosperitatis / editor in chief Ilmārs Vīksne ; 
editor Velga Vēvere. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Biznesa 
augstskola Turība, ����

Gadskārtējs
Nr.�, ��� lpp. ; �� lpp.

ISSN ����-����
UDK �
UDK ��

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

Reizi ceturksnī
Latviešu, krievu, angļu val.

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Adventes vēstis : Septītās dienas adventistu Lat-
vijas draudžu savienības izd. / galv. red. Tatjana Tomso-
ne. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Izdevniecība „PATMOS”, 
����

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: http://www.agrotops.lv/
UDK ��

���. Akadēmiskā Dzīve : zinātnei, tēvzemei = Academic 
Life. — Laid.� (sept. ����)-  . — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, ����

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

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
URL: http://www.lu.lv/adz/
UDK ���

���. Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnvei-
dē: mūsdienas un nākotne : �.starptautiskās zinātniskās 
konferences rakstu krājums. — [Sēj.�] (��--)-  . — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, ����

Neregulāri
Latviešu, angļu val.

[Sēj.�], ��� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��

���. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu 
krājums = Current issues in literary research : conference 
procudings volume / Liepājas Universitāte. Humanitāro 
un mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais 
institūts, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; 
sast. un zin. red. Zanda Gūtmane ; literārā red. Diāna 
Laiveniece. — Sēj.� (����)-  . — Liepāja : LiePA, ����

Gadskārtējs
Sēj.��, ��� lpp. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
UDK �

���. Amber Cat : люди & собаки : больше, чем просто 
истории / гл. ред. Анна Чейч-Султан. — [Nr.�] (jūn. 
����)-  . — Rīga : Amber Studio, ����

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

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

Žurnāls iznāk kā daļa no žurnāla „Amber Dog”.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Amber Dog : люди & собаки : больше, чем прос-
то истории / гл. ред. Анна Чейч-Султан. — 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.

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

���. Annas Psiholoģija : iepazīsti sevi un dzīvo labāk! / 
galv. red. Anna Peipiņa. — Nr.� (aug. ����)-  . — Rīga : 
Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����

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

ISSN ����-���X
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/������/
UDK ���.�

���. Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku �.kon-
gress un Letonikas �.kongress. Politika un tiesības : tie-
sību un juridiskās prakses ilgtspējīga attīstība : rakstu krā-
jums : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku �.kongress 
un Letonikas �.kongress : Rīgā, ����.gada ��.-��.oktobrī / 
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ; red. Gita Bēr-
ziņa. — (����)-  . — Rīga : Latvijas Universitāte, ����

����.gadā � izdotie rakstu krājumi aprakstīti kā mo-
nogrāfijas.

Sešas reizes gadā
[Nr.�], ��� lpp. ; �� cm.

http://www.agrotops.lv/
http://www.lu.lv/adz/
http://www.amberdog.lv/
http://www.manizurnali.lv/journal/170910/


��

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��
UDK ��

���. Arheoloģija un etnogrāfija : veltījums akmens 
laikmeta pētniecei arheoloģei dr. hist. Ilgai Zagorskai / LU 
Latvijas Vēstures institūts ; sast. Antonija Vilcāne. — Rīga : 
Zinātne, ����

Neregulāri
Kopsav. angļu, latviešu val.

��.sēj., ��� lpp. : il., tab., sh., kartes ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
UDK ��
UDK �

���. Astes : žurnāls visiem, kas mīl dzīvniekus / 
galv. red. Zane Piļka ; red. Ligita Timma. — Nr.� (janv. 
����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.astes.lv/
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/����/
UDK ��

���. Atpūtai. — Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : Press Di-
stribution Center, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Audzinātājs : pedagoģiski sabiedrisks mēneš-
raksts / Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība ; atb. red. 
Anna Rancāne ; zin. red. Edgars Kramiņš. — Nr.�(���) 
(nov./dec. ����)-  . — Rīga : Audzinātājs, ����

No ����.-����.g. iznāca izd. ar tādu pašu nos.: 
Audzinātājs.

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Augstākā profesionālā izglītība teorijā un prak-
sē : profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas 
Tehniskā koledža” zinātniskie raksti = Higer professional 
education in theory and practice : scientific proceedings of 
vocational education competence center „Riga Technical 
College”. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : RTU, ����

Divreiz gadā
Latviešu, angļu val.

Sēj.��, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
URL: http://www.rtk.lv/?sadala=���
UDK ��

���. Augstākā profesionālā izglītība teorijā un prak-
sē : Rīgas Tehniskās koledžas zinātniskie raksti = Higher 
professional education in theory and practice : scientific 
proceedings of Riga Technical College / Rīgas Tehniskā 
koledža. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : RTU izdevniecība, 
����

Divreiz gadā
Latviešu, angļu val.

Sēj.�, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.  ��� eks.

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
URL: http://www.rtk.lv/?sadala=���
UDK ��

���. Auto Bild Latvija / galv. red. p.i. Inga Kroiča Nr.� ; 
red. Ojārs Vētra ; galv. red. Oskars Vizbulis Nr.�-��. — Nr.� 
(maijs ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „San-
ta””, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/����/
UDK ��

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

Divreiz mēnesī
Latviešu, krievu val.

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. AutoEuro. — Nr.� (apr. ����)-  . — Rīga : Me-
diju grupa Partneri, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://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.

ISSN ����-����
UDK ���.�

���. B Formāts : biznesa augstskolas „Turība” žurnāls / 
red. Līga Beināre. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Biznesa 
augstskola Turība, ����

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

URL: http://issuu.com/ivarsabolti/docs/bformats
UDK ��

���. Baltfort : Балтийский военно-исторический жур-
нал = Baltic military history magazine / гл. ред. Юрий Мел-
конов ; ред. Светлана Данилина. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Gvards group, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.melkon.lv/ru/baltfort/
UDK ��

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

Divreiz gadā

http://www.astes.lv/
http://www.manizurnali.lv/journal/3056/
http://www.rtk.lv/?sadala=470
http://www.rtk.lv/?sadala=470
http://www.manizurnali.lv/journal/3578/
http://www.autoeuro.lv/
http://issuu.com/ivarsabolti/docs/bformats
http://www.melkon.lv/ru/baltfort/


��

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

ISSN ����-���X
URL: http://www.biceps.org/sites/default/files/bje/BJ 

E_For_WEB_�.pdf
UDK ��

���. Baltijas Koks : mežs un kokapstrāde / galv. red. 
Dzidra Smiltēna ; izpildred. Pauls Beķeris. — Nr.� (maijs 
����)-  . — Rīga : Balti group, ����

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

Izdevējs: Reklāmas aģentūra Balti Nr.�-�.
ISSN ����-����
UDK ��/��

���. 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 Linguis-
tics ; red. Pēteris Vanags ; red. vietnieki Lidija Leikuma, 
Edmundas Trumpa. — Sēj.�(��) (����)-  . — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, ����

Divreiz gadā
Latviešu, lietuviešu, angļu un vācu val.

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

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_port 

al/apgads/PDF/Baltu-Fil_XIX_�-�__����.pdf
UDK �

���. 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 Linguis-
tics ; red. Pēteris Vanags ; red. vietnieki Lidija Leikuma, 
Edmundas Trumpa. — Sēj.�(��) (����)-  . — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, ����

Divreiz gadā
Latviešu, lietuviešu, angļu val.

Sēj.��, Nr.�, ��� lpp. : att. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_port 

al/apgads/PDF/BaltuFil-��_�_.pdf
UDK �

���. Baptistu vēstnesis : Latvijas Baptistu draudžu sa-
vienības padomes informatīvs izd. / Latvijas Baptistu drau-
džu savienība. — Nr.� (marts ����)-  . — Rīga : Latvijas 
Baptistu draudžu savienība, ����

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

URL: http://www�.lbds.lv/baptistu-vestnesis
UDK �

���. Barbie / red. Sanda Lakša. — Nr.� (sept. 
����)-  . — Rīga : Egmont Latvija, ����

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

P i e l .: Barbie Fantāzija (Nr.�-�).
P i e l .: Barbie katalogs ����.

ISSN ����-����
UDK ���-��

���. The Best Sports Magazine / red. Edīte Daņiļina. — 
[Nr.�] (sept. ����)-  . — Rīga : Big Brothers, ����

Reizi mēnesī
Līdz ����.g. nov. nos.: The Best Magazine.

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

ISSN ����-����
UDK ���/���

���. Bibliotēku Pasaule [elektronisks resurss] : izd. 
par aktualitātēm un norisēm bibliotēkās / galv. red. Anna 
Mauliņa Nr.��/�� — �� ; red. Jana Dreimane Nr.��/�� — 
��, galv. red. Nr.��/�� ; Marlēna Krasovska, Māra Jē-
kabsone. — Nr.�� (����)-  . — Rīga : Latvijas Nacionālā 
bibliotēka, ����

Trīs reizes gadā
Nr.��/�� — ��/�� , ���-��� lp. : krās. il., tab.

Izdevums pieejams tiešsaistē.
ISSN ����-����
URL: http://academia.lndb.lv/xmlui/handle/�/���
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. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.  Ls �,�� 
Nr.

P i e l .: Finanšu plānošana uzņēmumā (pie Nr.�).
P i e l .: Franšīzes iespējas, trūkumi un grāmat-
vedības nianses (pie Nr.�).
P i e l .: Kā grāmatvedim saprotami izskaidrot uz-
ņēmuma finanšu informāciju vadītājiem vai īpaš-
niekiem (pie Nr.��/��).
P i e l .: Kā izvairīties no soda, sniedzot atskaites 
VID (pie Nr.��).
P i e l .: Neguli, apzags jeb par iekšējo kontroli lauk-
saimniecībā (pie Nr.��).
P i e l .: Nerezidenta (ārvalsts komersanta) pastā-
vīgā pārstāvniecība Latvijā (pie Nr.��/��).

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

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

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

ISSN ����-����
URL: http://www.biznesapsihologija.lv/
UDK ���.�
UDK ��

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

Reizi nedēļā

http://www.biceps.org/sites/default/files/bje/BJE_For_WEB_2.pdf
http://www.biceps.org/sites/default/files/bje/BJE_For_WEB_2.pdf
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Baltu-Fil_XIX_1-2__2010.pdf
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Baltu-Fil_XIX_1-2__2010.pdf
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/BaltuFil-20_1_.pdf
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/BaltuFil-20_1_.pdf
http://www2.lbds.lv/baptistu-vestnesis
http://academia.lndb.lv/xmlui/handle/1/931
http://www.bilance.lid.lv/
http://www.biznesapsihologija.lv/


��

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Būvinženieris : Latvijas Būvinženieru savienības 
izd. / red. Mārīte Šperberga. — Nr.� (dec. ����)-  . — 
Rīga : Latvijas Būvinženieru savienība, ����

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

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
ISSN ����-����
URL: http://www.buvinzenierusavieniba.lv/index.php? 

option=com_content&view=article&id=�����&Itemid=��
UDK ��

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

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

ISSN ����-����
URL: http://www.csb.gov.lv/dati/����gada-informati 

vie-apskati-�����.html
UDK ��

���. Būvuzņēmējdarbība un nekustāmā īpašuma at-
tīstība : Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas 
un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā 
īpašuma Ekonomikas institūta zinātniskie raksti = Building 
entrepreneurship and real estate development : Scientific 
proceedings of Institute of Building Entrepreneurship and 
Real Estate Economics Faculty of Engineering Economics 
and Management Riga Technical University ; editor in chief 
I.Geipele. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, ����

Gadskārtējs
Sēj.�, ��� lpp. : att., tab. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��
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: http://www.cadcamcae.lv/
UDK ��

���. Ceļotāju apsekojumu rezultāti ����.gada pirmajā 
pusgadā : informatīvais apskats / LR Centrālā statistikas 
pārvalde. — [Nr.�] (����)-  . — Rīga : LR Centrālā sta-
tistikas pārvalde, ����

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

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
celotaju_apsek_rez_����_�pg_��_��_lv.pdf

UDK ��

���. Ceļš : LU Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reli-
ģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izd. / galv. red. Juris Cā-
lītis ; atb. red. Valdis Tēraudkalns. — Nr.� (����)-  . — 

Rīga : LU Teoloģijas fakultāte : LU Akadēmiskais apgāds, 
����

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

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
URL: http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/elektroniskie-

izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/cels/
UDK �

���. Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas : ��.starptautiskās stu-
dentu zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums, 
����.gada ��.aprīlis / Rēzeknes Augstskola. Inženieru fakul-
tāte. — Sēj.�� (����)-  . — Rēzekne : RA Izdevniecība, 
����

Gadskārtējs
Sēj.��, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.  �� eks.

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

���. Citādā Pasaule : par pasauli, ko tikai nojaušam / 
galv. red. Kristīne Alberte ; red. Agnese Zatermane. — Nr.� 
(aug. ����)-  . — Rīga : Dienas žurnāli, ����

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

ISSN ����-����
UDK �

���. Collection of scientific papers ���� : research 
articles : economics, communication sciences, political 
science, sociology, social policy and social work, law / Rīga 
Stradiņš University. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : Rīgas 
Stradiņa universitāte, ����

Gadskārtējs
����, ��� lpp. : diagr., tab. , kartes ; �� cm.

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

���. CommunicatoR / гл. ред. Борис Борисов. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Baltic International 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: http://www.tsi.lv/RSR/vol��_�/CM&NT_��_�_els.

pdf
UDK ���

http://www.buvinzenierusavieniba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=91062&Itemid=60
http://www.buvinzenierusavieniba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=91062&Itemid=60
http://www.csb.gov.lv/dati/2012gada-informativie-apskati-34498.html
http://www.csb.gov.lv/dati/2012gada-informativie-apskati-34498.html
http://www.cadcamcae.lv/
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_29_celotaju_apsek_rez_2011_1pg_11_00_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_29_celotaju_apsek_rez_2011_1pg_11_00_lv.pdf
http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/elektroniskie-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/cels/
http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/elektroniskie-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/cels/
http://www.tsi.lv/RSR/vol15_1/CM&NT_15_1_els.pdf
http://www.tsi.lv/RSR/vol15_1/CM&NT_15_1_els.pdf


��

���. 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 .: Āķu burtnīca.
ISSN ����-����
URL: http://www.copeslietas.lv/site/zurnals/
UDK ��

���. Cosmopolitan : sieviešu žurnāls Nr.� / galv. red. 
Santa Kristiāna Zāmuele ; red. Brigita Štrama. — Nr.[�] 
(marts ����)-  . — Rīga : I & L Publishing, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://cosmo.lv/
UDK ��

���. �� Plus / galv. red. Gints Gavers Nr.�/�, �, ��. — 
Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība LĢC, ����

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

Kļūdaina numerācija: uz vāka iespiests Nr.�, jābūt 
Nr.�(��).

ISSN ����-����
UDK ��

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

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

ISSN ����-����
UDK ���-��

���. Darba ņēmēju sadalījums pēc darba ienākumiem 
����.gadā : informatīvais apskats / LR Centrālā statistikas 
pārvalde ; atb. par izd. Lija Luste. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, ����

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

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
darba_nemeju_sadalijums_����_��_��_lv.pdf

UDK ��

���. Darba samaksas izmaiņas : informatīvais apskats / 
LR Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd. Lija Luste. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 
����

Apskats par ����.g. �.cet. datēts ar ���� Nr.�.
Reizi ceturksnī

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

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
darba_samaksas_izmainas_����-�_��_��_lv.pdf

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
darba_samaksas_izmainas_����-�_��_��_lv_nets.pdf

UDK ��

���. Darbaspēka izmaksas ����.gadā : informatīvais 
apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd. 
Lija Luste. — [Nr.�] (����)-  . — Rīga : LR Centrālā sta-
tistikas pārvalde, ����

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

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publika 
cijas/nr_��_darbaspeka_izmaksas_����_��_��_lv.pdf

UDK ��

���. Dari Pats : īsteno savas idejas! / galv. red. Nor-
munds Lisovskis. — Nr.� (nov./dec. ����)-  . — Rīga : 
Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����

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

P i e l .: Dari Pats Bibliotēka.
ISSN ����-����
URL: http://www.daripats.lv/
UDK ��

���. Dari Pats Bibliotēka : žurnāla „Dari Pats” piel. / 
galv. red. Normunds Lisovskis. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����

Nr.� nos.: Savienojumu ABC.
Nr.� nos.: Krāsošana.
Divreiz gadā

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

ISSN ����-����
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., diagr., tab. ; �� cm.  (Latvijas Universitātes 
raksti).

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ���

���. Dārza Pasaule : populārākais dārza žurnāls Latvijā / 
galv. red. Sandra Ruska ; red. Līvija Zēberliņa, Jolanta 
Cielava. — Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība 
„Dienas Žurnāli”, ����

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

P i e l .: Darām tā.
P i e l .: Dārza Pasaules Bibliotēka.

ISSN ����-����
URL: http://www.darzapasaule.lv/
UDK ��

���. Dārza Pasaules Bibliotēka : žurn. „Dārza Pasaule” 
piel. / galv. red. Sandra Ruska ; red. Līvija Zēberliņa, Jolanta 
Cielava. — [Nr.]� (ziema ����)-  . — Rīga : Izdevniecība 
„Dienas Žurnāli”, ����

Nr.� nos.: Dārzeņi un garšaugi.
Nr.� nos.: Ogulāji dārzā.
Nr.� nos.: Augi veselībai.
Nr.� nos.: Orhidejas.
Reizi ceturksnī

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

ISSN ����-����
URL: http://www.darzapasaule.lv/
UDK ��

���. Dārzā / red. Ingūna Gudrupa Nr.�. — Nr.� (dec. 
����)-  . — Rīga : Masts, ����

Reizi mēnesī

http://www.copeslietas.lv/site/zurnals/
http://cosmo.lv/
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_22_darba_nemeju_sadalijums_2010_11_00_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_22_darba_nemeju_sadalijums_2010_11_00_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_21_darba_samaksas_izmainas_2010-4_11_01_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_21_darba_samaksas_izmainas_2010-4_11_01_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_21_darba_samaksas_izmainas_2011-1_11_02_lv_nets.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_21_darba_samaksas_izmainas_2011-1_11_02_lv_nets.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/nr_20_darbaspeka_izmaksas_2010_11_00_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/nr_20_darbaspeka_izmaksas_2010_11_00_lv.pdf
http://www.daripats.lv/
http://www.darzapasaule.lv/
http://www.darzapasaule.lv/


��

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Dārzs un Drava : vecākais un zinošākais dārz-
kopības žurnāls Baltijas valstīs / galv. red. Sabīna Alta. — 
Nr.� (maijs ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Saimnieks 
LV”, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.saimnieks.lv/Darzkopiba/
UDK ��

���. Degpunktā / atb. red. Māris Puķītis. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. DEKO / galv. red. Agnese Kleina, red. vietniece 
Aija Ivanova ; māksl. red. Jānis Dripe febr.-aug., Madara 
Krieviņa okt.-dec. — Nr.� (sept. ����)-  . — Rīga : 
Žurnāls „Santa”, ����

Sešas reizes gadā
Febr.[�] — dec.[�], �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/����/
UDK ��
UDK �

���. Demogrāfiskās statistikas galvenie rādītāji ����.
gadā : informatīvs apraksts / LR Centrālā statistikas pār-
valde ; atb. par izd. Elmīra Seņkāne. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, ����

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

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publika 
cijas/zz_nr_��_demografiskas_statistikas_galvenie_radita 
ji_����_��_��_lv.pdf

UDK ��

���. Dienas Ēdieni / galv. red. Solvita Smiļģe. — Nr.� 
(okt. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, 
����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Dizaina Studija / galv. red. Sandra Krastiņa ; māksl. 
Rūta Briede, Artis Briedis. — Nr.� (maijs/jūn. ����)-  . — 
Rīga : Neputns, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.dizainastudija.eu/index.php/lv/�/���/
UDK �

���. Doctus : žurnāls ārstiem un farmaceitiem / galv. 
red. Diāna Ričika ; lit. red. Antra Lezdiņa ; medicīnas red. 
Santa Rozīte. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Izdevniecība 
Pilatus, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.doctus.lv/
UDK ��

���. Donalds Daks. — Nr.� (maijs ����)-  . — Rīga : 
Egmont Latvija, ����

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

ISSN ����-����
UDK ���-��

���. Dziedniecības Noslēpumi : žurnāla „Omītes Zālī-
tes” speciālizlaidums. — Nr.� (����)-  . — Rīga : PRINT-
SHOP, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Dziednieku Receptes : žurnāla „Omītes Zālītes” 
speciālizlaidums. — Nr.� (����)-  . — Rīga : PRINT-
SHOP, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Dzīves jautājumi : zinātnisku rakstu krājums / Va-
dības un sociālā darba augstskola „Attīstība” ; virsred. Aina 
Vilciņa ; zin. red. Sarmis Mikuda. — Sēj.� (����)-  . — 
Rīga : Vadības un sociālā darba augstskola „Attīstība”, 
����

Gadskārtējs
Sēj.��, ��� lpp. : il., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-����-�-�
UDK ��

���. Dzīvespriekam : praktisko padomu piel. / red. 
Ligita Timma. — Nr.� (����)-  . — Rīga : [b. i.], ����

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

UDK ��

���. Dzīvo Vesels! : dabas dziedinošais spēks. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Economic Science for Rural Development : 
proceedings of the international scientific conference / 
editor in chief Gunita Mazūre. — Nr.� (����)-  . — 
Jelgava : LLU Ekonomikas fakultāte, ����

Trīs reizes gadā
Angļu, latviešu val.

Nr.��-��, ���-��� lpp. : diagr., il., sh., tab. ; �� cm.

http://www.saimnieks.lv/Darzkopiba/
http://www.manizurnali.lv/journal/2399/
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/zz_nr_12_demografiskas_statistikas_galvenie_raditaji_2010_11_00_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/zz_nr_12_demografiskas_statistikas_galvenie_raditaji_2010_11_00_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/zz_nr_12_demografiskas_statistikas_galvenie_raditaji_2010_11_00_lv.pdf
http://www.dizainastudija.eu/index.php/lv/1/112/
http://www.doctus.lv/


��

ISBN ���-����-����-�-� (��)
ISSN ����-����
UDK ��

���. Economics and culture = Ekonomika un kultūra / 
Ekonomikas un kultūras augstskola ; editors in chief Sta-
ņislavs Keišs, Velga Vēvere. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : 
Ekonomikas un kultūras augstskola, ����

Līdz sēj.� izd. aprakstīts kā monogrāfija.
Divreiz gadā

Sēj.�-�, ���, ��� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

Turpinājums no izd.: Zinātniskie raksti / Ekonomikas un 
kultūras augstskola (sēj.� ���� — � ����).

Sēj.� uz vāka arī: ����/�.
ISSN ����-����
UDK ��
UDK ���

���. Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Bu-
siness Administration / galv. red. Ismena Revina ���.sēj., 
Inesa Vorončuka ���.sēj., Elena Dubra ���.sēj., Ludmila 
Bandeviča ���.sēj. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas 
Universitāte, ����

Neregulāri
Latviešu, angļu val.

Sēj.���, ���, ���, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.  (Latvijas Uni-
versitātes raksti).

ISBN ���-����-��-���-� (���.sēj.)
ISBN ���-����-��-���-� (���.sēj.)
UDK ��

���. Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā = Eco-
nomic Research in Business / galv. red. A.Magidenko. — 
Sēj.� (����)-  . — Rīga : RTU izdevniecība, ����

Gadskārtējs
Sēj.�, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Energoresursu izmaksas ����.gadā : informatīvais 
apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd. 
Līga Meļko. — [Nr.�] (����)-  . — Rīga : LR Centrālā 
statistikas pārvalde, ����

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

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
energoresursu_izmaksas_����_gada_lv.pdf

UDK ��

���. Enerģija un Pasaule : E & P / red. Edīte Kalniņa ; zin. 
red. Kārlis Brinķis. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Enerģija 
un Pasaule, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.eunp.lza.lv/
UDK ��

���. Engineering for Rural Development : ��th Inter-
national scientific conference : proceedings : May ��-��, 
���� / Latvia University of Agriculture. Faculty of Engineer-
ing. — [Sēj.�] (����)-  . — Jelgava : Latvia University of 
Agriculture, ����

Gadskārtējs

[Sēj.��], ��� lpp. : diagr., il., sh., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Environmental and experimental biology / Uni-
versity of Latvia ; editor in chief Gederts Ievinsh. — Sēj.� 
(����)-  . — Rīga : Latvijas Universitāte, ����

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

ISSN ����-����
UDK �

���. European integration and Baltic Sea region: di-
versity and perspectives / editor in chief Tatjana Murav-
ska ; editors Roman Petrov, Biruta Sloka, Jānis Vaivads. — 
Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Universitāte, ����

Reizi divos gados
Sēj.�, ��� lpp. : diagr., il., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ���
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 ����-����
URL: http://www.ziliteunezis.lv/ezis.html
UDK ���.�

���. FHM : For Him Magazine : Latvija / galv. red. 
Sandris Metuzāls ; galv. red. vietnieks Kaspars Ozols ; red. 
Artis Kamals. — [Nr.�] (okt. ����)-  . — Rīga : Aģentūra 
„Lilita”, ����

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

Izdevējs: Izdevniecība „Lilita” marts — dec./janv. 
(����).

ISSN ����-���X
URL: http://www.�m.lv/
UDK ��

���. Figaro / galv. red. Una Griškeviča Nr.�-�. — Nr.� 
(jūn./aug. ����)-  . — Rīga : Koncerti un Koncerti, ����

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

ISSN ����-���X
URL: http://figaro.lv/
UDK ��

���. Filosofija : apziņa un lieta = Philosophy : con-
sciousness and thing / sast. Ieva Plūme ; galv. red. Andris 
Rubenis. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, ����

Neregulāri
Latviešu, angļu val.

Sēj.���, ��� lpp. : il. ; �� cm.  (Latvijas Universitātes raksti).

ISBN ���-����-��-���-�
UDK �

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_38_energoresursu_izmaksas_2010_gada_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_38_energoresursu_izmaksas_2010_gada_lv.pdf
http://www.eunp.lza.lv/
http://www.ziliteunezis.lv/ezis.html
http://www.fhm.lv/
http://figaro.lv/


��

���. Floristika / galv. red. Nadīna Laukmane. — Nr.� 
(marts ����)-  . — Olaine : Nadīna L, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.floristika.lv/
UDK �

���. FoodBalt — ���� : �th Baltic conference on food 
science and technology „Innovations for Food Science 
and Production”, Jelgava, May �-�, ���� : conference 
proceedings / Latvia University of Agriculture. Faculty 
of Food Technology ; editor in chief Evita Straumite. — 
[Sēj.�] (����)-  . — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, ����

Gadskārtējs
[Sēj.�], ��� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��
UDK ��

���. Forbes / galv. red. Tīna Ķuze Nr.�-� ; finanšu virs-
red. Rolands Feldmanis Nr.�-�, galv. red. Nr.�-�� ; galv. red. 
vietniece Katrīna Iļjinska Nr.�-��. — Nr.� (jūn. ����)-  . — 
Rīga : SK Media, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.forbes.lv/
UDK ��
UDK ��

���. Formula � : F-� ceļvedis ����.gada sezonai : 
„Sporta Avīzes” speciālizd. / red. Ēriks Strauss. — Marts 
(����)-  . — Rīga : Mediju nams, ����

Gadskārtējs
Marts, ��� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.  Ls �,��.

ISSN ����-����
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 ����-����
URL: http://www.galleries.lv/
UDK �

���. Gazele : visstraujāk augošie uzņēmumi : laikr. 
„Dienas Bizness” piel. / red. Dace Skreija. — [Nr.�] 
(����)-  . — Rīga : Dienas bizness, ����

Gadskārtējs
����, �� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.
UDK ��

���. GEO : izzināt un saprast pasauli / galv. red. Kaspars 
Ozols ; atb. red. Baiba Cekule. — Nr.� (maijs ����)-  . — 
Rīga : Aģentūra Lilita , ����

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

Izdevējs: Izdevniecība Lilita Nr.��-��.

ISSN ����-����
UDK �

���. Grāmatvedība un Ekonomika : profesionāls žur-
nāls / izpildred. Olga Zadorožnaja. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Izdevniecības centrs MAMUTS, ����

Nr.� iznāk ar nos.: Grāmatveža Kalendārs ����.
Reizi mēnesī

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

P i e l .: Dokumenti.lv
Iznāk arī krievu: Бухгалтерия & экономика.
ISSN ����-����
URL: http://www.ge.lv/
UDK ��
UDK ��

���. Harmonija : kultūras biedrības „Harmonija” li-
terārais biļetens. — Nr.� (marts ����)-  . — Cēsis : 
Harmonija, ����

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

UDK �

���. Helikons / Liepājas literātu un radošo mūziķu klubs 
HELIKONS ; red. Laima Vincjūne ; muzikālais red. Valdis 
Aivars ; māksl. red. Uldis Baltutis. — Nr.� (����)-  . — 
Liepāja : Biedrība LLRMK HELIKONS, ����

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

UDK ��

���. Hello Kitty / red. Līna Asare ; atb. red. Antra 
Čigure Nr.�-�, Antra Jansone Nr.�-��. — Nr.� (aug./sept. 
����)-  . — Rīga : Egmont Latvija, ����

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

ISSN ����-����
UDK ���.�

���. Ho Re Ca : hotels, restaurants, cafes : specializēts 
žurnāls jums un jūsu biznesam / galvenais red. Andris Dze-
nis. — Nr.� (����)-  . — Rīga : GVARDS Group, ����

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

Izdevējs: GVARDS Nr.�-�.
ISSN ����-����
URL: http://www.horeca.lv/
UDK ��

���. Hokejs : „Sporta Avīzes” speciālizd. / red. Ēriks 
Strauss. — Apr.-maijs (����)-  . — Rīga : Mediju nams, 
����

Gadskārtējs
Sept., ��� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���/���

���. Humanitāro Zinātņu Vēstnesis / Daugavpils Uni-
versitāte ; red. Fjodors Fjodorovs ; red. vietniece Vilma 
Šaudiņa. — Nr.� (����)-  . — Daugavpils : Daugavpils 
Universitāte, ����

Divreiz gadā
Latviešu, angļu, krievu val.

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

http://www.floristika.lv/
http://www.forbes.lv/
http://www.galleries.lv/
http://www.ge.lv/
http://www.horeca.lv/


��

ISSN ����-����
UDK �

���. Humanities and Social Sciences. Latvia / Uni-
versity of Latvia ; general editor Viktors Ivbulis. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : University of Latvia, ����

Reizi ceturksnī
Sēj.��, laid.�, ��� lpp. : tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

���. Iespiedgrafika / galv. red. Ieva Bečere ; red. Austra 
Avotiņa, Normunds Tiltiņš. — Nr.� (jūn. ����)-  . — 
Rīga : Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asoc., ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Ieva / galv. red. Inita Sila ; galv. red. vietniece 
Sandra Eglīte ; red. Agnese Meiere. — Nr.� (sept. 
����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.ieva.lv/
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/����/
UDK ��

���. Ievas Dārzs / galv. red. Inita Sila ; red. Anda Ses-
tule. — Nr.� (maijs ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Žur-
nāls „Santa”, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.manizurnali.lv/product/������/
UDK ��

���. Ievas Māja / galv. red. Liena Britāne ; red. Laila 
Trilopa, Anda Sestule. — Nr.� (aug. ����)-  . — Rīga : 
Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����

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

P i e l .: Pavasaris dārzā.
P i e l .: Rudens dārzā.

ISSN ����-����
URL: http://www.ievasmaja.lv/
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/����/
UDK ��

���. Ievas Mezgls : krustvārdu mīklas / galv. red. 
Dainis Sūna ; red. Baiba Dombrovska. — Nr.� (jūn.-jūl. 
����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/�����/
UDK ���

���. Ievas Stāsti : populārākais stāstu žurnāls Latvijā / 
galv. red. Ina Eglīte ; galv. red. vietniece Kaija Zemberga. — 
Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls 
„Santa””, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/����/
UDK ��

���. Ievas Veselība / galv. red. Anija Pelūde ; red. Gunta 
Šenberga Nr.�-��, Līga Greiškane Nr.��-��. — Nr.� (okt. 
����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/����/
UDK ��

���. Ievas Virtuve : gatavojam mājās — garšīgi, tau-
pīgi, ātri / galv. red. Inita Sila ; red. Anda Sestule, Daina La-
piņa. — Nr.� (jūl. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Žur-
nāls Santa”, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/����/
UDK ��

���. Ilustrētā Junioriem / galv. red. Sanda Krasta ; galv. 
red. vietniece Gunta Apse. — Nr.� (janv. ����)-  . — 
Rīga : Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://ilustretajunioriem.wordpress.com/
UDK ��

���. Ilustrētā Pasaules Vēsture : par cilvēces lielajām 
drāmām un personībām : [populārzinātnisks žurnāls] / 
galv. red. Aiva Lapiņa ; galv. red. vietniece Ilze Grīnuma. — 
Nr.� (febr. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Dienas 
Žurnāli”, ����

Piel. „Ilustrētā Pasaules Vēsture Ziemā” aprakstīts kā 
monogrāfija.

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

P i e l .: Ilustrētā Pasaules Vēsture Ziemā.
ISSN ����-����
URL: http://www.ilustretavesture.lv/
UDK �

���. Ilustrētā Zinātne : [populārzinātnisks žurnāls] / 
galv. red. Vents Zvaigzne janv.-apr., galv. red. vietnieks 
maijs-dec. ; galv. red. vietniece Dina Bēma janv.-apr., galv. 
red. maijs-dec. — Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : Izdev-
niecība „Dienas Žurnāli”, ����

Piel. „Savvaļas dārgumi” aprakstīts kā monogrāfija.
Reizi mēnesī

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

P i e l .: Savvaļas dārgumi.
ISSN ����-���X
URL: http://www.ilustretazinatne.lv/
UDK ���

http://www.ieva.lv/
http://www.manizurnali.lv/journal/3227/
http://www.manizurnali.lv/product/291323/
http://www.ievasmaja.lv/
http://www.manizurnali.lv/journal/6680/
http://www.manizurnali.lv/journal/14661/
http://www.manizurnali.lv/journal/3731/
http://www.manizurnali.lv/journal/3733/
http://www.manizurnali.lv/journal/9723/
http://ilustretajunioriem.wordpress.com/
ttp://www.ilustretavesture.lv/
http://www.ilustretazinatne.lv/


��

���. In Memoriam : mīlestība un rūpes, kas nekad ne-
beidzas : padomi / galv. red. Zane Piļka ; galv. red. viet-
niece Ligita Timma. — Nr.� (jūl. ����)-  . — Rīga : Izdev-
niecība „Žurnāls „Santa””, ����

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

ISSN ����-���X
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/�����/
UDK ��
UDK ��

���. Informatīvā lapa / Latvijas Bībeles biedrība. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, ����

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

URL: http://www.bibelesbiedriba.lv/infolapa.html
UDK �

���. Innovations and Technologies News : multi-
subject scientific journal / galv. red. Juris Ekmanis. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : ICD Group, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), ��, �� lpp. : diagr., tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ���
UDK �

���. Intelligent Life / red. Pauls Raudseps ; izpildred. 
Dace Smildziņa, Māris Diņģelis. — (Rudens ����)-  . — 
Rīga : Intelligent Media UAB, ����

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

UDK ��

���. International Conference „Current Issues in 
Management of Business and Society Development — 
����” : conference proceedings / Latvijas Universitāte. 
Ekonomikas un vadības fakultāte. — [Nr.�] (����)-  . — 
Rīga : Latvijas Universitāte, ����

Reizi divos gados
����, ��� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��

���. International Conference „Current Issues in 
Management of Business and Society Development — 
����” : conference proceedings / Latvijas Universitāte. — 
[Nr.�] (����)-  . — Rīga : University of Latvia, ����

Reizi divos gados
����, ��� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��

���. International Conference „New Socio-Economic 
Challenges of Development in Europe” : conference pro-
ceedings / Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. — [Nr.�] (����)-  . — Rīga : University of Lat-
via, ����

Reizi divos gados
����, ����, ���, ��� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-� (����)
ISBN ���-����-��-���-� (����)
UDK ���

���. Ir : nedēļas žurnāls / galv. red. Nellija Ločmele ; 
izpildred. Dace Smildziņa, Māris Diņģelis. — Nr.� (apr. 
����)-  . — Rīga : Cits medijs, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.ir.lv/
UDK ��

���. Izārstē Sevi Pats : pašizārstēšanās noslēpumi : 
žurnāla „Omītes Zālītes” speciālizlaidums. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Izglītības iestādes Latvijā ����./����.mācību gada 
sākumā : informatīvais apskats / LR Centrālā statistikas 
pārvalde ; atb. par izd. Anita Švarckopfa. — [Nr.�] 
(����)-  . — Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 
����

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

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
izglitibas_iestades_����_��_macibu_gada_sakuma.pdf

UDK ��

���. Izglītības reforma vispārizglītojošajā skolā: iz-
glītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas : ����.
gada zinātnisko rakstu krājums = Education reform in 
comprehensive school: education content research and 
implementation problems : the collection of scientific 
papers, ���� / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina 
fakultāte, Personības socializācijas pētījumu institūts = 
Rezekne Higher Education Institution. Faculty of Edu-
cation and Design, Personality Socialization Research 
Institute ; atb. par izd. un red. Velta Ļubkina. — [Krāj.�] 
(����)-  . — Rēzekne : Rēzeknes Augstskolas izdev-
niecība, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.

[Krāj.�], ��� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

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

���. Jaunatne. — Nr.� (rudens ����)-  . — Rīga : 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, ����

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

URL: http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunatne-darbiba/
informativi-materiali-un-noderigas-saites-interneta/zurnal 
s-jaunatne

UDK ���

���. Jēzus draudzes dzīve : LELB Jēzus draudzes izd. / 
red. Santa Cileviča Nr.��-��, Līga Amata Nr.��/��-��. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Rīgas Jēzus ev.lut. draudze, 
����

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

http://www.manizurnali.lv/journal/97915/
http://www.bibelesbiedriba.lv/infolapa.html
http://www.ir.lv/
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_23_izglitibas_iestades_2010_11_macibu_gada_sakuma.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_23_izglitibas_iestades_2010_11_macibu_gada_sakuma.pdf
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunatne-darbiba/informativi-materiali-un-noderigas-saites-interneta/zurnals-jaunatne
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunatne-darbiba/informativi-materiali-un-noderigas-saites-interneta/zurnals-jaunatne
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunatne-darbiba/informativi-materiali-un-noderigas-saites-interneta/zurnals-jaunatne


��

URL: http://www.jezusdraudze.lv/
UDK �

���. Journal of Business Management. — Nr.� 
(����)-  . — [B.v. : b.i.], ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. JOY / galv. red. Dace Vaivara ; galv. red. vietniece 
Anda Jansone. — [Nr.�] (apr. ����)-  . — Rīga : Iz-
devniecība „Lilita Z”, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Juridiskā Zinātne. �, Tiesību zinātnes nākotnei : 
Latvijas Universitātes žurnāls = Law : journal of the Uni-
versity of Latvia / Latvijas Universitāte ; galv. red. Jānis 
Lazdiņš. — Nr.� (����)-  . — Rīga : LU Akadēmiskais ap-
gāds, ����

LU žurnāls „Juridiskā Zinātne” ir LU Rakstu sērijas 
„Juridiskā zinātne” turpinājums.

Reizi ceturksnī
Nr.�, ��� lpp. ; �� cm.

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
ISSN ����-����
URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_port 

al/apgads/PDF/Jurid-zin_�.pdf
UDK ��

���. Jurista Vārds / galv. red. Dina Gailīte ; atb. red. 
Leonards Pāvils ; red. Gatis Litvins Nr.�-�, ��-��, Jānis Pleps 
Nr.�-��. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 
����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.juristavards.lv/
UDK ��

���. Jūrnieks : Latvijas Jūras administrācijas izd. / 
atb. par izd. Sarma Kočāne. — Nr.� (����)-  . — Rīga : 
Latvijas Jūras administrācija, ����

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

UDK ��

���. Jūrnieku Vēstnesis : JV = Вестник моряка / Lat-
vijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība = Латвийс-
кий профсоюз мореходов торгового флота ; galv. red. 
Vladimirs Novikovs. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas 
Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība, ����

Reizi mēnesī
Latviešu, krievu val.

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

UDK ��
UDK ��

���. Jūrnieku Vēstnesis : JV = Вестник моряка / Lat-
vijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība = Латвийс-
кий профсоюз мореходов торгового флота ; galv. red. 

Vladimirs Novikovs. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas 
Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība, ����

Reizi mēnesī
Latviešu, krievu val.

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

UDK ��
UDK ��

���. Jūrnieku Vēstnesis : JV = Вестник моряка / Lat-
vijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība = Латвийс-
кий профсоюз мореходов торгового флота ; galv. red. 
Vladimirs Novikovs. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas 
Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība, ����

Reizi mēnesī
Latviešu, krievu val.

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

UDK ��
UDK ��

���. Jūrnieku Vēstnesis : JV = Вестник моряка / Lat-
vijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība = Латвийс-
кий профсоюз мореходов торгового флота ; galv. red. 
Vladimirs Novikovs. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas 
Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība, ����

Reizi mēnesī
Latviešu, krievu val.

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

UDK ��
UDK ��

���. Jūrnieku Vēstnesis = Вестник моряка / Latvijas 
Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība = Латвийский 
профсоюз мореходов торгового флота ; galv. red. Vla-
dimirs Novikovs. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas 
Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība, ����

Reizi mēnesī
Latviešu, krievu val.

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

UDK ��
UDK ��

���. Kabinets : lasāmais žurnāls / galv. red. Arnis Ter-
zens. — Nr.� (sept. ����)-  . — Rīga : ARTE, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Kadets / Latvijas Nacionālā Aizsardzības akadē-
mija, Latviešu virsnieku apvienība ; red. Maija Locāne, Sar-
ma Līne. — Nr.� (����-����, ����)-  . — Rīga : Latvijas 
Nacionālā Aizsardzības akadēmija : Latviešu virsnieku ap-
vienība, ����

����-���� iznāk ārzemēs.
Gadskārtējs

Nr.��, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: http://doc.mod.gov.lv/lv/kadets/����_��/
UDK ��

���. Kapitāls / galv. red. Osvalds Zebris Nr.�-�, Agnis 
Buda Nr.�-�� ; atb. red. Rudīte Kalpiņa Nr.�-�, Ieva Brante 
Nr.�-� ; red. Nika Aleksejeva Nr.��-��, Linda Ezerkalna 

http://www.jezusdraudze.lv/
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Jurid-zin_2.pdf
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Jurid-zin_2.pdf
http://www.juristavards.lv/
http://doc.mod.gov.lv/lv/kadets/2011_39/


��

Nr.��-��, Anete Konste Nr.��-��, Dans Titavs Nr.��-��. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Izdevniecība IKK, ����

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

P i e l .: ��� vērtīgākais Latvijas uzņēmums (pie 
Nr.��).

ISSN ����-����
URL: http://www.kapitals.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.

ISSN ����-����
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.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: http://www.catholic.lv/main.php?parent=����
UDK �

���. Kino Raksti / red. Kristīne Matīsa. — [Nr.�] 
(����)-  . — Rīga : Apgāds Mansards, ����

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

ISSN ����-����
UDK �

���. Klubs / galv. red. Juris Šleiers ; atb. red. Oskars Viz-
bulis Nr.�, Ieva Broka Nr.�-� ; red. Aivars Pastalnieks Nr.�-
��, Līga Greiškalne Nr.�-�� ; galv. red. vietniece Elīna Sten-
grēvica Nr.�-��. — Nr.� (����)-  . — Rīga, ����

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

P i e l .: Gardēdis (pie Nr.��).
ISSN ����-����
URL: http://www.klubs.lv/
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/����/
UDK ��

���. Konjunktūras apsekojumu rezultāti : informatīvais 
apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd. 
Ilmārs Vanags, Inta Mūkina. — �.cet. (����)-  . — Rīga : 
LR Centrālā statistikas pārvalde, ����

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

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
konjunkturas_apsekojuma_rezultati_��_��_lv.pdf

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
konjunkturas_apekojuma_rezultati_��_��_lv.pdf

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
konjunkturas_apsekojuma_rezultati_��_��_lv.pdf

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
konjunkturas_apsekojuma_rezultati_��_��_lv.pdf

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 ���

���. Kultūras studijas. �.sēj., Priekšmetu pasaule lite-
ratūrā un kultūrā = The world of objects in literarure and 
culture : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : 
scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā 
fakultāte ; galv. red. Anita Stašulāne ; lit. red.: Jana 
Butāne, Sandra Meškova, Anatolijs Kuzņecovs. — Sēj.� 
(����)-  . — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Aka-
dēmiskais apgāds „Saule”, ����

Līdz sēj.� aprakstīts kā monogrāfija.
Gadskārtējs
Latviešu, angļu, krievu val.

Sēj.�, ��� lpp. : il., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK �
UDK ��

���. Kuš! : speciālizd. = Kuš! special edition / red. David 
Schilter. — Jūn. (����). — Rīga : Grafiskie stāsti, ����

Vienreizējs
Latviešu, angļu valodā.

Jūn., [�� lpp.] : krās. il. ; �� cm.

ISBN ���-����-����-�-�
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., krās. il., tab. ; �� cm.  Ls �,�� Nr.

ISSN ����-���X
URL: http://www.varianti.lv/m�
UDK ��

���. Ķīmija. Dabaszinātņu izglītība : Starptautiskais 
�.IOSTE Centrāleiropas un Austrumeiropas simpozijs 
„Dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītība: attīstības tenden-
ces un virzieni ��.gadsimtā : ��.nov. — �.dec., ����, Rīga, 
Latvija = Chemistry. Science education : International 
�th IOSTE symposium for Central and Eastern Europe 
„Science and Technology Education: Trends and main 
tendencies in the ��th century” : Riga, Latvia, November 

http://www.kapitals.lv/
http://www.catholic.lv/main.php?parent=1275
http://www.klubs.lv/
http://www.manizurnali.lv/journal/2151/
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_07_konjunkturas_apsekojuma_rezultati_11_01_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_07_konjunkturas_apsekojuma_rezultati_11_01_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_07_konjunkturas_apekojuma_rezultati_11_02_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_07_konjunkturas_apekojuma_rezultati_11_02_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_07_konjunkturas_apsekojuma_rezultati_11_03_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_07_konjunkturas_apsekojuma_rezultati_11_03_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_07_konjunkturas_apsekojuma_rezultati_11_04_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_07_konjunkturas_apsekojuma_rezultati_11_04_lv.pdf
http://www.varianti.lv/m2


��

�� — December �, ���� / editor in chief Dagnija Cedere. — 
Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Universitāte, ����

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

ISBN ���-����-��-���-�
UDK �

���. Ķīmijas izglītība — ���� : starptautiskas, zinātniski 
metodiskas konferences rakstu krājums, Rīga, ����.gada 
��.-��.nov. / Latvijas Universitāte. LU Ķīmijas fakultāte. 
Ķīmijas didaktikas centrs ; atb. red. Aira Aija Krūmiņa. — 
[Sēj.�] (����)-  . — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu, krievu val.

����, ��� lpp. : il., tab., zīm. ; �� cm.

UDK �

���. L’Officiel Latvija / galv. red. Jeļena Vlasova ; 
red. Ērika Šmeļkova, Jekaterina Pevņeva, Olga Kolotova, 
Nana Brante, Vita Kokoša, Agnese Rudzīte. — Nr.� (sept. 
����)-  . — Rīga : Premium Media, ����

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

Iznāk arī krievu val.: L’Officiel Latvija.
ISSN ����-����
UDK ��/��

���. L’Officiel Latvija / гл. ред. Елена Власова ; ред. 
Екатерина Певнева, Эрика Шмелькова, Ольга Колотова, 
Нана Брантэ, Агнес Рудзите. — 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, 
rēbusu un atjautības uzdevumu cienītājiem / galv. red. 
Dzintra Lāce. — Nr.� (maijs ����)-  . — Rīga : Skarabejs, 
����

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

ISSN ����-����
UDK ���

���. Lai Top! : Daugavpils Universitātes studentu 
žurnāls / red. Evita Ruļuka, Rita Livmane-Trubiņa. — Nr.� 
(����)-  . — Daugavpils, ����

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

URL: http://du.lv/lv/par_mums/struktura/lai_top/zurna 
la_arhivs

UDK ��

���. Laikmets un personība : rakstu krājums / Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakul-
tāte, Pedagoģijas muzejs ; sast. un zin. red. Aīda Krūze. — 
��.laid. (����)-  . — Rīga : RaKa, ����

Līdz ����.g. izd. aprakstīts kā monogrāfija.
Gadskārtējs

��.laid., ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��

���. Laiks, spēks, mērķis : izglītības apvienības „I For-
tum” biļetens / Izglītības apvienība „I Fortum” ; red. Linda 
Langenfelde. — Nr.� (nov. ����). — Rīga : I Fortum, ����

Iespiestā veidā izdots tikai �.numurs, turpmāk tikai tieš-
saistē.

Neregulāri
Nr.�, �� lpp. : diagr., il., tab. ; �� cm.

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
URL: http://www.jzb.lv/files/Dokumenti/Zinas_bibliote 

kariem/biletens_�.pdf
UDK ��

���. Laimīgās Mīklas : „Rīgas Viļņi. Laimīgā Program-
ma” speciālizlaidums. — Nr.� (maijs ����)-  . — Rīga : 
Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, ����

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

Iznāk kā „Rīgas Viļņi. Laimīgā Programma” speciālizlai-
dums.

ISSN ����-����
UDK ���

���. LASE journal of sport science / Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmija = Latvian Academy of Sport Edu-
cation. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvian Academy of 
Sport Education, ����

Uzrādīts arī elektroniskā izd. ISSN — ����-����.
Divreiz gadā

Nr.�-�, ���, ��� lpp. : diagr., il., tab. ; �� cm.  ��� eks.

Izdevums pieejams arī tiešsaistē.
ISSN ����-����
URL: http://lspa.lv/index.php?option=com_content&vi

ew=category&layout=blog&id=���&Itemid=���
URL: http://lspa.lv/index.php?option=com_content&vi

ew=category&layout=blog&id=���&Itemid=���
UDK ���/���

���. Latgales Tautsaimniecības Pētījumi : sociālo zināt-
ņu žurnāls = Latgale National Economy Research : journal 
of social sciences / Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fa-
kultāte. Reģionālistikas zinātniskais institūts ; galv. red. Bi-
ruta Garanča ; red. Einārs Ulnicāns. — Nr.� (����)-  . — 
Rēzekne : RA izdevniecība, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.

Nr.�(�), ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.  ��� eks.

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

���. Latvian Journal of Physics and Technical Scien-
ces = Latvijas Fizikas un Tehnisko Zinātņu Žurnāls = Лат-
вийский физико-технический журнал / galv. red. J.Ekma-

http://du.lv/lv/par_mums/struktura/lai_top/zurnala_arhivs
http://du.lv/lv/par_mums/struktura/lai_top/zurnala_arhivs
http://www.jzb.lv/files/Dokumenti/Zinas_bibliotekariem/biletens_1.pdf
http://www.jzb.lv/files/Dokumenti/Zinas_bibliotekariem/biletens_1.pdf
http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=202&Itemid=330
http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=202&Itemid=330
http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=203&Itemid=329
http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=203&Itemid=329


��

nis. — Nr.� (febr. ����)-  . — Rīga : Fizikālās enerģēti-
kas institūts, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.innovation.lv/fei-old/fei_j.htm
UDK �
UDK ��

���. Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas 
uzturēšanā : Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III 
un Letonikas IV kongresa sekcijas materiāli. — [Sēj.�] 
(����)-  . — Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, ����

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

ISBN ���-����-����-�-�
UDK �

���. Latvijas Agronomu biedrības biļetens / red. Agita 
Pāvule. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Agronomu 
biedrība, ����

Divreiz gadā
Nr.�-��, ��, �� lpp. ; �� cm.

URL: http://www.agronomi.lv/bileteni.php
UDK ��

���. Latvijas Architektūra : dizains, interjers, vide, pil-
sētplānošana / galv. red. Jānis Lejnieks ; red. Velta Holc-
mane. — Nr.� (sept. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Lili-
ta LAB”, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Latvijas Arhīvi / Latvijas Nacionālais arhīvs, Lat-
vijas Arhīvistu biedrība ; galv. red. Valda Pētersone ; 
red. padomes priekšsēdētājs Nikolajs Rižovs. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas 
Valsts vēstures arhīvs, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.latvijasarhivi.lv/
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 arhīvu ģenerāldirekcija : Latvijas Valsts 
vēstures arhīvs : Latvijas Arhīvistu biedrība, ����

Divreiz gadā
Nr.�-�, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: http://www.latvijasarhivi.lv/
UDK �

���. Latvijas ārējā tirdzniecība : svarīgākās preces un 
partneri : informatīvais apskats / LR Centrālā statistikas 
pārvalde = Central Statistical Bureau of Latvia. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 
����

Reizi ceturksnī

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

ISSN ����-����
URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_

at_preces-partneri_��_��_��_��q_lv.pdf
URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_

at_preces-partneri_��_��_��_��q_lv.pdf
URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_

at_preces-partneri_��_��_��_��q_lv.pdf
URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_

at_preces-partneri_����_��_��q_lv.pdf
UDK ��

���. Latvijas Ārsts : Latvijas Ārstu biedrības žurnāls / 
galv. red. Kamena Kaidaka ; red. Monta Forstmane Nr.�-
�, Ieva Miķelsone, Ilze Kikuste Nr.�-��. — Nr.� (okt. 
����)-  . — Rīga : Latvijas Ārstu biedrības sabiedrība, 
����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.latvijasarsts.lv/
UDK ��

���. Latvijas Būvniecība : ceļvedis būvniecības nozares 
virzītājiem / galv. red. Lana Jūra ; red. Uldis Andersons Nr.�-
�, Agrita Lūse Nr.�-�. — Nr.� (marts ����)-  . — Rīga : 
Izdevniecība „Lilita LAB”, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Latvijas energobilance ����.gadā : informatīvais 
apskats / atb. par izd. Jana Poperečņuka. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 
����

Gadskārtējs
����, � lpp. : diagr., tab. ; �� cm.  (Latvijas statistika).

ISSN ����-����
URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_

latvijas_energobilance_����_��_��_lv.pdf
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 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, 
����

Reizi ceturksnī
Paral. latviešu, angļu val.

Nr.�-�, ��, �� lpp. : tab. ; �� cm.  (Latvijas statistika).

ISSN ����-����

http://www.innovation.lv/fei-old/fei_j.htm
http://www.agronomi.lv/bileteni.php
http://www.latvijasarhivi.lv/
http://www.latvijasarhivi.lv/
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_34_at_preces-partneri_01_03_11_01q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_34_at_preces-partneri_01_03_11_01q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_34_at_preces-partneri_01_06_11_02q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_34_at_preces-partneri_01_06_11_02q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_34_at_preces-partneri_01_09_11_03q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_34_at_preces-partneri_01_09_11_03q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_34_at_preces-partneri_2011_11_04q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_34_at_preces-partneri_2011_11_04q_lv.pdf
http://www.latvijasarsts.lv/
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_37_latvijas_energobilance_2010_11_00_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_37_latvijas_energobilance_2010_11_00_lv.pdf


��

URL: http://www.csb.gov.lv/
UDK ��

���. Latvijas Republikas Augstākās tiesas biļetens / 
red. Rasma Zvejniece. — Nr.� (����)-�/� (����), Nr.� (nov. 
����)-  . — Rīga : Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 
����

No ����.g. līdz ����.g. biļetens neiznāca.
ISSN līdz ����.g.: ����-����.
Neregulāri

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

ISSN ����-���X
URL: http://www.at.gov.lv/files/docs/����/at_biletens 

����_��_web.pdf
UDK ��

���. Latvijas Republikas Augstākās tiesas biļetens / 
red. Rasma Zvejniece. — Nr.� (����)-�/� (����), Nr.� (nov. 
����)-  . — Rīga : Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 
����

ISSN līdz ����.g.: ����-����.
Divreiz gadā

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

ISSN ����-���X
URL: http://www.at.gov.lv/files/statistics/����/biletens 

�_web.pdf
URL: http://www.at.gov.lv/files/dokumenti/at_biletens 

�_web.pdf
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.�-�, Līga Saleniece Nr.�-��. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 
����

Reizi mēnesī
Paral. latviešu, angļu val.

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

ISSN ����-����
URL: http://www.csb.gov.lv/
UDK ��

���. Latvijas tautsaimniecība : makroekonomiskais 
apskats / LR Ekonomikas ministrija, LR Centrālā statistikas 
pārvalde. — Nr.� (����)-  . — Rīga : LR Centrālā 
statistikas pārvalde, ����

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

Iznāk arī angļu: The National Economy of Latvia.
ISSN ����-����
URL: http://www.em.gov.lv/images/modules/items/ 

����_�.pdf
URL: http://www.em.gov.lv/images/modules/items/ 

����_�.pdf
URL: http://www.em.gov.lv/images/modules/items/

tsdep/makro_��/Makro��_LV.pdf
URL: http://www.em.gov.lv/images/modules/items/

tsdep/makro_��/makro��_LV.pdf
UDK ��

���. Latvijas Universitāte. Aktuālas tiesību realizācijas 
problēmas : Latvijas Universitātes ��.konferences rakstu 

krājums / Latvijas Universitāte. — [Sēj.]�� (����)-  . — 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, ����

Līdz sēj.�� aprakstīts kā monogrāfija.
Gadskārtējs

[Sēj.]��, ��� lpp. : att., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��

���. Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis 
Latviensis. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, ����

Neregulāri
Latviešu, angļu val.

���.sēj.: Pedagoģija un skolotāju izglītība.

���., ���.sēj.: Zemes un vides zinātnes.

���.sēj.: Zinātņu vēsture un muzejniecība.

���.sēj.: Filosofija.

���., ���.sēj.: Ekonomika. Vadības zinātne.

���., ���.sēj.: Psiholoģija.

���.sēj.: Socioloģija.

���.sēj.: Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas.

���.sēj.: Medicīna.

���.sēj.: Literatūrzinātne, folkloristika, māksla.

���.sēj.: Ķīmija. Dabaszinātņu izglītība.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki / Latvijas 
Universitāte ; galv. red. Ļubova Zīle. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Nodibinājums „LU žurnāla „Latvijas Vēsture” 
fonds”, ����

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

ISSN ����-����
UDK �

���. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls / galv. red. 
Guntis Zemītis ; atb. red. Ineta Lipša ; red. padomes 
priekšsēdētājs Jānis Stradiņš. — Nr.� (dec. ����)-  . — 
Rīga : Latvijas Vēstures institūta apgāds, ����

Dibināts ����.gadā ; atjaunots ����.gada dec.
Reizi ceturksnī

Nr.�(��) — �(��), ��� lpp. : diagr., 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 / galv. 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: http://www.lza.lv/index.php?option=com_conte

nt&task=view&id=����&Itemid=��
URL: http://www.lza.lv/index.php?option=com_conte

nt&task=view&id=����&Itemid=��
URL: http://www.lza.lv/index.php?option=com_conte

nt&task=view&id=����&Itemid=��
UDK ���

http://www.csb.gov.lv/
http://www.at.gov.lv/files/docs/2011/at_biletens2010_01_web.pdf
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http://www.at.gov.lv/files/statistics/2011/biletens2_web.pdf
http://www.at.gov.lv/files/dokumenti/at_biletens3_web.pdf
http://www.at.gov.lv/files/dokumenti/at_biletens3_web.pdf
http://www.csb.gov.lv/
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/2011_1.pdf
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/2011_1.pdf
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/2011_2.pdf
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/2011_2.pdf
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/makro_48/Makro48_LV.pdf
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/makro_48/Makro48_LV.pdf
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/makro_49/makro49_LV.pdf
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/makro_49/makro49_LV.pdf
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1262&Itemid=77
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1262&Itemid=77
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1274&Itemid=77
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1274&Itemid=77
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1364&Itemid=77
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1364&Itemid=77


��

���. Latvju Teksti : jauns literatūras žurnāls / galv. 
red. Guntars Godiņš. — Nr.� (rudens ����)-  . — Rīga : 
Latvijas Literatūras centrs, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.literature.lv/
UDK �

���. Lauku Lapa / Latvijas Lauku konsultāciju un iz-
glītības centrs. — Nr.� (apr. ����)-  . — Ozolnieki : Lat-
vijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, ����

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

URL: http://www.llkc.lv/web/?id=������
UDK ��

���. Lauku Lapa / Latvijas Lauku konsultāciju un iz-
glītības centrs. — Nr.� (apr. ����)-  . — Ozolnieki : Lat-
vijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, ����

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

URL: http://www.llkc.lv/web/?id=������
UDK ��

���. Lauku Lapa : sagat. „Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs”. — Nr.� (apr. ����)-  . — Ozolnieki : 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, ����
Nr.� iznāca bez nosaukuma.

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

URL: http://www.llkc.lv/web/?id=������
UDK ��

���. Lauku Lapa : sagat. „Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs”. — Nr.� (apr. ����)-  . — Ozolnieki : 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, ����

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

URL: http://www.llkc.lv/web/?id=������
UDK ��

���. Lauku Lapa : sagat. „Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs”. — Nr.� (apr. ����)-  . — Ozolnieki : 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, ����

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

URL: http://www.llkc.lv/web/?id=������
UDK ��

���. Lauku Lapa : sagat. „Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs”. — Nr.� (apr. ����)-  . — Ozolnieki : 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, ����

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

URL: http://www.llkc.lv/web/?id=������
UDK ��

���. Lauku Lapa : sagat. „Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs”. — Nr.� (apr. ����)-  . — Ozolnieki : 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, ����

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

URL: http://www.llkc.lv/web/?id=������
UDK ��

���. Leģendas / galv. red. Agnese Zatermane ; red. 
Ivars Kleins Nr.�-�. — Nr.� (jūl. ����)-  . — Rīga : Izdev-
niecība „Dienas Žurnāli”, ����

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

ISSN ����-���X
URL: http://www.legendas.lv/
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 ����-����
UDK ��/��

���. Lielās Rūtis : krustvārdu mīklas / red. Andra Vī-
gupa. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Kuma, ����

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

UDK ���

���. Liepājas Universitātes studentu zinātniskie rak-
sti / Liepājas Universitāte ; atb. red. Ieva Ozola. — �.laid. 
(����)-  . — Liepāja : LiePA, ����

Līdz ����.g. izd. aprakstīts kā monogrāfija.
Gadskārtējs

Laid.�, ��� lpp. : diagr., il., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
UDK ��

���. Liepājas Vēstules / red. Edgars Lūsēns. — Nr.� 
(����)-  . — Liepāja : Kurzemes Vārds, ����

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

ISSN ����-����
UDK �

���. Lietišķā Diena : LD : biznesa žurnāls / izpildred. 
Paula Prauliņa Nr.�-�, red. Nr.�-�� ; red. vietniece Guna 
Gleizde Nr.�-��. — Nr.� (okt. ����)-  . — Rīga : Dienas 
Bizness, ����

Iznāk kopā ar laikr. „Dienas Bizness”.
Līdz ����.g. iznāca kā laikr. „Diena” piel.
Reizi nedēļā

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

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��

���. Lilit / galv. red. Dace Rukšāne-Ščipčinska ; red. 
Henrieta Verhoustinska, Antra Bula, Silvija Jokste apr.-
dec. — [Nr.�] (marts ����)-  . — Rīga : Izdevniecība 
Lilita, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

http://www.literature.lv/
http://www.llkc.lv/web/?id=401007
http://www.llkc.lv/web/?id=401157
http://www.llkc.lv/web/?id=400642
http://www.llkc.lv/web/?id=400643
http://www.llkc.lv/web/?id=400644
http://www.llkc.lv/web/?id=400732
http://www.llkc.lv/web/?id=400907
http://www.legendas.lv/


��

���. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : Letonika 
starpkultūru kontekstā = Literature, folklore, arts : Latvi-
an studies in intercultural context / galv. red. Janīna Kur-
sīte. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Universitāte, 
����

Neregulāri
Sēj.���, ��� lpp. ; �� cm.  (Latvijas Universitātes raksti).

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

���. Magnetohydrodynamics / University of Latvia ; 
editor in chief A.Cēbers. — Sēj.�, Nr.� (����)-  . — 
Salaspils : Institute of Physics, ����

Reizi ceturksnī
Sēj.��, Nr.�-�, vienlaidu numerācija, ��� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-���X
URL: http://www.mhd.sal.lv/
UDK �

���. Maģiskās Rūtis : krustvārdu mīklas / red. Andra 
Vīgupa. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Kuma, ����

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

UDK ���

���. Mans īpašums : konsultācijas, padomi / galv. red. 
Jānis Mozulis. — Nr.� (marts ����)-  . — Rīga : Mans 
īpašums, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.mansipasums.lv/
UDK ��

���. Mans Mazais : mammai un tētim par dzīvi ar 
bērnu : žurnāls vacākiem / galv. red. Tīna Kempele ; galv. 
red. vietniece Ērika Bērziņa. — Nr.� (marts ����)-  . — 
Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����

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

P i e l .: Mans Mazais Skolā.
ISSN ����-����
URL: http://www.mansmazais.lv/
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/����/
UDK ��

���. Mans Mazais Skolā : ģimenes žurnāls tiem, kas ga-
tavojas skolai : žurnāla „Mans Mazais” piel. / galv. red. Tī-
na Kempele ; galv. red. vietniece Ērika Bērziņa. — [Nr.�] 
(rudens ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „San-
ta””, ����

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

ISSN ����-���X
UDK ��

���. Marta / galv. red. Kristīne Sēnele ; galv. red. viet-
niece Aiva Alksne ; red. Ieva Konstante. — Nr.� (sept. 
����)-��/�� (���/���) (okt. ����). — Rīga : Izdevniecība 
„Rīgas Viļņi”, ����

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

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 
informācijas centrs, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.farmacija-mic.lv/medica/medica
UDK ��

���. Materiālā nenodrošinātība Latvijā : informatīvais 
apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd. 
Liene Āboliņa. — [Nr.�] (����)-  . — Rīga : LR Centrālā 
statistikas pārvalde, ����

Gadskārtējs
����, � lpp. : diagr., tab. ; �� cm.  (Latvijas statistika).

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
materiala_nenodrosinatiba_����_��_��_lv.pdf

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 Zīta-
ra. — Nr.� (����)-  . — Cēsis : Viktors Silde, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Māja : nedēļas žurnāls / red. Māra Matisone. — 
Nr.�� (sept. ����)-  . — Rīga : Mediju nams, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��

���. Mājas Draugs [elektronisks resurss] : Rakst-
niecības un mūzikas muzeja stāsti / red. Maija Treile. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Rakstniecības un mūzikas mu-
zejs, ����

Reizi ceturksnī
Nr.�-�, �-�� lp. : krās. il.

http://www.mhd.sal.lv/
http://www.mansipasums.lv/
http://www.mansmazais.lv/
http://www.manizurnali.lv/journal/6098/
http://www.farmacija-mic.lv/medica/medica
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_18_materiala_nenodrosinatiba_2010_11_00_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_18_materiala_nenodrosinatiba_2010_11_00_lv.pdf


��

Izdevums pieejams tiešsaistē.
URL: http://rmm.lv/?page_id=����
UDK �
UDK ��

���. Mājas Konsultants / galv. red. Inga Bulāne. — Nr.� 
(okt. ����)-  . — Rīga : Beno Prese, ����

Iznāk kopā ar žurnālu „Laimīgā Māja” vienā izd.
Reizi mēnesī

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

Izdevējs: Mamuts Nr.�-�.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Mājas Viesis : žurnāls ģimenei : „Latvijas Avīzes” 
piektdienas izd. / galv. red. Dace Terzena ; galv. red. 
vietniece Vija Beinerte ; red. Laima Vilsone. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Lauku Avīze, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://la.lv/index.php?Itemid=���
UDK ��

���. Mājas Virtuve : labāko pavāru meistarklase. — 
Nr.� (marts ����)-  . — Rīga : Press Distribution Center, 
����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Mākslas Vēsture un Teorija = Art History and 
Theory / galv. red. Elita Grosmane ; māksl. Ieva Vīriņa ; 
red. Māra Niķitina, Andris Mellakauls, Kristiāna Ābele. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Mākslas akad. Mākslas 
vēstures institūts : Mākslas vēstures pētījumu atbalsta 
fonds, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.

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

ISSN ����-����
URL: http://www.lma-mvi.lv/zurnali.html
UDK �

���. Medicine : žurnāls primārās aprūpes ārstiem un 
darbiniekiem. — Nr.[�] (dec. ����)-  . — Rīga : Me-
dicine.lv, ����

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

URL: http://www.medicine.lv/
UDK ��

���. Medicīna = Medicine / galv. red. Renāte Ligere. — 
Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Universitāte, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.

Sēj.���, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.  (Latvijas Universitātes rak-
sti).

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��

���. Medicus Bonus : MB : vienkārši par ārsta pasaulē 
svarīgo / galv. red. Līga Ribkinska ; red. Aija Kažoka. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Veselības aprūpes fonds, ����

Sešas reizes gadā
Nr.�(maijs/jūn.) — �(dec.), ��, �� lpp. : diagr., il., krās. il. ; �� cm.  ����, 
���� eks.

URL: http://www.medicusbonus.lv/
UDK ��

���. Medības. Makšķerēšana. Daba : MMD / galv. red. 
Didzis Pakalns. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Dumpis, ����

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

P i e l .: MMD kalendārs medniekiem ����.
ISSN ����-����
URL: http://www.zurnals-mmd.lv/
UDK ��

���. Meistarmezgls : krustvārdu mīklas / galv. red. 
Dainis Sūna ; red. Baiba Dombrovska. — Nr.� (okt. 
����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/����/
UDK ���

���. The memoirs of the ��th century: Nordic and 
Baltic experience : Nordic-Baltic-Russian network in com-
parative cultural studies / Daugavpils University. Faculty 
of Humanities. Institute of Comparative Studies ; editor in 
chief Maija Burima. — Sēj.� (����)-  . — Daugavpils : 
Daugavpils University Academic Press „Saule”, ����

Gadskārtējs
Sēj.�(�), ��� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

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

���. Men’s Gadgets = Мужские игрушки / гл. ред. Ал-
дис Бите. — Nr.� (apr. ����)-  . — Rīga : SK Latvia, ����

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

ISSN ����-����
UDK ���
UDK ��

���. Mezgla Sudoku : atjautības mīklas / galv. red. Dainis 
Sūna ; red. Baiba Dombrovska. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/����/
UDK ���

���. Mezgls : krustvārdu mīklas un prāta spēles / galv. 
red. Dainis Sūna ; red. Baiba Dombrovska. — Nr.� (sept. 
����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/����/
UDK ���

http://rmm.lv/?page_id=8149
http://la.lv/index.php?Itemid=504
http://www.lma-mvi.lv/zurnali.html
http://www.medicine.lv/
http://www.medicusbonus.lv/
http://www.zurnals-mmd.lv/
http://www.manizurnali.lv/journal/9871/
http://www.manizurnali.lv/journal/9980/
http://www.manizurnali.lv/journal/9730/


��

���. Mežsaimniecība ����.gadā : informatīvais ap-
skats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd. Alda 
Jirgensone, Maija Norenberga. — [Nr.�] (����)-  . — 
Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, ����

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

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
mezsaimnieciba_����_��_��_lv.pdf

UDK ��

���. Mežzinātne : zinātnisko rakstu krāj. / Latvijas 
Valsts Mežzinātnes institūts „Silava”, LLU Meža fakultāte ; 
galv. red. Tālis Gaitnieks ; red. Vilnis Pēčs. — Nr.� 
(����)-  . — Salaspils, ����

Divreiz gadā
Laid.��(��) — ��(��), ��, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-���X
URL: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.as 

px
UDK ��

���. Mēs laikā, telpā un attīstībā : studentu zinātniskās 
konferences materiāli, ����.gada ��.maijā / Rēzeknes 
Augstskola. Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte ; atb. 
par izd. Anna Briška, Līna Garanča ; red. Sandra Laizāne. — 
Sēj.� (����)-  . — Rēzekne : RA izdevniecība, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.

Sēj.��, ��� lpp. : att., �� cm.  �� eks.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��
UDK ��

���. Mieram Tuvu : Dieva Vārds katrai dienai / red. Aija 
Balode. — Nr.� (����)-  . — Rīga : KALA Raksti, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.mieramtuvu.lv/
UDK �

���. Mistērija : zinātniski polemisks žurnāls / galv. 
red. Valda Grauduma ; red. Agnese Cernava. — Nr.� (aug. 
����)-  . — Rīga : VARA VĪKSNA, ����

Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : 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 ���

���. Muzeja raksti. �, Latvijas mākslas vēstures epizo-
des ��.gs. beigas — ��.gs. sākums / Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs ; aut. Edvarda Šmite ; red. Ieva Jansone. — 
Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs, ����

Gadskārtējs
Sēj.�, ��� lpp. : krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

���. Mūsmājas / galv. red. Aiva Kalve ; red. Kristīne 
Alberte Nr.��-��. — Nr.� (nov. ����)-  . — Rīga : 
Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����

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

P i e l .: Mūsvārdu mīklas.
P i e l .: Mūsmāju Bibliotēka.

ISSN ����-����
URL: http://www.musmajas.lv/
UDK ��

���. Mūsmāju Bibliotēka : žurnāla „Mūsmājas” piel. / 
galv. red. Aiva Kalve. — [Nr.�] (ziema ����)-  . — Rīga : 
Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����

Nr.� nos.: Zaļākai dzīvei.
Nr.� nos.: Praktiskā vasara.
Nr.�� nos.: Ceļvedis kafijas un tējas pasaulē.
Nr.�� nos.: Gardēža gads.
Reizi ceturksnī

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

ISSN ����-����
URL: http://www.musmajas.lv/
UDK ��

���. Mūsu Rajons : Rīgas pilsētas žurnāls / galv. red. 
Andris Dzenis. — Nr.� (nov. ����)-  . — Rīga : GVARDS 
Group, ����

Reizi mēnesī
Latviešu, krievu val.

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

Izdevējs: RTC BASK Nr.�-�.
ISSN ����-����
UDK �

���. Mūzikas Saule / galv. red. Orests Silabriedis ; red. 
Andris Dzenītis, Dace Volfa, Inga Žilinska, Ilze Medne, Gun-
dega Šmite Nr.�-�. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Mūzikas 
un mākslas atbalsta fonds, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.muzikassaule.lv/
UDK ��

���. Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainī-
gais : zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitātes 
Mūzikas un mākslu fakultāte, Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas Muzikoloģijas katedra, Lietuvas Mū-
zikas un Teātra akadēmija ; sast. Ilma Grauzdiņa, Ēvalds 
Daugulis ; galv. red. Ilma Grauzdiņa. — Daugavpils : Dau-
gavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu, krievu val.

Sēj.�, ��� lpp. : notis, tab. ; �� cm.

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_33_mezsaimnieciba_2010_11_00_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_33_mezsaimnieciba_2010_11_00_lv.pdf
http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx
http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx
http://www.mieramtuvu.lv/
http://www.musmajas.lv/
http://www.musmajas.lv/
http://www.muzikassaule.lv/


��

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

���. The National Economy of Latvia : macroeconomic 
review / Ministry of Economics of the Republic of Latvia, 
Central Statistical Bureau of Latvia. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : 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/images/modules/items/ts 

dep/makro_��/makro��_EN.pdf
URL: http://www.em.gov.lv/images/modules/items/ts 

dep/makro_��/Makro��_EN.pdf
URL: http://www.em.gov.lv/images/modules/items/ts 

dep/makro_��/Makro��_EN.pdf
URL: http://www.em.gov.lv/images/modules/items/ts 

dep/makro_��/makro��_EN.pdf
UDK ��

���. Nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā ���� : 
��.Starptautiskā konference, ����.gada ��.apr., Rīga : kon-
ferences materiāli = Real estate and construction in the 
Baltic states ���� : ��th International conference, April ��, 
����, Riga = Недвижимость и строительство в Балтии 
���� : ��-ая международная конференция, �� апреля, 
����, Рига / Rīgas Menedžeru skola ; red. Grigorijs Gudkins, 
Lilija Matisāne, Irina Gardukeviča. — [Sēj.]� (����)-  . — 
Rīga : Rīgas Menedžeru skola, ����

Līdz sēj.�� izd. aprakstīts kā monogrāfija.
Gadskārtējs
Latviešu, angļu, krievu val.

[Sēj.]��, ��� lpp. : diagr., il., krās. il., kartes, tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
UDK ��
UDK ��

���. NEXT : tavs personīgais tehnikas eksperts / galv. 
red. Aldis Bite. — Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : SK Latvia, 
����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.next.lv/
UDK ��

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

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Noslēpumi un Fakti : mūžīgās mīklas. — Nr. � 
(����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, ����

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

ISSN ����-����
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 ��

���. Olūts : literaturas almanahs / red. Valentīna Un-
da. — Sēj.� (����)-  . — Rēzekne : Latgolas kulturas 
centra izdevnīceiba, ����

Gadskārtējs
Sēj.��, ��� lpp. : krās. il. ; �� cm.  ��� eks.

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

���. Omīte : laikraksts 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 ��

���. 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 noslēpumi. — 
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 ��

���. 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: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
par_mazumtirdzniecibas_apgrozijumu_��_��q_lv.pdf

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
par_mazumtirdzniecibas_apgrozijumu_��_��q_lv.pdf

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
par_mazumtirdzniecibas_apgrozijumu_��_��q_lv.pdf

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
par_mazumtirdzniecibas_apgrozijumu_��_��q_lv.pdf

UDK ��

http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/makro_46/makro46_EN.pdf
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/makro_46/makro46_EN.pdf
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/makro_47/Makro47_EN.pdf
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/makro_47/Makro47_EN.pdf
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/makro_48/Makro48_EN.pdf
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/makro_48/Makro48_EN.pdf
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/makro_49/makro49_EN.pdf
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/makro_49/makro49_EN.pdf
http://www.next.lv/
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_27_par_mazumtirdzniecibas_apgrozijumu_11_01q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_27_par_mazumtirdzniecibas_apgrozijumu_11_01q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_27_par_mazumtirdzniecibas_apgrozijumu_11_02q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_27_par_mazumtirdzniecibas_apgrozijumu_11_02q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_27_par_mazumtirdzniecibas_apgrozijumu_11_03q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_27_par_mazumtirdzniecibas_apgrozijumu_11_03q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_27_par_mazumtirdzniecibas_apgrozijumu_11_04q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_27_par_mazumtirdzniecibas_apgrozijumu_11_04q_lv.pdf


��

���. Par rūpniecības produkcijas apjomiem : informa-
tīvais apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; sagat. 
Ramona Skakunova. — [Nr.]� (����)-  . — Rīga : LR 
Centrālā statistikas pārvalde, ����

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

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
par_rupniecibas_produkcijas_apjomiem_����_�_��_��q_
lv.pdf

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publika 
cijas/nr_��_par_rupniecibas_produkcijas_apjomiem_���� 
_�_��_��q_lv.pdf

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
par_rupniecibas_produkcijas_apjomiem_����_�_��_��q_
lv.pdf

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
par_rupniecibas_produkcijas_apjomiem_����_�_��_��q_
lv.pdf

UDK ��

���. Pastaiga : modes un stila žurnāls / galv. red. Inita 
Saulīte-Zandere ; galv. red. vietniece Kristīne Budže ; red. 
Māra Baltmane-Rimicāne, Dzintra Ludborža, Ineta Berkma-
ne. — [Nr.�] (janv./febr. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība 
„Rīgas Viļņi”, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Pastaiga.ru : журн. о стиле и моде / гл. ред. Инита 
Саулите-Зандере ; ред. Мара Балтмане-Римицане, Крис-
тине Будже, Инета Беркмане, Анита Седлиня сент.-
дек. — Nr.� (okt. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Rīgas 
Viļņi”, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Patēriņa cenas : informatīvais apskats = Consu-
mer Prices : informative leaflet / LR Centrālā statistikas 
pārvalde = 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: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_

paterina_cenas_��_��q_lv_en.pdf
URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_

paterina_cenas_��_��q_lv_en.pdf
URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_

paterina_cenas_��_��q_lv_en.zip
URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_

paterina_cenas_��_��q_lv_en.zip
UDK ��

���. Patiesā Dzīve / galv. red. Iveta Pumpure-Saulīte ; 
atb. red. Guna Kārkliņa ; red. Sandra Landorfa Nr.�, Māra 
Vilde. — Nr.� (apr. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība 
„Rīgas Viļņi”, ����

Apr., �.jūl., ��.sept., ��.dec. iznāk speciālizlaidumi.
Divreiz mēnesī

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Pārvaldnieks : īpašumu pārvaldīšana un apsaim-
niekošana / red. Ilona Lūsēna Nr.�, Jānis Lukss Nr.�. — Nr.� 
(marts ����)-  . — Rīga : Izdevniecības pakalpojumi, 
����

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

Iekļauts vienos vākos ar žurnālu „Būvēt”; lasāms no 
abām pusēm.

Izdevējs: Masts Nr.�-�.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy 
and Teachers’ Education / galv. red. Irēna Žogla ; galv. 
red. vietniece Ilze Kangro ; sast. Sarmīte Tūbele. — Sēj.� 
(����)-  . — Rīga : Latvijas Universitāte, ����

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

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��

���. Pensionāri ����.gadā : informatīvais apskats / 
LR Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd. Kārlis Smu-
dzis. — ����- . — Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 
����

Gadskārtējs
����, � lpp. : diagr., tab. ; �� cm.  (Latvijas statistika).

URL: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_��_
pensionari_����_gada_��_��_lv.pdf

UDK ��

���. Philosophy worldwide: current situation : mate-
rials for the philosophical encounters and international 
cooperation / International Federation of Philosophical 
Societies (FISP) = Fédération internationale des sociétés 
de philosophie ; editor Maija Kūle. — Sēj.� (����)-  . — 
Rīga : Institute of Philosophy and Sociology, ����

Reizi divos gados
Sēj.�, ��� lpp. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
UDK �

���. Pie Galda! : mīļāko recepšu kolekcija / red. Liene 
Sondore. — Nr.� (okt. ����)-  . — Jūrmala : Lienes Vil-
nītes izdevniecība, ����

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

Speciālizlaidums: Vasara.
ISSN ����-����
URL: http://www.piegalda.lv/
UDK ��

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_25_par_rupniecibas_produkcijas_apjomiem_2010_4_11_01q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_25_par_rupniecibas_produkcijas_apjomiem_2010_4_11_01q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_25_par_rupniecibas_produkcijas_apjomiem_2010_4_11_01q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/nr_25_par_rupniecibas_produkcijas_apjomiem_2011_1_11_02q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/nr_25_par_rupniecibas_produkcijas_apjomiem_2011_1_11_02q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/nr_25_par_rupniecibas_produkcijas_apjomiem_2011_1_11_02q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_25_par_rupniecibas_produkcijas_apjomiem_2011_2_11_03q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_25_par_rupniecibas_produkcijas_apjomiem_2011_2_11_03q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_25_par_rupniecibas_produkcijas_apjomiem_2011_2_11_03q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_25_par_rupniecibas_produkcijas_apjomiem_2011_3_11_04q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_25_par_rupniecibas_produkcijas_apjomiem_2011_3_11_04q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_25_par_rupniecibas_produkcijas_apjomiem_2011_3_11_04q_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_11_paterina_cenas_11_01q_lv_en.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_11_paterina_cenas_11_01q_lv_en.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_11_paterina_cenas_11_02q_lv_en.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_11_paterina_cenas_11_02q_lv_en.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_11_paterina_cenas_11_03q_lv_en.zip
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_11_paterina_cenas_11_03q_lv_en.zip
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_11_paterina_cenas_11_04q_lv_en.zip
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_11_paterina_cenas_11_04q_lv_en.zip
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_15_pensionari_2010_gada_11_00_lv.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_15_pensionari_2010_gada_11_00_lv.pdf
http://www.piegalda.lv/


��

���. ��. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : 
RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā 
konference (SCEE’����), Rīgā, ����.gada ��.-��.oktobrī : 
konferences rakstu krājums : sekcija „Tehnogēnās vides 
drošības zinātniskās problēmas” = ��th International 
scientific conference of Riga Tehnical University : RTU 
FEEM scientific conference on economics and entre-
preneurship (SCEE’����), ��-�� October, ����, Riga : con-
ference proceedings : section „Scientific problems of 
technogenic environment safety” / Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte = Riga 
Technical University. Faculty of Engineering economics 
and management ; editor in chief R.Počs. — Sēj.�� 
(����)-  . — Rīga : RTU izdevniecība, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu, krievu val.

Sēj.��, ��� lpp. : att., il., tab., zīm. ; �� cm.  ��� eks.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��
UDK ��

���. Piena Ziņas : Latvijas zemnieku kooperatīva „Tri-
kāta KS” izd. / red. Arita Smalkā, Dana Hasana Nr.�-�, Iveta 
Tomsone Nr.�. — Nr.� (sept. ����)-  . — Valmiera : 
Trikāta KS, ����

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

URL: http://www.trikatassiers.lv/
UDK ��

���. Plastikos : Mikroķirurģijas centra un Plastiskās 
ķirurģijas centra izglītojošs izd. / Mikroķirurģijas centrs, 
Plastiskās ķirurģijas centrs. — Nr.� (apr. ����)-  . — 
Rīga : Mikroķirurģijas centrs : Plastiskās ķirurģijas centrs, 
����

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

URL: http://www.mikrokirurgija.lv/aktuali/plastikos/ 
����-gada-arhivs.html

UDK ��

���. Platinum : эталон роскошной жизни / гл. ред. 
Марина Дианова. — [Nr.�] (sept. ����)-  . — Rīga : 
Fenster, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��/��

���. Playboy : vīriešu dzīvesstila žurnāls / galv. red. 
Egīls Zirnis ; galv. red. vietnieks Ivars Āboliņš ; atb. red. 
Andrejs Vasks Nr.�-�� ; red. Linda Krūmiņa. — Nr.� (okt. 
����)-  . — Rīga : Dienas Žurnāli, ����

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

ISSN ����-���X
UDK ��

���. Plēsums : Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
laikraksts / red. Indra Endzele. — Nr.� (����)-  . — 
Jelgava : LLU, ����

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

UDK ��

���. Polak na Łotwie : pismo Związku Polaków na Łot-
wie / galv. red. Romuald Lebedek. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Związek Polaków na Łotwie, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.polak.lv/
UDK ��

���. Praktiskais Latvietis / galv. red. Egons Strautiņš ; 
atb. red. Sarmīte Pumpure ; red. Ilze Korņeva, Māra Lapsa 
Nr.�� — ��/��. — 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.
UDK ��

���. Prāta Dzirnas : krustvārdu mīklu žurnāls. — Nr.� 
(nov. ����)-  . — Rīga : Prāta dzirnas, ����

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

ISSN ����-���X
UDK ���

���. Prātnieks : krustvārdu mīklas / red. Ināra Ratnik. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Kuma, ����

Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il., krās. 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: http://www.princese.lv/
UDK ��
UDK ��

���. Princeses : žurnāls mazām princesēm!. — Nr.� 
(����)-� (����), Nr.� (����)-  . — Rīga : Egmont Latvija, 
����

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

P i e l .: Princeses speciālizdevums (Nr.�-�).
ISSN ����-����
UDK ���.�

���. Privātā Dzīve / galv. red. Zita Ramma ; red. Dita 
Degtere Nr.�-��, Edgars Orlovs Nr.�-��, Lilija Ķīkule, Uldis 
Glušaks. — Nr.� (marts ����)-  . — Rīga : Izdevniecība 
„Žurnāls „Santa””, ����

Reizi nedēļā

http://www.trikatassiers.lv/
http://www.mikrokirurgija.lv/aktuali/plastikos/2005-gada-arhivs.html
http://www.mikrokirurgija.lv/aktuali/plastikos/2005-gada-arhivs.html
http://www.polak.lv/
http://www.princese.lv/


��

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

ISSN ����-����
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/����/
UDK ��

���. Problems in Music Pedagogy / Daugavpils Uni-
versity ; galv. red. Jelena Davidova. — Sēj.� (����)-  . — 
Daugavpils : Daugavpils University, ����

Divreiz gadā
Sēj.�-�, �� lpp. : diagr., notis, 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
UDK �

���. Psiholoģija = Psychology / atb. red. Solveiga 
Miezīte, Ivars Austers. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : Lat-
vijas Universitāte, ����

Divreiz gadā
Sēj.���, ���, ���, �� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.  (Latvijas Uni-
versitātes raksti).

ISBN ���-����-��-���-� (���.sēj.)
ISBN ���-����-��-���-� (���.sēj.)
UDK ���.�

���. Psiholoģija Mums : starpnozaru žurnāls / galv. 
red. Marija Vāciete ; red. Marika Piņķe, Viktors Ozoliņš. — 
Nr.� (okt. ����)-  . — Rīga : Izdevniecības nams 
„UADŽET”, ����

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

ISSN ����-����
UDK ���.�

���. Radoša personība : zinātnisko rakstu krājums = 
Creative personality : collection of scientific papers / sast. 
Rita Bebre. — [Sēj.]� (����)-  . — Rīga : Rīgas Peda-
goģijas un izglītības vadības akadēmija, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.

Sēj.�, ��� lpp. : il., tab., zīm. ; �� cm.

ISBN ���-����-����-�-�
ISSN ����-����
UDK ���.�
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: http://llu�.llu.lv/proceedings/n��/LLU-raksti-nr 
��.pdf

UDK ��

���. Rare attractors and rare phenomena in nonlinear 
dynamics : proceedings of the �nd International sympo-
sium RA’��, held in Rīga-Jūrmala, Latvia, ��-�� May, ���� / 
Riga Technical University, Institute of Mechanics RTU, 
Latvian Academy of Science, Latvian Council of Science, 
Latvian National Committee for Mechanics ; editor M.Zakr-
zhevsky. — [Nr.]� (����)-  . — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, ����

Neregulāri
[Nr.]�, ��� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.  ��� eks.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK �

���. Ražots Latvijā : Latvijā ražo vairāk, nekā mēs 
zinām! / galv. red. Gunta Barbāne ; red. Iveta Daine. — Nr.� 
(nov./dec. ����)-  . — Rīga : Kelle Media, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.ulmanatirgus.lv/rl-����-gads/
UDK ��

���. Reģionālais ziņojums : pētījumu materiāli = Re-
gional review : research papers / Daugavpils Universitāte. 
Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts ; red. 
Elita Jermolajeva. — Nr.� (����)-  . — Daugavpils : Dau-
gavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Reliģiski-filozofiski raksti / LU Filozofijas un so-
cioloģijas institūts ; galv. red. Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; 
red. un sast. Māra Grīnfelde. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : 
LU Filozofijas un socioloģijas institūts, ����

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

ISSN ����-����
UDK �

���. Research and Technology — Step into the Fu-
ture / 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. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: http://www.tsi.lv/?id=����
UDK ���
UDK ��
UDK ��

���. Research for rural development ���� : annual ��th 
International Scientific Conference proceedings / Latvia 
University of Agriculture. — Sēj.� (����)-  . — Jelgava : 
Latvia University of Agriculture, ����

Divreiz gadā

http://www.manizurnali.lv/journal/3727/
http://llufb.llu.lv/proceedings/n26/LLU-raksti-nr26.pdf
http://llufb.llu.lv/proceedings/n26/LLU-raksti-nr26.pdf
http://www.ulmanatirgus.lv/rl-2011-gads/
http://www.tsi.lv/?id=6007


��

Sēj.�-�, ���, ��� lpp. : il., diagr., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��

���. Revīzija, nodokļi un grāmatvedība ���� : ��.pro-
fesionālā konference, ����.gada ��.decembrī, Rīga : kon-
ferences materiāli = Audit, Taxes & Accounting ���� : 
��th professional conference, December ��, ����, Riga : 
conference proceedings / Rīgas Menedžeru skola ; red. 
Grigorijs Gudkins, Lilija Matisāne, Marina Semjonova. — 
[Sēj.]� (����)-  . — Rīga : Rīgas Menedžeru skola, ����

Gadskārtējs
[Sēj.]��, ��� lpp., [��] lp. : diagr., ģīm., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
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: http://www.inyourpocket.com/latvia/riga
UDK �

���. Riga Now! : Your best source for entertainment, 
dining, shopping & business / red. Howard Jarvis. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : SK Latvia, ����

Reizi mēnesī
Angļu, krievu val.

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

UDK �

���. Riga This Week : your favourite city guide / galv. 
red. Rodion Shehovtsov. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Lisa 
Botchan, ����

Sešas reizes gadā
Nr.���(Yanuary/February) — ���(November/December), �� lpp. : kartes, 
krās. il. ; �� cm.  �� ���-�� ��� eks.

URL: http://www.rigathisweek.lv/
UDK �

���. Rīgas Laiks / galv. red. Uldis Tīrons. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Rīgas Laiks, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.rigaslaiks.lv/Arhivs.aspx?year=����
UDK ��

���. Rīgas Stradiņa universitāte. Collection of Scien-
tific Papers ����. Internal Medicine, Surgery, Medical Basic 
Sciences, Stomatology, Pharmacy / Rīgas Stradiņa univer-
sitāte ; editor in chief I.Ozolanta. — Sēj.[�] (����)-  . — 
Rīga : RSU, ����

Gadskārtējs
[����], ��� lpp. : il., diagr., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
ISSN ����-���X
URL: http://www.rsu.lv/index.php?option=com_con

tent&view=article&id=����:rsu-collection-of-scientific-
papers-����&catid=���

UDK ��

���. Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskie raksti 
����. Ekonomika. Komunikācija. Socioloģija. Sociālā poli-
tika un sociālais darbs. Tiesības. Politika : ����.gada sociālo 
zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas 
Stradiņa universitāte ; atb. zin. red. Andrejs Vilks ; atb. 
red. Aija Lapsa ; red. Inga Lievīte, Regīna Jozauska, Jānis 
Zeimanis. — Sēj.[�] (����)-  . — Rīga : Rīgas Stradiņa 
universitāte, ����

Gadskārtējs
Sēj.[�], ��� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
ISSN ����-����
URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/

publikacijas/zinatniskie_raksti_����/socialie/��-���-ZR_so 
c_LV_����.pdf

UDK �
UDK ��
UDK ��
UDK ��

���. Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskie raksti. In-
ternā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Sto-
matoloģija. Farmācija : ����.gada medicīnas nozares pēt-
nieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte ; 
atb. zin. red. I.Ozolanta. — Sēj.[�] (����)-  . — Rīga : 
Rīgas Stradiņa universitāte, ����

Divreiz gadā
Sēj.�-�, ���, ��� lpp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-� (�.sēj.)
ISBN ���-����-���-��-� (�.sēj.)
ISSN ����-����
URL: http://www.rsu.lv/petnieciba/publikacijas/rsu-

zinatniskie-raksti/rsu-����-gada-medicinas-nozares-petnie 
ciska-darba-publikacijas

UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
�.sērija, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Scientific 
journal of Riga Technical University : Material science 
and applied chemistry / galv. red. Mārcis Dzenis. — Sēj.� 
(����)-  . — Rīga : RTU, ����

Divreiz gadā
Latviešu, angļu val.

Sēj.��-��, ���, ��� lpp. : att., il., tab. ; �� cm.  ���, ��� eks.

ISSN ����-����
URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
�.sērija, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Scientific pro-
ceedings of Riga Technical University : Material science 
and applied chemistry. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : RTU, 
����

Divreiz gadā
Latviešu, angļu val.

Sēj.�, ��� lpp. : att., il., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
�.sērija, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Scientific pro-
ceedings of Riga Technical University : Material science 

http://www.inyourpocket.com/latvia/riga
http://www.rigathisweek.lv/
http://www.rigaslaiks.lv/Arhivs.aspx?year=2011
http://www.rsu.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=5028:rsu-collection-of-scientific-papers-2010&catid=231
http://www.rsu.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=5028:rsu-collection-of-scientific-papers-2010&catid=231
http://www.rsu.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=5028:rsu-collection-of-scientific-papers-2010&catid=231
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/zinatniskie_raksti_2011/socialie/10-249-ZR_soc_LV_2011.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/zinatniskie_raksti_2011/socialie/10-249-ZR_soc_LV_2011.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/zinatniskie_raksti_2011/socialie/10-249-ZR_soc_LV_2011.pdf
http://www.rsu.lv/petnieciba/publikacijas/rsu-zinatniskie-raksti/rsu-2010-gada-medicinas-nozares-petnieciska-darba-publikacijas
http://www.rsu.lv/petnieciba/publikacijas/rsu-zinatniskie-raksti/rsu-2010-gada-medicinas-nozares-petnieciska-darba-publikacijas
http://www.rsu.lv/petnieciba/publikacijas/rsu-zinatniskie-raksti/rsu-2010-gada-medicinas-nozares-petnieciska-darba-publikacijas
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/14463
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/11589


��

and applied chemistry. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : RTU, 
����

Divreiz gadā
Angļu, latviešu val.

Sēj.�, ��� lpp. : att., il., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/����
UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
��.sērija, Arhitektūra un pilsētplānošana = Scientific journal 
of Riga Technical University : Archictekture and Urban 
Planning / galv. red. Jānis Krastiņš. — Sēj.� (����)-  . — 
Rīga : RTU, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.

Sēj.�, ��� lpp. : att., il., tab., zīm. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie rak-
sti. ��.sērija, Vides un klimata tehnoloģijas = Scientific 
journal of Riga Technical University. Environmental and 
climate technologies / galv. red. Marika Rošā. — Sēj.� 
(����)-  . — Rīga : RTU, ����

Divreiz gadā
Sēj.�-�, ���, ��� lpp. : att., il., diagr., sh. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
UDK �

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
��.sērija, Ilgtspējīga telpiskā attīstība = Scientific journal 
of Riga Technical University : Sustainable spatial develop-
ment / zin. red. Jēkabs Trušiņš. — Sēj.� (����)-  . — 
Rīga : RTU izdevniecība, ����

Divreiz gadā
Angļu, latviešu val.

Sēj.�-�, ���, ��� lpp. : att., diagr., il., tab., zīm. ; �� cm.  ���, ��� eks.

ISSN ����-����
URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
UDK ��
UDK �

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
��.sērija, Tehnogēnās vides drošība = Scientific journal 
of Riga Technical University : Safety of technogenic en-
vironment / galv. red. Jānis Ieviņš. — Sēj.� (����)-  . — 
Rīga : RTU izdevniecība, ����

Gadskārtējs
Sēj.�, �� lpp. : att., diagr., il., tab., zīm. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
UDK ��
UDK �
UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
�.sērija, Būvzinātne = Scientific journal of Riga Technical 
University : Construction Science / galv. red. Genādijs Šah-
menko. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : RTU, ����

Gadskārtējs
Sēj.��, �� lpp. : att., il., tab., zīm. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
UDK ��
UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
�.sērija, Ekonomika un uzņēmējdarbība = Scientific journal 
of Riga Technical University : Economics and business / 
galv. red. R.Počs. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : RTU, ����

Divreiz gadā
Latviešu, angļu val.

Sēj.��, ��� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
�.sērija, Enerģētika un elektrotehnika = Scientific journal 
of Riga Technical University : Power and electrical engineer-
ing / galv. red. A.Sauhats sēj.��. — Sēj.� (����)-  . — 
Rīga : RTU, ����

Divreiz gadā
Sēj.��-��, ��, ��� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.  ��� eks.

URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
ISSN ����-����
UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
�.sērija, Datorzinātne = Scientific journal of Riga Technical 
University : Computer science / galv. red. J.Grundspeņķis 
sēj.��-��, Zigurds Markovičs sēj.��, J.Merkurjevs sēj.��, 
A.Spalviņš sēj.��. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : RTU, ����

��.sēj. titlp.: Special issue for the ��th International 
Conference on Perspectives in Business Informatics Re-
search, Riga, Latvia, October �-�, ����.

Reizi ceturksnī
Angļu, latviešu val.

Sēj.�� — ��(��), ��-��� lpp. : att., il., tab., zīm. ; �� cm.  ���-��� eks.

ISSN ����-����
URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
UDK ���

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
�.sērija, Telekomunikācijas un elektronika = Scientific jour-
nal of Riga Technical university : Telecommunications and 
electronics / galv. red. J.Jankovskis. — Sēj.� (����)-  . — 
Rīga : RTU, ����

Gadskārtējs
Sēj.��, �� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.  �� eks.

ISSN ����-����
URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
UDK ��

https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/3536
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/12669
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/12011
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/12401
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/11982
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/12590
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/12881
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/12345
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/12501
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/11718
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/11140
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/12216
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/12356
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/12424
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/12515
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/12650
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/12615


��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
�.sērija, Humanitārās un sociālās zinātnes = Scientific 
journal of Riga Technical University : The Humanities and 
social science. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : RTU, ����

Divreiz gadā
Latviešu, angļu val.

Sēj.��, �� lpp. : att., il., krās. il., tab. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
UDK �
UDK �

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 
�.sērija, Materiālzinātne = Scientific proceedings of Riga 
Technical University : Material science / galv. red. S.Kuk-
le. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : RTU, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.

Sēj.�, ��� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.  ��� eks.

URL: https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/�����
ISSN ����-����
UDK ��

���. Rīgas Viļņi : lielākais nedēļas TV un izklaides 
žurnāls Latvijā : visplašākā TV un radio programma / galv. 
red. Ieva Valtere. — Nr.� (apr. ����)-  . — Rīga : Izdev-
niecība „Rīgas Viļņi”, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Rosme : Latvijas Neredzīgo biedrības žurnāls / 
galv. red. Judīte Putāne. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Brail-
inform, ����

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

ISSN ����-���X
UDK ��

���. Sabiedrība, integrācija, izglītība. �.daļa, Augst-
skolu pedagoģija. Sociālā un speciālā pedagoģija. Veselība 
un sports = Higher education institutions pedagogy. Social 
and special pedagogy. Health and sport. �.daļa, Skolas 
pedagoģija. Mūžizglītība. Apskati = School pedagogy. 
Lifelong learning. Overviews : starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli : ����.gada ��.-��.maijs = Society, 
integration, education : proceedings of the international 
scientifical conference, May ��th — ��th, ���� / Rēzeknes 
Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Personības so-
cializācijas pētījumu institūts = Rezekne Higher Education 
Institution. Faculty of Education and Design. Personality 
Socialization Research Institute. — Sēj.� (����)-  . — 
Rēzekne : RA izdevniecība, ����

Līdz ���� izd. aprakstīts kā monogrāfija.
Gadskārtējs
Latviešu, angļu, krievu val.

Sēj.�-�, ���, ��� lpp. : diagr., tab., zīm. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-� (�.sēj.)
ISBN ���-����-��-���-� (�.sēj.)
ISSN ����-����
UDK ���
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: http://www.saimnieks.lv/
UDK ��

���. Saldās Rūtis : krustvārdu mīklas / galv. red. Dainis 
Sūna ; red. Baiba Dombrovska. — Nr.� (����)-�� (��) (janv. 
����). — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����

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

Izdevumu turpina: Zvaigžņu Mezgls.
ISSN ����-����
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/�����/
UDK ���

���. Santa / galv. red. Santa Dansberga-Anča ; galv. 
red. vietniece Anna Peipiņa ; red. Ieva Čečina, Ieva Brie-
de. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls 
„Santa””, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/����/
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 / 
Latvijas Diabēta federācija ; galv. red. Indra Štelmane. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Diabēta federācija, ����

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

Iznāk arī krievu: Saule.
ISSN ����-����
URL: http://www.diabets.lv/lv/saule/Saule��_����-�.p 

df
URL: http://www.diabets.lv/lv/saule/Saule��_����-�.p 

df
URL: http://www.diabets.lv/lv/saule/Saule��_����-�.p 

df
UDK ��

���. Saule / Латвийская федерация диабета ; гл. 
ред. Индра Штелмане. — Nr.� (����)-  . — Rīga : 
Латвийская федерация диабета, ����

Uzrādīts latviešu izdevuma ISSN ����-����.
Gadskārtējs

Nr.�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Iznāk arī latviešu: Saule.
UDK ��

https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/10835
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/12684
http://www.saimnieks.lv/
http://www.manizurnali.lv/journal/83161/
http://www.manizurnali.lv/journal/1425/
http://www.diabets.lv/lv/saule/Saule44_2011-1.pdf
http://www.diabets.lv/lv/saule/Saule44_2011-1.pdf
http://www.diabets.lv/lv/saule/Saule45_2011-2.pdf
http://www.diabets.lv/lv/saule/Saule45_2011-2.pdf
http://www.diabets.lv/lv/saule/Saule46_2011-3.pdf
http://www.diabets.lv/lv/saule/Saule46_2011-3.pdf


��

���. SestDiena : laikr. „Diena” piel. : nedēļas žurnāls / 
galv. red. Dana Sinkeviča ; galv. red. vietnieks Kaspars 
Odiņš �.-�.jūl. — ��.dec.-�.janv. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Shape : uzturs, pieredze, fitness, veselība, skais-
tums, harmonija / galv. red. Gundega Bičevska ; galv. red. 
vietniece Lilija Ķīkule Nr.�, Zane Nikodemusa Nr.�-��. — 
Nr.� (dec. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls 
„Santa””, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/����/
UDK ��
UDK ���/���

���. ��� labi padomi : nauda, veselība, māja, skaistums, 
ģimene, virtuve, mode, svētki / galv. red. Signe Šēnfelde ; 
galv. red. vietniece Arta Ciša. — Nr.� (dec. ����)-  . — 
Rīga : Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, ����

Nr.� iznāca kā žurn. „Rīgas Viļņi” speciālizlaidums.
Reizi mēnesī

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Sīrups : vispopulārākais jauniešu žurnāls Latvijā / 
galv. red. Laila Pastare. — Nr.� (sept. ����)-  . — Rīga : 
Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, ����

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

Speciālizlaidums: Seksiņš (janv.).
ISSN ����-����
URL: http://sirups.kasjauns.lv/
UDK ��

���. Skandināvija : zviedru krustvārdu mīklas / red. 
Elita Grūbe. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Putņiks, ����

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

ISSN ����-����
UDK ���

���. Skolotāja Almanahs. Sākums : informatīvi meto-
disks žurnāls pedagogiem / red. Magda Riekstiņa, Baiba 
Vītola. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Zvaigzne ABC, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.zvaigzne.lv/lv/pedagogiem/almana 

fs%��sakums/����_gada_zurnali/
UDK ��

���. Skolotājs / galv. red. Anita Šmite. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Izdevniecība RaKa, ����

Divreiz gadā
Nr.�(��) — �(��), ���, �� lpp. : il., krās. il., tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Slimnīcas Ziņas : Paula Stradiņa Klīniskās uni-
versitātes slimnīcas izd. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Paula 
Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, ����

Trīs reizes gadā
Nr.�(��), �� lpp. : il. ; �� cm.

URL: http://www.stradini.lv/page/���
UDK ��

���. Sociālais Darbinieks : profesionāli metodisks žur-
nāls / galv. red. Aina Vilciņa. — Nr.� (����)-  . — Rīga : 
Vadības un sociālā darba augstskola „Attīstība”, ����

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

UDK ��

���. Sociālo zinātņu fakultātes raksti / Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte ; galv. 
red. Voldemārs Bariss. — Sēj.� (����)-  . — Jelgava : 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, ����

Neregulāri
Latviešu, angļu val.

Sēj.�, ��� lpp. : il., diagr., sh., tab. ; �� cm.

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

���. Sociālo Zinātņu Vēstnesis = Social Sciences Bulle-
tin = Вестник социальных наук / Daugavpils Universitāte. 
Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts ; 
red. V.Boroņenko ; red. vietniece I.Plotka. — Nr.� 
(����)-  . — Daugavpils : Daugavpils Universitāte, ����

Divreiz gadā
Latviešu, angļu, krievu val.

Nr.�(��) — �(��), ���, ��� lpp. : att., diagr., il., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

���. Socioloģija = Sociology / galv. red. Baiba Bela ; 
galv. red. vietnieks Tālis Tisenkopfs. — Sēj.� (����)-  . — 
Rīga : Latvijas Universitāte, ����

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

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��

���. Spectacular Spider-Man. — Nr.� (apr. 
����)-  . — Rīga : Egmont Latvija, ����

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

P i e l .: Plakātu žurnāls : speciālizlaidums.
ISSN ����-����
UDK �

���. Spicīte : žurnāls meitenēm un puikām. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : SERVET, ����

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

ISSN ����-����
UDK ���.�

���. Sporta Avīze / galv. red. Ēriks Strauss. — Nr.� 
(nov. ����)-  . — Rīga : Mediju nams, ����

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

http://www.manizurnali.lv/journal/2877/
http://sirups.kasjauns.lv/
http://www.zvaigzne.lv/lv/pedagogiem/almanafs%20sakums/2011_gada_zurnali/
http://www.zvaigzne.lv/lv/pedagogiem/almanafs%20sakums/2011_gada_zurnali/
http://www.stradini.lv/page/126


��

P i e l .: Formula �.
P i e l .: Hokejs.

ISSN ����-����
URL: http://www.sportaavize.lv/
UDK ���/���

���. Sports : žurnāls piektdienās / galv. red. Dainis 
Caune. — Nr.� (okt. ����)-  . — Rīga : Sporta apgāda 
fonds, ����

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

Speciālizlaidums: Sports teorijā un praksē (Nr.��).
ISSN ����-����
UDK ���/���

���. Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti ���� : 
zinātniskie raksti = The results of statistical scientific 
research ���� : research papers / Latvijas Republikas Cen-
trālā statistikas pārvalde = Central Statistical Bureau of 
Latvia ; zin. red. Oļģerts Krastiņš, Ilmārs Vanags ; red. 
Inese Katkovska. — ����- . — Rīga : Latvijas Republikas 
Centrālā statistikas pārvalde, ����

Līdz ����.g. izd. aprakstīts kā monogrāfija.
Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.

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

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

���. Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti ���� : 
zinātniskie raksti = The results of statistical scientific re-
search : research papers / Latvijas Republikas Centrālā 
statistikas pārvalde = Central Statistical Bureau of Latvia ; 
zin. red. Oļģerts Krastiņš, Ilmārs Vanags ; red. Inese 
Katkovska. — ����- . — Rīga : Latvijas Republikas Centrālā 
statistikas pārvalde, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.

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

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

���. Stella. — Nr.� (nov. ����)-  . — Rīga : Izdev-
niecība Rīgas Viļņi, ����

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

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

���. Stella. — Nr.� (nov. ����)-  . — Rīga : Izdev-
niecība Rīgas Viļņi, ����

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

Iznāk arī latviešu: Stella.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Studija : vizuālo mākslu žurnāls = visual arts 
magazine / galv. red. Līga Marcinkeviča ; red. Elīna Dūce ; 
māksl. Anta Pence. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Neputns, 
����

Sešas reizes gadā
Paral. latviešu, angļu val.

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

ISSN ����-����
URL: http://www.studija.lv/
UDK �

���. Sudoku : ��� loģikas uzdevums / red. Jānuss Laid-
na. — [Nr.�] (����)-  . — Rīga : Kuma, ����

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

Iznāk arī krievu: Судоку.
UDK ���

���. Sudoku : loģikas mīklas. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : PRINTSHOP, ����

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

ISSN ����-����
UDK ���

���. Sudoku Fabrika : japāņu mīkla, kuras dēļ daudzi 
zaudējuši galvu. — Nr.� (����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, 
����

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

ISSN ����-����
UDK ���

���. Sudoku Pasaule : japāņu mīkla, kuras dēļ daudzi 
zaudējuši galvu. — Nr.� (����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, 
����

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

Iznāk arī krievu: Судоку мир.
ISSN ����-����
UDK ���

���. Super Kuma : krustvārdu mīklas / red. Ināra 
Ratnik. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Kuma, ����

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

UDK ���

���. Supermezgls : labāko mīklu kolekcija / galv. 
red. Dainis Sūna ; red. Baiba Dombrovska. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Žurnāls Santa, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/�����/
UDK ���

���. Š! : Baltic comics magazine / editor David Schilter, 
Sanita Muižniece. — [Nr.]� (����)-  . — Rīga : Grafiskie 
stāsti, ����

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

http://www.sportaavize.lv/
http://www.studija.lv/
http://www.manizurnali.lv/journal/82320/


��

Izdevuma „Kuš” speciālizlaidums „Š!” angļu val.
ISBN ���-����-����-�-� (�)
ISBN ���-����-����-�-� (�)
ISSN ����-����
URL: http://www.komikss.lv/
UDK �

���. Šūpulītis : būtiskais par grūtniecību, dzemdībām 
un bēbīti / red. Inga Melberga Nr.��-��, Laura Jansone 
Nr.��-��. — Nr.� (����)-  . — Rīga : LĢC Izdevniecība, 
����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Tagad : Latviešu val. aģentūras (LVA) zinātniski 
metodisks izd. „Tagad” / atb. red. Zenta Anspoka ; red. 
Ligita Bībere. — Nr.� (����)-  . — Rīga : LVA, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.valoda.lv/
UDK �

���. Taka : tavai garīgajai un fiziskajai veselībai : 
dziednieki un dziedniecība Latvijā / galv. red. Agnese Cer-
nava ; red. Laimdota Sēle. — Nr.� (aug. ����)-  . — 
Rīga : VARA VĪKSNA, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Tautas Dziedniecības Līdzekļi : žurnāla „Omītes 
Zālītes” speciālizlaidums. — Nr.� (����)-  . — Rīga : 
PRINTSHOP, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risi-
nājumi : studentu un docētāju ��.zinātniski praktiskā 
konference ����.gada �.jūnijs : rakstu krāj. / Rēzeknes 
Augstskola. Ekonomikas fakultāte, Finansu vadības ka-
tedra. Ekonomikas un vadības katedra ; atb. par izd. Rita 
Liepiņa, Aija Čerpinska ; red. Sandra Laizāne. — Sēj.� 
(����)-  . — Rēzekne : RA Izdevniecība, ����

Gadskārtējs
Sēj.��, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.  �� eks.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��

���. Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risi-
nājumi : studentu un docētāju ��.zinātniski praktiskā 
konference ����.gada �.jūnijs : rakstu krāj. / Rēzeknes 
Augstskola. Ekonomikas un vadības fakultāte, Finanšu va-
dības katedra ; atb. par izd. Daina Znotiņa ; red. Sandra 
Laizāne. — Sēj.� (����)-  . — Rēzekne : RA Izdevnie-
cība, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.

Sēj.��, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.

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

���. Tēvijas Sargs : militārais žurnāls / galv. red. Laura 
Dūša Nr.�, Aigars Nesters Nr.�-�, Līga Lakuča Nr.�. — Nr.� 
(sept. ����)-  . — Rīga : Rekrutēšanas un Jaunsardzes 
centrs, ����

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

P i e l .: Kalendārs — ���� (pie Nr.��).
ISSN ����-����
URL: http://www.sargs.lv/Zurnali/Tevijas_Sargs.aspx
UDK ��

���. Tikšanās : Latvijas Kristīgā radio izd. / galv. red. 
Maira Ošeniece ; red. Milda Klampe, Inese Šuļžanoka. — 
Nr.� (marts ����)-  . — Rīga : Vārds & Co — Latvijas 
Kristīgais radio, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.tiksanas.lv/
UDK �

���. Tom & Jerry. — Nr.� (aug. ����)-  . — Rīga : 
Egmont Latvija, ����

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

ISSN ����-����
UDK ���-��

���. Transbaltica ���� : ��.Starptautiskā konference, 
����.gada �.-�.jūn., Rīga : konferences materiāli = Trans-
baltica ���� : ��th International conference, June �-�, ����, 
Riga : conference proceedings = Трансбалтика ���� : ��-
ая международная конференция, �-� июня, ����, Рига : 
материалы конференции / Rīgas Menedžeru skola. — 
[Sēj.]� (����)-  . — Rīga : Rīgas Menedžeru skola, ����

Līdz sēj.�� izd. aprakstīts kā monogrāfija.
Gadskārtējs
Latviešu, angļu, krievu val.

[Sēj.]��, ��� lpp. : diagr., il., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
UDK ��
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: http://www.tsi.lv/Transport-and-Telecommuni 

cation/v��_�/TR_and_Tel_vol��_�_els.pdf

http://www.komikss.lv/
http://www.valoda.lv/
http://www.sargs.lv/Zurnali/Tevijas_Sargs.aspx
http://www.tiksanas.lv/
http://www.tsi.lv/Transport-and-Telecommunication/v12_1/TR_and_Tel_vol12_1_els.pdf
http://www.tsi.lv/Transport-and-Telecommunication/v12_1/TR_and_Tel_vol12_1_els.pdf


��

URL: http://www.tsi.lv/Transport-and-Telecommuni 
cation/v��_�/TR_and_Tel_vol��_�_els.pdf

URL: http://www.tsi.lv/Transport-and-Telecommuni 
cation/v��_�/Tr_&_Tel_Vol_��_N�_els.pdf

URL: http://www.tsi.lv/Transport-and-Telecommuni 
cation/v��_�/ED_T&T_vol_��_N�_����_els.pdf

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 инфор-
матике, математике и физике для школьников, учи-
телей и студентов. N �, Ч.�, WEB-конструирование : 
Учебное пособие. N �, Ч.�, WEB-конструирование : 
Учебное пособие / авт. Л.М. Ермакова N �-N �. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Progmeistars, ����

Divreiz gadā
Krievu, angļu val.

Nr.�-�, ��, �� lpp. : tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ���
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 инфор-
матике, математике и физике для школьников, учителей 
и студентов. N �, Ч.� (�-е изд., переработанное), 
Введение в информатику и применение ЭВМ : Прак-
тикум. N �, Ч.� (�-е изд., исправленное), Введение в 
информатику и применение ЭВМ : Практикум. N �, Ч.� 
(�-е изд., исправленное), Введение в информатику 
и применение ЭВМ : Практикум. N �, Ч.�, WEB-кон-
струирование : Учебное пособие. N �, Ч.�, WEB-
конструирование : Учебное пособие / авт. С.И.Мельник 
N �-N �, Л.М. Ермакова N �-N �. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Progmeistars, ����

Piecas reizes gadā
Krievu, angļu val.

Nr.�-�, ��-�� lpp. : tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ���
UDK �

���. ��,�°C : katram, kurš grib būt vesels : veselīgāk, 
saskanīgāk, gudrāk / galv. red. Inta Brikere ; red. Selga 
Amata janv.-marts, galv. red. vietniece apr.-dec. ; red. 
Gunta Tabore. — Nr.� (febr. ����)-  . — Rīga : Lauku 
Avīze, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Una : U : žurnāls sievietēm / galv. red. Džina 
Briška ; red. Lauma Lūse Nr.�-�, Lauma Lūse-Kreicberga 
Nr.��-��, Agnese Kaupere Nr.�-�, Anita Horsta. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����

Piel. aprakstīti kā monogrāfijas.
Reizi mēnesī

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

P i e l .: Unas aksesuāru rokasgrāmata.
P i e l .: Unas neparastā pavārgrāmata.
P i e l .: Unas Ziemassvētki.

ISSN ����-����
URL: http://www.una.lv/
UDK ��

���. Uzņēmēja biļetens : sabiedrība, grāmatvedība, 
likumdošana / red. Zane Kuzmina. — Nr.� (sept. 
����)-  . — Rīga : E.L.N.A., ����

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

Iznāk arī krievu: Бюллетень предпринимателя.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Ūdens transports un infrastruktūra ���� : 
��.starptautiskā konference = Maritime transport and 
infrastructure ���� : ��th International conference / Lat-
vijas Jūras akadēmija ; priekšsēd. Ilmārs Lešinskis. — Sēj.� 
(��--)-  . — Rīga : Latvijas Jūras akadēmija, ����

Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.

Sēj.��, ��� lpp. : att., diagr., il., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��

���. Vadībzinātne. Ekonomika : rakstu krāj. / Banku 
augstskola. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : Biznesa un 
finanšu pētniecības centrs, ����

Neregulāri
Sēj.�, ��� lpp. : diagr., sh., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
UDK ��
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.

ISBN ���-����-��-���-�
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.

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

http://www.tsi.lv/Transport-and-Telecommunication/v12_2/TR_and_Tel_vol12_2_els.pdf
http://www.tsi.lv/Transport-and-Telecommunication/v12_2/TR_and_Tel_vol12_2_els.pdf
http://www.tsi.lv/Transport-and-Telecommunication/v12_3/Tr_&_Tel_Vol_12_N3_els.pdf
http://www.tsi.lv/Transport-and-Telecommunication/v12_3/Tr_&_Tel_Vol_12_N3_els.pdf
http://www.tsi.lv/Transport-and-Telecommunication/v12_4/ED_T&T_vol_12_N4_2011_els.pdf
http://www.tsi.lv/Transport-and-Telecommunication/v12_4/ED_T&T_vol_12_N4_2011_els.pdf
http://www.una.lv/


��

���. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : popu-
lārzinātnisku rakstu krāj. / Latviešu valodas aģentūra ; atb. 
red. Ojārs Bušs. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Latviešu 
valodas aģentūra, ����

Neregulāri
Nr.�, ��� lpp. ; �� cm.

ISSN ����-���X
UDK �

���. Vāģi / red. Sanda Lakša. — Nr.�� (����)-  . — 
Rīga : Egmont Latvija, ����

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

P i e l .: „Vāģu” speciālizdevums.
ISSN ����-����
UDK ���.�

���. Vārds : literārais izd. — Nr.� (����)-  . — Rīga : 
Latvijas Rakstnieku savienība, Liepājas nodaļa, ����

Divreiz gadā
Nr.�, �� lpp. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

���. Vārds un tā pētīšanas aspekti. ��(�), Fonētika, 
gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais 
aspekts. ��(�), Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas 
jautājumi : rakstu krāj. / Liepājas Universitāte. Humanitāro 
un mākslas zinātņu fakultāte ; atb. red. Gunta Smiltniece 
Nr.��(�), Linda Lauze Nr.��(�). — Nr.� (����)-  . — 
Liepāja : Liepājas Universitāte, ����

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

ISSN ����-����
UDK �

���. Veselība / galv. red. Solvita Velde ; galv. red. 
vietniece Laura Ikauniece ; red. Gunita Nagle. — Nr.� (apr. 
����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����

Piel. aprakstīti kā monogrāfijas.
Reizi mēnesī

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

P i e l .: Alternatīvā medicīna.
P i e l .: Fitnesa ceļvedis.

ISSN ����-���X
URL: http://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 ����-����
UDK ��

���. Veto Magazine / galv. red. Jānis Volkinšteins. — 
Nr.� (febr. ����)-  . — Rīga : Veto, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://vetomagazine.wordpress.com/
UDK ��

���. Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakul-
tātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli = 
Proceedings of the ��th International Scientific Readings 
of the Faculty of Humanities / Daugavpils Universitāte = 
Daugavpils University ; atb. red. Irēna Saleniece. — Sēj.� 
(����)-  . — Daugavpils : Daugavpils Universitātes aka-
dēmiskais apgāds „Saule”, ����

Latviešu, angļu, krievu val.
Sēj.��, ��� lpp. : att., il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

���. Via Latgalica. �, Volūdu ekologeja Baļtejas jiurys 
regionā: regionaluos volūdys globalizacejis laikūs : kon-
fereņce veļteita Fraņča Kempa kulturviesturiskuos skicis 
„Latgalieši” symts godim : �.storptautyskuo latgalistikys 
konfereņce : Greifsvaļde, ����.goda ��.-��.oktobris : hu-
manitāro zinātņu žurnāls = Journal of Humanities / Rēzek-
nes Augstskola. — Nr.� (����)-  . — Rēzekne : Rēzek-
nes Augstskola, ����

Gadskārtējs
Latviešu, latgaliešu val.

Nr.�, ��� lpp. : kartes, tab. ; �� cm.  ��� eks.

ISSN ����-����
UDK �

���. Vide. Tehnoloģija. Resursi : VIII starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences materiāli ����.gada 
��.-��.jūnijs = Environment. Technology. Resources : pro-
ceedings of the �th International scientific and practical 
conference, June ��-��, ���� / Rēzeknes Augstskola. In-
ženieru fakultāte, Latgales ilgstspējīgās attīstības pēt-
nieciskais institūts, Rēzeknes Augstskolas reģionālistikas 
zinātniskais institūts = Rezekne Higher Education Insti-
tution. Faculty of Engineering, Latgale Sustainable Develop-
ment Research Institute, Scientific Institute for Regional 
Studies ; editor Vita Ansone. — Sēj.� (����)-  . — Rē-
zekne : Rēzeknes Augstskola, ����

Līdz sēj.� izd. aprakstīts kā monogrāfija.
Gadskārtējs

Sēj.� — �(�), ���, ��� lpp. : diagr., tab., zīm. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-� (�.sēj.)
ISBN ���-����-��-���-� (�.sēj.)
ISSN ����-����
UDK �

���. Vides Vēstis : zaļā dzīvesstila žurnāls : Vides 
aizsardzības kluba žurnāls / galv. red. Anitra Tooma ; red. 
Ilze Liepa. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Vides aizsardzības 
klubs, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://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 ���.�

http://www.veseliba.lv/
http://vetomagazine.wordpress.com/
http://www.videsvestis.lv/


��

���. Vip Lounge : [лаунж’] : luxury lifestyle magazine / 
гл. ред. Елена Шейнина ; ред. Татьяна Зубарева ; зам. 
ред. Татьяна Надальяк. — Nr.�(��) (����)-  . — Rīga : 
Petits, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��/��

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

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. VZ+ / atb. red. Sandris Vanzovičs ; red. Reinis Kļa-
vis. — [Nr.� (����)]- . — Rīga : Mediju Nams, [����]

Tematiskais nosaukums [Nr.�, �-�]: Seriāli; [Nr.�]: Jau-
nais vilnis.

Uz vāka un izdevniecības ziņās uzrādīts „Brīvdienu Žur-
nāla Vakara Ziņas” logo.

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

Izdevuma numerācija nav uzrādīta.
ISSN ����-����
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.

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: http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/Zelda_�� 
��_�_LAT_���������.pdf

UDK ��
UDK ��

���. Zemes un vides zinātnes = Earth and Environ-
mental Sciences / galv. red. Vitālijs Zelčs ; izpildred. Zan-
da Penēze. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, ����

Divreiz gadā
Latviešu, angļu val.

Sēj.���, ���, ���, ��� lpp. : att., il., tab. ; �� cm.  (Latvijas Universitātes 
raksti).

ISBN ���-����-��-���-� (���.sēj.)
ISBN ���-����-��-���-� (���.sēj.)
UDK �

���. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of 
Sciences and Museology / atb. red. Ilgonis Vilks ; sast. Arnis 
Vīksna. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Universitāte, 
����

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

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ���

���. Ziņas / AKKA/LAA ; atb. par izd. Anita Sosnovska. — 
Nr.� (����)-  . — Rīga : Autortiesību un komunicēšanās 
konsultāciju aģentūra : Latvijas Autoru apvienība, ����

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

ISSN ����-����
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: http://www.ziliteunezis.lv/zilite.html
UDK ���.�

���. Zvaigžņotā Debess : Latvijas Zinātņu akadēmijas, 
LU Astronomijas institūta populārzin. gadalaiku izd. / atb. 
red. A.Andžāns ; atb. red. vietnieks M.Gills. — 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: http://www.lu.lv/zvd/arhivs/
UDK �

���. Zviedru Dzirnas : krustvārdu mīklu žurnāls. — Nr.� 
(aug. ����)-  . — Sigulda : Prāta Dzirnas, ����

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

ISSN ����-����
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 : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.manizurnali.lv/journal/�����/
UDK ���

http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/Zelda_2011_6_LAT_170320112.pdf
http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/Zelda_2011_6_LAT_170320112.pdf
http://www.ziliteunezis.lv/zilite.html
http://www.lu.lv/zvd/arhivs/
http://www.manizurnali.lv/journal/14656/


��

���. 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
Nr.�-�, ��-�� lpp. : il., tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: http://www.edi.lv/lv/zur�_��/
UDK ���
UDK ��

���. Анфилада : Лиепайский русский альманах / 
сост. и ред. Кирилл Бобров. — Laid.� (����)-  . — Lie-
pāja : LiePA, ����

Trīs reizes gadā
Laid.�-��, ���-��� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-� (�)
ISBN ���-����-���-��-� (�)
ISBN ���-����-���-��-� (��)
UDK �

���. Бабушка целительница : журн. о здоровье 
без таблеток : 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 ��

���. Банки & финансы : прил. к газ. „Бизнес & 
Балтия” / гл. ред. Алексей Щербаков. — [Nr.�] (jūn. 
����)-  . — Rīga : B&B Practicum, ����

Gadskārtējs
Jūn., �� lpp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Бизнес & референт : прил. к газ. „Бизнес & 
Балтия” / ред. Майя Алексеева. — Nr.�� (���) (aug. 
����)-  . — Rīga : B&B Practicum, ����

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

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.  ���� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Бухгалтерия & экономика / исполн. ред. Ольга 
Задорожная. — Nr.� (����)-  . — Rīga : Izdevniecības 
centrs Mamuts, ����

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

Iznāk arī latviešu: Grāmatvedība un Ekonomika.
ISSN ����-����
URL: http://www.ge.lv/
UDK ��
UDK ��

���. Бюллетень предпринимателя : бухучет, законо-
дательство, 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: http://www.biletens.lv/Krievu/index%��kr.htm
UDK ��

���. Детки.lv : журн. для родителей / ред. Дина Ани-
симова. — Nr.� (marts-apr. ����)-  . — Rīga : Mīlošo 
vecāku klubs, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.detki.lv/
UDK ��
UDK ��

���. Добычинский сборник / Daugavpils Universitāte. 
Humanitārā fakultāte. Rusistikas un slāvistikas katedra. 
Krievu literatūras un kultūras centrs ; ред. А.Ф. Белоусов, 
А.И. Станкевич. — Sēj.� (����)-  . — Daugavpils : Dau-
gavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, ����

Reizi divos gados
Sēj.�, ��� lpp. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK �

���. Дополнение к каталогу коллекционера = 
Supplement for the Collector’s Catalogue / ред.-издатель 
Игорь Букин. — Laid.� (����)-  . — Rīga : Букин Игорь, 
����

Trīs reizes gadā
Laid.��-��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

UDK ��

���. Капитал & регион. — Nr.� (okt. ����)-  . — 
Daugavpils : Reģionālais komunikāciju centrs, ����

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

ISSN ����-���X
URL: http://capital-regions.com/
UDK ��

http://www.edi.lv/lv/zur1_05/
http://www.ge.lv/
http://www.biletens.lv/Krievu/index%20kr.htm
http://www.detki.lv/
http://capital-regions.com/


��

���. 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. Виктория Лякишева ; зам. 
исполн. ред. Инна Авина ; ред. Виктор Пузан. — Nr.� 
(marts ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Eva” : Petits : 
Lilit, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.lublu.lv/
UDK ��

���. Марта : журнал для современных женщин / 
шеф-ред. Алена Певцова N �-� ; и.о. гл. ред. Елена Фе-
дорова N �-�� ; исполн. ред. Ирина Перепелица N �-��, 
и.о. гл. ред. N ��-��/�� ; исполн. ред. Карина Кононцева 
N ��. — Nr.� (jūl. ����)-��/�� (���/���) (����). — Rīga : 
Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, ����

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

Iznāk arī latviešu: Marta.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Математика. Дифференциальные уравнения : 
научные труды = Matemātika. Diferenciālvienādojumi : 
zinātniskie raksti = Mathematics. Differential equations : 
proceedings / Латвийский университет. Институт мате-
матики и информатики = Latvijas Universitāte. Mate-
mātikas un informātikas institūts = University of Latvia. In-
stitute of mathematics and computer science ; atb. red. 
A.Lepins. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas Universitā-
tes Matemātikas un informātikas institūts, ����

Gadskārtējs
Krievu, angļu val.

Sēj.��, ��� lpp. : zīm., tab. ; �� cm.  �� eks.

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.

Sēj.��, Nr.�-�, vienlaidu numerācija, ��� lpp. : il., tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: http://www.pmi.lu.lv/New/RuJournalContents.

html
UDK ��

���. Мудрая бабушка : газ. о медицине. — Nr.� 
(����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, ����

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

Kļūdaina kopnumerācija: iesp. Nr.�(��), jābūt 
Nr.�(��).

ISSN ����-����
UDK ��

���. Народный лечебник : народные рецепты от 
всех болезней. — Nr.� (����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, 
����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Недвижимость : рынок Латвии = Nekustamie 
Īpašumi = Real Estate / galv. red. Gunita Siliņa Nr.���-
���. — Nr.� (nov. ����)-  . — Rīga : Reklāmas aģentūra 
Rebes, ����

Reizi mēnesī
Krievu, latviešu val.

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

ISSN ����-����
URL: http://www.nekustamaisipasums.lv/
UDK ��

���. Открыто! : + кино и ТВ-программа : самый по-
пулярный латвийский развлекательный журн. на рус-
ском! / гл. ред. Геннадий Гревцев N �-�� ; отв. ред. Ирина 
Натурина ; ред. Владимир Веселов, Роман Кемель. — 
Nr.�(�) (nov. ����)-  . — Rīga : Izdevniecība „Rīgas 
Viļņi”, ����

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

P i e l .: Открыто ����.
ISSN ����-���X
UDK ��

���. Открытый город : крупнейший в Балтии общест-
венно-познавательный журн. : ежемесячный журн. / гл. 
ред. Татьяка Фаст ; зам. гл. ред. Владимир Вигман. — 
Nr.� (apr. ����)-  . — Rīga : Hercogiste media, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Патрон : журн. для мужчин / гл. ред. Дмитрий 
Лычковский ; зам. гл. ред. Ирена Полторак. — Nr.� 
(maijs ����)-  . — Rīga : Aģentūra „Lilita”, ����

Reizi mēnesī
Marts — dec./janv., ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Izdevējs: Izdevniecība „Lilita” marts — dec./janv.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Политика и капитал : журн. : аналитика, прогно-
зы : прил. газ. „Даугавпилс” / гл. ред. Игорь Аверин. — 
Nr.� (����)-  . — Daugavpils : Averins, ����

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

http://www.lublu.lv/
http://www.pmi.lu.lv/New/RuJournalContents.html
http://www.pmi.lu.lv/New/RuJournalContents.html
http://www.nekustamaisipasums.lv/


��

ISSN ����-����
UDK ��

���. Поплавок + : журн. о спортивном и любитель-
ском рыболовстве. — Nr.� (����)-  . — Rīga : R Soft 
Ražotājs, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.poplavok.lv/
UDK ��

���. Провинциальный альманах / ред. Фаина Оси-
на. — Nr.� (����)-  . — Daugavpils : Общество „Hro-
nos”, ����

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

UDK �

���. Рижский старообрядческий сборник. Вып.�, 
Статьи, публикация документов. Вып.�, Статьи, вос-
поминания, публикация документов : материалы по 
истории староверия Рижская Гребенщиковская старо-
обрядческая община, Старообрядческое общество 
Латвии ; научный ред. Александр Гаврилин ; сост. Ил-
ларион Иванов. — Sēj.� (����)-  . — Rīga : Latvijas 
Vecticībnieku biedrība, ����

Divreiz gadā
Sēj.�-�, ���, ��� lpp. ; �� cm.

ISBN ���-����-����-�-� (�)
ISBN ���-����-����-�-� (�)
UDK �

���. Русский мир и Латвия : альманах общества 
Seminarium hortus humanitatis / Seminarium hortus hu-
manitatis ; отв. за вып. С.Мазур. — Laid.� (����)-  . — 
Rīga : Seminarium hortus humanitatis, ����

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

ISSN ����-����
UDK �
UDK ��
UDK �

���. Сад и огород / ред. Екатерина Колосова. — Nr.� 
(maijs ����)-  . — Rīga : Putņiks, ����

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

ISSN ����-����
UDK ��

���. Семейный сад : в гармонии с природой / ред. 
Елена Николаева. — Nr.� (����)-  . — Rīga: Ģimenes 
dārzs, ����

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

ISSN ����-����
URL: http://www.ssad.lv/
UDK ��

���. Семейный сад : в гармонии с природой / ред. 
Елена Николаева. — Nr.� (����)-  . — Rīga: Ģimenes 
dārzs, ����

Reizi mēnesī

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

ISSN ����-����
URL: http://www.ssad.lv/
UDK ��

���. Семеро с ложкой : лучшие кулинарные рецепты / 
ред.-сост. Ольга Тиунчик. — Nr.�(�) (febr. ����) . — Rīga : 
Press Distribution Center, ����

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

Izdevējs: Izdevniecības nams „Fenster” Nr.�.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Славянские чтения / Daugavpils Universitāte. 
Humanitārā fakultāte. Rusistikas un slāvistikas katedra = 
Даугавпилсский университет. Гуманитарный факуль-
тет. Кафедра русистики и славистики ; red. Anna Stanke-
viča. — Laid.� (����)-  . — Daugavpils : Daugavpils aka-
dēmiskais apgāds „Saule”, ����

Gadskārtējs
Līdz ����.g. izd. aprakstīts kā monogrāfija.

�.laid., ��� lpp. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
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 для всех : японские логические за-
гадки. — Nr.� (����)-  . — Rīga : PRINTSHOP, ����

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

ISSN ����-����
UDK ���

���. Судоку мастер : игра-головоломка, которая 
заставит вас поломать голову. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : PRINTSHOP, ����

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

ISSN ����-����
UDK ���

���. Судоку мир : очень занимательная и интересная 
японская головоломка, развивающая внимательность и 
сообразительность. — Nr.� (����)-  . — Rīga : PRINT-
SHOP, ����

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

Iznāk arī latviešu: Sudoku Pasaule.
ISSN ����-����
UDK ���

http://www.poplavok.lv/
http://www.ssad.lv/
http://www.ssad.lv/


���. ��� градусов : журн. для всей семьи / гл. ред. 
Елена Лурье ; ред. Ирина Лукьянова, Игорь Мясников, 
Алла Шорина. — Nr.� (nov. ����)-  . — Rīga : Hoļda, 
����

Reizi mēnesī
Janv./febr., marts, maijs, jūl./aug.-dec., �� lpp. : krās. il. ; �� cm.  Ls �,�� 
Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Умница : лучший журн. для детей / ред. Елена 
Добринская-Клитончик. — Nr.� (nov. ����)-  . — 
Rīga : Spicā izdevniecība, ����

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. 
И.Калвиньш ; зам. гл. ред. А.Амолиньш N �-�, отв. ред. N 
�-�� ; отв. ред. А.Лебедев N ��. — Nr.� (janv. ����)-  . — 
Rīga : Латв. ин-т орган. синтеза, ����

Reizi mēnesī
Krievu, angļu val.

Nr.�(���) — ��(���), vienlaidu numerācija, ���� lpp. : att., il., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: http://www.osi.lv/hgs/hgs/ru/
UDK �

���. Шаляпинский вестник. — Nr.� (����)-  . — 
Rīga : Шаляпинское общество Латвии, ����

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

UDK �

���. Экспресс : Рижский дорожный журн. — [Nr.�] 
(janv. ����)-dec. (����). — Rīga : Elbis, ����

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

UDK �

���. Эрудит : журн. познавательных кроссвордов и 
сканвордов. — Nr.� (okt. ����)-  . — [b.v. : b.i.], ����

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

ISSN ����-����
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 ���

http://www.osi.lv/hgs/hgs/ru/


��
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GADA PĀRSKATI

���. Aglonas novads. Aglonas novada domes ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Aglona : Aglonas novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://www.aglona.lv/wp-content/uploads/doku 
menti/gada-parskati/Publiskais_gada_parskats_����.pdf

UDK ��

���. Aizkraukles banka. Gada pārskats ���� / Aiz-
kraukles banka Latvija (AB.LV) ; red. Vadims Reinfelds. — 
����-  . — Rīga : Aizkraukles banka, ����

Gadskārtējs
��� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.

URL: http://www.ab.lv/
UDK ��

���. Aizkraukles banka. Годовой отчет ���� / Aiz-
kraukles banka Latvija (AB.LV) ; гл. ред. Роман Сур-
начев. — ����-  . — Rīga : Aizkraukles banka, ����

Uz vāka: Коллекционное издание.
Gadskārtējs

��� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.

URL: http://www.ab.lv/
UDK ��

���. Aizkraukles banka. Годовой отчет ���� / ABLV ; гл. 
ред. Роман Сурначев. — ����-  . — Rīga : Aizkraukles 
banka, ����

Uz vāka: Ценности.
Gadskārtējs

��� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.

URL: http://www.ablv.com/
UDK ��

���. Aizkraukles banka. Годовой отчет ���� / ABLV ; гл. 
ред. Роман Сурначев. — ����-  . — Rīga : Aizkraukles 
banka, ����

Uz vāka: Первенство.
Gadskārtējs

��� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.

URL: http://www.ablv.com/
UDK ��

���. Aizkraukles novads. Aizkraukles novada pašval-
dības publiskais pārskats par ����.gadu [elektronisks re-
surss]. — ����-  . — Aizkraukle : Aizkraukles novada 
dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://dev.aizkraukle.lv/upl/���_��%����%��-���-
publiskais%��parskats.pdf

UDK ��

���. Aizputes novads. Aizputes novada pašvaldības 
publiskais pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Aizpute : Aizputes novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://www.aizputesnovads.lv/attachments/arti 
cle/��/��_AND%��Publiskais%��parskats.pdf

UDK ��

���. Akadēmisko programmu aģentūra (Latvija) ����.
gada publiskais pārskats / Valsts aģentūra Akadēmisko 
programmu aģentūra. [Programma] Socrates izglītība 
un kultūra. — ����-  . — [Rīga] : Valsts aģentūra Aka-
dēmisko programmu aģentūra, ����

Neregulāri
�� lpp. : tab., diagr. ; �� cm.

UDK ��

���. Aknīstes novads. Aknīstes novada pašvaldības 
publiskais pārskats [elektronisks resurss] : ����.gads. — 
����-  . — Aknīste : Aknīstes novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: http://www.akniste.lv/userfiles/����_gada_publis 
lais_parskats.pdf

UDK ��

���. Alojas novads. Alojas novada ����.gada publiskais 
pārskats [elektronisks resurss]. — ����-  . — Aloja : 
Alojas novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL: http://www.aloja.lv/novads/pa%C�%A�vald%C�%A 
Bba/alojas-novada-v%C�%��stis

UDK ��

���. Alsungas novads. Alsungas novada domes ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Alsunga : Alsungas novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: http://www.alsunga.lv/faili/Microsoft%��Word 
%��-%������%��Publiskais_doc.pdf

UDK ��

���. Alūksnes novads. ����.gada publiskais pārskats 
[elektronisks resurss] / Alūksnes novada pašvaldība. — 
����-  . — Alūksne : Alūksnes novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: http://www.aluksne.lv/dome/p_parskats/ANP_
publiskais_parskats_����_apstiprinats.pdf

UDK ��

http://www.aglona.lv/wp-content/uploads/dokumenti/gada-parskati/Publiskais_gada_parskats_2011.pdf
http://www.aglona.lv/wp-content/uploads/dokumenti/gada-parskati/Publiskais_gada_parskats_2011.pdf
http://www.ab.lv/
http://www.ab.lv/
http://www.ablv.com/
http://www.ablv.com/
http://dev.aizkraukle.lv/upl/875_26%2007%20-174-publiskais%20parskats.pdf
http://dev.aizkraukle.lv/upl/875_26%2007%20-174-publiskais%20parskats.pdf
http://www.aizputesnovads.lv/attachments/article/73/16_AND%20Publiskais%20parskats.pdf
http://www.aizputesnovads.lv/attachments/article/73/16_AND%20Publiskais%20parskats.pdf
http://www.akniste.lv/userfiles/2011_gada_publislais_parskats.pdf
http://www.akniste.lv/userfiles/2011_gada_publislais_parskats.pdf
http://www.aloja.lv/novads/pa%C5%A1vald%C4%ABba/alojas-novada-v%C4%93stis
http://www.aloja.lv/novads/pa%C5%A1vald%C4%ABba/alojas-novada-v%C4%93stis
http://www.alsunga.lv/faili/Microsoft%20Word%20-%202011%20Publiskais_doc.pdf
http://www.alsunga.lv/faili/Microsoft%20Word%20-%202011%20Publiskais_doc.pdf
http://www.aluksne.lv/dome/p_parskats/ANP_publiskais_parskats_2011_apstiprinats.pdf
http://www.aluksne.lv/dome/p_parskats/ANP_publiskais_parskats_2011_apstiprinats.pdf


��

���. Amatas novads. Amatas novada pašvaldības gada 
publiskais pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Amata : Amatas novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://www.amatasnovads.lv/wp-content/upl 
oads/����/��/Amatas-novada-pasvaldibas-����-gada-parks 
kats.pdf

UDK ��

���. Apes novads. Apes novada domes ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Ape : Apes novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: http://www.apesnovads.lv/wp-content/
uploads/����/��/Apes-novada-publiskais-p%C�%��rskats-�� 
��.-gadu.pdf

UDK ��

���. Auces novads. Auces novada pašvaldības pub-
liskais pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Auce : Auces novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.auce.lv/index.php?id=��
UDK ��

���. Ādažu novads. Ādažu novada pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Ādaži : Ādažu novada dome, ����

Gadskārtējs
��� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.adazi.lv/upload/novada_dome/ga 
da_parskats/adazu_novada_pasvaldibas_����._gada_par 
skats_��.��.����._ar_pielikumiem_�.pdf

UDK ��

���. Ādažu novads. Ādažu novada pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Ādaži : Ādažu novada dome, ����

Gadskārtējs
��� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.adazi.lv/upload/novada_dome/ga 
da_parskats/publiskais_parskats_����_pilna_versija.pdf

UDK ��

���. Babītes novads. Babītes novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Babīte : Babītes novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.babite.lv/upload_file/Publiskais%�� 
pārskats_gala.pdf

UDK ��

���. Baldones novads. Publiskais pārskats par Baldones 
pašvaldības saimniecisko darbību ����.gadā [elektronisks 
resurss]. — ����-  . — Baldone : Baldones novada 
pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.baldone.lv/Parskati/Publiskais%��pa
rsk%��par%��Baldones%��pasv%��saimn_darb_����.pdf

UDK ��

���. Baltinavas novads. Baltinavas novada publiskais 
pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Baltinava : Baltinavas novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.varam.gov.lv/lat/publ/pub_parsk/pa 
sv_parsk/?doc=�����

UDK ��

���. Balvu novads. Balvu novada pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Balvi : Balvu novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., kartes, krās. il., tab.

URL: http://www.balvi.lv/files/Lemumi/pielikumi/����/
Protokols_��/pielikums%��lemumam%��Nr.��%��Publisk
ais%��gada%��parskats%������.pdf

UDK ��

���. Bauskas novads. Bauskas novada pašvaldības gada 
publiskais pārskats [elektronisks resurss] : ����.gads. — 
����-  . — Bauska : Bauskas novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.bauska.lv/userfiles/file/novads/pub 
liskais_parskats_����/Publ_parskats_����.pdf

UDK ��

���. Beverīnas novads. Beverīnas novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Mūrmuiža : Beverīnas novada pašvaldība, 
����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.beverinasnovads.lv/images/stories/
dokumenti/Publiskais_parskats/publiskais_parskats_����.
doc

UDK ��

���. Biznesa kompetences centrs. Biznesa kompetences 
centra ����.gada pārskats / sast. Inese Spīča, Ernests 
Spīčs. — ����-  . — Rīga : Biznesa kompetences 
centrs, ����

Gadskārtējs
�� lpp. : tab., sh., krās. il. ; �� cm.

Izdevums pieejams arī tiešsaistē. 
URL: http://www.bbcc.lv/
UDK ��

���. Biznesa kompetences centrs. Biznesa kompetences 
centra ����.gada pārskats / sast. Inese Spīča, Ernests 
Spīčs. — ����-  . — Rīga : Biznesa kompetences 
centrs, ����

Gadskārtējs
�� lpp. : tab., sh., krās. il. ; �� cm.

Izdevums pieejams arī tiešsaistē. 
URL: http://www.bbcc.lv/
UDK ��

http://www.amatasnovads.lv/wp-content/uploads/2012/07/Amatas-novada-pasvaldibas-2011-gada-parkskats.pdf
http://www.amatasnovads.lv/wp-content/uploads/2012/07/Amatas-novada-pasvaldibas-2011-gada-parkskats.pdf
http://www.amatasnovads.lv/wp-content/uploads/2012/07/Amatas-novada-pasvaldibas-2011-gada-parkskats.pdf
http://www.apesnovads.lv/wp-content/uploads/2011/12/Apes-novada-publiskais-p%C4%81rskats-2011.-gadu.pdf
http://www.apesnovads.lv/wp-content/uploads/2011/12/Apes-novada-publiskais-p%C4%81rskats-2011.-gadu.pdf
http://www.apesnovads.lv/wp-content/uploads/2011/12/Apes-novada-publiskais-p%C4%81rskats-2011.-gadu.pdf
http://www.auce.lv/index.php?id=33
http://www.adazi.lv/upload/novada_dome/gada_parskats/adazu_novada_pasvaldibas_2010._gada_parskats_28.06.2011._ar_pielikumiem_1.pdf
http://www.adazi.lv/upload/novada_dome/gada_parskats/adazu_novada_pasvaldibas_2010._gada_parskats_28.06.2011._ar_pielikumiem_1.pdf
http://www.adazi.lv/upload/novada_dome/gada_parskats/adazu_novada_pasvaldibas_2010._gada_parskats_28.06.2011._ar_pielikumiem_1.pdf
http://www.adazi.lv/upload/novada_dome/gada_parskats/publiskais_parskats_2011_pilna_versija.pdf
http://www.adazi.lv/upload/novada_dome/gada_parskats/publiskais_parskats_2011_pilna_versija.pdf
http://www.babite.lv/upload_file/Publiskais%20p*rskats_gala.pdf
http://www.babite.lv/upload_file/Publiskais%20p*rskats_gala.pdf
http://www.baldone.lv/Parskati/Publiskais%20parsk%20par%20Baldones%20pasv%20saimn_darb_2011.pdf
http://www.baldone.lv/Parskati/Publiskais%20parsk%20par%20Baldones%20pasv%20saimn_darb_2011.pdf
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/pub_parsk/pasv_parsk/?doc=15508
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/pub_parsk/pasv_parsk/?doc=15508
http://www.balvi.lv/files/Lemumi/pielikumi/2012/Protokols_10/pielikums%20lemumam%20Nr.45%20Publiskais%20gada%20parskats%202011.pdf
http://www.balvi.lv/files/Lemumi/pielikumi/2012/Protokols_10/pielikums%20lemumam%20Nr.45%20Publiskais%20gada%20parskats%202011.pdf
http://www.balvi.lv/files/Lemumi/pielikumi/2012/Protokols_10/pielikums%20lemumam%20Nr.45%20Publiskais%20gada%20parskats%202011.pdf
http://www.bauska.lv/userfiles/file/novads/publiskais_parskats_2010/Publ_parskats_2011.pdf
http://www.bauska.lv/userfiles/file/novads/publiskais_parskats_2010/Publ_parskats_2011.pdf
http://www.beverinasnovads.lv/images/stories/dokumenti/Publiskais_parskats/publiskais_parskats_2011.doc
http://www.beverinasnovads.lv/images/stories/dokumenti/Publiskais_parskats/publiskais_parskats_2011.doc
http://www.beverinasnovads.lv/images/stories/dokumenti/Publiskais_parskats/publiskais_parskats_2011.doc
http://www.bbcc.lv/
http://www.bbcc.lv/


��

���. Biznesa kompetences centrs. Biznesa kompetences 
centra ����.gada pārskats / sast. Inese Spīča, Ernests 
Spīčs. — ����-  . — Rīga : Biznesa kompetences 
centrs, ����

Gadskārtējs
�� lpp. : tab., sh., krās. il. ; �� cm.

Izdevums pieejams arī tiešsaistē. 
URL: http://www.bbcc.lv/
UDK ��

���. Brocēnu novads. Brocēnu novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Brocēni : Brocēnu novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.varam.gov.lv/lat/publ/pub_parsk/pa 
sv_parsk/?doc=�����

UDK ��

���. Burtnieku novads. Burtnieku novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Burtnieki : Burtnieku novada pašvaldība, 
����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.burtniekunovads.lv/domes-dokume 
nti

UDK ��

���. Carnikavas novads. Carnikavas novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Carnikava : Carnikavas novada pašvaldība, 
����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.carnikava.lv/files/Sandra/publiskais_
parskats_����.pdf

UDK ��

���. Cesvaines novads. ����.gada publiskais pārskats 
[elektronisks resurss] / Cesvaines novada dome. — 
����-  . — Cesvaine : Cesvaines novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://new.cesvaine.lv/nov/images/content/do 
me/dokumenti/parskati/pubparskats_����_cesvaine.pdf

UDK ��

���. Cēsu novads. Cēsu novada pašvaldības ����.gada 
publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — ����-  . — 
Cēsis : Cēsu novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL: http://www.cesis.lv/userfiles/CNP_PP_����.pdf
UDK ��

���. Ciblas novads. Ciblas novada pašvaldības ����.
gada pārskats [elektronisks resurss]. — ����-  . — 
Cibla : Ciblas novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.ciblasnovads.lv/attachments/���_�
���.%��gada%��publiskais%��parskats.doc

UDK ��

���. Dagdas novads. Dagdas novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Dagda : Dagdas novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., karte, krās. il., tab.

URL: http://dagda.lv/uploads/media/DAGDAS_PGP_
����.pdf

UDK ��

���. Daugavpils novads. Daugavpils novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Daugavpils : Daugavpils novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pa 
sv/kont/?doc=�����

UDK ��

���. Daugavpils pilsēta. Daugavpils pilsētas pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Daugavpils : Daugavpils pilsētas pašvaldība, 
����

Gadskārtējs
� lp. : tab.

Iznāk arī iespiestā veidā.
URL: http://www.daugavpils.lv/upload/����_doc/budz 

eta_izpilde_��_��_��.pdf
UDK ��

���. Daugavpils pilsēta. Daugavpils pilsētas pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats. — ����-  . — Daugav-
pils : Daugavpils pilsētas pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

Iznāk arī elektroniskā veidā.
URL: http://www.daugavpils.lv/
UDK ��

���. Dobeles novads. Dobeles novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Dobele : Dobeles novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., karte, krās. il., tab.

URL: http://www.dobele.lv/upload/dokomenti/dobe 
les_nov_pasv_publiskais_parskats_����.pdf

UDK ��

���. Dundagas novads. Dundagas novada domes 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Dundaga : Dundagas novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.dundaga.lv/pasvaldiba/saistoso_no 
teikumu_projekti_un_anotacijas

UDK ��

���. Durbes novads. Durbes novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Durbe : Durbes novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., karte, krās. il., tab.

URL: http://www.durbe.lv/index.htm
UDK ��

http://www.bbcc.lv/
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/pub_parsk/pasv_parsk/?doc=15508
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/pub_parsk/pasv_parsk/?doc=15508
http://www.burtniekunovads.lv/domes-dokumenti
http://www.burtniekunovads.lv/domes-dokumenti
http://www.carnikava.lv/files/Sandra/publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.carnikava.lv/files/Sandra/publiskais_parskats_2011.pdf
http://new.cesvaine.lv/nov/images/content/dome/dokumenti/parskati/pubparskats_2011_cesvaine.pdf
http://new.cesvaine.lv/nov/images/content/dome/dokumenti/parskati/pubparskats_2011_cesvaine.pdf
http://www.cesis.lv/userfiles/CNP_PP_2011.pdf
http://www.ciblasnovads.lv/attachments/080_2011.%20gada%20publiskais%20parskats.doc
http://www.ciblasnovads.lv/attachments/080_2011.%20gada%20publiskais%20parskats.doc
http://dagda.lv/uploads/media/DAGDAS_PGP_2011.pdf
http://dagda.lv/uploads/media/DAGDAS_PGP_2011.pdf
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/?doc=13092
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/?doc=13092
http://www.daugavpils.lv/upload/2011_doc/budzeta_izpilde_01_04_11.pdf
http://www.daugavpils.lv/upload/2011_doc/budzeta_izpilde_01_04_11.pdf
http://www.daugavpils.lv/
http://www.dobele.lv/upload/dokomenti/dobeles_nov_pasv_publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.dobele.lv/upload/dokomenti/dobeles_nov_pasv_publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.dundaga.lv/pasvaldiba/saistoso_noteikumu_projekti_un_anotacijas
http://www.dundaga.lv/pasvaldiba/saistoso_noteikumu_projekti_un_anotacijas
http://www.durbe.lv/index.htm


��

���. Engures novads. Engures novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Engure : Engures novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL: http://www.enguresnovads.lv/docs/����/Engure
s%��novada%��pasvaldibas%��publiskais%��gada%��pars
kats-����.doc

UDK ��

���. Ērgļu novads. Ērgļu novada pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Ērgļi : Ērgļu novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.ergli.lv/public/lat/pasvaldiba�/
UDK ��

���. Garkalnes novads. Garkalnes novada domes 
publiskais gada pārskats par ����.gadu [elektronisks re-
surss]. — ����-  . — Garkalne : Garkalnes novada do-
me, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL: http://www.garkalne.lv/new/Publiskais_p_rska 
ts_����.docx

UDK ��

���. Grobiņas novads. Grobiņas novada pašvaldības 
publiskais pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Grobiņa : Grobiņas novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., karte, tab.

ISBN ���-����-���-��-�
URL: http://www.grobinasnovads.lv/images/stories/

Dokumenti/Domes_dokumenti/Publiskais_parskats_����.
pdf

UDK ��

���. Gulbenes novads. Gulbenes novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Gulbene : Gulbenes novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., karte, krās. il., tab.

URL: http://www.gulbene.lv/images/stories/dokume 
nti/domessedes/parskati/����/parskats����.docx

UDK �� 

���. Iecavas novads. Iecavas novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Iecava : Iecavas novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://www.iecava.lv/upload/pasvaldiba/dokume 
nti/publiskie_parskati/pasvaldibas_publiskais_parskats_
����.pdf

UDK ��

���. Ikšķiles novads. Ikšķiles novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Ikšķile : Ikšķiles novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL: http://www.ikskile.lv/lv/pasvaldiba/gada-parska 
ti/?view=article&aid=�����

UDK ��

���. Ilūkstes novads. Ilūkstes novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Ilūkste : Ilūkstes novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL: http://www.ilukste.lv/images/stories/Dokumen 
ti_pdf/Gada_parskati/Parskats_����.pdf

UDK ��

���. Inčukalna novads. Inčukalna novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Inčukalns : Inčukalna novada pašvaldība, 
����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL: http://www.incukalns.lv/upload/files/Parskats 
����(�).pdf

UDK ��

���. Jaunjelgavas novads. Jaunjelgavas novada paš-
valdības publiskais pārskats par ����.gadu [elektronisks 
resurss]. — ����-  . — Jaunjelgava : Jaunjelgavas 
novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://www.jaunjelgava.lv/lv/pasvaldiba/prskats
UDK ��

���. Jaunpiebalgas novads. Jaunpiebalgas novada 
domes ����.gada publiskais pārskats [elektronisks re-
surss]. — ����-  . — Jaunpiebalga : Jaunpiebalgas no-
vada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.jaunpiebalga.lv/images/files/parska 
ts/publiskais_parskats_����.pdf

UDK ��

���. Jaunpils novads. Jaunpils novada domes ����.
gada publiskais gada pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Jaunpils : Jaunpils novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://www.jaunpils.lv/publiskie_parskati.php
UDK ��

���. Jelgavas novads. Jelgavas novada pašvaldības 
publiskais pārskats ����.gads [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Jelgava : Jelgavas novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://www.jelgavasnovads.lv/lv/publikacijas-un-
statistika/

UDK ��

���. Jelgavas pilsēta. Jelgavas pilsētas pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Jelgava : Jelgavas pilsētas dome, ����

Gadskārtējs
�� lpp. : krās. diagr., tab.

http://www.enguresnovads.lv/docs/1056/Engures%20novada%20pasvaldibas%20publiskais%20gada%20parskats-2011.doc
http://www.enguresnovads.lv/docs/1056/Engures%20novada%20pasvaldibas%20publiskais%20gada%20parskats-2011.doc
http://www.enguresnovads.lv/docs/1056/Engures%20novada%20pasvaldibas%20publiskais%20gada%20parskats-2011.doc
http://www.ergli.lv/public/lat/pasvaldiba1/
http://www.garkalne.lv/new/Publiskais_p_rskats_2011.docx
http://www.garkalne.lv/new/Publiskais_p_rskats_2011.docx
http://www.grobinasnovads.lv/images/stories/Dokumenti/Domes_dokumenti/Publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.grobinasnovads.lv/images/stories/Dokumenti/Domes_dokumenti/Publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.grobinasnovads.lv/images/stories/Dokumenti/Domes_dokumenti/Publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.gulbene.lv/images/stories/dokumenti/domessedes/parskati/2012/parskats2011.docx
http://www.gulbene.lv/images/stories/dokumenti/domessedes/parskati/2012/parskats2011.docx
http://www.iecava.lv/upload/pasvaldiba/dokumenti/publiskie_parskati/pasvaldibas_publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.iecava.lv/upload/pasvaldiba/dokumenti/publiskie_parskati/pasvaldibas_publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.iecava.lv/upload/pasvaldiba/dokumenti/publiskie_parskati/pasvaldibas_publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.ikskile.lv/lv/pasvaldiba/gada-parskati/?view=article&aid=14895
http://www.ikskile.lv/lv/pasvaldiba/gada-parskati/?view=article&aid=14895
http://www.ilukste.lv/images/stories/Dokumenti_pdf/Gada_parskati/Parskats_2011.pdf
http://www.ilukste.lv/images/stories/Dokumenti_pdf/Gada_parskati/Parskats_2011.pdf
http://www.incukalns.lv/upload/files/Parskats2011(6).pdf
http://www.incukalns.lv/upload/files/Parskats2011(6).pdf
http://www.jaunjelgava.lv/lv/pasvaldiba/prskats
http://www.jaunpiebalga.lv/images/files/parskats/publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.jaunpiebalga.lv/images/files/parskats/publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.jaunpils.lv/publiskie_parskati.php
ttp://www.jelgavasnovads.lv/lv/publikacijas-un-statistika/
ttp://www.jelgavasnovads.lv/lv/publikacijas-un-statistika/


��

URL: http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/dokumenti/do 
kumenti�/publiskie-parskati/

UDK ��

���. Jēkabpils novads. Jēkabpils novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Jēkabpils : Jēkabpils novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: http://www.jekabpilsnovads.lv/userfiles/file/pub 
liskais%������.pdf

UDK ��

���. Jēkabpils pilsēta. Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Jēkabpils, ����

Gadskārtējs
�� lp. : il., tab.

URL: http://www.jekabpils.lv/JKP/lv/home/dome/par 
skats/default.aspx

UDK ��

���. Jūrmalas pilsēta. Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Jūrmala : Jūrmalas pilsētas pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.jurmala.lv/page/����
UDK ��

���. Kandavas novads. Kandavas novada domes 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Kandava : Kandavas novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : karte, krās. il., tab.

URL: http://www.kandava.lv/file/Publiskais_parskats_
par_����_gadu.doc

UDK ��

���. Kārsavas novads. Kārsavas novada pašvaldības 
publiskais pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Kārsava : Kārsavas novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., karte, krās. il., tab.

URL: http://www.karsava.lv/upload/parskats/publ_pa 
rsk-����.pdf

UDK ��

���. Kocēnu novads. Kocēnu novada ����.gada pub-
liskais pārskats [elektronisks resurss]. — ����-  . — 
Kocēni : Kocēnu novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : karte, tab.

URL: http://www.kocenunovads.lv/upl_files/kocenun 
ovada_publ_parskats_����.doc

UDK ��

���. Kokneses novads. Kokneses novada domes 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Koknese : Kokneses novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.koknese.lv/doc/publiskais%��parska
ts%������_��������.pdf

UDK ��

���. Krāslavas novads. Krāslavas novada domes 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Krāslava : Krāslavas novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL: http://kraslava.lv/pasvaldiba/dokumenti/
UDK ��

���. Krimuldas novads. Krimuldas novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Krimulda : Krimuldas novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.krimulda.lv/docs/���/Publikacija_sta 
tistika/Krimuldas%��novada%��domes%��publiskais%��ga
da%��parskats%������.pdf

UDK ��

���. Krustpils novads. Krustpils novada pašvaldības 
publiskais pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Krustpils : Krustpils novada pašvaldība, 
����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://www.krustpils.lv/faili/Publiskais_parskats_
����.pdf

UDK ��

���. Kuldīgas novads. Kuldīgas novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Kuldīga : Kuldīgas novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.kuldiga.lv/uploaded/Parskati/Publis 
kais_����.pdf

UDK ��

���. Ķeguma novads. Ķeguma novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Ķegums : Ķeguma novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., karte, tab.

URL: http://www.kegums.lv/upload/dokumentacija/
publiskais_gp_����.pdf

UDK ��

���. Ķekavas novads. Ķekavas novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Ķekava : Ķekavas novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., karte, krās. il., tab.

URL: http://www.kekava.lv/uploads/filedir/Liva/Publisk 
ie%��parskati/����publiskaisgadaparskats_internetam.pdf

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.

http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/dokumenti/dokumenti0/publiskie-parskati/
http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/dokumenti/dokumenti0/publiskie-parskati/
http://www.jekabpilsnovads.lv/userfiles/file/publiskais%202011.pdf
http://www.jekabpilsnovads.lv/userfiles/file/publiskais%202011.pdf
http://www.jekabpils.lv/JKP/lv/home/dome/parskats/default.aspx
http://www.jekabpils.lv/JKP/lv/home/dome/parskats/default.aspx
http://www.jurmala.lv/page/1332
http://www.kandava.lv/file/Publiskais_parskats_par_2011_gadu.doc
http://www.kandava.lv/file/Publiskais_parskats_par_2011_gadu.doc
http://www.karsava.lv/upload/parskats/publ_parsk-2011.pdf
http://www.karsava.lv/upload/parskats/publ_parsk-2011.pdf
http://www.kocenunovads.lv/upl_files/kocenunovada_publ_parskats_2011.doc
http://www.kocenunovads.lv/upl_files/kocenunovada_publ_parskats_2011.doc
http://www.koknese.lv/doc/publiskais%20parskats%202011_15082012.pdf
http://www.koknese.lv/doc/publiskais%20parskats%202011_15082012.pdf
http://kraslava.lv/pasvaldiba/dokumenti/
http://www.krimulda.lv/docs/439/Publikacija_statistika/Krimuldas%20novada%20domes%20publiskais%20gada%20parskats%202011.pdf
http://www.krimulda.lv/docs/439/Publikacija_statistika/Krimuldas%20novada%20domes%20publiskais%20gada%20parskats%202011.pdf
http://www.krimulda.lv/docs/439/Publikacija_statistika/Krimuldas%20novada%20domes%20publiskais%20gada%20parskats%202011.pdf
http://www.krustpils.lv/faili/Publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.krustpils.lv/faili/Publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.kuldiga.lv/uploaded/Parskati/Publiskais_2011.pdf
http://www.kuldiga.lv/uploaded/Parskati/Publiskais_2011.pdf
http://www.kegums.lv/upload/dokumentacija/publiskais_gp_2011.pdf
http://www.kegums.lv/upload/dokumentacija/publiskais_gp_2011.pdf
http://www.kekava.lv/uploads/filedir/Liva/Publiskie%20parskati/2011publiskaisgadaparskats_internetam.pdf
http://www.kekava.lv/uploads/filedir/Liva/Publiskie%20parskati/2011publiskaisgadaparskats_internetam.pdf


��

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

���. Latvijas Banka. Latvijas Bankas ����.gada pār-
skats. — ����-  . — Rīga : Latvijas Banka, ����

Gadskārtējs
��� lpp. : diagr., il., tab. ; �� cm.

Iznāk arī angļu: Bank of Latvia: Annual report ����.
ISSN ����-����
URL: http://www.bank.lv/
UDK ��

���. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes publiskais pārskats : 
����. — ����-  . — Jelgava : LLU, ����

Gadskārtējs
Paral. latviešu, angļu val.

�� lpp. : krās. il., tab., diagr. ; �� cm.

URL: http://www.llu.lv/
UDK ��

���. Latvijas Republikas Valsts kase. Valsts parāda va-
dības pārskats = Report on central government debt 
management : ���� / Latvijas Republikas Valsts kase = The 
Treasury of the Republic of Latvia. — ����-  . — Rīga : 
LR Valsts kase, ����
�� lpp. : krās. il., diagr., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-����-�-�
UDK ��

���. Latvijas Universitāte. Gada pārskats = Annual re-
port : ���� / Latvijas Universitāte = University of Latvia. — 
����-  . — Rīga : Latvijas Universitāte, ����

Gadskārtējs
Paral. latviešu, angļu val.

�� lpp. : krās. il., portr., diagr. ; �� cm.

URL: http://www.lu.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 ��

���. Latvijas Valsts augļkopības institūts. ����.gada 
publiskais pārskats / Latvijas Valsts augļkopības insti-
tūts. — ����-  . — Dobele : Latvijas Valsts augļkopības 
institūts, ����

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

UDK ��

���. Lielvārdes novads. Lielvārdes novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Lielvārde : Lielvārdes novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.lielvarde.lv/upload/pashvaldiba/publi 
skie_dokumenti/gada_parskats/publiskais_parskats_����.
pdf

UDK ��

���. Liepājas pilsēta. Liepājas pilsētas pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Liepāja : Liepājas pilsētas dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL: http://www.liepaja.lv/upload/zinjas_new/liepa 
jas_pilsetas_pasvaldibas_����.gada_publiskais_parskats_
final.pdf

UDK ��

���. Limbažu novads. Limbažu novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats. — ����-  . — Limbaži : 
Limbažu novada dome, ����

Gadskārtējs
��� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL: http://www.limbazi.lv/images/stories/dokumen 
ti/publikacijas_statistika/Limbazu_novada_pasvaldibas_� 
���_gada_publiskais_parskats.pdf

UDK ��

���. Līgatnes novads. Līgatnes novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Līgatne : Līgatnes novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.ligatne.lv/uploads/filedir/Dokumenti/
����publiskaisgadaparskats�.pdf

UDK ��

���. Lubānas novads. Lubānas novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Lubāna : Lubānas novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: http://www.lubana.lv/files/Dokumenti/publiska 
is_parskats_����.pdf

UDK ��

���. Ludzas novads. Ludzas novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Ludza : Ludzas novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://www.ludza.lv/_rict_text/docs/Gada_parsk 
ats_����.pdf

UDK ��

���. Madonas novads. ����.gada publiskais pārskats / 
Madonas novada pašvaldība. — ����-  . — Madona : 
Madonas novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.emadona.lv/box/files/filelists/����� 
�����-����.gadapubliskaisprskats.pdf

UDK ��

http://www.bank.lv/
http://www.bank.lv/
http://www.llu.lv/
http://www.lu.lv/
http://www.lielvarde.lv/upload/pashvaldiba/publiskie_dokumenti/gada_parskats/publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.lielvarde.lv/upload/pashvaldiba/publiskie_dokumenti/gada_parskats/publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.lielvarde.lv/upload/pashvaldiba/publiskie_dokumenti/gada_parskats/publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.liepaja.lv/upload/zinjas_new/liepajas_pilsetas_pasvaldibas_2011.gada_publiskais_parskats_final.pdf
http://www.liepaja.lv/upload/zinjas_new/liepajas_pilsetas_pasvaldibas_2011.gada_publiskais_parskats_final.pdf
http://www.liepaja.lv/upload/zinjas_new/liepajas_pilsetas_pasvaldibas_2011.gada_publiskais_parskats_final.pdf
http://www.limbazi.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas_statistika/Limbazu_novada_pasvaldibas_2011_gada_publiskais_parskats.pdf
http://www.limbazi.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas_statistika/Limbazu_novada_pasvaldibas_2011_gada_publiskais_parskats.pdf
http://www.limbazi.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas_statistika/Limbazu_novada_pasvaldibas_2011_gada_publiskais_parskats.pdf
http://www.ligatne.lv/uploads/filedir/Dokumenti/2011publiskaisgadaparskats1.pdf
http://www.ligatne.lv/uploads/filedir/Dokumenti/2011publiskaisgadaparskats1.pdf
http://www.lubana.lv/files/Dokumenti/publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.lubana.lv/files/Dokumenti/publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.ludza.lv/_rict_text/docs/Gada_parskats_2011.pdf
http://www.ludza.lv/_rict_text/docs/Gada_parskats_2011.pdf
http://www.emadona.lv/box/files/filelists/1346055467-2011.gadapubliskaisprskats.pdf
http://www.emadona.lv/box/files/filelists/1346055467-2011.gadapubliskaisprskats.pdf


��

���. Mazsalacas novads. Mazsalacas novada pašval-
dības publiskais ����.gada pārskats [elektronisks re-
surss]. — ����-  . — Mazsalaca : Mazsalacas novada 
pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://www.mazsalaca.lv/lv/pasvaldiba/publikaci 
jas/gada-publiskais-parskats

UDK ��

���. Mālpils novads. Mālpils novada domes ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Mālpils : Mālpils novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.malpils.lv/uploads/filedir/File/Padom 
es%��dokumenti/Publiskie_gada_parskati/Publiskais_gad 
a_parsk_����.pdf

UDK ��

���. Mārupes novads. Mārupes pašvaldības publiskais 
pārskats ����.gads [elektronisks resurss]. — ����-  . — 
Mārupe : Mārupes novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: http://www.marupe.lv/assets/attachments/���/ 
���/���/publiskais%��parskats_����_��_��%��-Marupe.
pdf?����������

UDK ��

���. Mērsraga novads. Mērsraga novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Mērsrags : Mērsraga novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://www.mersrags.lv/Domes_parskati.htm
UDK ��

���. Naukšēnu novads. Naukšēnu novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Naukšēni : Naukšēnu novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://www.naukseni.lv/upload/images/dokume 
nti/Nauksenu_novada_pasvaldibas_publiskais_parskats_
����_�.pdf

UDK ��

���. Neretas novads. Neretas novada pašvaldības 
publiskais pārskats par ����.gadu — ����-  . — Nereta : 
Neretas novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://www.neretasnovads.lv/index.php?option 
=com_content&view=category&layout=blog&id=���&Ite
mid=���

UDK ��

���. Nīcas novads. Nīcas novada pašvaldības ����.gada 
publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — ����-  . — 
Nīca : Nīcas novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: http://www.nica.lv/wp-content/uploads/����/ 
��/����.-gada-parskats-gatavs.pdf

UDK ��

���. Ogres novads. Ogres novada pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Ogre : Ogres novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., karte, krās. il., tab.

URL: http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/pub 
liskais_parskats/����/

UDK ��

���. Olaines novads. Olaines novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Olaine : Olaines novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : il., tab. ; �� cm.

URL: http://www.olaine.lv/publiskie-parskati
UDK ��

���. Ozolnieku novads. Ozolnieku novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Ozolnieki : Ozolnieku novada pašvaldība, 
����

Gadskārtējs
��� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.ozolnieki.lv/images/userfiles/file/par 
skati/zias%��par%��ozolnieku%��novada%��pavaldbu_sa 
p.pdf

UDK ��

���. Pārgaujas novads. Pārgaujas novada pašvaldības 
gada publiskais pārskats par ����.gadu [elektronisks re-
surss]. — ����-  . — Stalbe : Pārgaujas novada paš-
valdība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://www.pargaujasnovads.lv/userfiles/file/Bu 
dzets/Publiskais_parskats_����.doc

UDK ��

���. Pāvilostas novads. Pāvilostas novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Pāvilosta : Pāvilostas novada pašvaldība, 
����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.pavilosta.lv/pvilostas_novada_pav 
aldbas_����.gada_publiskais_prskats.pdf

UDK ��

���. Pļaviņu novads. Pļaviņu novada domes publiskais 
pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Pļaviņas : Pļaviņu novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.plavinunovads.lv/images/dokumen 
ti/pub_parskati/����_gada_publiskais_parskats.pdf

UDK ��

http://www.mazsalaca.lv/lv/pasvaldiba/publikacijas/gada-publiskais-parskats
http://www.mazsalaca.lv/lv/pasvaldiba/publikacijas/gada-publiskais-parskats
http://www.malpils.lv/uploads/filedir/File/Padomes%20dokumenti/Publiskie_gada_parskati/Publiskais_gada_parsk_2011.pdf
http://www.malpils.lv/uploads/filedir/File/Padomes%20dokumenti/Publiskie_gada_parskati/Publiskais_gada_parsk_2011.pdf
http://www.malpils.lv/uploads/filedir/File/Padomes%20dokumenti/Publiskie_gada_parskati/Publiskais_gada_parsk_2011.pdf
http://www.marupe.lv/assets/attachments/000/003/876/publiskais%20parskats_2011_06_06%20-Marupe.pdf?1340887019
http://www.marupe.lv/assets/attachments/000/003/876/publiskais%20parskats_2011_06_06%20-Marupe.pdf?1340887019
http://www.marupe.lv/assets/attachments/000/003/876/publiskais%20parskats_2011_06_06%20-Marupe.pdf?1340887019
http://www.mersrags.lv/Domes_parskati.htm
http://www.naukseni.lv/upload/images/dokumenti/Nauksenu_novada_pasvaldibas_publiskais_parskats_2011_1.pdf
http://www.naukseni.lv/upload/images/dokumenti/Nauksenu_novada_pasvaldibas_publiskais_parskats_2011_1.pdf
http://www.naukseni.lv/upload/images/dokumenti/Nauksenu_novada_pasvaldibas_publiskais_parskats_2011_1.pdf
http://www.neretasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=230&Itemid=252
http://www.neretasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=230&Itemid=252
http://www.neretasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=230&Itemid=252
http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2010/05/2011.-gada-parskats-gatavs.pdf
http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2010/05/2011.-gada-parskats-gatavs.pdf
http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/publiskais_parskats/2011/
http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/publiskais_parskats/2011/
http://www.olaine.lv/publiskie-parskati
http://www.ozolnieki.lv/images/userfiles/file/parskati/zias%20par%20ozolnieku%20novada%20pavaldbu_sap.pdf
http://www.ozolnieki.lv/images/userfiles/file/parskati/zias%20par%20ozolnieku%20novada%20pavaldbu_sap.pdf
http://www.ozolnieki.lv/images/userfiles/file/parskati/zias%20par%20ozolnieku%20novada%20pavaldbu_sap.pdf
http://www.pargaujasnovads.lv/userfiles/file/Budzets/Publiskais_parskats_2011.doc
http://www.pargaujasnovads.lv/userfiles/file/Budzets/Publiskais_parskats_2011.doc
http://www.pavilosta.lv/pvilostas_novada_pavaldbas_2011.gada_publiskais_prskats.pdf
http://www.pavilosta.lv/pvilostas_novada_pavaldbas_2011.gada_publiskais_prskats.pdf
http://www.plavinunovads.lv/images/dokumenti/pub_parskati/2011_gada_publiskais_parskats.pdf
http://www.plavinunovads.lv/images/dokumenti/pub_parskati/2011_gada_publiskais_parskats.pdf


��

���. Preiļu novads. Preiļu novada domes publiskais 
pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Preiļi : Preiļu novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.preili.lv/image/upload/dokumenti�/ 
����_gada_publiskais_parskats.pdf

UDK ��

���. Priekules novads. Priekules novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Priekule : Priekules novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., karte, tab.

URL: http://www.priekulesnovads.lv/uploads/filedir/
publiskaisparskats����_�.pdf

UDK ��

���. Priekuļu novads. Priekuļu novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Priekuļi : Priekuļu novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.priekuli.lv/parskati/Publiskais_pars 
kats_����.pdf

UDK ��

���. Raunas novads. Raunas novada domes ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Rauna : Raunas novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://www.rauna.lv/index.php?p=����&lang=��
��&pp=�����

UDK ��

���. Rēzeknes Augstskola. Personības socializācijas 
pētījumu institūts. Zinātniskās darbības pārskats : ����.
gads / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakul-
tāte. Personības socializācijas pētījumu institūts. — 
����-  . — Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

URL: http://www.ru.lv/
UDK ��

���. Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais 
institūts. Reģionālistikas zinātniskā institūta (REGI) pub-
liskais pārskats par ����.gadu. — ����-  . — Rēzekne : 
Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais insti-
tūts, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

URL: http://www.ru.lv/
UDK ��

���. Rēzeknes novads. Gada pārskats [elektronisks re-
surss] : ���� / Rēzeknes novada pašvaldība .- ����-  . — 
Rēzekne : Rēzeknes pilsētas pašvaldība, ����

Gadskārtējs
��� lp. : tab.

URL: http://www.rezeknesnovads.lv/res/content�/���
/������������������.pdf

UDK ��

���. Rēzeknes pilsēta. Rēzeknes pilsētas domes pub-
liskais pārskats [elektronisks resurss] : ����.gads. — 
����-  . — Rēzekne : Rēzeknes pilsētas dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: http://www.rezekne.lv/uploads/media/Rezekn 
es_pilsetas_domes_publiskais_parskats.pdf

UDK ��

���. Riebiņu novads. Riebiņu novada domes publiskais 
gada pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Riebiņi : Riebiņu novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://www.riebini.lv/lv/pasvaldiba/pavaldbasd 
ok

UDK ��

���. Rīgas pilsēta. Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais 
pārskats [elektronisks resurss] : ����. — ����-  . — 
Rīga : Rīgas dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: https://www.riga.lv/NR/rdonlyres/B�������-A� 
C�-��BF-���C-D����CBA����/�����/��_Parskats_Nr��� 
�.pdf

UDK ��

���. Rīgas Stradiņa universitāte. Rīgas Stradiņa univer-
sitātes zinātniskās darbības pārskats par ����.gadu. — 
����-  . — Rīga : RSU, ����

Gadskārtējs
��� lpp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Rīgas Tehniskā universitāte. Rīgas Tehniskās uni-
versitātes zinātniskās darbības ����.gada pārskats. — 
����-  . — Rīga : RTU izdevniecība, ����

Gadskārtējs
��� lpp. : diagr., il. ; �� cm.  �� eks.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��

���. Rojas novads. ����.gada Rojas novada domes pub-
liskais pārskats [elektronisks resurss]. — ����-  . — 
Roja : Rojas novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL: http://www.roja.lv/upload/docs/AttNod/publisk 
ais_parskats_����.docx

UDK ��

���. Ropažu novads. Ropažu novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Ropaži : Ropažu novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.ropazi.lv/box/files/filelists/�������� 
��-pubgadaparskats����v�.pdf

UDK ��

http://www.preili.lv/image/upload/dokumenti1/2011_gada_publiskais_parskats.pdf
http://www.preili.lv/image/upload/dokumenti1/2011_gada_publiskais_parskats.pdf
http://www.priekulesnovads.lv/uploads/filedir/publiskaisparskats2011_1.pdf
http://www.priekulesnovads.lv/uploads/filedir/publiskaisparskats2011_1.pdf
http://www.priekuli.lv/parskati/Publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.priekuli.lv/parskati/Publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.rauna.lv/index.php?p=4661&lang=1103&pp=13180
http://www.rauna.lv/index.php?p=4661&lang=1103&pp=13180
http://www.ru.lv/
http://www.ru.lv/
http://www.rezeknesnovads.lv/res/content2/330/330369813430427912.pdf
http://www.rezeknesnovads.lv/res/content2/330/330369813430427912.pdf
http://www.rezekne.lv/uploads/media/Rezeknes_pilsetas_domes_publiskais_parskats.pdf
http://www.rezekne.lv/uploads/media/Rezeknes_pilsetas_domes_publiskais_parskats.pdf
http://www.riebini.lv/lv/pasvaldiba/pavaldbasdok
http://www.riebini.lv/lv/pasvaldiba/pavaldbasdok
https://www.riga.lv/NR/rdonlyres/B6734810-A3C0-40BF-866C-D0205CBA0079/41227/02_Parskats_Nr4916.pdf
https://www.riga.lv/NR/rdonlyres/B6734810-A3C0-40BF-866C-D0205CBA0079/41227/02_Parskats_Nr4916.pdf
https://www.riga.lv/NR/rdonlyres/B6734810-A3C0-40BF-866C-D0205CBA0079/41227/02_Parskats_Nr4916.pdf
http://www.roja.lv/upload/docs/AttNod/publiskais_parskats_2011.docx
http://www.roja.lv/upload/docs/AttNod/publiskais_parskats_2011.docx
http://www.ropazi.lv/box/files/filelists/1339410783-pubgadaparskats2011v1.pdf
http://www.ropazi.lv/box/files/filelists/1339410783-pubgadaparskats2011v1.pdf


��

���. Rucavas novads. Rucavas novada pašvaldības 
publiskais pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Rucava : Rucavas novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: http://www.rucava.lv/images/dok/budzets/dom 
es-publiskais-����gada-parskats.pdf

UDK ��

���. Rugāju novads. Rugāju novada pašvaldības 
publiskais pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Rugāji : Rugāju novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=���&Itemid=���

UDK ��

���. Rundāles novads. Rundāles novada domes pub-
liskais pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Rundāle : Rundāles novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://www.rundale.lv/lv/docs/publiskais_parsk 
ata_��������.pdf

UDK ��

���. Rūjienas novads. Rūjienas novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Rūjiena : Rūjienas novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.rujiena.lv/files/raksti/gadaparskats/
gpp-����.pdf

UDK ��

���. Salacgrīvas novads. Salacgrīvas novada domes 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Salacgrīva : Salacgrīvas novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/
dokumenti/publiskie_parskati/

UDK ��

���. Salas novads. Salas novada publiskais ����.gada 
pārskats [elektronisks resurss]. — ����-  . — Sala : 
Salas novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., karte, krās. il., tab.

URL: http://www.salasnovads.lv/index�.php?sadID=��
UDK ��

���. Salaspils novads. Salaspils novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Salaspils : Salaspils novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.salaspils.lv/lv/����.-gada-publiskais-
parskats/

UDK ��

���. Saldus novads. Saldus novada pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Saldus : Saldus novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://www.saldus.lv/����/dokumenti�/saldus-
novada-pasvaldibas-publiskie-gada-pars/

UDK ��

���. Saulkrastu novads. Saulkrastu novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Saulkrasti : Saulkrastu novada pašvaldība, 
����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.saulkrasti.lv/images/stories/Dome/
Dokumenti/Publiskais_parskats_����.pdf

UDK ��

���. Sējas novads. Sējas novada domes publiskais pār-
skats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — ����-  . — 
Sēja : Sējas novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: http://www.seja.lv/docs/���/����%��gads/sedes 
%��protokoli/Publiskais%��prskats%������.doc

UDK ��

���. Siguldas novads. Siguldas novada domes ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Sigulda : Siguldas novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL: http://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/doku 
menti�/gada_parskati/

UDK ��

���. Skrīveru novads. Skrīveru novada pašvaldības 
publiskais pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Skrīveri : Skrīveru novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.skriveri.lv/index.php?option=com_r
ubberdoc&view=category&id=��&Itemid=���

UDK ��

���. Skrundas novads. Skrundas novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Skrunda : Skrundas novada pašvaldība, 
����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.skrunda.lv/noteikumi/Skrunda%��� 
���.pdf

UDK ��

���. Smiltenes novads. Smiltenes novada domes 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Smiltene : Smiltenes novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., karte, tab.

http://www.rucava.lv/images/dok/budzets/domes-publiskais-2011gada-parskats.pdf
http://www.rucava.lv/images/dok/budzets/domes-publiskais-2011gada-parskats.pdf
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=133
http://www.rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=133
http://www.rundale.lv/lv/docs/publiskais_parskata_20111307.pdf
http://www.rundale.lv/lv/docs/publiskais_parskata_20111307.pdf
http://www.rujiena.lv/files/raksti/gadaparskats/gpp-2011.pdf
http://www.rujiena.lv/files/raksti/gadaparskats/gpp-2011.pdf
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/dokumenti/publiskie_parskati/
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/dokumenti/publiskie_parskati/
http://www.salasnovads.lv/index2.php?sadID=38
http://www.salaspils.lv/lv/2011.-gada-publiskais-parskats/
http://www.salaspils.lv/lv/2011.-gada-publiskais-parskats/
http://www.saldus.lv/4798/dokumenti0/saldus-novada-pasvaldibas-publiskie-gada-pars/
http://www.saldus.lv/4798/dokumenti0/saldus-novada-pasvaldibas-publiskie-gada-pars/
http://www.saulkrasti.lv/images/stories/Dome/Dokumenti/Publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.saulkrasti.lv/images/stories/Dome/Dokumenti/Publiskais_parskats_2011.pdf
http://www.seja.lv/docs/488/2012%20gads/sedes%20protokoli/Publiskais%20prskats%202011.doc
http://www.seja.lv/docs/488/2012%20gads/sedes%20protokoli/Publiskais%20prskats%202011.doc
http://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/dokumenti1/gada_parskati/
http://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/dokumenti1/gada_parskati/
http://www.skriveri.lv/index.php?option=com_rubberdoc&view=category&id=56&Itemid=134
http://www.skriveri.lv/index.php?option=com_rubberdoc&view=category&id=56&Itemid=134
http://www.skrunda.lv/noteikumi/Skrunda%202011.pdf
http://www.skrunda.lv/noteikumi/Skrunda%202011.pdf


��

URL: http://www.smiltene.lv/uploads/uploads/Smilte
nes%��novada%��dome/Publiskais_parskats/Publiskais_
parskats_Smiltene_����_gala.pdf

UDK ��

���. Stopiņu novads. Stopiņu novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Stopiņi : Stopiņu novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.stopini.lv/upload_file/DOME/Stopi 
nu_novada_domes_gada_parskats_����.pdf

UDK ��

���. Strenču novads. Strenču novada domes ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Strenči : Strenču novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., karte, tab.

URL: http://www.strencunovads.lv/docs/����/Dome 
s%��seedes%������/����%��g%��publiskais%��parskats%� 
���_��_.pdf

UDK ��

���. Talsu novads. Talsu novada pašvaldības ����.gada 
publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — ����-  . — 
Talsi : Talsu novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: http://www.talsi.lv/uploads/filedir/Dazadi_doki/
Publiskais%��parskats/publparskats����.pdf

UDK ��

���. Tērvetes novads. Tērvetes novada domes pub-
liskais pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Tērvete : Tērvetes novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: http://www.varam.gov.lv/lat/publ/pub_parsk/
pasv_parsk/?doc=�����

UDK ��

���. Tukuma novads. Tukuma novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Tukums : Tukuma novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

Iznāk arī iespiestā veidā.
URL: http://www.tukums.lv/images/stories/gada_pub 

liskie_prskati/Publiskais_parskats_����.pdf
UDK ��

���. Tukuma novads. Tukuma novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats. — ����-  . — Tukums : 
Tukuma novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab. ; �� cm.

Iznāk arī elektroniskā veidā.
UDK ��

���. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža. 
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas ����.gada 
publiskais pārskats. — ����-  . — Rīga : Ugunsdrošības 
un civilās aizsardzības koledža, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Vaiņodes novads. Vaiņodes pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Vaiņode : Vaiņodes novada pašvaldība, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: http://www.vainode.lv/wp-content/uploads/Pars 
kats_����.pdf

UDK ��

���. Valkas novads. Valkas novada pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Valka : Valkas novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: http://valka.lv/wp-content/uploads/����/��/pub 
liskais_parskats-����.pdf

UDK ��

���. Valmieras pilsēta. Valmieras pilsētas pašvaldības 
publiskais pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Valmiera : Valmieras pilsētas pašvaldība, 
����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: http://www.valmiera.lv/sites/default/files/publis 
kais_����.pdf

UDK ��

���. Valsts ieņēmumu dienests. ����.gada pārskats / LR 
Valsts ieņēmumu dienests. — ����-  . — Rīga : Valsts 
ieņēmumu dienests, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Varakļānu novads. Varakļānu novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Varakļāni : Varakļānu novada dome, ����

Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: http://www.varaklani.lv/wp-content/uploads/�� 
��/��/publiskais-parskats-����.pdf

UDK ��

���. Vārkavas novads. Vārkavas novada pašvaldības 
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — 
����-  . — Vecvārkava : Vārkavas novada pašvaldība, 
����

Gadskārtējs
�� lp. : il., tab.

URL: http://www.varkava.lv/lv/kreisa-izvelne/pasval 
diba/gada-publiskie-parskati

UDK ��

http://www.smiltene.lv/uploads/uploads/Smiltenes%20novada%20dome/Publiskais_parskats/Publiskais_parskats_Smiltene_2011_gala.pdf
http://www.smiltene.lv/uploads/uploads/Smiltenes%20novada%20dome/Publiskais_parskats/Publiskais_parskats_Smiltene_2011_gala.pdf
http://www.smiltene.lv/uploads/uploads/Smiltenes%20novada%20dome/Publiskais_parskats/Publiskais_parskats_Smiltene_2011_gala.pdf
http://www.stopini.lv/upload_file/DOME/Stopinu_novada_domes_gada_parskats_2011.pdf
http://www.stopini.lv/upload_file/DOME/Stopinu_novada_domes_gada_parskats_2011.pdf
http://www.strencunovads.lv/docs/1026/Domes%20seedes%202012/2011%20g%20publiskais%20parskats%2010_07_.pdf
http://www.strencunovads.lv/docs/1026/Domes%20seedes%202012/2011%20g%20publiskais%20parskats%2010_07_.pdf
http://www.strencunovads.lv/docs/1026/Domes%20seedes%202012/2011%20g%20publiskais%20parskats%2010_07_.pdf
http://www.talsi.lv/uploads/filedir/Dazadi_doki/Publiskais%20parskats/publparskats2011.pdf
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Ķekavas Novads. Piel. — sk. Rīgas Ap-

riņķa Avīze  ���
Ķīmija. Dabaszinātņu izglītība. ���.

sēj. — sk. Latvijas Universitātes 
raksti  ���

Ķīmijas izglītība — ����  ���
„Labirinta” Zviedru Mīklas  ���
Labirints  ���
Lai Top!  ���
Laikmets un personība  ���
Laiks, spēks, mērķis  ���
Laimīgās Mīklas. Piel. — sk. Rīgas Viļņi. 

Laimīgā Programma  ���
Laipa  ���
LASE journal of sport science  ���
Latgales Laiks  ���
Latgales Tautsaimniecības Pētījumi  

���
Latvian Journal of Physics and Tech-

nical Sciences  ���
Latviešu trimdas loma Latvijas neatka-

rības idejas uzturēšanā  ���
Latvijas Agronomu biedrības biļetens  

���
Latvijas Architektūra  ���
Latvijas Arhīvi  ���-��
Latvijas Avīze  ���
Latvijas ārējā tirdzniecība  ���
Latvijas Ārsts  ���



����

Latvijas Būvniecība  ���
Latvijas Dzelzceļnieks  ���
Latvijas energobilance ����.gadā  

���
Latvijas Ķīmijas Žurnāls  ���
Latvijas makroekonomiskie rādītāji  

���
Latvijas Pensionārs  ���
Latvijas Republikas Augstākās tiesas 

biļetens  ���-��
Latvijas Sociālists  ���
Latvijas statistikas ikmēneša biļetens  

���
Latvijas tautsaimniecība  ���
Latvijas TeleVīzijas Programma  ���
Latvijas Universitāte. Aktuālas tiesību 

realizācijas problēmas  ���
Latvijas Universitātes raksti  ���
Latvijas Vēsture  ���
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls  

���
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis  

���
Latvju Teksti  ���
LAU-VAS Avīze  ���
Lauku Lapa  ���-��
Leģendas  ���
Lielās Rūtis  ���
Lielvārdes Novada Ziņas  ���
Liepājas Universitātes studentu zināt-

niskie raksti  ���
Liepājas Vēstules  ���
LiepU Vēstis  ���
Liesma  ���
Lietišķā Diena  ���
Lilit  ���
Limbažu Novada Ziņas  ���
Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. 

���.sēj. — sk. Latvijas Universitā-
tes raksti  ���

Lizuma Vēstis  ���
Līgatnes Novada Ziņas  ���
Līvānu Novada Vēstis  ���
Logs  ���
Lubānas Ziņas  ���
Ludzas Novada Vēstis  ���
Ludzas Zeme  ���
Lūznavas Ziņas  ���
Ļaudis un Darbi  ���
Ļaudonas Vēstis  ���
Madonas Novada Vēstnesis  ���
Magnetohydrodynamics  ���
Maģiskās Rūtis  ���
Malienas Ziņas  ���

Maltas Ziņas. Piel. — sk. Панорама Ре-
зекне  ���-��

Mana Ozolaine  ���
Mans īpašums  ���
Mans Mazais  ���
Mans Mazais Skolā. Piel. — sk. Mans 

Mazais  ���
Marta  ���
Materia Medica  ���
Materiālā nenodrošinātība Latvijā  

���
Mazajam Floristam  ���
Mazdārziņš  ���
Mazsalacas Ziņu Lapa  ���-��
Māja  ���
Mājas Dakteris  ���
Mājas Draugs  ���
Mājas Konsultants  ���
Mājas Viesis. Piel. — sk. Latvijas Avīze  

���
Mājas Virtuve  ���
Mākoņkalna Pagasta Avīze  ���
Mākslas Vēsture un Teorija  ���
Mālpils Vēstis  ���-��
Mārcienas Ziņas  ���
Mārupes Vēstis  ���
Medicine  ���
Medicīna. ���.sēj. — sk. Latvijas Uni-

versitātes raksti  ���
Medicus Bonus  ���
Medības. Makšķerēšana. Daba  ���
Meistarmezgls  ���
The memoirs of the ��th century: Nor-

dic and Baltic experience  ���
Men’s Gadgets  ���
Metalurgs  ���
Mezgla Sudoku  ���
Mezgls  ���
Meža Avīze  ���
Mežsaimniecība ����.gadā  ���
Mežzinātne  ���
Mērsraga Avīze  ���
Mēs laikā, telpā un attīstībā  ���
Mētrienas Dzīve  ���
Mieram Tuvu  ���
Minētprieks  ���
Mistērija  ���
Mistiskā Sensācija  ���
Mīklu Fabrika  ���
Mīklu Omnibuss  ���
Muzeja raksti  ���
Mūsmājas  ���
Mūsmāju Bibliotēka. Piel. — sk. Mūs-

mājas  ���

Mūsu Novada Vēstis  ���
Mūsu Rajons  ���
Mūzikas Saule  ���
Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais 

un mainīgais  ���
Nagļu Vēstis  ���
The National Economy of Latvia  ���
Naukšēnu Cilvēkvēstis  ���
Nautrēnu Ziņas  ���-��
Nāc  ���
Neatkarīgā  ���
Neatkarīgās Tukuma Ziņas  ���
Nekustamais īpašums un būvniecība 

Baltijā ����  ���
Neretas Novada Vēstis  ���-��
NEXT  ���
Nīcas Novada Vēstis  ���
No Vecmāmiņas Pūra Lādes  ���
Noslēpumi un Fakti  ���
Les Nouvelles Esthétiques Latvia  

���
Novada Vēstis  ���-��
Novadnieks  ���
L’Officiel Latvija  ���-��
Oftalmoloģijas Žurnāls  ���
Ogres Vēstis Visiem  ���
Ogrēnietis  ���-��
Olaines Domes Vēstis  ���
Olūts  ���
Omīte  ���
Omītes Eliksīrs  ���
Omītes Zālītes  ���
Ozolmuižas Ziņas  ���
Ozolnieku Avīze  ���
Ozolupe  ���
Par mazumtirdzniecības apgrozījumu  

���
Par rūpniecības produkcijas apjomiem  

���
Pastaiga  ���
Pastaiga.ru  ���
Pastnieks  ���
Patēriņa cenas  ���
Patiesā Dzīve  ���
Pavards  ���
Pārgaujas Novada Vēstis  ���
Pārvaldnieks  ���
Pāvilostas Novada Ziņas  ���-��
Pedagoģija un skolotāju izglītība. ���.

sēj. — sk. Latvijas Universitātes 
raksti  ���

Pensionāri ����.gadā  ���
Philosophy worldwide: current situa-

tion  ���



����

Pie Galda!  ���
��. RTU Starptautiskā zinātniskā konfe-

rence  ���
Piena Ziņas  ���
Plastikos  ���
Platinum  ���
Playboy  ���
Plēsums  ���
Pļaviņu Novada Ziņas  ���
Polak na Łotwie  ���
Poliklīnika  ���
Politika un tiesības  ���
Praktiskais Latvietis  ���
Praktiskais Likumdošanas Ziņnesis  

���
Prāta Dzirnas  ���
Prātnieks  ���
Preiļu Novada Vēstis  ���
Priekules Novada Ziņas  ���
Priekuļu Novada Vēstis  ���-��
Princese  ���
Princeses  ���
Privātā Dzīve  ���
Problems in Music Pedagogy  ���
Proceedings of the Latvian Academy 

of Sciences  ���
Psiholoģija. ���., ���.sēj. — sk. Latvi-

jas Universitātes raksti  ���
Psiholoģija Mums  ���
Radoša personība  ���
Raksti  ���
Rare attractors and rare phenomena 

in nonlinear dynamics  ���
Raunas Novada Vēstis  ���
Ražots Latvijā  ���
Reģionālais ziņojums  ���
Reklama.lv  ���
Reklāma Piektdienās  ���
Reliģiski-filozofiski raksti  ���
Research and Technology — Step into 

the Future  ���
Research for rural development ����  

���
Restauratoru Biedrības Avīze  ���
Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 

����  ���
Rēzeknes Novada Ziņas  ���-��
Rēzeknes Vēstis  ���
Rēzeknes Vēstnesis  ���
Riebiņu Novada Ziņas  ���-���
Riga in Your Pocket  ���
Riga Now!  ���
Riga This Week  ���
Rikava  ���

Rīgas Apriņķa Avīze  ���
Rīgas Laiks  ���
Rīgas Santīms  ���
Rīgas Satiksmes Darbinieks  ���-��
Rīgas Stradiņa universitāte. Collection 

of Scientific Papers ����  ���
Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskie 

raksti  ���-��
Rīgas Tehniskās universitātes zinātni-

skie raksti  ���-��
Rīgas Viļņi  ���
Rīgas Viļņi. Laimīgā Programma. 

Piel. — sk. Tukuma Ziņotājs, Ogres 
Vēstis Visiem  ���

Rokdarbi  ���
Ropažu Vēstis. Piel. — sk. Rīgas Ap-

riņķa Avīze  ���
Rosme  ���
Rundāles Novada Ziņas  ���
Sabiedrība, integrācija, izglītība  ���
Saimnieks LV  ���
Salacgrīvas Novada Ziņas  ���
Salaspils Vēstis  ���
Saldās Rūtis  ���
Saldus Novada Vēstis  ���
Saldus Zeme  ���
Santa  ���
Saskarsme  ���
Saule  ���-��
Saulkrastu Avīze  ���
Saulkrastu Domes Ziņas  ���
SestDiena. Piel. — sk. Diena  ���
Sējas Novada Ziņas  ���
Shape  ���
Siets  ���
Siguldas Avīze  ���
Siguldas Elpa  ���
Siguldas Novada Ziņas  ���
Silmalas Dzīve  ���
��� labi padomi  ���
Sīrups  ���
Skandināvija  ���
Skolotāja Almanahs. Sākums  ���
Skolotājs  ���
Skrīveru Vārds  ���-��
Skrundas Novads  ���
Slimnīcas Ziņas  ���
Smiltenes Novada Domes Vēstis  ���
Sociālais Darbinieks  ���
Sociālo zinātņu fakultātes raksti  

���
Sociālo Zinātņu Vēstnesis  ���
Socioloģija. ���.sēj. — sk. Latvijas Uni-

versitātes raksti  ���

Spectacular Spider-Man  ���
Spicā  ���
Spicīte  ���
Sporta Avīze  ���
Sports  ���
Staburags  ���
Stars  ���
Statistikas zinātnisko pētījumu rezul-

tāti ����  ���
Statistikas zinātnisko pētījumu rezul-

tāti ����  ���
Stella  ���-��
Stoļerovas Ziņas  ���
Studija  ���
Sudoku  ���-��
Sudoku Fabrika  ���
Sudoku Pasaule  ���
Super Kuma  ���
Supermezgls  ���
Svētdienas Rīts  ���
Š! Piel. — sk. Kuš!  ���
Šūpulītis  ���
Tagad  ���
Taka  ���
Talsu Novada Ziņas  ���-��
Talsu Vēstis  ���
Tauta un Veselība  ���
Tautas Dziedniecības Līdzekļi. Piel. — 

sk. Omītes Zālītes  ���
Tautas Veselība  ���
Tautsaimniecības attīstība: problēmas 

un risinājumi  ���-��
Tava Izvēle  ���
TaVa Programma. Piel. — sk. Rīgas Ap-

riņķa Avīze  ���
Teātra Vēstnesis  ���
Tēvijas Sargs  ���
Tēvzemīte. Piel. — sk. Rīgas Apriņķa 

Avīze  ���
Tikšanās  ���
Tom & Jerry  ���
Transbaltica ����  ���
Transport and Telecommunication  

���
Trivium  ���-��
��,�°C  ���
Tukuma Laiks  ���
Tukuma Ziņotājs  ���-��
TV Diena. Piel. — sk. Alūksnes Ziņas, 

Bauskas Dzīve, Brīvā Daugava, 
Diena, Dzirkstele, Kursas Laiks, 
Neatkarīgās Tukuma Ziņas, Sta-
burags, Zemgales Ziņas, Ziemeļ-
latvija  ���

TV Izklaide. Piel. — sk. Diena  ���



����

Una  ���
Uzņēmēja biļetens  ���
Ūdens transports un infrastruktūra 

����  ���
Vadībzinātne. Ekonomika  ���
Vaduguns  ���
Vaiņodes Novada Vēstis  ���
Vakar, Šodien, Rīt…  ���-��
Valkas Novada Vēstis  ���
Valmiera Domā un Rada  ���-��
Valoda — ����  ���
Valoda — ����  ���
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi  

���
Vāģi  ���
Vārds  ���
Vārds un tā pētīšanas aspekti  ���
Vecpiebalgas Novada Ziņas  ���
Vecumnieku Novada Ziņas  ���
Ventas Balss  ���
Ventspils  ���
Ventspils Avīze  ���
Ventspils Novadnieks  ���
Verēmu Ziņas  ���
Veselība  ���
Veterinārais Žurnāls  ���
Veto Magazine  ���
Vēsture: avoti un cilvēki  ���
Via Latgalica  ���
Vide. Tehnoloģija. Resursi  ���
Vides Vēstis  ���
Vidzemes Piekraste  ���
Viesītes Novada Vēstis  ���-��
Viesītes Vēstis  ���-��
Vietējā  ���
Viļakas Novadā  ���-��
Vinnijs Pūks  ���
Vip Lounge  ���
Virgas Vēstis  ���
Virtuve  ���
Virtuves Viltībiņas  ���
Viss par Dūmvadiem  ���
Vōrpa  ���
VZ+  ���
W.i.t.c.h.  ���
Zelda  ���
Zemes un vides zinātnes. ���., ���.

sēj. — sk. Latvijas Universitātes 
raksti  ���

Zemgale  ���
Zemgales Ziņas  ���
Ziemeļlatvija  ���
Zilupes Novada Vēstis  ���

Zinātnes Vēstnesis  ���
Zinātņu vēsture un muzejniecība. ���.

sēj. — sk. Latvijas Universitātes 
raksti  ���

Zintnieks  ���
Ziņas  ���
Ziņu Lapa  ���
Zīlīte  ���
ZKM  ���
Zvaigžņotā Debess  ���
Zviedru Dzirnas  ���
Zviedru Krustvārdi  ���
Zviedru Mezgls  ���
Žirafe.LV  ���

* * *
Автоматика и вычислительная тех-

ника  ���
Айболит  ���
Анфилада  ���
Бабушка целительница  ���
Бабушкины секреты  ���
Бабушкины травки  ���
Банки & финансы. Piel. — sk. Биз-

нес & Балтия  ���
Бизнес & Балтия  ���
Бизнес & Балтия плюс. Piel. — sk. Биз-

нес & Балтия  ���
Бизнес & референт. Piel. — sk. 

Бизнес & Балтия  ���
Бизнес класс!  ���
Брива Даугава  ���
Бухгалтерия & экономика  ���
Бюллетень предпринимателя  ���
Вентас балсс  ���
Вентспилс  ���
Вести  ���
Вести сегодня  ���
Вести сегодня плюс. Piel. — sk. Вести 

сегодня  ���
Вестник католической церкви  ���
Виноградная лоза  ���
Газета трудящихся  ���
Делаем Вместе!  ���-��
Деловые вести сегодня. Piel. — sk. 

Вести сегодня плюс  ���
Деменес зиняс  ���
Детки.lv  ���
Динабург вести  ���
Добычинский сборник  ���
Дополнение к каталогу коллекцио-

нера  ���
Здоровье народа  ���
Каждому лиепайчанину  ���

Капитал & регион  ���
Курземес вардс  ���
Кухня  ���
Латвийская TV программа. Piel. — 

sk. Вести, Вести сегодня, Вести 
сегодня +, � секретов  ���

Латгалес лайкс  ���
Лечебные вести  ���
Лечебные письма  ���
Лилит  ���
Лудзас земе  ���
Люблю!  ���
Магазин сканвордов в странах Бал-

тии. Piel. — sk. Вести сегодня, 
Вести сегодня плюс  ���

Марта  ���
Математика. Дифференциальные 

уравнения  ���
Металлург  ���
Механика композитных материалов  

���
Миллион  ���
МК-Латвия  ���
Мудрая бабушка  ���
Народ и здоровье  ���
Народный лечебник  ���
Народный целитель  ���
Недвижимость  ���
Неделя Огре  ���
Новая газета  ���
Открыто!  ���
Открытый город  ���
Панорама Резекне  ���
Патрон  ���
Поликлиника  ���
Политика и капитал  ���
Поплавок +  ���
Провинциальный альманах  ���
Резекненские вести  ���
Рижский старообрядческий сбор-

ник  ���
Русский мир и Латвия  ���
Русский размер. Piel. — sk. Вести 

сегодня  ���
Сад и огород  ���
Сами о себе  ���
Сейчас  ���
Семейный сад  ���-��
Семеро с ложкой  ���
� секретов  ���
Славянские чтения  ���
Суббота  ���
Судоку  ���
Судоку для всех  ���



Судоку мастер  ���
Судоку мир  ���
Телеграф  ���
Телепрограмма. Piel. — sk. Брива 

Даугава, Курземес вардс, Новая 
газета, Суббота, Телеграф, Час  
���

��� градусов  ���
Умница  ���
Химия гетероциклических соедине-

ний  ���
Хит-парад кроссвордов  ���
Шаляпинский вестник  ���
Хорошее чтиво  ���

Час  ���
Эзерземе  ���
Экспресс  ���
Экспресс газета в Балтии  ���
Эрудит  ���
Японские рисунки. Piel. — sk. Хит-

парад кроссвордов  ���



����

IZDEVĒJU RĀDĪTĀJS

Agiševs  ���
Aglonas novada dome  ���
Aglonas novada pašvaldība  �
Aģentūra „Lilita”  ���, ���, ���
Ainažu pilsētas dome  �
Aizkraukles banka  ���-��
Aizkraukles novada dome  ��, ���
Aizputes novada dome  �, ���
Aknīstes novada dome  �, ���
Alojas novada dome  ���
Alojas novada pašvaldība  �
Alsungas novada dome  ���
Alsungas novada pašvaldība  �
Alūksnes novada dome  ���
Alūksnes novada pašvaldība  �-�
Amatas novada pašvaldība  ��, ���
Amber Studio  ���-��
Apes novada dome  ��a, ���
Apgāds Mansards  ���
ARTE  ���
Auces novada dome  ���
Audzinātājs  ���
AUTOINFO  ��
Autortiesību un komunicēšanās kon-

sultāciju aģentūra  ���
Averins  ���
Ādažu novada dome  ��, ���-��
B & B Practicum  ���-��, ���-��
Babītes novada pašvaldība  ��a, ���
BAGGY  ���
Baldones novada pašvaldība  ���
Balti group  ���
Baltic International Academy  ���
Baltic International Centre for Eco-

nomic Policy Studies  ���
Baltic News  ��
Baltijas Starptautiskā akadēmija  ���
Baltinavas novada dome  ��, ���
Balvu novada dome  ��
Balvu novada pašvaldība  ���
Balvu Vaduguns  ���
Bauskas Dzīve  ��
Bauskas novada pašvaldība  ��, ���
Beno Prese  ���
Beverīnas novada dome  ��
Beverīnas novada pašvaldība  ���
Bērzgales pagasta pārvalde  ��
Biedrība LLRMK HELIKONS  ���
Big Brothers  ���
Birzgales pagasta pārvalde  ��
Biznesa augstskola Turība  ���, ���

Biznesa kompetences centrs  ���-��
Biznesa un finanšu pētniecības centrs  

���
Bonum Medicorum  ���, ���
Brailinform  ���
Brīvā Daugava  ��
Brocēnu novada dome  ��
Brocēnu novada pašvaldība  ���
Burtnieku novada pašvaldība  ��, 

���
CAD/CAM Media Publishing  ���
Carnikavas novada dome  ��, ��
Carnikavas novada pašvaldība  ���
Central Statistical Bureau of Latvia  

���
Cesvaines novada dome  ��-��, ���
Cēsu Druva  ��
Cēsu novada pašvaldība  ��, ���
Ciblas novada dome  ��a
Ciblas novada pašvaldība  ���
Cits medijs  ���
CSDD  ��
Čornajas pagasta pārvalde  ���
Dagdas novada pašvaldība  ��, ���
Daugavpils akadēmiskais apgāds „Sau-

le”  ���
Daugavpils novada dome  ��-��, ���
Daugavpils pilsētas pašvaldība  ���-

��
Daugavpils Universitāte  ���, ���
Daugavpils Universitātes Akadēmis-

kais apgāds „Saule”  ���, ���, 
���, ���-��, ���, ���

Daugavpils University  ���
Daugavpils University Academic Press 

„Saule”  ���
Dautkom Plus  ���
Dienas bizness  ��, ���, ���
Dienas Mediji  ��, ��, ���-��, ���
Dinaburg Media Group  ���
Dobeles novada dome  ���
Dricānu pagasta pārvalde  ��
Dumpis  ���
Dundagas novada dome  ��, ���
Durbes novada dome  ��, ���
E.L.N.A.  ���, ���
Egmont Latvija  ���, ���, ���, ���, 

���, ���, ���, ���, ���, ���, ���
EGO-RTU  ��-��, ���-��
Ekonomikas un kultūras augstskola  

���
Elbis  ���

Elena Sikorski  ���
Enerģija un Pasaule  ���
Engures novada dome  ���
Engures novada pašvaldība  ��
Ērgļu novada dome  ��, ���
Feimaņu pagasta pārvalde  ��
Fenster  ���, ���, ���-��, ���, ���, 

���, ���
Fizikālās enerģētikas institūts  ���
Fonds Zaļai Pasaulei  ���
Gaigalavas pagasta pārvalde  ��
Garkalnes novada dome  ��, ���
Gimmik  ��
Grafiskie stāsti  ���, ���
Griškānu pagasta pārvalde  ��
Grobiņas novada dome  ���, ���
Gulbenes novada dome  ��
Gulbenes novada pašvaldība  ���
GVARDS Group  ���, ���, ���
Ģimenes dārzs  ���-��
Harmonija  ���
Hercogiste media  ���
Hoļda  ���
I & L Publishing  ���
I Fortum  ���
ICD Group  ���
Iecavas novada dome  ��
Iecavas novada pašvaldība  ���
IHTIS  ���
Ikšķiles novada dome  ��, ���
Ilūkstes novada dome  ��
Ilūkstes novada pašvaldība  ���
Ilzeskalna pagasta pārvalde  ��
Imanta info  ���
Inčukalna novada dome  ���
Inčukalna novada pašvaldība  ���
Institute of Philosophy and Sociology  

���
Institute of Physics  ���
Intelligent Media UAB  ���
IRVARA  ���
ISSA  ���
Izdevniecība „Dienas Žurnāli”  ���, 

���-��, ���-��, ���, ���-��, ���, 
���-��, ���, ���, ���, ���

Izdevniecība „Eva”  ���
Izdevniecība „Lilita LAB”  ���, ���
Izdevniecība „Lilita”  ���, ���, ���-

��
Izdevniecība „Lilita Z”  ���
Izdevniecība „PATMOS”  ���



����

Izdevniecība „Rīgas Viļņi”  ���, ���, 
���, ���, ���, ���-��, ���, ���, 
���-��, ���, ���

Izdevniecība „Saimnieks LV”  ���
Izdevniecība „Žurnāls „Santa””  ���, 

���, ���, ���, ���-��, ���-��, ���, 
���-��, ���, ���-��, ���, ���-��, 
���, ���, ���

Izdevniecība Auseklis  ��
Izdevniecība IKK  ���
Izdevniecība LĢC  ���
Izdevniecība Pilatus  ���
Izdevniecība RaKa  ���
Izdevniecība Rīgas Viļņi  ���-��
Izdevniecības centrs MAMUTS  ���, 

���
Izdevniecības nams „Fenster”  ���, 

���, ���-��, ���, ���
Izdevniecības nams „Petits”  ���, 

���, ���, ���
Izdevniecības nams „UADŽET”  ���
Izdevniecības pakalpojumi  ���
Izglītības biznesa konsultācijas  ��
Jaunais kurzemnieks  ���
Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra  ���
Jaunjelgavas novada dome  ��, ���
Jaunpiebalgas novada dome  ��, ���
Jaunpils novada dome  ��, ���
Jelgavas novada pašvaldība  ��
Jelgavas pilsētas dome  ���
Jēkabpils novada dome  ���
Jēkabpils pilsētas pašvaldība  ��
Jēkabpils Vēstis  ��
Jūrmalas pilsētas pašvaldība  ���
K DZ  ���
KALA Raksti  ���
Kalve VJ  ���
Kandavas novada dome  ��
Kandavas novada pašvaldība  ���
Kantinieku pagasta pārvalde  ��
Katoļu Baznīcas Vēstnesis  ��, ���
Kaunatas pagasta pārvalde  ��-��
Kārsavas novada dome  ��
Kārsavas novada pašvaldība  ���
Kelle Media  ���
Ketner  ���
Kocēnu novada dome  ��
Kocēnu novada pašvaldība  ���
Kokneses novada dome  ��-��, ���
Koncerti un Koncerti  ���
Krāslavas novada dome  ��, ���
Krimuldas novada dome  ��, ���

Krustpils novada pašvaldība  ��-��, 
���

Kuldīgas novada dome  ��
Kuldīgas novada pašvaldība  ���
Kuma  ���, ���, ���, ���, ���, ���
Kurzemes Vārds  ���, ���
Ķeguma novada dome  ���
Ķeguma novada pašvaldība  ���
Ķeipenes pagasta padome  ���
Ķekava novada pašvaldība  ���
Ķekavas novada dome  ���
Laikraksts „Auseklis”  �, �, ���, ���
Laikraksts Stars  ���, ���
Laiks būvēt  ���
LAT EG  ��
Latgales Laiks  ���, ���, ���
Latgolas kulturas centra izdevnīceiba  

���
Latvia University of Agriculture  ���, 

���
Latvian Academy of Sciences  ���
Latvian Academy of Sport Education  

���
Latviešu valodas aģentūra  ���
Latviešu virsnieku apvienība  ���
Latvijas Agronomu biedrība  ���
Latvijas Arhīvistu biedrība  ���
Latvijas autoceļu uzturētājs  ���
Latvijas Autoru apvienība  ���
Latvijas Ārstu biedrības sabiedrība  

���
Latvijas Banka  ���-��
Latvijas Baptistu draudžu savienība  

���
Latvijas Bībeles biedrība  ���
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība  

��-��, ���
Latvijas Būvinženieru savienība  ���
Latvijas ceļveži  ���
Latvijas Diabēta federācija  ���
Latvijas Dzelzceļš  ���
Latvijas Jūras administrācija  ���
Latvijas Jūras akadēmija  ���
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

���, ���
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs  ���-��
Latvijas Literatūras centrs  ���
Latvijas Mākslas akad. Mākslas vēs-

tures institūts  ���
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs  

���
Latvijas Nacionālā Aizsardzības akadē-

mija  ���

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas 
Valsts vēstures arhīvs  ���

Latvijas Nacionālā bibliotēka  ���
Latvijas Nacionālā fronte  ��
Latvijas Nedzirdīgo savienība  ��
Latvijas Neredzīgo bibliotēka  ��
Latvijas Pašvaldību savienība  ���
Latvijas Pensionāru federācija  ���
Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu aso-

ciācija  ���
Latvijas Rakstnieku savienība, Liepājas 

nodaļa  ���
Latvijas Republikas Augstākā tiesa  

���-��
Latvijas Restauratoru biedrība  ���
Latvijas Sociālistiskā partija  ���
Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku 

arodbiedrība  ���-��
Latvijas Universitāte  ���, ���, ���, 

���-��, ���, ���, ���, ���, ���, ���, 
���, ���, ���, ���-��, ���

Latvijas Universitātes Matemātikas un 
informātikas institūts  ���, ���

Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija  
���

Latvijas Valsts augļkopības institūts  
���

Latvijas Valsts ceļi  ��
Latvijas Valsts vēstures arhīvs  ���
Latvijas Vecticībnieku biedrība  ���
Latvijas Veterinārārstu biedrība  ���
Latvijas Vēstnesis  ���
Latvijas Vēstures institūta apgāds  

���
Latvijas Zinātnieku savienība  ���
Latvijas Zinātņu akadēmija  ���, ���
Lauku Avīze  ���, ���, ���, ���, ���
Lendžu pagasta pārvalde  ���
LER-�  ��, ���
LĢC Izdevniecība  ���
Lielvārdes novada dome  ���, ���
Lienes Vilnītes izdevniecība  ���
LiePA  ���, ���, ���
Liepājas dome  ��, ���
Liepājas metalurgs  ���
Liepājas pilsētas dome  ���
Liepājas Universitāte  ���, ���
Lietišķās informācijas dienests  ���, 

���
Limbažu novada dome  ���
Limbažu novada pašvaldība  ���
Lisa Botchan  ���
Lizuma pagasta pārvalde  ���
Lībers Auto  ��
Līgatnes novada dome  ���, ���



����

Līvānu novada dome  ���
LLU  ���, ���, ���
LLU Ekonomikas fakultāte  ���
LR Centrālā statistikas pārvalde  ���, 

���, ���-��, ���, ���, ���, ���, 
���, ���, ���, ���-��, ���, ���, 
���-��, ���, ���, ���-��

LR Valsts kase  ���
LU Akadēmiskais apgāds  ���-��, 

���-��, ���, ���, ���, ���
LU Filozofijas un socioloģijas institūts  

���
LU Teoloģijas fakultāte  ���
Lubānas novada dome  ���
Lubānas novada pašvaldība  ���
Ludzas novada pašvaldība  ���, ���
Ludzas Zeme  ���
Lūznavas pagasta pārvalde  ���
LVA  ���
Ļaudonas pagasta pārvalde  ���
Madonas novada pašvaldība  ���
Malienas Ziņas  ���
Maltas pagasta pārvalde  ���
Mans īpašums  ���
Masts  ���
Mazsalacas novada dome  ���-��
Mazsalacas novada pašvaldība  ���
Mācību grāmata  ���
Mākoņkalna pagasta pārvalde  ���
Mākslas vēstures pētījumu atbalsta 

fonds  ���
Mālpils novada dome  ���-��, ���
Mārcienas pagasta pārvalde  ���
Mārketinga un Reklāmas Aģentūra 

Laiks  ���
Mārupes novada dome  ���, ���
Mārupes novada pašvaldība  ���
Medicine.lv  ���
Medicīna un prese  ���, ���
Medicīnas prese  ���, ���
Mediju grupa Partneri  ���
Mediju nams  ���, ���, ���, ���, ���, 

���, ���
Medikamentu informācijas centrs  

���
Mērsraga novada dome  ���
Mērsraga novada pašvaldība  ���
Mētrienas pagasta pārvalde  ���
Mikroķirurģijas centrs  ���
Mīlošo vecāku klubs  ���
Mūzikas un mākslas atbalsta fonds  

���
Nadīna L  ���, ���, ���
Nagļu pagasta pārvalde  ���

Naukšēnu novada dome  ���
Naukšēnu novada pašvaldība  ���
Nautrēnu pagasta pārvalde  ���-��
Neputns  ���, ���
Neredzamā puse  ��, ��, ��-��, ���
Neretas novada dome  ���-��
Neretas novada pašvaldība  ���
News Media Group  ���
Nīcas novada dome  ���
Nīcas novada pašvaldība  ���
Nodibinājums „LU žurnāla „Latvijas 

Vēsture” fonds”  ���
Novadnieks. Redakcija  ���
Novadu Ziņas  ���
Ogres novada pašvaldība  ���-��, 

���
Olaines novada dome  ���
Olaines novada pašvaldība  ���
OVV  ���
Ozolaines pagasta pārvalde  ���
Ozolmuižas pagasta pārvalde  ���
Ozolnieku novada dome  ���
Ozolnieku novada pašvaldība  ���
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes 

slimnīca  ���
Pārgaujas novada pašvaldība  ���, 

���
Pāvilostas novada dome  ���-��
Pāvilostas novada pašvaldība  ���
Petits  ���, ���, ���, ���, ���
Plastiskās ķirurģijas centrs  ���
Pļaviņu novada dome  ���, ���
Prāta dzirnas  ���, ���
Preiļu novada dome  ���, ���
Premium Media  ���-��
Press Distribution Center  ��, ���, 

���, ���
Priekules novada dome  ���
Priekules novada pašvaldība  ���
Priekuļu novada pašvaldība  ���-��, 

���
PRINT MEDIA  ���
PRINTSHOP  ���, ���, ���-��, ���, 

���, ���-��, ���-��, ���-��, ���, 
���, ���-��, ���-��, ���-��

Progmeistars  ���-��
Pušas pagasta pārvalde  ���
Putņiks  ���, ���, ���, ���, ���, ���-

��, ���, ���, ���, ���
R Soft Ražotājs  ���
RA �  ��
RA izdevniecība  ���, ���, ���, ���, 

���, ���-��
RaKa  ���

Rakstniecības un mūzikas muzejs  
���

Raunas novada dome  ���, ���
RC Zelda  ���
Reģionālais komunikāciju centrs  

���
Reklāmas aģentūra Rebes  ���
Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs  

���
Rēzeknes—Aglyunas diecēze  ��
Rēzeknes Augstskola  ���-��, ���
Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas 

zinātniskais institūts  ���
Rēzeknes dome  ���
Rēzeknes Latgalīšu kulturas bīdreiba  

��
Rēzeknes novada pašvaldība  ���-��
Rēzeknes pilsētas dome  ���
Rēzeknes pilsētas pašvaldība  ���
Rēzeknes Vēstis  ���, ���
Riebiņu novada dome  ���-��, ���
Riga Realty Media  ���
Rikavas pagasta pārvalde  ���
Rīgas Apriņķa Avīze  ���
Rīgas dome  ���
Rīgas Jēzus ev. lut. draudze  ���
Rīgas Laiks  ���
Rīgas Menedžeru skola  ���, ���, 

���
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmija  ���
Rīgas satiksme  ���-��
Rīgas Stradiņa universitāte  ���, ���-

��
Rīgas Tehniskā universitāte  ���, ���
Rojas novada dome  ��, ���
Romas katoļu baznīcas Liepājas diecē-

ze  ���
Ropažu novada dome  ���
Ropažu novada pašvaldība  ���
RPD  �, ��, ���, ���-��
RSU  ���, ���
RTU  ���, ���-��, ���-��
RTU izdevniecība  ���, ���, ���, ���-

��, ���
Rucavas novada dome  ��, ���
Rugāju novada dome  ��, ���
Rundāles novada dome  ���, ���
Rūjienas novada pašvaldība  ���
Saimnieks LV  ���
Sakstagala pagasta pārvalde  ���-��
Salacgrīvas novada dome  ���, ���
Salas novada dome  ���
Salas novada pašvaldība  ���-��



Salaspils novada dome  ���
Salaspils novada pašvaldība  ���
Saldus novada dome  ���
Saldus novada pašvaldība  ���
Saldus Zeme II  ���
Saules Bite  ���
Saulkrastu novada dome  ���
Saulkrastu novada pašvaldība  ���
Seminarium hortus humanitatis  ���
SERVET  ���
Sējas novada dome  ���
Sējas novada pašvaldība  ���
SIA Schiedel Dūmvadu Sistēmas  ���
Siguldas Elpa  ���
Siguldas novada dome  ���
Silmalas pagasta pārvalde  ���
SK Latvia  ���, ���, ���
SK Media  ���
Skarabejs  ���-��, ���-��
Skrīveru novada dome  ���-��
Skrīveru novada pašvaldība  ���
Skrundas novada pašvaldība  ���, 

���
Smiltenes novada dome  ���, ���
Spicā izdevniecība  ���, ���
Sporta apgāda fonds  ���
Staburags  ���
Stāsti un Romāni  ���
Stockholm School of Economics in Ri-

ga  ���
Stoļerovas pagasta pārvalde  ���
Stopiņu novada dome  ���
Stopiņu novada pašvaldība  ���
Strenču novada dome  ���
Strenču novada pašvaldība  ���
Talsu novada dome  ���-��
Talsu novada pašvaldība  ���, ���
Talsu Vēstis  ���
Teātra Vēstis  ���
Tērvetes novada pašvaldība  ���
Transport and Telecommunication In-

stitute  ���
Transporta un sakaru institūts  ���, 

���

Trikāta KS  ���
Tukuma novada dome  ���
Tukuma novada pašvaldība  ���-��
Tukuma Ziņotājs  ���-��
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 

koledža  ���
Unda IK  ���, ���
University of Latvia  ���, ���-��
Vadības un sociālā darba augstskola 

„Attīstība”  ���, ���
Vaiņodes novada dome  ���
Vaiņodes novada pašvaldība  ���
Valkas novada dome  ���, ���, ���
Valmieras pilsētas pašvaldība  ���-

��, ���
Valsts aģentūra Akadēmisko program-

mu aģentūra  ���
Valsts ieņēmumu dienests  ���
VARA VĪKSNA  ���, ���
Vārds & Co — Latvijas Kristīgais radio  

���
Vārkavas novada dome  ���
Vārkavas novada pašvaldība  ���
Vecpiebalgas novada dome  ���
Vecpiebalgas novada pašvaldība  

���
Vecumnieku novada dome  ���, ���
Ventas Balss  ���
Ventspils attīstības aģentūra  ���
Ventspils novada dome  ���
Ventspils novada pašvaldība  ���
Ventspils pilsētas pašvaldība  ���
Verēmu pagasta pārvalde  ���
Veselības aprūpes fonds  ���
Veselības un darbspēju ekspertīzes 

ārstu valsts komisija  ���
Veto  ���
Vērtums  ���
Vides aizsardzības klubs  ���
Viesītes novada dome  ���
Viesītes novada pašvaldība  ���-��
Viesītes pilsētas dome  ���-��
Vietējā  ���
Viktors Silde  ���
Viļakas novada dome  ���-��

Viļakas novada pašvaldība  ���
Viļānu novada pašvaldība  ���
Virgas pagasta pārvalde  ���
Vītolu fonds  ���-��
VPL Komercija  ���
Zaļais circenis  ���, ���
Zāļu valsts aģentūra  ��
Zeltiņu pagasta pārvalde  ��
Zemgale  ���
Zemgales INFO  ��
Zilupes novada pašvaldība  ���, ���
Zinātne  ���
Zintnieks  ���
Zvaigzne ABC  ���
Związek Polaków na Łotwie  ���

* * *
Агенство „Кавказинтерпресс”  ���
Агенство развития Вентспилса  

���
Брива Даугава  ���
Букин Игорь  ���
Вентас Балсс  ���
Деменское волостное управление  

���
Ин-т механики полимеров  ���
Ин-т электроники и вычисл. техники  

���
Кума  ���
Курземес вардс  ���
Латв. ин-т орган. синтеза  ���
Латвийская федерация диабета  

���
Латвийский университет  ���
Лиепаяс металургс  ���
Лудзас земе  ���
Общество „Hronos”  ���
Панорама Резекне  ���, ���
Петит  ���
Проф-Медиа-Пресс  ���
Риебиньская краевая дума  ���-

���
Рус. средняя школа-лицей  ���
Шаляпинское общество Латвии  

���



������

IZDOŠANAS VIETU RĀDĪTĀJS

Aglona

Aglonas Novada Vēstis  �

Ainaži

Ainažu Vēstis  �

Aizkraukle

Domes Vēstis  ��
Staburags  ���

Aizpute

Aizputes Novada Avīze  �

Aknīste

Aknīstes Novada Vēstis  �

Aloja

Alojas Novada Vēstis  �

Alsunga

Alsungas Ziņas  �

Alūksne

Alūksnes Novada Vēstis  �-�
Alūksnes Ziņas  �
Malienas Ziņas  ���

Ape

Apes Novada Ziņas  ��a

Ādaži

Ādažu Vēstis  ��

Babīte

Babītes Ziņas  ��a

Baldone

Pavards  ���
Rokdarbi  ���

Baltinava

Baltinavas Vēstis  ��

Balvi

Balvu Novada Ziņas  ��
Vaduguns  ���

Bauska

Bauskas Dzīve  ��
Bauskas Novada Vēstis  ��

Bērzgale

Bērzgales Ziņas  ��

Birzgale

Birzgales Avīze  ��

Brikši

Tautas Veselība  ���
Здоровье народа  ���

Brocēni

Brocēnu Novadā  ��

Burtnieki

Burtnieku Novada Vēstis  ��

Carnikava

Apkārtraksts  ��
Carnikavas Novada Vēstis  ��

Cesvaine

Cesvaines Ziņas  ��-��

Cēsis

Cēsu Vēstis  ��
Druva  ��
Harmonija  ���
Mazdārziņš  ���

Cibla

Ciblas Novada Ziņas  ��a

Čornaja

Vōrpa  ���

Dagda

Dagdas Novada Ziņas  ��

Daugavpils

Daugavpils Novada Vēstis  ��-��
Humanitāro Zinātņu Vēstnesis  

���
Kultūras studijas  ���
Lai Top!  ���
Latgales Laiks  ���
The memoirs of the ��th century: 

Nordic and Baltic experience  
���

Mūzikas zinātne šodien: pastāvī-
gais un mainīgais  ���

Problems in Music Pedagogy  
���

Reģionālais ziņojums  ���
Reklāma Piektdienās  ���
Sociālo Zinātņu Vēstnesis  ���
Valoda — ����  ���
Valoda — ����  ���
Vēsture: avoti un cilvēki  ���
Динабург вести  ���
Добычинский сборник  ���

Капитал & регион  ���
Латгалес лайкс  ���
Миллион  ���
Политика и капитал  ���
Провинциальный альманах  ���
Сами о себе  ���
Сейчас  ���
Славянские чтения  ���

Demene

Деменес зиняс  ���

Dobele

Zemgale  ���

Dricāni

Dricānu Ziņas  ��

Dundaga

Dundadznieks  ��

Durbe

Durbes Novada Vēstis  ��

Engure

Engures Novada Ziņas  ��

Ērgļi

Ērgļu Novada Ziņas  ��

Feimaņi

Feimaņu Zvans  ��

Gaigalava

Gaigalavas Ziņas  ��

Gorņica (Rēzeknes raj.)

Silmalas Dzīve  ���

Griškāni

Griškānu Pagasta Ziņas  ��

Grobiņa

Ziņu Lapa  ���

Gulbene

Dzirkstele  ��
Gulbenes Novada Ziņas  ��
Ielūkojies…  ��

Iecava

Iecavas Ziņas  ��



������

Ikšķile

Biznesa Psiholoģija  ���
Ikšķiles Vēstis  ��

Ilūkste

Ilūkstes Novada Vēstis  ��

Ilzeskalns

Ilzeskalna Ziņas  ��

Inčukalns

Novada Vēstis  ���

Jaunjelgava

Jaunjelgavas Novada Vēstis  ��

Jaunpiebalga

Avīze Piebaldzēniem  ��

Jaunpils

Jaunpils Vēstis  ��

Jelgava

Economic Science for Rural Devel-
opment  ���

Engineering for Rural Develop-
ment  ���

FoodBalt — ����  ���
Jelgavas Novada Ziņas  ��
Jelgavas Vēstnesis  ��
Plēsums  ���
Raksti  ���
Research for rural development 

����  ���
Sociālo zinātņu fakultātes raksti  

���
Zemgales Ziņas  ���
Новая газета  ���

Jēkabpils

Ādere  ��
Brīvā Daugava  ��
Erotiskā Sensācija  ��
Jaunais Vēstnesis  ��
Jēkabpils Vēstis  ��
Kriminālā Pasaule  ��
Kriminālā Sensācija  ��
Ļaudis un Darbi  ���
Mistiskā Sensācija  ���
Брива Даугава  ���

Jūrmala

Jūrmalas Nedēļa  ��
Pie Galda!  ���

Kandava

Kandavas Novada Vēstnesis  ��

Kantinieki

Kantinieku Ziņas  ��

Kaunata

Kaunatas Vēstnesis  ��-��

Kārsava

Kārsavas Novada Vēstis  ��

Kocēni

Kocēnu Novada Vēstis  ��

Koknese

Kokneses Novada Vēstis  ��-��

Krāslava

Ezerzeme  ��
Krāslavas Vēstis  ��
Эзерземе  ���

Krimulda

Krimuldas Novada Vēstis  ��

Krustpils

Krustpils Novadnieks  ��-��

Kuldīga

Kuldīgas Novada Vēstis  ��
Kurzemnieks  ���

Ķegums

Ķeguma Novada Ziņas  ���

Ķeipene

Ķeipenes Vēstnesis  ���

Ķekava

Ķekavas Novads  ���

Lendži

Siets  ���

Lielvārde

Lielvārdes Novada Ziņas  ���

Liepāja

Aktuālas problēmas literatūras zi-
nātnē  ���

Helikons  ���
Katram Liepājniekam  ��
Kursas Laiks  ���
Kurzemes Vārds  ���
Liepājas Universitātes studentu zi-

nātniskie raksti  ���
Liepājas Vēstules  ���
LiepU Vēstis  ���
Metalurgs  ���
Nāc  ���

Tauta un Veselība  ���
Vārds un tā pētīšanas aspekti  

���
Анфилада  ���
Каждому лиепайчанину  ���
Курземес вардс  ���
Металлург  ���
Народ и здоровье  ���

Limbaži

Auseklis  ��
Limbažu Novada Ziņas  ���

Lipuški

Mākoņkalna Pagasta Avīze  ���

Lizums

Lizuma Vēstis  ���

Līgatne

Līgatnes Novada Ziņas  ���

Līvāni

Līvānu Novada Vēstis  ���

Lubāna

Lubānas Ziņas  ���

Ludza

Ludzas Novada Vēstis  ���
Ludzas Zeme  ���
Лудзас земе  ���

Lūznava

Lūznavas Ziņas  ���

Ļaudona

Ļaudonas Vēstis  ���

Madona

Madonas Novada Vēstnesis  ���
Stars  ���

Malta

Maltas Ziņas  ���

Maskava

Экспресс газета в Балтии  ���

Mazsalaca

Mazsalacas Ziņu Lapa  ���-��

Mālpils

Mālpils Vēstis  ���-��

Mārciena

Mārcienas Ziņas  ���



������

Mārupe

Mārupes Vēstis  ���
Siguldas Novada Ziņas  ���

Mērsrags

Mērsraga Avīze  ���

Mētriena

Mētrienas Dzīve  ���

Mūrmuiža

Beverīnas Ziņotājs  ��

Nagļi

Nagļu Vēstis  ���

Naukšēni

Naukšēnu Cilvēkvēstis  ���

Nautrēni

Nautrēnu Ziņas  ���-��

Nereta

Neretas Novada Vēstis  ���-��

Nīca

Nīcas Novada Vēstis  ���

Ogre

Kaleidoskops Plus  ��
Ogres Vēstis Visiem  ���
Ogrēnietis  ���-��
Неделя Огре  ���

Olaine

Floristika  ���
Mazajam Floristam  ���
Olaines Domes Vēstis  ���

Ozolaine

Mana Ozolaine  ���

Ozolmuiža

Ozolmuižas Ziņas  ���

Ozolnieki

Lauku Lapa  ���-��
Ozolnieku Avīze  ���

Pāvilosta

Pāvilostas Novada Ziņas  ���-��

Pļavinas

Pļaviņu Novada Ziņas  ���

Preiļi

Novadnieks  ���

Preiļu Novada Vēstis  ���
Vietējā  ���

Priekule

Priekules Novada Ziņas  ���

Priekuļi

Priekuļu Novada Vēstis  ���-��

Puša

Laipa  ���

Rauna

Raunas Novada Vēstis  ���

Rēzekne

Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas  ���
Gaismas Taka  ��
Izglītības reforma vispārizglīto-

jošajā skolā: izglītības satura 
pētījumi un ieviešanas problē-
mas  ���

Latgales Tautsaimniecības Pētīju-
mi  ���

Maltas Ziņas  ���
Mēs laikā, telpā un attīstībā  ���
Olūts  ���
Rēzeknes Novada Ziņas  ���-��
Rēzeknes Vēstis  ���
Rēzeknes Vēstnesis  ���
Sabiedrība, integrācija, izglītība  

���
Tautsaimniecības attīstība: problē-

mas un risinājumi  ���-��
Via Latgalica  ���
Vide. Tehnoloģija. Resursi  ���
Панорама Резекне  ���
Резекненские вести  ���

Riebiņi

Riebiņu Novada Ziņas  ���-���

Rikava

Rikava  ���

Rīga

Acta Prosperitatis  ���
Administratīvā un Kriminālā Jus-

tīcija  ���
Adventes vēstis  ���
Agro Tops  ���
Akadēmiskā Dzīve  ���
Aktualitātes veselības aprūpes iz-

glītības pilnveidē: mūsdienas 
un nākotne  ���

Aktuālas tiesību realizācijas problē-
mas  ���

Amber Cat  ���
Amber Dog  ���
Annas Psiholoģija  ���
Arheoloģija un etnogrāfija  ���

Astes  ���
Atbalsts  ��
Atpūtai  ���
Audzinātājs  ���
Augstākā profesionālā izglītība 

teorijā un praksē  ���-��
Auto Bild Latvija  ���
Auto Foto  ���
Autoceļu Avīze  ��
AutoEuro  ���
Autoinfo  ��
Avene  ���
B Formāts  ���
Baltfort  ���
Baltic Journal of Economics  ���
The Baltic Times  ��
Baltijas Koks  ���
Baltu Filoloģija  ���-��
Baptistu vēstnesis  ���
Barbie  ���
Bazūne  ��
The Best Sports Magazine  ���
Bibliotēku Pasaule  ���
Bilance  ���
Biškopis  ���
Brīvdienu Žurnāls Vakara Ziņas  

���
Būvinženieris  ���
Būvniecība Latvijā  ���
Būvuzņēmējdarbība un nekustāmā 

īpašuma attīstība  ���
CAD/CAM/CAE Observer  ���
Ceļotāju apsekojumu rezultāti 

����.gada pirmajā pusgadā  
���

Ceļš  ���
Citādā Pasaule  ���
Cito!  ��
Collection of scientific papers 

����  ���, ���
CommunicatoR  ���
Computer Modelling and New 

Technologies  ���
Copes Lietas  ���
Cosmopolitan  ���
�� Plus  ���
Dambo  ���
Darba ņēmēju sadalījums pēc 

darba ienākumiem ����.gadā  
���

Darba samaksas izmaiņas  ���
Darbaspēka izmaksas ����.gadā  

���
Darbinieku Avīze  ��-��
Dari Pats  ���
Dari Pats Bibliotēka  ���
Darīsim Kopā!  ��-��
Datorzinātne un informācijas teh-

noloģijas  ���
Dārza Pasaule  ���
Dārza Pasaules Bibliotēka  ���
Dārzā  ���
Dārzs un Drava  ���
DDD  ��
Degpunktā  ���
DEKO  ���



������

Demogrāfiskās statistikas galvenie 
rādītāji ����.gadā  ���

Diena  ��
Dienas Bizness  ��
Dienas Ēdieni  ���
Dienas Izklaide  ��
Dizaina Studija  ���
Doctus  ���
Donalds Daks  ���
Dziedniecības Noslēpumi  ���
Dziednieku Receptes  ���
Dzīves jautājumi  ���
Dzīvespriekam  ���
Dzīvo Vesels!  ���
Economics and culture  ���
Ekonomika. Vadības zinātne  

���
Ekonomiskie pētījumi uzņēmēj-

darbībā  ���
Energoresursu izmaksas ����.

gadā  ���
Enerģija un Pasaule  ���
Environmental and experimental 

biology  ���
European integration and Baltic 

Sea region: diversity and per-
spectives  ���

Ezis  ���
FHM  ���
Figaro  ���
Filosofija  ���
Forbes  ���
Formula �  ���
Galerija  ���
Garkalnes Novada Vēstis  ��
Gazele  ���
GEO  ���
Grāmatvedība un Ekonomika  

���
Hello Kitty  ���
Ho Re Ca  ���
Hokejs  ���
Humanities and Social Sciences. 

Latvia  ���
Iespiedgrafika  ���
Ieva  ���
Ievas Dārzs  ���
Ievas Māja  ���
Ievas Mezgls  ���
Ievas Stāsti  ���
Ievas Veselība  ���
Ievas Virtuve  ���
Ilustrētā Junioriem  ���
Ilustrētā Pasaules Vēsture  ���
Ilustrētā Zinātne  ���
In Memoriam  ���
Informatīvā lapa  ���
Innovations and Technologies 

News  ���
Intelligent Life  ���
International Conference „Current 

Issues in Management of Bu-
siness and Society Develop-
ment — ����”  ���

International Conference „Current 
Issues in Management of Bu-

siness and Society Develop-
ment — ����”  ���

International Conference „New So-
cio-Economic Challenges of De-
velopment in Europe”  ���

Ir  ���
Izārstē Sevi Pats  ���
Izglītība un Kultūra  ��
Izglītības iestādes Latvijā ����./ 

����.mācību gada sākumā  
���

Jaunatne  ���
Jēzus draudzes dzīve  ���
JOY  ���
Juridiskā Zinātne  ���
Jurista Vārds  ���
Jūrnieks  ���
Jūrnieku Vēstnesis  ���-��
Kabinets  ���
Kadets  ���
Kapitāls  ���
Kas Jauns  ���
Katoļu Baznīcas Vēstnesis  ��
Kino Raksti  ���
Klubs  ���
Konjunktūras apsekojumu rezultā-

ti  ���
Kopsolī  ��
Krustvārdi  ���
Krustvārdu MIX  ���
Kuš!  ���
Kūmiņš  ���
Kvadrātmetrs  ���
Ķīmija. Dabaszinātņu izglītība  

���
Ķīmijas izglītība — ����  ���
„Labirinta” Zviedru Mīklas  ���
Labirints  ���
Laikmets un personība  ���
Laiks, spēks, mērķis  ���
Laimīgās Mīklas  ���
LASE journal of sport science  

���
Latvian Journal of Physics and 

Technical Sciences  ���
Latviešu trimdas loma Latvijas ne-

atkarības idejas uzturēšanā  
���

Latvijas Agronomu biedrības biļe-
tens  ���

Latvijas Architektūra  ���
Latvijas Arhīvi  ���-��
Latvijas Avīze  ���
Latvijas ārējā tirdzniecība  ���
Latvijas Ārsts  ���
Latvijas Būvniecība  ���
Latvijas Dzelzceļnieks  ���
Latvijas energobilance ����.gadā  

���
Latvijas Ķīmijas Žurnāls  ���
Latvijas makroekonomiskie rādī-

tāji  ���
Latvijas Pensionārs  ���
Latvijas Republikas Augstākās tie-

sas biļetens  ���-��
Latvijas Sociālists  ���

Latvijas statistikas ikmēneša biļe-
tens  ���

Latvijas tautsaimniecība  ���
Latvijas TeleVīzijas Programma  

���
Latvijas Universitātes raksti  ���
Latvijas Vēsture  ���
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls  

���
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis  

���
Latvju Teksti  ���
LAU-VAS Avīze  ���
Leģendas  ���
Lielās Rūtis  ���
Lietišķā Diena  ���
Lilit  ���
Literatūrzinātne, folkloristika, māk-

sla  ���
Logs  ���
Maģiskās Rūtis  ���
Mans īpašums  ���
Mans Mazais  ���
Mans Mazais Skolā  ���
Marta  ���
Materia Medica  ���
Materiālā nenodrošinātība Latvijā  

���
Māja  ���
Mājas Dakteris  ���
Mājas Draugs  ���
Mājas Konsultants  ���
Mājas Viesis  ���
Mājas Virtuve  ���
Mākslas Vēsture un Teorija  ���
Medicine  ���
Medicīna  ���
Medicus Bonus  ���
Medības. Makšķerēšana. Daba  

���
Meistarmezgls  ���
Men’s Gadgets  ���
Mezgla Sudoku  ���
Mezgls  ���
Meža Avīze  ���
Mežsaimniecība ����.gadā  ���
Mieram Tuvu  ���
Minētprieks  ���
Mistērija  ���
Mīklu Fabrika  ���
Mīklu Omnibuss  ���
Muzeja raksti  ���
Mūsmājas  ���
Mūsmāju Bibliotēka  ���
Mūsu Rajons  ���
Mūzikas Saule  ���
The National Economy of Latvia  

���
Neatkarīgā  ���
Nekustamais īpašums un būv-

niecība Baltijā ����  ���
NEXT  ���
No Vecmāmiņas Pūra Lādes  ���
Noslēpumi un Fakti  ���
Les Nouvelles Esthétiques Latvia  

���



������

L’Officiel Latvija  ���-��
Oftalmoloģijas Žurnāls  ���
Omīte  ���
Omītes Eliksīrs  ���
Omītes Zālītes  ���
Par mazumtirdzniecības apgrozīju-

mu  ���
Par rūpniecības produkcijas apjo-

miem  ���
Pastaiga  ���
Pastaiga.ru  ���
Pastnieks  ���
Patēriņa cenas  ���
Patiesā Dzīve  ���
Pārvaldnieks  ���
Pedagoģija un skolotāju izglītība  

���
Pensionāri ����.gadā  ���
Philosophy worldwide: current si-

tuation  ���
��. RTU Starptautiskā zinātniskā 

konference  ���
Plastikos  ���
Platinum  ���
Playboy  ���
Polak na Łotwie  ���
Poliklīnika  ���
Politika un tiesības  ���
Praktiskais Latvietis  ���
Praktiskais Likumdošanas Ziņnesis  

���
Prāta Dzirnas  ���
Prātnieks  ���
Princese  ���
Princeses  ���
Privātā Dzīve  ���
Proceedings of the Latvian Acade-

my of Sciences  ���
Psiholoģija  ���
Psiholoģija Mums  ���
Radoša personība  ���
Rare attractors and rare pheno-

mena in nonlinear dynamics  
���

Ražots Latvijā  ���
Reklama.lv  ���
Reliģiski-filozofiski raksti  ���
Research and Technology — Step 

into the Future  ���
Restauratoru Biedrības Avīze  

���
Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 

����  ���
Riga in Your Pocket  ���
Riga Now!  ���
Riga This Week  ���
Rīgas Apriņķa Avīze  ���
Rīgas Laiks  ���
Rīgas Santīms  ���
Rīgas Satiksmes Darbinieks  ���-

��
Rīgas Tehniskās universitātes zināt-

niskie raksti  ���-��
Rīgas Viļņi  ���
Rīgas Viļņi. Laimīgā Programma  

���

Rosme  ���
Saimnieks LV  ���
Saldās Rūtis  ���
Santa  ���
Saskarsme  ���
Saule  ���-��
SestDiena  ���
Shape  ���
��� labi padomi  ���
Sīrups  ���
Skandināvija  ���
Skolotāja Almanahs. Sākums  

���
Skolotājs  ���
Slimnīcas Ziņas  ���
Sociālais Darbinieks  ���
Socioloģija  ���
Spectacular Spider-Man  ���
Spicā  ���
Spicīte  ���
Sporta Avīze  ���
Sports  ���
Statistikas zinātnisko pētījumu re-

zultāti ����  ���
Statistikas zinātnisko pētījumu re-

zultāti ����  ���
Stella  ���-��
Studija  ���
Sudoku  ���-��
Sudoku Fabrika  ���
Sudoku Pasaule  ���
Super Kuma  ���
Supermezgls  ���
Svētdienas Rīts  ���
Š!  ���
Šūpulītis  ���
Tagad  ���
Taka  ���
Tautas Dziedniecības Līdzekļi  

���
TaVa Programma  ���
Teātra Vēstnesis  ���
Tēvijas Sargs  ���
Tikšanās  ���
Tom & Jerry  ���
Transbaltica ����  ���
Transport and Telecommunication  

���
Trivium  ���-��
��,�°C  ���
TV Diena  ���
TV Izklaide  ���
Una  ���
Uzņēmēja biļetens  ���
Ūdens transports un infrastruktūra 

����  ���
Vadībzinātne. Ekonomika  ���
Valodas prakse: vērojumi un ietei-

kumi  ���
Vāģi  ���
Vārds  ���
Veselība  ���
Veterinārais Žurnāls  ���
Veto Magazine  ���
Vides Vēstis  ���
Vinnijs Pūks  ���

Vip Lounge  ���
Virtuve  ���
Virtuves Viltībiņas  ���
Viss par Dūmvadiem  ���
VZ+  ���
W.i.t.c.h.  ���
Zelda  ���
Zemes un vides zinātnes  ���
Zinātnes Vēstnesis  ���
Zinātniskie raksti  ���
Zinātniskie raksti ����  ���
Zinātņu vēsture un muzejniecība  

���
Zintnieks  ���
Ziņas  ���
Zīlīte  ���
ZKM  ���
Zvaigžņotā Debess  ���
Zviedru Krustvārdi  ���
Zviedru Mezgls  ���
Žirafe.LV  ���
Автоматика и вычислительная 

техника  ���
Айболит  ���
Бабушка целительница  ���
Бабушкины секреты  ���
Бабушкины травки  ���
Банки & финансы  ���
Бизнес & Балтия  ���
Бизнес & Балтия плюс  ���
Бизнес & референт  ���
Бизнес класс!  ���
Бухгалтерия & экономика  ���
Бюллетень предпринимателя  

���
Вести  ���
Вести сегодня  ���
Вести сегодня плюс  ���
Вестник католической церкви  

���
Виноградная лоза  ���
Газета трудящихся  ���
Делаем Вместе!  ���-��
Деловые вести сегодня  ���
Детки.lv  ���
Дополнение к каталогу коллек-

ционера  ���
Кухня  ���
Латвийская TV программа  ���
Лечебные вести  ���
Лечебные письма  ���
Лилит  ���
Люблю!  ���
Магазин сканвордов в странах 

Балтии  ���
Марта  ���
Математика. Дифференциаль-

ные уравнения  ���
Механика композитных мате-

риалов  ���
МК-Латвия  ���
Мудрая бабушка  ���
Народный лечебник  ���
Народный целитель  ���
Недвижимость  ���
Открыто!  ���



Открытый город  ���
Патрон  ���
Поликлиника  ���
Поплавок +  ���
Рижский старообрядческий 

сборник  ���
Русский мир и Латвия  ���
Русский размер  ���
Сад и огород  ���
Семейный сад  ���-��
Семеро с ложкой  ���
� секретов  ���
Суббота  ���
Судоку  ���
Судоку для всех  ���
Судоку мастер  ���
Судоку мир  ���
Телеграф  ���
Телепрограмма  ���
��� градусов  ���
Умница  ���
Химия гетероциклических сое-

динений  ���
Хит-парад кроссвордов  ���
Хорошее чтиво  ���
Час  ���
Шаляпинский вестник  ���
Экспресс  ���
Экспресс газета в Балтии  ���
Японские рисунки  ���

Roja

Banga  ��

Ropaži

Ropažu Vēstis  ���

Rucava

Duvzares Vēstis  ��

Rugāji

Kurmenīte  ��

Rundāle

Rundāles Novada Ziņas  ���

Sakstagals

Vakar, Šodien, Rīt…  ���-��

Sala

Novada Vēstis  ���-��

Salacgrīva

Salacgrīvas Novada Ziņas  ���

Salaspils

Magnetohydrodynamics  ���
Mežzinātne  ���
Salaspils Vēstis  ���

Saldus

Saldus Novada Vēstis  ���
Saldus Zeme  ���

Saulkrasti

Saulkrastu Avīze  ���
Saulkrastu Domes Ziņas  ���
Vidzemes Piekraste  ���

Sēja

Sējas Novada Ziņas  ���

Sigulda

Siguldas Avīze  ���
Siguldas Elpa  ���
Zviedru Dzirnas  ���

Skrīveri

Skrīveru Vārds  ���-��

Skrunda

Skrundas Novads  ���

Smiltene

Smiltenes Novada Domes Vēstis  
���

Stoļerova

Stoļerovas Ziņas  ���

Stopiņi

Tēvzemīte  ���

Strenči

Mūsu Novada Vēstis  ���

Talsi

Talsu Novada Ziņas  ���-��
Talsu Vēstis  ���

Tukums

Neatkarīgās Tukuma Ziņas  ���
Tukuma Laiks  ���
Tukuma Ziņotājs  ���-��

Vaiņode

Vaiņodes Novada Vēstis  ���

Valka

Valkas Novada Vēstis  ���
Ziemeļlatvija  ���

Valmiera

Birža  ��
Liesma  ���
Piena Ziņas  ���
Tava Izvēle  ���
Valmiera Domā un Rada  ���-��

Vārkava

Ozolupe  ���

Vecpiebalga

Vecpiebalgas Novada Ziņas  ���

Vecumnieki

Vecumnieku Novada Ziņas  ���

Ventspils

Ventas Balss  ���
Ventspils  ���
Ventspils Avīze  ���
Ventspils Novadnieks  ���
Вентас балсс  ���
Вентспилс  ���

Verēmi

Verēmu Ziņas  ���

Viesīte

Viesītes Novada Vēstis  ���-��
Viesītes Vēstis  ���-��

Viļaka

Viļakas Novadā  ���-��

Viļāni

Katōļu Dzeive  ���

Virga

Virgas Vēstis  ���

Zeltiņi

Jums  ��

Zilupe

Zilupes Novada Vēstis  ���
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