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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 pārskati, 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 bibliogrāﬁskā 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, izdevēju rādītājs un izdošanas vietu rādītājs.
„Periodikas rādītājs” domāts bibliotēku darbiniekiem, informācijas dienestiem, preses darbiniekiem,
izdevējiem, ikvienam, kas interesējas par Latvijas vēsturi, kultūras un mākslas dzīvi.
No ����. gada izdevums tiek sagatavots elektroniskā formā.

Introduction
„The Index of Periodicals” is the index of national bibliography. It is based on legal deposit copies
supplied to the National Library of Latvia by publishers (Law on supply of free legal deposit copies,
����).
„The Index of Periodicals” includes magazines, journals, annual reports, bulletins and the
collections of scientiﬁc papers. It consists of � parts:
�. Magazines,
�. Journals, bulletins and the collections of scientiﬁc papers,
�. Annual reports.
The descriptions are arranged in the alphabetical order, at ﬁrst — titles in Roman script, then — in
Cyrillic.
The records follow the International Standard of Bibliographic Description for Serials and Other
Continuing Resources ISBD (CR).
The description contains the following elements:
Title proper = Parallel title : other title information / statements of responsibility. —
Data of publication. — Place of publication : Name of publisher, Data of publication.
Frequency
Notes.
Supplements.
ISBN, ISSN number
URL
UDC index
„The Index of Periodicals” is supported by several auxiliary indexes: the personal index, the title
index, the index of publishers, the index of the places of publication.
„The Index of Periodicals” is addressed to librarians, information services, publishers, to everybody
interested in the history, culture and art of Latvia.
„The Index of Periodicals” is published in electronic form since ����.
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VISPĀRĪGĀ NODAĻA
Zinātne kopumā
Datorzinātne
Standartizācija
Kultūra
Bibliogrāﬁja. Katalogi. Literatūras rādītāji
Bibliotēkas. Bibliotēkzinātne
Organizācijas un citas apvienības. Asociācijas. 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 nodrošinājums. Apdrošināšana

��
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Etnogrāﬁja. Tikumi. Paražas
�
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Tehniskās zinātnes (kopumā)
��
Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība
�� Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un
sadzīves saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
��
Ražošanas, tirdzniecības un transporta organizēšana. 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

I

DAĻA

LAIKRAKSTI
�. Aizputes Novada Avīze : Aizputes novada domes izd. /
atb. par izd. Dina Kopštāle. — Nr.� (aug. ����). — Aizpute : Aizputes novada dome, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �-�� lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

ISSN ����-����
UDK ��
�b. Autoinfo : „Informācija autovadītājiem”. — Nr.�
(dec. ����)- . — Rīga : AUTOINFO : CSDD, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — �(���), �, � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

�. Alojas Novada Vēstis : Alojas novada domes izd. —
Nr.� (����). — Aloja : Alojas novada pašvaldība :
Laikraksts „Auseklis”, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �, � lpp. : il. ; �� cm.

���� eks.

URL: www.aloja.lv
UDK ��
�. Alūksnes Ziņas / galv. red. Ginta Alberte ; red. Līga
Vīksna. — Nr.� (����). — Alūksne : RPD, ����
Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
����-���� eks.

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

URL: www.jaunpiebalga.lv
UDK ��
�. Ādažu Vēstis : Ādažu novada domes informatīvais
izd. / red. Astrīda Spilva. — Nr.� (����). — Ādaži :
Ādažu novada dome, ����
Reizi mēnesī
Nr.���-���, �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

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

.—

Nr.���-���, � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

URL: www.adazi.lv
UDK ��
�. Ādere : tautas dziedniecības un zinības. — Nr.�
(����). — Jēkabpils : Neredzamā puse, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il. ; �� cm.

�. Apkārtraksts : Carnikavas novada domes informatīvais izd. / red. Sollija Lipore. — Nr.� (����). — Carnikava : Carnikavas novada dome, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — dec.(���), �-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.

P i e l .: Carnikavas novada domes saistošie noteikumi (pie Nr.���, ���, ���-���).
UDK ��
�. Auseklis : Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas
novada laikr. / red. Regīna Tamane Nr.�-��, ��-��� ; red. p.i.
Vilhelmīne Briede Nr.��-��. — Nr.� (dec. ����).—
Limbaži : Izdevniecība Auseklis, ����
Trīs reizes nedēļā
Ls �,��, �,�� Nr. ;

ISSN ����-����
URL: www.auseklis.lv
UDK ��
�a. 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.-apr., � lpp. : krās. il. ; �� cm.

�. Avīze Piebaldzēniem : Jaunpiebalgas novada domes izd. / red. Zane Althabere, Vēsma Johansone, Zinaida Šoldre. — Nr.� (����). — Jaunpiebalga : Jaunpiebalgas novada dome, ����
Reizi mēnesī

Ls �,��, �,�� Nr. ;

P i e l .: Dzīvespriekam.
P i e l .: TV Diena.
ISSN ����-����
URL: www.aluksniesiem.lv
UDK ��

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

�� ���, �� ��� eks.

URL: www.autonews.lv
UDK ��

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
��. Baldones Ziņas : Baldones novada domes izd. —
Nr.� (jūl. ����). — Baldone : Baldones Ziņas, ����
Reizi mēnesī
Janv.-nov., ��, � lpp. : il. ; ��, �� cm.

URL: www.baldone.lv
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: www.baltictimes.com
UDK ��
��. Balvu Novada Ziņas : Balvu novada pašvaldības
informatīvais laikr. / red. Modris Teilāns. — Nr.� (aug.
����). — Balvi : Balvu novada dome, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(�) — ��(��), �-� lpp. : il. ; �� cm.

���� eks.

�

URL: www.balvi.lv
UDK ��

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

��. Banga : laikr. Ziemeļkurzemes piekrastei / red. Gita
Blāze. — Nr.� (jūl. ����)-�� (����) (dec. ����). — Roja :
Rojas pagasta padome, ����
Divreiz mēnesī
Nr.�(����) — ��(����), �, � lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

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

Ls �,�� Nr.

Izdevumu turpina: Rojas Novada Vēstis.
ISSN ����-����
UDK ��

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

��. Banga : laikr. Ziemeļkurzemes piekrastei / red. v.i.
Laima Landmane Nr.�-�� ; red. Gita Blāze Nr.��-��. — Nr.�
(jūl. ����). — Roja : Rojas pagasta padome, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(����), �, � lpp. : il. ; �� cm.

Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr. ; ���� eks.

ISSN ����-����
UDK ��
��. Bauskas Dzīve : laikr. Bauskas, Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku novadam / galv. red. Anita Rozentāle Nr.�-��,
��-��, ��-���, ���-��� ; galv. red. vietniece Mārīte Ozoliņa
Nr.��-��, ��-��, ���. — Nr.� (okt. ����). — Bauska :
Bauskas Dzīve, ����
Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(�����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
Nr. ; ����-���� eks.

Ls �,��-�,��

P i e l .: Dzīvespriekam.
P i e l .: Pavasaris (��.marts).
P i e l .: Vasara (��.jūn.).
P i e l .: Rudens (��.sept.).
P i e l .: TV Diena.
ISSN ����-����
URL: www.bauskasdzive.lv
UDK ��

��. Cēsu Vēstis : Cēsu pašvaldības avīze / atb. par izd.
Ieva Karlsberga. — Nr.� (janv. ����). — Cēsis : Cēsu
pilsētas dome, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �, �� lpp. : il. ; �� cm.

��. Bauskas Novada Vēstis : Bauskas novada pašvaldības laikr. / red. Andra Matuļenko. — Nr.� (dec.
����). — Bauska : Bauskas novada pašvaldība, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(�) — ��(��), �, � lpp. : il. ; �� cm.

��. Cēsu Vēstis : Cēsu pašvaldības avīze. — Nr.� (janv.
����). — Cēsis : Cēsu pilsētas dome, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �, � lpp. : il. ; �� cm.

���� eks.

ISSN ����-����
URL: www.cesis.lv
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.

UDK ��

���� eks.

URL: www.zva.gov.lv
UDK ��
.—

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

UDK �

��. Čiekurs : informatīvs izdevums meža īpašniekiem /
sagat. Sarmīte Grundšteine. — Nr.� (Rudens ����).—
Rīga : Valsts meža dienests, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�(��), � lpp. : krās. il. ; �� cm.

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

��

���� eks.

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

Turpinājums no izd.: Bauskas Vēstis.
UDK ��

UDK ��

�� ��� eks.

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

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

Nr.�(�), � lpp. : il. ; �� cm.

Nr.���-���, �-� lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

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

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

��. Bauskas Novada Vēstis : Bauskas novada pašvaldības laikr. / red. Andra Matuļenko. — Nr.� (dec.
����). — Bauska : Bauskas novada pašvaldība, ����
Reizi mēnesī

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

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

URL: www.vmd.gov.lv
UDK ��

��. Čiekurs : informatīvs izdevums meža īpašniekiem /
sagat. Sarmīte Grundšteine. — Nr.� (Rudens ����).—
Rīga : Valsts meža dienests, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

URL: www.vmd.gov.lv
UDK ��
��. DDD : deokupācija, dekolonizācija, deboļševizācija :
Latvijas Nacionālās frontes laikr. 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: www.dddlnf.com
UDK ��
��. Diena / galv. red. Dace Andersone Nr.�-��� ; Guntis
Bojārs Nr.���-���, Sergejs Ancupovs Nr.���-���, Ilmārs
Znotiņš Nr.���-��� ; galv. red. vietniece Vikija ValdmaneRozenberga Nr.���-���. — Nr.� (nov. ����). — Rīga :
Dienas Mediji, ����
Citas nosaukumziņas: lielākais rīta laikr. Nr.�-�.
Ikdienas
Nr.�(����) — ���(����), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
Nr. ; �� ���-�� ��� eks.

Ls �,��-�,��

P i e l .: Izglītība (��.febr.).
P i e l .: Kultūras Diena (iznāk sestdienās).
P i e l .: Latvijas lepnums ���� (pie Nr.���).
P i e l .: Maratona Diena (��.maijs).
P i e l .: Tirgus Diena (iznāk trešdienās).
P i e l .: Lietišķā Diena.
P i e l .: SestDiena.
P i e l .: TV Diena.
P i e l .: TV Izklaide.
ISSN ����-����
URL: www.diena.lv
UDK ��
��. Dienas Bizness / galv. red. Indra Lazdiņa ; red. Miks
Lūsis, Rudīte Spakovska. — Nr.� (apr. ����). — Rīga :
Dienas bizness, ����
Četras reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
����-�� ��� eks.

Ls �,�� Nr. ;

P i e l .: Ilgtspējas indekss.
P i e l .: Impulss.
P i e l .: Saldo.
ISSN ����-����
URL: www.db.lv
UDK ��

UDK ��

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

Ls �,�� Nr. ;

P i e l .: Novadnieks.
ISSN ����-����
URL: 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.

URL: 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: www.durbe.lv
UDK ��
��. Dzirkstele / galv. red. Ginta Alberte ; red. Pārsla
Konrāde. — Nr.� (maijs ����). — Gulbene : RPD,
����
Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
����-���� eks.

Ls �,��, �,�� Nr. ;

P i e l .: Dzīvespriekam.
P i e l .: TV Diena.
ISSN ����-����
URL: www.dzirkstele.lv
UDK ��
��. Erotiskā Sensācija. — Nr.� (janv. ����)Jēkabpils : Neredzamā puse, ����
Reizi mēnesī
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.

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

��. Domes Vēstis : Aizkraukles novada domes bezmaksas izd. / sast. Aina Podvinska. — Nr.� (apr. ����).—
Aizkraukle : Aizkraukles novada dome, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �, � lpp. : il. ; �� cm.

��. Druva : laikr. Vidzemes novadiem / red. Andra Gaņģe. — Nr.� (okt. ����). — Cēsis : Cēsu Druva, ����
Četras reizes nedēļā

���� eks.

��. Ērgļu Novada Ziņas : Ērgļu novada informatīvais
izd. — Nr.� (okt. ����). — Ērgļi : Ērgļu novada dome,
����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), � lpp. : il. ; �� cm.

���, ��� eks.

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

��

��. Gaismas Taka : Rēzeknes—Aglyunas diecēzes un
Rēzeknes Latgalīšu kulturas bīdreibas laikroksts. — Nr.�
(���) (janv. ����). — Preiļi : Rēzeknes — Aglyunas
diecēze : Rēzeknes Latgalīšu kulturas bīdreiba, ����
Sešas reizes gadā

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

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

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

UDK �

Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: Jaunais Vēstnesis �� plus.
ISSN ����-����
UDK ��

��. Garkalnes Novada Vēstis : Garkalnes novada
domes informatīvais izd. / red. Raimonds Skrābāns Nr.����. — Nr.� (dec. ����). — Rīga : Garkalnes novada
dome, ����
Reizi mēnesī

��. Jelgavas Novada Ziņas. — Nr.� (����)Jelgava : Jelgavas novada pašvaldība, ����
Reizi mēnesī

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

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

���� eks.

URL: www.garkalne.lv
UDK ��

��. Iecavas Ziņas : nedēļas laikr. / red. Beata Logina. —
Nr.� (����). — Iecava : Iecavas novada dome, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
����, ���� eks.

��. Jelgavas Vēstnesis / galv. red. Kristīne Langenfelde. — Nr.� (maijs ����). — Jelgava : Zemgales
INFO, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : krās. il. ; �� cm.

�� ��� eks.

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

�� ��� eks.

URL: www.gulbene.lv
UDK ��

Ls �,��, �,�� Nr. ;

��. Jums : Zeltiņu pagasta pārvaldes bezmaksas informatīvais izd. — Nr.� (����). — Zeltiņi : Zeltiņu
pagasta pārvalde, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�(��), � lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

UDK ��

��. Ielūkojies… : iknedēļas bezmaksas avīze. — Nr.�
(marts ����). — Gulbene : Lībers Auto, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il. ; ��, �� cm.

���� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

��. Gulbenes Novada Ziņas : Gulbenes novada pašvaldības informatīvais izd. / red. Jana Igaviņa. — Nr.� (aug.
����). — Gulbene : Gulbenes novada dome, ����
Reizi mēnesī
Līdz ���� Nr.� nos.: Gulbenes Novada Domes Ziņas.
Nr.�(�) — ��(��), ��, �� lpp. : il. ; �� cm.

.—

�� ��� eks.

URL: www.ielukojies.lv
UDK ��
��. Ikšķiles Vēstis : Ikšķiles novada pašvaldības informatīvais izd. / red. Inga Šulca. — Nr.� (marts ����).—
Ikšķile : Ikšķiles novada dome, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

����, ���� eks.

��. Jūrmalas Nedēļas Ziņas : Jūrmalas brīvpilsētas un
novada avīze / galv. red. Jānis Vilnītis Nr.�-�� ; galv. red.
v.i. Guna Vilnīte Nr.��-��. — Nr.� (janv. ����).—
Jūrmala : RA �, ����
Laikr. lasāms no abām pusēm, otrā pusē nos.: Юрмала.
Новости недели.
Reizi nedēļā
Latviešu, krievu val.
Līdz ���� Nr.�� nos.: Jūrmalas Nedēļa.
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

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

UDK ��
��. Izglītība. Kultūra : nedēļas laikr. par visu, kas svarīgs izglītībā / galv. red. Violeta Brenčeva. — Nr.� (janv.
����). — Rīga : Izglītības biznesa konsultācijas, ����
Citas nosaukumziņas: nedēļas laikr. Nr.�-��.
Reizi nedēļā
Nr.�(����) — ��(����), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
���� eks.

Ls �,��, �,�� Nr. ;

P i e l .: Iegriežam svētku virpuli! (pie Nr.��).
ISSN ����-����
URL: www.izglitiba-kultura.lv
UDK ���
UDK ��

��. Kaleidoskops : reklāmas un sludinājumu laikr. / red.
Rita Ozoliņa. — Nr.� (nov. ����)-��� (jūl. ����). — Ogre :
Latvijas Pasts, ����
Reizi nedēļā
Latviešu, krievu val.
Nr.���-���, � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

�� ��� eks.

Izdevumu turpina: Kaleidoskops Plus.
UDK ��
��. Kaleidoskops Plus : reklāmas un sludinājumu
laikr. — Nr.� (jūl. ����). — Ogre : LAT EG, ����
Reizi nedēļā
Latviešu, krievu val.
Nr.�-�, � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

�� ���, �� ��� eks.

Turpinājums no izd.: Kaleidoskops.
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.�-��. — Nr.� (aug. ����). — Rīga :
Katoļu Baznīcas Vēstnesis, ����
Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.kbvestnesis.lv
UDK �
��. Katram Liepājniekam : Liepājas pašvaldības informatīvs izd. — [Nr.�] (janv. ����). — Liepāja : Liepājas
dome, ����
Reizi mēnesī
Janv.-dec., � lpp. : diagr., il., krās. il. ; �� cm.

�� ��� eks.

URL: www.liepaja.lv
UDK ��

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

��� eks.

UDK ��
��. Kopsolī : Latvijas Nedzirdīgo savienības izd. / galv.
red. Ilze Kopmane. — Nr.� (����). — Rīga : Latvijas
Nedzirdīgo savienība, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(����), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.lns.lv
UDK ��
��. Kriminālā Pasaule. — Nr.� (����)pils : Neredzamā puse, ����
Reizi mēnesī

. — Jēkab-

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.

URL: www.laikraksti.lv
URL: www.krimulda.lv
UDK ��
��. Kultūras Forums : lielākais kultūras laikr. : nedēļas
laikr. / galv. red. Inga Šteimane ; red. Amanda Aizpuriete,
Ilva Skulte, Maija Treile, Ilze Zveja, Toms Treibergs, Armands Vijups Nr.�-�, Astra Spalvēna Nr.� — ��/��. — Nr.�
(jūn. ����). — Rīga, ����
Reizi nedēļā

Ls �,�� Nr.

P i e l .: La Māsa : Latvijas Mākslinieku savienības informatīvais biļetens (pie Nr.�, �, ��, ��, ��, ��, ��,
��, ��, ��, ��).
P i e l .: Liepājas Forums (pie Nr.��, ��, ��).
P i e l .: Rīgas Forums.
P i e l .: Skaņu raksti : Latvijas Komponistu savienības informatīvais biļetens (pie Nr.�, ��, ��, ��/��).
ISSN ����-����
URL: www.tvnet.lv
UDK ���
��. Kursas Laiks : laikr. Aizputes, Durbes, Grobiņas,
Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Nīcas, Vaiņodes novadam /
galv. red. Marina Mariņina. — Nr.� (maijs ����).—
Liepāja : Dienas Mediji, ����
Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
����-���� eks.

��. Klānu Vēstis : Ošupes pagasta pārvaldes izd. / red.
Ilze Purpļeviča. — Nr.� (janv. ����). — Degumnieki :
Ošupes pagasta pārvalde, ����
Sešas reizes gadā

Nr.���-���, �� lpp. : il. ; �� cm.

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

Ls �,��, �,�� Nr. ;

P i e l .: Dzīvespriekam.
P i e l .: TV Diena.
ISSN ����-����
URL: www.klaiks.lv
UDK ��
��. Kurzemes Vārds : laikr. Liepājas pilsētai un novadiem / galv. red. Andžils Remess ; red. Edgars Lūsēns. —
Nr.� (nov. ����). — Liepāja : Kurzemes Vārds, ����
Sešas reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
����-�� ��� eks.

Ls �,�� Nr. ;

P i e l .: Auto.
P i e l .: Kultūras pulss.
P i e l .: Mājoklis.
P i e l .: Naudas maks (pie Nr.��, ���).
P i e l .: Slimnīcas avīze (pie Nr.���, ���).
P i e l .: Tērauds LM : a/s „Liepājas metalurgs” laikr.
(pie Nr.��, ��, ��, ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���).
Iznāk arī krievu: Курземес вардс.
ISSN ����-����
URL: www.kurzemes-vards.lv
UDK ��
��. Kurzemnieks : laikr. Viduskurzemei / galv. red.
Daiga Bitiniece. — Nr.� (maijs ����). — Kuldīga : Jaunais kurzemnieks, ����
Trīs reizes nedēļā
Nr.�((�����) — ���(�����), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
����-���� eks.

Ls �,�� Nr. ;

ISSN ����-����
URL: www.kurzemnieks.lv
UDK ��
��. Ķeipenes Vēstnesis : Ķeipenes pagasta mēnešraksts. — Nr.� (aug. ����). — Ķeipene : Ķeipenes
pagasta 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.

UDK ��
��. Latgales Laiks : Latgales novada avīze / galv. red.
Zigrīda Some ; galv. red. vietniece Linda Kilevica. — Nr.�
(maijs ����). — Daugavpils : Latgales Laiks, ����
Divreiz nedēļā
Nr.�(����) — ��(����), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
�� ��� eks.

URL: www.lau.lv
UDK ��
��. Liesma : laikr. Ziemeļvidzemē / red. Antra Lāce
Nr.�-��, ��-��, ��-��, ��-��, ���-���, ���-���, ���-��� ; red.
vietnieks Aivars Ustups Nr.��, ��, ��-��, ��-���, ���-���,
���-���.. — Nr.� (jūl. ����). — Valmiera : Imanta info,
����
Četras reizes nedēļā

��. Latvijas Avīze : nacionāli konservatīvs dienas
laikr. / padomes priekšsēdētājs Voldemārs Krustiņš ; valdes priekšsēdētājs Viesturs Serdāns ; galv. red. Linda Rasa ; galv. red. vietnieki M.Antonevičs, M.Zīle Nr.�-���, A.Bormane Nr.���-��� ; piel. red. Dace Terzena, Anda Hailova,
Atis Jansons, Iveta Tomsone, Zigmunds Bekmanis, Ilze Rūtenberga-Bērziņa, Ilze Kuzmina. — Nr.� (janv.
����). — Rīga : Lauku Avīze, ����
Ikdienas
Nr.�(����) — ���(����), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
�� ���-�� ��� eks.

Ls �,�� Nr. ;

P i e l .: Atpūta. Vaļasprieks (iznāk ceturtdienās).
P i e l .: Auto. Tehnika (iznāk otrdienās).
P i e l .: Ģimene. Veselība (iznāk sestdienās).
P i e l .: Izglītība. Karjera (iznāk trešdienās).
P i e l .: Māja. Vide (iznāk trešdienās).
P i e l .: Nedēļa kabatā (iznāk piektdienās).
P i e l .: Rāmavas Izstāžu Vēstnesis.
P i e l .: Saimniecība (iznāk ceturtdienās).
P i e l .: Tepat, Eiropā (iznāk sestdienās).
P i e l .: Mājas Viesis.
ISSN ����-����
URL: www.la.lv
UDK ��
��. Latvijas Dzelzceļnieks : valsts akciju sabiedrības
„Latvijas Dzelzceļš” nedēļas laikr. / red. Andrejs Kaufmanis. — Nr.� (janv. ����). — Rīga : Latvijas Dzelzceļš,
����
Reizi nedēļā
Latviešu, krievu val.
Nr.�(���) — ��/��(���), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

URL: www.ldz.lv
UDK ��
��. Latvijas Pensionārs : Latvijas Pensionāru federācijas
izd. / red. Kārlis Bormanis. — Nr.� (sept. ����).—
Rīga : Latvijas Pensionāru federācija, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

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

Ls �,�� Nr. ; ����-���� eks.

P i e l .: Valsts apbalvojumu likums (pie Nr.��).
ISSN ����-����
URL: www.vestnesis.lv
UDK ��

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 .: Valmieras novadā (pie Nr.�, ��).
P i e l .: Valmierietis (pie Nr.��, ��, ��, ��, ��, ��, ���,
���, ���, ���, ���, ���).
P i e l .: Zaļā lapa (pie Nr.�, ��, ��, ��, ���).
ISSN ����-����
URL: www.liesma.info
UDK ��
��. Limbažu Novada Ziņas : Limbažu novada pašvaldības izd. — Nr.�(�) (����). — Limbaži : Limbažu
novada pašvaldība : Laikraksts „Auseklis”, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(�) — ��(��), �-�� lpp. : il. ; �� cm.

����, ���� eks.

Turpinājums no izd.: Limbažu Ziņas.
URL: www.limbazi.lv
UDK ��
��. Lizuma Vēstis : Lizuma pagasta avīze : informatīvs
izd. — Nr.� (����). — Lizums : Lizuma pagasta pārvalde, ����
Reizi mēnesī
Nr.���-���, �-�� lpp. : il. ; �� cm.

��� eks.

UDK ��
��. Lubānas Ziņas / red. Ligita Pētersone. — Nr.�
(����). — Lubāna : Lubānas novada pašvaldība, ����
Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il. ; �� cm.

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

��

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

Ls �,�� Nr. ; ����-

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

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

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

��� eks.

P i e l .: Kaktuss.
P i e l .: Saldskābmaize.
URL: www.lubana.lv
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.

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

���� eks.

Turpinājums no izd.: Ludzas Vēstis.
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.

Nr.�(���), � lpp. : il. ; �� cm.

��� eks.

UDK ��

���� eks.

UDK ��
��. Ludzas Zeme : laikr. 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 ��
��. Ļaudonas Vēstis : Ļaudonas pagasta pārvaldes
avīze / red. Ruta Vizāne. — Nr.� (����). — Ļaudona :
Ļaudonas pagasta pārvalde, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — �(���), �, �� lpp. : il. ; �� cm.

��. Mārcienas Ziņas : Mārcienas pagasta pārvaldes
avīze / red. Uldis Liniņš. — Nr.� (maijs ����).—
Mārciena : Mārcienas pagasta pārvalde, ����
Reizi mēnesī

��� eks.

URL: www.laudona.lv
UDK ��
��. Madonas Novada Vēstnesis : Madonas novada
pašvaldības informatīvais izd. / atb. par izd. Dzintra Stradiņa. — Nr.� (sept. ����). — Madona : Laikraksts
Stars, ����
Nr.� nos.: Novada Vēstnesis.
Sešas reizes gadā
Nr.�-�, � lpp. : il. ; �� cm.

��. Metalurgs : akciju sabiedrības „Liepājas metalurgs” laikr. / red. Rita Ķerve Nr.�-�, ��-��, ��-��, ��-�� ;
red. p.i. N.Oļeičenko Nr.�-��, ��-��, ��-��. — Nr.� (apr.
����). — Liepāja : Liepājas metalurgs, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(����) — ��(����), � lpp. : il. ; �� cm.

��. Meža Avīze : neatkarīgs meža nozares laikr. / galv.
red. Juris Kalve. — Nr.� (dec. ����). — Rīga : Kalve
VJ, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

��. Madonas Novada Vēstnesis : Madonas novada
pašvaldības informatīvais izd. / atb. par izd. Dzintra Stradiņa. — Nr.� (sept. ����). — Madona : Laikraksts
Stars, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�-�, � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

��. Mētrienas Dzīve / red. Solvita Stulpiņa. — Nr.�
(����). — Mētriena : Mētrienas pagasta pārvalde,
����
Reizi mēnesī
Nr.���-���, �-� lpp. : il. ; ��, �� cm.

���, ��� eks.

UDK ��

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

Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: Izklaidei un atpūtai.
P i e l .: Skolā pie Jāņkalniņa (pie Nr.��, ��, ��, ���,
���).
ISSN ����-����
URL: www.malienaszinas.lv
UDK ��
��. Mājas Dakteris / galv. red. A.Kozlovs. — Nr.�
(����). — Rīga : Fenster, ����
Speciālizlaidums Nr.��/�.
Divreiz mēnesī
Ls �,�� Nr.

pasaule. —

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

Nr.�

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���
��. Mistiskā Sensācija. — Nr.� (marts ����)Jēkabpils : Neredzamā puse, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il. ; �� cm.

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

Ls �,�� Nr.

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

��. Minētprieks : krustvārdu
(����). — Rīga : Putņiks, ����
Reizi mēnesī

UDK ��

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

���, ��� eks.

Iznāk arī krievu: Металлург.
UDK ��

.—

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���
��. Nāc : Kurzemes Katoļu bīskapijas informatīvs izd. /
red. Ieva Liede. — Nr.� (����). — Liepāja : Romas
katoļu baznīcas Liepājas diecēze, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

����-�� ��� eks.

URL: www.katedrale.lv
UDK �
��. Neatkarīgā : rīta avīze Latvijai / galv. red. Anita
Daukšte. — Nr.� (aug. ����). — Rīga : Mediju nams,
����
Ikdienas
Nr.�(����) — ���(����), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
Nr. ; �� ��� eks.

Ls �,��, �,��

��

P i e l .: „Neatkarīgā” Aizkrauklē (pie Nr.��).
P i e l .: „Neatkarīgā” Alūksnē (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Bauskā (pie Nr.��).
P i e l .: „Neatkarīgā” Carnikavā (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” Garkalnē (pie Nr.��).
P i e l .: „Neatkarīgā” Gulbenē (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Ikšķilē (pie Nr.��).
P i e l .: „Neatkarīgā” Jēkabpilī (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Jelgavā (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Jūrmalā (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Kuldīgā (pie Nr.��).
P i e l .: „Neatkarīgā” Liepājā (pie Nr.��).
P i e l .: „Neatkarīgā” Līgatnē (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Limbažos/Salacgrīvā (pie
Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Madonā (pie Nr.��).
P i e l .: „Neatkarīgā” Ogrē (pie Nr.��).
P i e l .: „Neatkarīgā” Preiļos (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” Smiltenē (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” Valkā (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Valmierā (pie Nr.���).
P i e l .: „Neatkarīgā” Ventspilī (pie Nr.���).
P i e l .: TaVa Programma.
ISSN ����-����
URL: www.nra.lv
UDK ��
��. Neatkarīgās Tukuma Ziņas : laikr. Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadiem / galv. red. Ivonna
Plaude. — Nr.� (febr. ����). — Tukums : Novadu
Ziņas, ����
Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
���� eks.

Ls �,�� Nr. ; ����,

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: www.ntz.lv
UDK ��

��. Novadnieks : laikr. 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: www.novadnieks.lv
UDK ��
��. Ogres Vēstis Visiem : pārnovadu laikr. / galv. red.
Dzintra Mozule. — Nr.� (janv. ����). — Ogre : OVV,
����
Divreiz nedēļā
Nr.�-���, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,��, �,�� Nr.

Turpinājums no izd.: Ogres Vēstis.
ISSN ����-����
URL: www.ogresvestisvisiem.lv
UDK ��
��. Olaines Domes Vēstis : informatīvs izd. / atb.
par izd. Nataļja Tropkina. — [Nr.�] (febr. ����).—
Olaine : Olaines pilsētas dome, ����
Reizi mēnesī
Latviešu, krievu val.
�(��) — ��(��), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

���� eks.

UDK ��
��. Omīte : laikr. cilvēkiem, kas vēlas palikt moži
un veseli : piel. avīzei „Ģimenes Veselība”. — Nr.�
(����). — Rīga : PRINTSHOP, ����
Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
��. Operas Avīze. — [Nr.�] (jūn. ����)Latvijas Nacionālā opera, ����
Iznāk žurnāla formātā.
Neregulāri
Latviešu, angļu val.

. — Rīga :

URL: www.opera.lv
UDK �

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
��. Novada Vēstis : Inčukalns. Vangaži : laikr. — Nr.� (jūl.
����). — Inčukalns : Inčukalna novada dome, ����
Reizi mēnesī

��

���� eks.

URL: www.vangazi.lv
URL: www.incukalns.lv
UDK ��

Febr./marts — jūn., �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

��. No Vecmāmiņas Pūra Lādes : tautas gudrības
visu slimību ārstēšanai. — Nr.� (����). — Rīga :
PRINTSHOP, ����
Iznāk žurnāla formātā.
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

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

���. Operas Avīze. — [Nr.�] (jūn. ����)Latvijas Nacionālā opera, ����
Iznāk žurnāla formātā.
Neregulāri
Latviešu, angļu val.

. — Rīga :

Jūn., �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

URL: www.opera.lv
UDK �
���. Ozolnieku Avīze / red. A.Veidemane. — Nr.�
(����). — Ozolnieki : Ozolnieku novada dome, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il. ; �� cm.

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 ��

P i e l .: Kurkulēns.
P i e l .: Pakavs.
Iznāk arī krievu: Резекненские вести.
ISSN ����-����
URL: www.rv.lv
UDK ��

���. � min : bezmaksas Rīgas avīze / galv. red. Zane
Atlāce. — Nr.� (aug. ����)-Nr.��(����) (��.jūn. ����). —
Rīga : Dienas Mediji, ����
Četras reizes nedēļā

���. Rēzeknes Vēstnesis : RV : Rēzeknes pilsētas
domes informatīvais izd. — Nr.� (����). — Rēzekne :
Rēzeknes dome, ����
Reizi mēnesī
Latviešu, krievu val.

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

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

�� ��� eks.

Iznāk arī krievu: � min : бесплатная Рижская газ.
UDK ��
���. Priekules Novada Ziņas : Priekules novada domes
izd. / atb. par izd. Inga Dārzniece, Egita Ziņģe Nr.�, Solvita
Ķerķe Nr.�-��. — Nr.� (janv. ����). — Priekule :
Priekules novada dome, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, ��, � lpp. : il. ; �� cm.

���� eks.

UDK ��
���. Reklama.lv / projekta vadītāja Žanna Spure. — Nr.�
(����). — Rīga : Izdevniecības nams „Petits”, ����
Apvienotajam izdevumam turpina uzrādīt laikraksta
„Latvijas Reklāma” nosaukumu Nr.�-��.
Reizi nedēļā
Latviešu, krievu val.
Nr.�(����) — ��(����), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,��, �,�� Nr.

Speciālais bloks: Transports.
Sākot ar Nr.�, turpina iznākt, apvienojot laikrakstus
„Reklama.lv” un „Latvijas Reklāma” vienā izdevumā.
ISSN ����-����
URL: 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.
���� eks.

Ls �,�� Nr. ; ����-

ISSN ����-����
URL: www.latgaleslaiks.lv
UDK ��
���. Restauratoru Biedrības Avīze : Latvijas Restauratoru biedrības avīze / red. D.Murziņa. — Nr.� (nov.
����). — Rīga : Latvijas Restauratoru biedrība, ����
Reizi ceturksnī
Nr.��-��, � lpp. : il. ; �� cm.

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

�� ���, �� ��� eks.

URL: www.rezekne.lv
UDK ��
���. Rīgas Apriņķa Avīze / red. Zane Brīvmane ; red.
vietnieks Raivis Bahšteins. — Nr.� (jūn. ����).—
Rīga : Rīgas Apriņķa Avīze, ����
Divreiz nedēļā
Nr.�(����) — ��(����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

P i e l .: Babītes ziņas (pie Nr.�, ��).
P i e l .: Ķekavas novads (pie Nr.�, ��, ��, ��, ��, ��,
��, ��, ��, ��).
P i e l .: Mārupes vēstis (pie Nr.�, ��, ��, ��, ��, ��,
��, ��, ��, ��).
P i e l .: Partija LPP/LC : Rīgas nodaļas izd. (pie
Nr.�).
P i e l .: Saulkrastu domes ziņas (pie Nr.��).
P i e l .: Siguldas novada ziņas (pie Nr.�, ��, ��, ��,
��, ��, ��, ��, ��, ��, ��, ��).
P i e l .: Rīgas Viļņi. Laimīgā Programma.
P i e l .: TaVa Programma.
ISSN ����-����
URL: www.aprinkis.lv
UDK ��
���. Rīgas Santīms : RS : bezmaksas reklāmas avīze. —
Nr.� (nov. ����). — Rīga : Izdevniecības nams
„Petits”, ����
Reizi nedēļā
Latviešu, krievu val.
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il. ; �� cm.

��� ���, ��� ��� eks.

URL: www.petits.lv
UDK ��
���. Rīgas Satiksmes Darbinieks / galv. red. Kristīne
Jučkoviča Nr.�. — Nr.� (apr. ����). — Rīga : Rīgas
satiksme, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(����) — ��(����), � lpp. : krās. il. ; �� cm.

���� eks.

Iznāk arī krievu: Rīgas Satiksmes Darbinieks.
UDK ��
���. Rīgas Satiksmes Darbinieks / гл. ред. Кристине
Ючковича N �. — Nr.� (apr. ����). — Rīga : Rīgas satiksme, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(����) — ��(����), � lpp. : krās. il. ; �� cm.

���� eks.

Iznāk arī latviešu: Rīgas Satiksmes Darbinieks.
UDK ��

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

��

���. 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: www.rigasvilni.lv
UDK ��

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

UDK ��
���. Rojas Novada Vēstis / red. Gita Blāze. — Nr.� (janv.
����). — Roja : Rojas novada dome, ����
Divreiz mēnesī
Nr.�-��, � lpp. : il. ; �� cm.

Turpinājums no izd.: Banga.
UDK ��
[Nr.�]

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

ISSN ����-����
URL: www.pavards.lv
UDK ��
���. Rūjienas Vēstnesis : nedēļas laikr. Rūjienai un
apkārtnei / red. Ilona Dukure. — Nr.� (maijs ����).—
Rūjiena : Grafīts, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

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.

UDK ��
���. Salaspils Vēstis : Salaspils novada domes bezmaksas izd. / atb. par izd. Ginta Zēberga. — Nr.� (maijs
����). — Salaspils : Salaspils novada dome, ����
Laikr. lasāms no abām pusēm, otrā pusē nos.:
Саласпилс вестис.
Divreiz mēnesī
Latviešu, krievu val.
Nr.�(���) — �(���), �, �� lpp. : il. ; �� cm.

URL: www.salaspils.lv
URL: www.laikraksti.lv
UDK ��
���. Saldus Zeme : laikr. Brocēnu novadam un Saldus
novadam / red. Andra Valkīra ; red. vietniece Tamāra
Kļaviņa. — Nr.� (febr. ����). — Saldus : Saldus Zeme
II, ����
Trīs reizes nedēļā

��

Ls �,�� Nr. ; ����-

ISSN ����-����
URL: www.sz.lv
UDK ��
���. Saulkrastu Avīze / red. Daina Miķelsone. — Nr.�
(apr. ����). — Saulkrasti : ISSA, ����
Reizi mēnesī

���. Rojas Novada Vēstis / red. Gita Blāze Nr.�-�,
Ramona Jurševska Nr.�-��. — Nr.� (janv. ����).—
Roja : Rojas novada dome, ����
Reizi mēnesī

���. Rokdarbi / red. Dzintra Šulce. —
(����). — Baldone : Unda IK, ����
Sākot ar Nr.�, iznāk avīzes formātā.
Reizi ceturksnī

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

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

Ls �,�� Nr. ; ����-����

UDK ��
���. Saulkrastu Domes Ziņas. — Nr.� (dec.
����). — Saulkrasti : Saulkrastu novada dome, ����
Reizi mēnesī
Janv.(Nr.�) — dec.(Nr.��), �, �� lpp. : il., krās. il. ; ��, �� cm.
eks.

����-����

URL: www.saulkrasti.lv
UDK ��
���. Siguldas Avīze : mēnešraksts / red. Ināra Miškina. — Nr.� (apr. ����) — . — Sigulda : IRVARA, ����
Iznāk žurnāla formātā.
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.siguldasavize.lv
UDK ��
���. Siguldas Elpa : reģionālais laikr. / red. Inese Pliena. — Nr.� (maijs ����). — Sigulda : Rīgas Apriņķa
Avīze, ����
Divreiz mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

P i e l .: Līgatnes Novada Ziņas.
P i e l .: Sējas Novada Ziņas.
ISSN ����-����
UDK ��
���. Skrundas Novads : Skrundas novada pašvaldības
informatīvais izd. / atb. par izd. Zane Eglīte ; red. Ieva
Benefelde. — Marts (����). — Skrunda : Skrundas
novada pašvaldība, ����
Reizi mēnesī
Marts-dec., � lpp. : il. ; �� cm.

URL: www.skrundasnovads.lv
UDK ��
���. Spicā / galv. red. Agnese Ērgle. — Nr.� (nov.
����). — Rīga : Spicā izdevniecība, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���.�
���. Staburags : Aizkraukles reģiona laikr. / galv.
red. Silvija Piļka. — Nr.� (apr. ����). — Aizkraukle :
Staburags, ����
Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
����-���� eks.

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

Ls �,��, �,�� Nr. ;

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

ISSN ����-����
UDK ��

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

���. 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

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

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

Ls �,��, �,�� Nr.

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

���� eks.

UDK ��

���. Svētdienas Rīts : Latvijas ev.lut. Baznīcas laikr. /
red. Inga Reča. — Nr.� (janv. ����)-�� (aug. ����), Nr.�
(marts ����). — Rīga : IHTIS, ����
Atjaunots ����.
Reizi mēnesī
Nr.�(����) — ��(����), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

���. Tukuma Laiks : Tukuma novada domes informatīvais izd. — Nr.� (febr. ����). — Tukums : Tukuma
novada dome, ����
Reizi mēnesī
Febr.(Nr.��) — dec.(Nr.��), ��-�� lpp. : il. ; �� cm.

����-�� ��� eks.

URL: www.tukums.lv
UDK ��

Ls �,�� Nr.

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

���. TV Diena : televīzijas un radio programmas. — Nr.�
(����). — Rīga : Diena, ����
Reizi nedēļā
�.-�.janv. — ��.dec.-��.dec., � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

���. Talsu Vēstis : laikr. Talsu, Dundagas un Rojas novadam / galv. red. E.Juhņevičs ; red. M.Balode. — Nr.�
(maijs ����). — Talsi : Talsu Vēstis, ����
Trīs reizes nedēļā
Nr.�(�����) — ���(�����), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
����-���� eks.

Ls �,�� Nr. ;

P i e l .: Avots (iznāk katrā otrā sestdienā).
ISSN ����-����
UDK ��
���. Tautas Veselība / red. Sarma Zvirbule. — Nr.�
(marts/apr. ����). — Brikši : Medicīnas prese, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�(�), �� lpp. : diagr., krās. il. ; �� cm.

P i e l .: Sirds veselības avīze.
P i e l .: Diabēta dienas avīze.
Iznāk arī krievu: Здоровье народа.
UDK ��

�� ��� eks.

URL: www.tavaizvele.lv
UDK ��
���. TaVa Programma / red. Inese Krakopa. — Nr.�
(marts ����). — Rīga : Izdevniecības nams „Petits”,
����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

���. TV Izklaide : laikr. „Diena” nedēļas žurnāls : aktīvās
atpūtas un TV ceļvedis nedēļai. — Nr.� (����).—
Rīga : Dienas Mediji, ����
Citas nosaukumziņas: laikr. „Diena” piel. : kino un
televīzijas programma no piektdienas līdz ceturtdienai �.��.janv. — �-��.maijs.
Reizi nedēļā
�.-��.janv. — ��.dec.-�.janv.(����), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

UDK ���
���. TV программа : самый популярный телегид :
бесплатное прил. / гл. ред. Валерия Смирнова. — Nr.�
(����). — Rīga : Izdevniecības nams „Fenster”, ����
Reizi nedēļā
Nr.��(���), �(���) — ��(���), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

���. Tava Izvēle : reklāmas laikr. Vidzemē / red. Aija
Bundule. — Nr.� (dec. ����). — Valmiera : Mārketinga un Reklāmas Aģentūra Laiks, ����
Divreiz mēnesī
Nr.���-���, � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

UDK ��

Ls �,�� Nr. ; �� ��� eks.

ISSN ����-����
URL: www.petits.lv
UDK ��
���. TeleVīzijas Programma / galv. red. Liene Kilbloka. — Nr.� (marts ����). — Rīga : Izdevniecības nams
„Fenster”, ����
Reizi nedēļā
Nr.��(���), �(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Universitātes Avīze : LU izd. / atb. par izd.
Gundega Krakopa, Keta Selecka-Trušinska. — Nr.� (sept.
����). — Rīga : LU preses centrs : LU Akadēmiskais
apgāds, ����
Iznāk žurnāla formātā.
Reizi ceturksnī
Pavasaris, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
URL: www.lu.lv/almamater
UDK ��
���. Vaduguns : Ziemeļlatgales laikr. / red. E.Gabranovs. — Nr.� (marts ����). — Balvi : Balvu Vaduguns, ����
Divreiz nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
���� eks.

Ls �,�� Nr. ; ����-

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

Ls �,�� Nr.

��

���. Vaiņodes Novada Vēstis : Vaiņodes novada domes
bezmaksas informatīvais izd. / atb. par izd. Egita Minka
Nr.�-�, Mārtiņš Fricsons Nr.�, Jana Planica Nr.�-��. — Nr.�
(janv. ����). — Vaiņode : Vaiņodes novada dome,
����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, � lpp. : il. ; �� cm.

���� eks.

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 ��

���. Varakļōnīts : neatkarīgs Varakļānu novada
laikr. / red. A.Jaunzeme, S.Zaburdajeva. — Nr.� (marts
����). — Varakļāni : Varakļōnīts, ����
Reizi mēnesī

���. Virtuves Viltībiņas : mājas kulinārija : kulinārijas
receptes garšīgi, veselīgi, pieejami. — Nr.� (����).—
Rīga : PRINTSHOP, ����
Iznāk žurnāla formātā.
Reizi mēnesī

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

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

���-��� eks.

UDK ��

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Varakļōnīts : neatkarīgs Varakļānu novada
laikr. / red. A.Jaunzeme, S.Zaburdajeva. — Nr.� (marts
����). — Varakļāni : Varakļōnīts, ����
Reizi mēnesī

���. Zemgale : reģionālais laikr. / galv. red. Sarmīte
Šmite. — Nr.� (apr. ����). — Dobele : Zemgale, ����
Trīs reizes nedēļā

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

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

��� eks.

UDK ��
���. Vecpiebalgas Novada Ziņas : Vecpiebalgas
novada pašvaldības izd. / red. Dzidra Ješkina. — Nr.�(�)
(����). — Vecpiebalga : Vecpiebalgas novada dome,
����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �, � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��
���. Ventas Balss / galv. red. Gundega Mertena ; galv.
red. vietnieks Imants Vīksne. — Nr.� (febr. ����).—
Ventspils : Ventas Balss, ����
Piecas reizes nedēļā
Nr.�-���, �, �� lpp. : il., krās. il. ; ��, �� cm.

Ls �,�� Nr. ; ���� eks.

Iznāk arī krievu: Вентас балсс.
ISSN ����-����
URL: www.ventasbalss.lv
UDK ��
���. Ventspils Novadnieks : Ventspils novada domes
informatīvais bezmaksas izd. / red. Dainis Veidemanis Nr.�,
�. — Nr.� (apr. ����). — Ventspils : Ventspils novada
dome, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-�, ��-�� lpp. : il. ; �� cm.

���� eks.

UDK ��
���. Vietējā : Latgales avīze / red. Pēteris Pīzelis. —
Nr.� (����). — Preiļi : Vietējā, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-���X
URL: www.latgale.lv
UDK ��
���. Virgas Vēstis : Virgas pagasta pārvaldes izd. / atb.
par izd. Liene Ķude Nr.�-��. — Nr.� (����). — Virga :
Virgas pagasta pārvalde, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �, � lpp. : il. ; �� cm.

UDK ��

��

��� eks.

Ls �,�� Nr. ; ����-���� eks.

P i e l .: Auces Novada Domes Vēstis (��.janv.,
��.febr., ��.martā, ��.apr., ��.maijā, ��.jūn., ��.jūl.,
��.aug., ��.sept., ��.okt., ��.nov., ��.dec.).
P i e l .: Dobeles Novada Ziņas (��.martā, ��.apr.,
��.maijā, �.jūn., ��.jūl., ��.aug., ��.sept., ��.okt.,
�.nov., ��.dec.).
ISSN ����-���X
UDK ��
���. Zemgales Ziņas / galv. red. Ligita Timma Nr.���, Evita Puriņa Nr.��-���. — Nr.� (okt. ����).—
Jelgava : Dienas Mediji, ����
Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
����-���� eks.

Ls �,��, �,�� Nr. ;

P i e l .: Dzīvespriekam.
P i e l .: TV Diena.
ISSN ����-����
URL: www.zz.lv
UDK ��
���. Ziemeļlatvija / galv. red. Ingūna Johansone. —
Nr.� (jūn. ����). — Valka : RPD, ����
Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
Nr. ; ����, ���� eks.

Ls �,��, �,��

P i e l .: Dzīvespriekam.
P i e l .: TV Diena.
ISSN ����-����
URL: www.ziemellatvija.lv
UDK ��
���. Zinātnes Vēstnesis : Latvijas Zinātnes padomes,
Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikr. / red. Zaiga Kipere. — Nr.� (sept. ����).—
Rīga : Latvijas Zinātnieku savienība, ����
Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il., tab. ; �� cm.

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

���. Zintnieks / galv. red. Terēza Laube ; red. vietniece
Antra Krastiņa. — Nr.� (����). — Rīga : Zintnieks,
����
Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.zintnieks.lv
UDK ��
���. Ziņu Lapa : Grobiņas novada domes izd. — Nr.�
(aug. ����). — Grobiņa : Grobiņas novada dome,
����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, � lpp. : il. ; �� cm.

���� eks.

UDK ��
���. ZKM : zviedru un citas krustvārdu mīklas / red. Elita
Grūbe. — Nr.� (okt. ����). — Rīga : Putņiks, ����
Reizi mēnesī
Nr.� — ��/��, �� lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-���X
UDK ��
���. Бабушкины секреты : народная целебная газ. —
Nr.� (����). — Rīga : PRINTSHOP, ����
Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Бизнес & Балтия : Балтийская деловая газета /
гл. ред. Юрий Алексеев ; исполн. ред. Вера Макроменко. — Nr.� (nov. ����). — Rīga : B&B Practicum,
����
Piecas reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; ��, �� cm.
Nr. ; �� ��� eks.

Ls �,��, �,��

P i e l .: Здоровье &.
P i e l .: Отдых ����.
P i e l .: Референт &.
P i e l .: Банки & финансы.
P i e l .: Бизнес & Балтия плюс.
ISSN ����-����
URL: www.bb.lv
UDK ��
���. Бизнес & Балтия плюс : прил. газете „Бизнес &
Балтия”. — Nr.� (okt. ����). — Rīga : B&B Practicum,
����
Sešas reizes gadā
Marts — maijs-jūn., okt., dec., ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

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

Ls �,�� Nr.

P i e l .: Дом, семья, досуг.
P i e l .: Телепрограмма.
Iznāk arī latviešu: Brīvā Daugava.
ISSN ����-����
URL: www.bdaugava.lv
UDK ��
���. Вентас балсс / гл. ред. Гундега Мертена ; зам.
гл. ред. Имантс Виксне N �-���. — Nr.� (����).—
Ventspils : Вентас Балсс, ����
Piecas reizes nedēļā
Nr.�-���, �, � lpp. : il., krās. il. ; ��, �� cm.

Ls �,�� Nr. ; ���� eks.

Iznāk arī latviešu: Ventas Balss.
ISSN ����-���X
URL: www.ventasbalss.ru
UDK ��
���. Вести : междунар. еженедельник / гл. ред. Владимир Шулаков ; зам. гл. ред. Карен Маркарян. — Nr.�
(jūl. ����). — Rīga : Fenster, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

���. Айболит : Здоровье. Медицина. Жизнь. — Nr.�
(����). — Rīga : Fenster, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

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

Ls �,�� Nr. ; �� ��� eks.

P i e l .: Даiджест.
P i e l .: TV программа.
ISSN ����-����
URL: www.ves.lv
UDK ��
���. Вести сегодня + : общественно-политическая
газ. Латвии с еженедельными прил. / гл. ред. Александр
Блинов ; отв. ред. Константин Гайворонский, Сергей
Тыщенко ; зам. гл. ред. Наталья Севидова. — Nr. �(����)
(febr. ����). — Rīga : Fenster, ����
Citas nosaukumziņas: общественно-политическая
газ. Латвии и ТВ-программа N �-��.
Reizi nedēļā
Nr.�(����) — ��(����), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
����� eks.

Ls �,�� Nr. ; �����-

Iznāk atsevišķi reizi nedēļā kā speciālizlaidums laikr.:
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 ��
���. 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, ����
Ikdienas
Nr.�(����) — ���(����), �-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
�� ���-�� ��� eks.

Ls �,�� Nr. ;

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 +.
ISSN ����-����
URL: www.ves.lv
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 ����-����
URL: www.baznica.info
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.
URL: www.pravoslavie.lv
UDK �
���. Даугавпилс : газ. : новости, краеведение, анализ
и прогноз событий междунар. и прочего масштаба /
гл. ред. Игорь Аверин. — Nr.� (jūn. ����). — Daugavpils : Игорь Аверин, ����
Neregulāri
Nr.����-����, �-�� lpp. : il. ; �� cm.

��-�� eks.

���. Деловые вести сегодня : еженедельное прил. к
газ. „Вести сегодня” / ред. Ольга Князева. — Nr.� (aug.
����). — Rīga : Fenster, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il., krās. il. ; �� cm .

���. Деменес зиняс / ред. Инна Дубовска. — Nr.�
(����). — Demene : Деменский волостной совет,
����
Reizi mēnesī
��� eks.

URL: www.demene.lv
UDK ��
���. Деменес зиняс / ред. Ольга Кушнер. — Nr.�
(����). — Demene : Деменский волостной совет,
����
Reizi mēnesī
��� eks.

���. Динабург вести : еженедельник Даугавпилса /
гл. ред. Роман Самарин. — Nr.� (janv. ����).—
Daugavpils : Dinaburg Media Group, ����
Reizi nedēļā
ISSN ����-����
URL: www.dinaburg.eu
UDK ��

��

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

Ls �,�� Nr. ; ����-

P i e l .: Tērauds LM (pie Nr.��, ��, ��, ���, ���, ���,
���, ���, ���, ���).
P i e l .: Больничная газета (pie Nr.���, ���).
P i e l .: Теплоснабжение (pie Nr.���).
P i e l .: Телепрограмма.
Iznāk arī latviešu: Kurzemes Vārds.
ISSN ����-����
URL: www.kurzemes-vards.lv
UDK ��

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

Ls �,�� Nr.

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

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

Ls �,�� Nr. ; ����-

P i e l .: Сканворды и анекдоты.
Iznāk arī latviešu: Latgales Laiks.
ISSN ����-����
URL: www.latgaleslaiks.lv
UDK ��
���. Лечебные вести / гл. ред. Ольга Петухова. —
Nr.� (����). — Rīga : Izdevniecības nams „Fenster”,
����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

URL: www.demene.lv
UDK ��

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

P i e l .: Газета здоровья сердца.
P i e l .: Газета дня диабета.
Iznāk arī latviešu: Tautas Veselība.
UDK ��

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

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

Janv.-dec., � lpp. : il. ; �� cm.

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

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

ISSN ����-����
UDK ��

Janv.-dec., � lpp. : il. ; �� cm.

���. Здоровье народа / ред. Сарма Звирбуле. — Nr.�
(marts/apr. ����). — Brikši : Medicīnas prese, ����
Sešas reizes gadā

Ls �,�� Nr.

���. Лечебные письма / гл. ред. Ольга Петухова. —
Nr.� (����). — Rīga : Izdevniecības nams „Fenster”,
����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

Ls �,�� Nr.

���. Лудзас земе : газ. Зилупского, Карсавского,
Лудзенского, Циблского краев / гл. ред. Эрика Бондаренко. — Nr.� (aug. ����). — Ludza : Лудзас земе,
����
Divreiz nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), �, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

���. Магазин сканвордов в странах Балтии : популярная игровая 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
���, ��� 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 .: Авто миллион.
P i e l .: Бригантина.
P i e l .: Будь здоров.
P i e l .: Женский клуб.
P i e l .: Зверье мое.
P i e l .: Земниекс.
P i e l .: Миллиончик.
ISSN ����-����
URL: www.million.lv
UDK ��

Ls �,�� Nr.

UDK ��
���. Новая газета / гл. ред. Марианна Вагале. — Nr.�
(janv. ����). — Jelgava : Dienas Mediji, ����
Trīs reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
���� eks.

Ls �,��, �,�� Nr. ;

P i e l .: Телепрограмма.
ISSN ����-����
URL: www.novaja.lv
UDK ��
���. Панорама Резекне. — Nr.� (okt. ����)Rēzekne : Панорама Резекне, ����
Divreiz nedēļā
Nr.�(����) — ���-���(����), ��-�� lpp. : il. ; �� cm.
����-���� eks.

.—

Ls �,��-�,�� Nr. ;

ISSN ����-����
URL: www.panorama-rezekne.lv
UDK ��
���. � min : бесплатная Рижская газ. / гл. ред. Зане
Атлаце. — Nr.� (aug. ����)-Nr.��(����) (��.jūn. ����). —
Rīga : Dienas Mediji, ����
Četras reizes nedēļā
Nr.�(���) — ��(����), � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

�� ��� eks.

Iznāk arī latviešu: � min : bezmaksas Rīgas avīze.
UDK ��
���. Ракурс : русская аналит. еженед. газ. + ТВ
программа на всю неделю : еженед. аналит. газ. / гл.
ред. Александр Шохат. — Nr.� (����). — Rīga :
Averti-R, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

���. МК-Латвия : ваш семейный еженедельник / гл.
ред. Юлия Соколова. — Nr.� (febr. ����). — Rīga :
PRINT MEDIA, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

P i e l .: МК-здоровье.
P i e l .: Телевизор.
ISSN ����-����
UDK ��

����-�� ��� eks.

ISSN ����-����
URL: www.rakurs.lv
UDK ��
���. Резекненские вести : газ. г.Резекне, Резекненского 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.

���. Мудрая бабушка : газ. о медицине. — Nr.�
(����). — Rīga : PRINTSHOP, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Народный целитель : газ. о нетрадиционной медицине. — Nr.� (����). — Rīga : PRINTSHOP, ����
Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il. ; �� cm.

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

Ls �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Ludzas Zeme.
UDK ��

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

���. Неделя Огре : еженедельная городская газета. — Nr.� (marts ����). — Ogre : Ketner, ����
Reizi nedēļā

Iznāk arī latviešu: Rēzeknes Vēstis.
ISSN ����-����
URL: www.rv.lv
UDK ��
���. Русский размер : еженедельник сканвордовгигантов : прил. к газ. „Вести сегодня”. — Nr.� (janv.
����). — Rīga : Izdevniecības nams „Fenster”, ����
Reizi nedēļā
Nr.��-��, �-��, � lpp. : il., krās. il. ; �� cm .

UDK ���

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

��

���. Сами о себе : газ. Рус. средней школы-лицея /
ред. Д.Данченок N �-��, В.Романова N ��-��. — Nr.� (nov.
����). — Daugavpils : Рус. средняя школа-лицей,
����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il. ; �� cm.

URL: www.licejs.lv
UDK ��
���. Сейчас : еженедельник Даугавпилса / гл. ред.
Ирина Хотулева. — Nr.� (nov. ����). — Daugavpils :
Dautkom Plus, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr. ; �� ��� eks.

ISSN ����-����
URL: www.dautkom.lv
UDK ��
���. � секретов : еженедельник / гл. ред. Александр
Черевченко ; исполн. ред. Ольга Жукова N �-�� ;
зам. гл. ред. Влада Волконская N ��-��. — Nr.� (dec.
����). — Rīga : Fenster, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
�� ��� eks.

Ls �,�� Nr. ; �� ���-

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

P i e l .: Прощай, Ванкувер! (pie Nr.��).
P i e l .: Образование-���� (pie Nr.��, ��).
P i e l .: Сделано в Латвии (pie Nr.��).
P i e l .: Сканворд для всей семьи.
P i e l .: Спорт и отдых (pie Nr.��).
P i e l .: Теплый дом (pie Nr.���).
P i e l .: „Телеграф” в Резекне (pie Nr.���).
P i e l .: „Телеграф” на Ванкувер (pie Nr.��).
P i e l .: „Телеграф” на своем месте : совместное
приложение с ЛХФ (pie Nr.���).
P i e l .: Чистая Латвия (pie Nr.��).
P i e l .: Юрмала-���� (pie Nr.���).
P i e l .: Телепрограмма.
P i e l .: Телеграф ЖЗЛ : Жизнь замечательных
людей.
ISSN ����-����
URL: www.telegraf.lv
UDK ��
���. Телепрограмма / ред. Алла Барановская. — Nr.�
(����). — Rīga : Petits, ����
Reizi nedēļā
Nr.��, �-��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

���. Хит-парад кроссвордов : лучшие игры для
разума. — Nr.�� (����) — . — Rīga : Putņiks, ����
Reizi mēnesī
Nr.� — �/��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

���. 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.
�� ��� eks.

Ls �,�� ; �� ���-

P i e l .: Здоровье.LV
P i e l .: Сезон.
P i e l .: Супер кросс.
P i e l .: Телепрограмма.
ISSN ����-����
URL: www.subbota.com
URL: www.petits.lv
UDK ��

���. Хорошее чтиво : международный дайджест :
ежемесячная газ. : домашняя газ. для всей семьи / гл.
ред. Владимир Шулаков. — Nr.� (jūn. ����).—
Rīga : Fenster, ����
Reizi mēnesī
Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

Ls �,�� Nr.

P i e l .: Life (iznāk no ��.jūl. trešdienās).
P i e l .: Деловой „Телеграф” (iznāk pirmdienās).
P i e l .: Еврожизнь (iznāk pirmdienās).
P i e l .: Латвия — Азербайджан (pie Nr.��).
P i e l .: Латвия — Беларусь (pie Nr.���).
P i e l .: Латвия — Германия (pie Nr.���).
P i e l .: Латвия — Россия (pie Nr.���).
P i e l .: Мой дом (pie Nr.��).
P i e l .: Мой сад (pie Nr.��).

��

Ls �,�� Nr.

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

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

���. Телеграф : ежеднeвная газета Латвии / и.о. гл.
ред. Александр Краснитский N �-���, гл. ред. N ���-��� ;
зам. гл. ред. Александр Видякин N �-��, Андрей Шведов
N �-���, гл. ред. N ���-��� ; ред. Сергей Павлов N ��-���,
Марина Михайлова N ��-���, Владимир Иванов N �����, Ольга Портнова N ��-���, Кристина Моисеева N �����. — Nr.� (nov. ����). — Rīga : News Media Group,
����
Piecas reizes nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), ��-�� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

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

Ls �,�� Nr. ;

P i e l .: Деловой час.
P i e l .: Домашний час (iznāk trešdienās).
P i e l .: Футбольный клуб (iznāk otrdienās).
P i e l .: Телепрограмма.
ISSN ����-����
URL: www.chas-daily.com
UDK ��
���. Эзерземе : газ. Аглонского, Краславского
и Дагдского края / ред. Эрика Степиня. — Nr.� (dec.
����). — Krāslava : LER-�, ����
Divreiz nedēļā
Nr.�(����) — ���(����), � lpp. : il. ; �� cm.

Iznāk arī latviešu: Ezerzeme.

Ls �,�� Nr.

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

���. Экспресс газета в Балтии / гл. ред. Сергей
Никитин ; ведущий ред. Юрий Петляков. — Nr.�
(����). — Maskava ; Rīga : Проф-Медиа-Пресс :
Petits, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.eg.ru
UDK ��

Ls �,�� Nr.

II

DAĻA

ŽURNĀLI, BIĻETENI UN RAKSTU KRĀJUMI
���. Acta Prosperitatis. �, Komunikācija publiskajā
telpā : zinātniskie raksti / Biznesa augstskola Turība ; galv.
red. Ilmārs Vīksne ; red. un sast. Velga Vēvere. — Nr.�
(����). — Rīga : Biznesa augstskola Turība, ����
Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.
Nr.�, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.

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 val.
Nr.�(��), �(��), ��, �� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Adventes vēstis : Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības izd. / galv. red. Tatjana Tomsone. —
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: www.agrotops.lv
UDK ��

Līdz sēj.�� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Gadskārtējs
Sēj.��, ��� lpp. ; �� cm.

��� eks.

ISSN ����-����
UDK �
���. Amber Cat : журн. о кошках — любителям и
профессионалам / гл. ред. Лариса Блажевич N �-�, Анна
Чейч-Султан N �. — [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 ����-����
URL: www.ambercat.lv
UDK ��
���. Amber Dog : журн. о собаках — любителям и
профессионалам / гл. ред. Лариса Блажевич N �-��, Анна
Чейч-Султан N ��/�. — 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: www.amberdog.lv
UDK ��
���. Arheologu pētījumi Latvijā ����. un ����.gadā /
Latvijas Arheologu biedrība ; sast. J.Urtāns, I.Virse. —
[Sēj.�] (����). — Rīga : Nordik, ����
Neregulāri
����, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
UDK �

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

���. Arheoloģija un etnogrāﬁja. ��, Starptautiskās
konferences „Francis Balodis. Arheoloģija un laiks. Profesoram F.Balodim — ���” materiāli un jaunākie pētījumi
Latvijas arheoloģijā / LU Latvijas Vēstures institūts ; sast.
Antonija Vilcāne. — � (����). — Rīga : Zinātne, ����
Neregulāri

Laid.��, ��� lpp. : diagr., il., tab. ; �� cm.

Sēj.��, ��� lpp. : il., tab., sh., kartes ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
UDK ���
���. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu
krājums = Current issues in literary research : conference
procudings volume / Liepājas Universitātes Literatūras
katedra, Kurzemes Humanitārais institūts, LU Literatūras,
folkloras un mākslas institūts ; sast. Zanda Gūtmane ;
literārā red. Dzintra Šulce. — Sēj.� (����). — Liepāja :
LiePA, ����

ISBN ���-����-���-��-�
ISSN ����-����
UDK �
UDK ��
���. Astes : žurnāls visiem, kas mīl dzīvniekus / galv.
red. Anda Sestule Nr.�-�, Zane Piļka Nr.�-�� ; red. vietniece
Ieva Štāle Nr.�-� ; red. Ligita Timma Nr.��. — Nr.� (janv.
����). — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””,
����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

��

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

Nr.�-��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

���. �. Latvijas matemātikas konference : Valmiera,
�.-��.aprīlis, ���� : tēzes = �th Latvian mathematical
conference : Valmiera, April �-��, ���� : abstracts / Latvijas
Matemātikas biedrība, Vidzemes Augstskola, Latvijas
Universitāte. — Nr.� (����). — Valmiera : Latvijas
Matemātikas biedrība : Vidzemes Augstskola : Latvijas
Universitāte, ����
Līdz Nr.� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Gadskārtējs
Nr.�, �� lpp. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK �
���. Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē : Rīgas Tehniskās koledžas zinātniskie raksti = Higer
professional education in theory and practice : scientiﬁc
proceedings of Riga Technical College / Rīgas Tehniskā
koledža. — Sēj.� (����). — Rīga : RTU, ����
Līdz sēj.� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.
Sēj.�, ��� lpp. : att., diagr., il., tab. ; �� cm.

��� eks.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.egmont.lv
UDK ���.�
���. Ātruma Cilts / red. Ilze Aperāne. — Nr.� (aug.
����). — Rīga : CorpMedia, ����
Titlp. un uz vāka uzrādīts arī nos.: Motors & Sports.
Reizi mēnesī
Nr.�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,��.

Turpinājums no izdevumu: Motors & Sports.
ISSN ����-����
UDK ���/���
���. B Formāts : biznesa augstskolas „Turība” žurnāls /
red. Gundega Blumberga. — Nr.� (����). — Rīga :
Biznesa augstskola Turība, ����
Reizi ceturksnī
Nr.��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

URL: www.turiba.lv
UDK ��
���. Baltfort : Балтийский военно-исторический
журн. = Baltic military history magazine / гл. ред.
Юрий Мелконов ; ред. Светлана Данилина. — Nr.�
(����). — Rīga : Gvards, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), ���, ��� lpp. : il. ; �� cm.

���. Auto Bild Latvija / galv. red. Ilmārs Līkums Nr.�� ; red. Ojārs Vētra ; galv. red. p.i. Inga Kroiča Nr.�-��. —
Nr.� (maijs ����). — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls
„Santa””, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

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

ISSN ����-����
URL: www.baltfort.com
UDK ��
���. Baltic Journal of Coleopterology / editor in
chief Arvīds Barševskis. — Sēj.�, Nr.�/� (����).—
Daugavpils : Daugavpils University Institute of Systematic
Biology, ����
Divreiz gadā
Sēj.��, Nr.�, ��� lpp. : il., tab. ; �� cm.

���. Auto Foto : pārdošanā : viss, kas brauc, peld un
lido! — Nr.� (sept. ����). — Rīga : Petits, ����
Nr.�, ��, �� iznāk kopā ar katalogu „domfoto.lv” vienā
izdevumā, lasāms no abām pusēm.
Divreiz mēnesī
Latviešu, krievu val.
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.autofoto.lv
URL: www.reklama.lv
UDK ��
���. AutoEuro. — Nr.� (apr. ����)diju grupa Partneri, ����
Reizi nedēļā

ISSN ����-����
URL: www.bjc.sggw.waw.pl
UDK �
���. Baltic Journal of Coleopterology / editor in
chief Arvīds Barševskis. — Sēj.�, Nr.�/� (����).—
Daugavpils : Institute of Systematic Biology Daugavpils
University, ����
Divreiz gadā
Sēj.�, Nr.�-�, vienlaidu numerācija, ��� lpp. : il., tab. ; �� cm.

. — Rīga : Me-

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

ISSN ����-����
URL: www.autoeuro.lv
UDK ��
���. Avene : žurnāls meitenēm / galv. red. Māra
Lazdāne-Avota ; red. Sandra Spudiņa. — Nr.� (marts
����). — Rīga : Egmont Latvija, ����
Divreiz mēnesī

ISSN ����-����
URL: www.bjc.sggw.waw.pl
UDK �
���. Baltic Journal of Psychology = Baltijas Psiholoģijas
Žurnāls / University of Latvia = Latvijas Universitāte ;
editors Solveiga Miezītis, Malgožata Raščevska. — Sēj.�,
Nr.� (����). — Rīga : Latvijas Universitāte. Psiholoģijas nodaļa, ����
Divreiz gadā
Sēj.��, Nr.�-�, �� lpp. : tab. ; �� cm.

ISSN ����-���X
UDK ���.�

��

���. Baltic Outlook / red. Uldis Tīrons janv.-apr., Inese
Tamsone janv.-apr., Ieva Lešinska-Geibere janv.-apr., Ilze
Pole maijs-jūn. — Nr.� (aug. ����). — Rīga : Rīgas
Laiks, ����
Reizi mēnesī
Janv.-jūn., �� lpp. : kartes, krās. il. ; �� cm.

UDK ��
���. Baltijas Koks : mežs un kokapstrāde / galv. red.
Dzidra Smiltēna ; izpildred. Jānis Kulmanis Nr.�-�, Pauls
Beķeris Nr.�-��. — Nr.� (maijs ����). — Rīga : Balti,
����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

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

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

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

Ls �,�� Nr.

URL: www.lbds.lv
UDK �
���. Barbie. — Nr.� (sept. ����)Latvija, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

. — Rīga : Egmont
Ls �,�� Nr.

P i e l .: Barbie Fantāzija (Nr.�-�).
P i e l .: Barbie katalogs ���� (pie Nr.��).
ISSN ����-����
URL: www.egmont.lv
UDK ���-��
���. The Best Magazine / galv. red. Ivo Rode. — [Nr.�]
(sept. ����). — Rīga : Big Brothers, ����
Reizi mēnesī
Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.thebestmagazine.lv
UDK ��
���. Bibliotēku Pasaule [elektronisks resurss] : izd.
par aktualitātēm un norisēm bibliotēkās / galv. red. Anna
Mauliņa ; red. Jana Dreimane, Marlēna Krasovska. — Nr.��
(����). — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, ����
Divreiz gadā
Nr.��-��, ���, ��� lpp. : krās. il.

ISSN ����-����
URL: www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/
biblioteku-pasaule/zurnala-numuri
UDK ��
���. Bilance : grāmatvedība, likumdošana, ﬁnanses :
žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un ﬁnansēm /
galv. red. Guntars Gūte ; red. Vita Zariņa. — Nr.� (janv.
����). — Rīga : Lietišķās informācijas dienests, ����
Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.

��

���. Biškopis : biškopības žurnāls / galv. red. N.Laukmane. — Nr.� (jūl. ����). — Rīga : Nadīna L, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il., krās. il., tab. ; �� cm.

���. Baptistu vēstnesis : Latvijas Baptistu draudžu
savienības padomes informatīvs izd. / Latvijas Baptistu
draudžu savienība. — Nr.� (marts ����). — Rīga :
Latvijas Baptistu draudžu savienība, ����
Oktobrī nos.: Baptistu vēstneša info.
Reizi mēnesī

Sept., nov., ���, ��� lpp. : krās. il. ; �� cm.

P i e l .: Atbalsts mazajiem uzņēmējiem — viegla
darbības uzsākšana, vienkārša grāmatvedība un
draudzīgi nodokļi (pie Nr.��).
P i e l .: Ko sēsi, to pļausi jeb par uzskaiti augkopībā
(pie Nr.��/��).
P i e l .: Uzņēmuma gada pārskata sastādīšana (pie
Nr.�).
ISSN ����-����
URL: www.bilance.lid.lv
UDK ��

Ls �,�� Nr.

���. Biznesa Psiholoģija / galv. red. Elga Zēģele. —
[Nr.�] (aug. ����). — Ikšķile : Saules Bite, ����
Sešas reizes gadā
Febr.-marts (Nr.��) — dec.-janv. (����) (Nr.��), ��, �� lpp. : krās. il. ;
�� cm.
Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���.�
UDK ��
���. Brīvdienu Žurnāls Vakara Ziņas / atb. red. Sandris
Vanzovičs ; red. Reinis Kļavis, Ērika Šmeļkova Nr.�-�. —
Nr.� (maijs ����). — Rīga : Mediju nams, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Būvēt : izdevīgi, mūsdienīgi, profesionāli / galv.
red. Lolita Rūsiņa. — Nr.� (jūn. ����)-� (���) (����). —
Rīga : Masts, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — �(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

Sākot ar Nr.�(���), turpina iznākt vienos vākos ar
žurnālu „Pārvaldnieks”, lasāms no abām pusēm.
ISSN ����-����
UDK ��
���. Būvniecība Latvijā : informatīvais apskats. — Nr.�
(����). — Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde,
����
Reizi ceturksnī
Nr.�-�, � lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

ISSN ����-����
URL: www.csb.gov.lv
UDK ��
���. CAD/CAM/CAE Observer : информ.-аналит. PLMжурн. / гл. ред. Ю.С. Суханов ; отв. ред. Ю.А. Береза ;
ред. С.И. Павлов. — Nr.� (sept. ����). — Rīga : CAD/
CAM Media Publishing, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

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

���. Ceļotāju apsekojumu rezultāti : informatīvais
apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd.
Edīte Miezīte. — [Nr.�] (����). — Rīga : LR Centrālā
statistikas pārvalde, ����
Divreiz gadā

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

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

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

URL: www.csb.gov.lv
UDK ��

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

���. Ceļš : LU Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izd. / galv. red. Juris Cālītis ;
atb. red. Valdis Tēraudkalns. — Nr.� (����). — Rīga :
LU Teoloģijas fakultāte : LU Akadēmiskais apgāds, ����
Gadskārtējs

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

Nr.��, ��� lpp. ; �� cm.

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

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
UDK �
UDK ���
���. Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas : ��.starptautiskās
studentu zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums, ����.gada ��.aprīlis / Rēzeknes Augstskola. Inženieru fakultāte. — Sēj.�� (����). — Rēzekne : RA
Izdevniecība, ����
Līdz sēj.�� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
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. ; �� cm.

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

���. Cosmopolitan : sieviešu žurnāls Nr.� / galv. red.
Santa Kristiāna Zāmuele ; red. Baiba Gabranova janv.marts, Ērika Bērziņa, Zane Nikodemusa janv.-jūn. — Nr.[�]
(marts ����). — Rīga : I & L Publishing, ����
Reizi mēnesī
Janv.-dec., ��-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: Cosmo kāzas (jūl.).
P i e l .: Horoskopu pielikums ���� (janv.).
ISSN ����-����
URL: www.cosmo.lv
UDK ��
���. �� Plus / galv. red. Gunta Barbāne Nr.�. — Nr.�
(dec. ����). — Rīga : Izdevniecība LĢC, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Daba un muzejs / LR Vides ministrija, Latvijas
Dabas muzejs ; atb. par izd. Guna Bagrade. — Laid.�
(����). — Rīga : Latvijas Dabas muzejs, ����
Neregulāri
Nr.�, ��� lpp. : att., il., krās. il., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �
UDK ���
���. Dambo : bērniem no � gadiem. —
(����). — Rīga : Egmont Latvija, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

���. CommunicatoR / гл. ред. Борис Борисов. — Nr.�
(����). — Rīga : Baltic International Academy, ����
Divreiz gadā
Krievu, angļu, latviešu val.
Nr.�/�, ��� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: Karpu lietas (maijs-aug.).
P i e l .: �� Latvijas copes vietas (maijs).
ISSN ����-����
URL: www.copeslietas.lv
UDK ��

Nr.�

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.egmont.lv
UDK ���-��
���. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem : informatīvais apskats / LR Centrālā statistikas
pārvalde ; atb. par izd. Ervīns Rekke. — Nr.� (����).—
Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, ����
Apskats par ����.g. datēts ar ���� Nr.�.
Divreiz gadā
Nr.�-�, �� lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

��

URL: www.csb.gov.lv
UDK ��
���. Darba samaksas izmaiņas : informatīvais apskats /
LR Centrālā statistikas pārvalde. — Nr.� (����).—
Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, ����
Apskats par ����.g. �.cet. datēts ar ���� Nr.�.
Reizi ceturksnī
Nr.�-�, �� lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

URL: www.csb.gov.lv
UDK ��

ISBN ���-����-��-���-� (�)
ISBN ���-����-��-���-� (�)
UDK ��
UDK �
UDK �
���. Dārza Pasaule / galv. red. Sandra Ruska ; red. Līvija
Zēberliņa, Jolanta Cielava. — Nr.� (dec. ����).—
Rīga : Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

���. Darbaspēka izmaksas : informatīvais apskats / LR
Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd. Ervīns Rekke. —
[Nr.�] (����). — Rīga : LR Centrālā statistikas
pārvalde, ����
Neregulāri

Ls �,�� Nr.

P i e l .: Darām tā.
P i e l .: Palīgs dārzā.
P i e l .: Dārza Pasaules Bibliotēka.
ISSN ����-����
URL: www.darzapasaule.lv
UDK ��

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

UDK ��
���. Dari Pats : īsteno savas idejas! / galv. red. Normunds 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: www.daripats.lv
UDK ��
���. Dari Pats Bibliotēka : žurnāla „Dari Pats” piel. /
galv. red. Normunds Lisovskis. — Nr.� (����).—
Rīga : Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����
Nr.� nos.: ��� meistarstiķi.
Neregulāri
Nr.�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,��.

ISSN ����-����
URL: www.daripats.lv
UDK ��
���. Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas =
Computer Science and Information Technologies / galv.
red. Jānis Bārzdiņš ; atb. red. Rūsiņš-Mārtiņš Freivalds,
Jānis Bičevskis. — Sēj.� (����). — Rīga : Latvijas
Universitāte, ����
Neregulāri
Sēj.���, ��� lpp. : att. ; �� cm. — (Latvijas Universitātes raksti).

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ���
���. Daugavpils Universitātes ��.starptautiskās
zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the
��st International Scientiﬁc Conference of Daugavpils
University / Daugavpils Universitāte. Daugavpils Universitātes Zinātņu daļa, Daugavpils Universitātes Jauno
zinātnieku asociācija = Daugavpils University. Science Department of Daugavpils University, Daugavpils University
Association of Young Researchers ; atb. par izd. Dmitrijs
Oļehnovičs. — Sēj.� (����). — Daugavpils : Saule,
����
Līdz ���� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Divreiz gadā
Teksts latviešu, angļu, krievu val.
Sēj.�-�, vienlaidu numerācija, ��� lpp. : att., diagr., il., tab. ; �� cm.

��

���. Dārza Pasaules Bibliotēka : žurnāla „Dārza Pasaule” piel. / galv. red. Sandra Ruska ; red. Līvija Zēberliņa,
Jolanta Cielava. — [Nr.]� (ziema ����). — Rīga :
Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����
Nr.� nos.: Tomāti un gurķi.
Nr.� nos.: Augļu dārzs.
Nr.� nos.: Aizsaules dārzi.
Nr.� nos.: Ziemcietes jaunai vasarai.
Reizi ceturksnī
Nr.�(�) — �(��), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.darzapasaule.lv
UDK ��
���. Dārzā / red. Ingūna Gudrupa. — Nr.� (dec.
����). — Rīga : Masts, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Dārzs un Drava : vecākais un zinošākais dārzkopības žurnāls Baltijas valstīs / red. Sabīna Alta ; goda
red. Aldonis Vēriņš. — Nr.� (maijs ����). — Rīga :
Izdevniecība „Saimnieks LV”, ����
Reizi mēnesī
Nr.�/�(���/���) — ��/��(���/���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.darzsundrava.lv
URL: www.saimnieks.lv
UDK ��
���. DEKO : dārzs, būvniecība, dizains, interjers / galv.
red. Zita Ramma janv. — apr./maijs, Agnese Kleina jūn./
jūl. — dec. ; galv. red. vietniece Tīna Kempele janv. — okt./
nov. ; māksl. red. Arnis Martinelli janv. — aug./sept., Jānis
Dripe okt./nov. — dec. — Nr.� (sept. ����). — Rīga :
Žurnāls „Santa”, ����
Reizi mēnesī
Janv.-dec., �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK �

Ls �,�� Nr.

���. Demogrāﬁskās statistikas galvenie rādītāji ����.
gadā : informatīvs apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd. Elmīra Seņkāne. — Nr.� (����).—
Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, ����
Gadskārtējs

Nr.�(janv.) — ��(���)(dec.), �� lpp. : att., krās. il., tab. ; �� cm.

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

���. Donalds Daks. — Nr.� (maijs ����)Egmont Latvija, ����
Divreiz mēnesī

URL: www.csb.gov.lv
UDK ��

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

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

���. Dialekta matērija un tulkojuma idiolekts = The
substance of dialect and the idiolect of translation =
Материя диалекта и идиолект перевода / Daugavpils
Universitāte. Humanitārā fakultāte. Komparatīvistikas
institūts ; red. Oksana Komarova, Jeļena Koroļova. —
Sēj.�� (����). — Daugavpils : Daugavpils Universitātes
Akadēmiskais apgāds „Saule”, ����
Līdz sēj.�� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Gadskārtējs
Sēj.��, ��� lpp. : il. ; �� cm. — (Komparatīvistikas institūta almanahs).

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
UDK �
���. Dienas Ēdieni / galv. red. Solvita Smiļģe. — Nr.�
(okt. ����). — Rīga : Dienas Žurnāli, ����
Divreiz mēnesī
Nr.�-�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.egmont.lv
UDK ���-��
���. Dziedniecības Noslēpumi : žurnāla „Omītes Zālītes” speciālizlaidums. — Nr.� (����). — Rīga :
PRINTSHOP, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Dziednieku Receptes : žurnāla „Omītes Zālītes” speciālizlaidums. — Nr.� (����). — Rīga :
PRINTSHOP, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�-�, �� lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

ISSN ����-����
UDK ��
���. digital times : журнал поколения, живущего
в эпоху Internet / гл. ред. Дэги Караев. — Nr.� (sept.
����). — Rīga : Megaplus, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — �(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.digitaltimes.lv
UDK ���
���. Discourse and communication for sustainable
education / Institute of Sustainable Education. Daugavpils
University ; editor in chief Astrīda Skrinda. — Sēj.�, Nr.�
(����). — Daugavpils : Daugavpils University, ����
Divreiz gadā
Sēj.�, Nr.�-�, ���, �� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : Starptautiskās zinātniskās konferences raksti = Animals. Health.
Food Hygiene : International scientiﬁc conference proceedings / LLU Veterinārmedicīnas fakultāte = Latvia university of Agriculture Faculty of Veterinary Medicine ;
atb. par izd. Edīte Birģele ; red. Līga Kovaļčuka. — �.sēj.
(����). — Jelgava : LLU Veterinārmedicīnas fakultāte,
����
Reizi divos gados
Latviešu, angļu val.
����, ��� lpp. : tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Dzīvo Vesels! : dabas dziedinošais spēks. — Nr.�
(����). — Rīga : PRINTSHOP, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.

���. Dizaina Studija : telpa, forma, laiks / galv. red.
Sandra Krastiņa ; red. Ilze Martinsone, Inese Pētersone ;
māksl. Ingrīda Zābere. — Nr.� (maijs/jūn. ����).—
Rīga : Neputns, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

. — Rīga :

Ls �,�� Nr.

P i e l .: Dizaina skola.
ISSN ����-����
URL: www.dizainastudija.eu
UDK �

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Economic Science for Rural Development : proceedings of the international scientiﬁc conference / editor
in chief and responsible compiler of the proceedings Aija
Eglīte. — Nr.� (����). — Jelgava : [LLU Ekonomikas
fakultāte], ����
Līdz Nr.�� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Neregulāri
Angļu, latviešu, krievu val.
Nr.��-��, ���-��� lpp. : diagr., il., sh., tab. ; �� cm.

���. Doctus : žurnāls ārstiem un farmaceitiem / galv.
red. Diāna Ričika ; zin. red. Liesma Baltā Nr.�-� ; lit. red.
Antra Lezdiņa ; medicīnas red. Santa Rozīte Nr.�-��. — Nr.�
(����). — Rīga : Izdevniecība Pilatus, ����
Reizi mēnesī

ISBN ���-����-����-�-� (��)
ISBN ���-����-����-�-� (��)
ISBN ���-����-����-�-� (��)
ISSN ����-����
UDK ��

��

���. Economics & Management : International conference : April ��-��, ����, Riga Technical University / ICEM,
International Conference „Economics and Management”
���� ; editor in chief G.Startiene. — [Sēj.�] (����).—
Rīga : RTU Publishing House, ����
Gadskārtējs
Angļu, lietuviešu val.

���. Engineering for Rural Development : �th International scientiﬁc conference : proceedings : May ����, ���� / Latvia University of Agriculture. Faculty of
Engineering. — [Sēj.�] (����). — Jelgava : Latvia University of Agriculture, ����
Līdz ���� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Gadskārtējs

[Sēj.�], ��� lpp. ; �� cm.

[Sēj.�], ��� lpp. : diagr., il., sh., tab. ; �� cm.

��� eks.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��
UDK ��

ISSN ����-����
UDK ��

���. Ekonomika un vadības zinātne : Economics and
Management / galv.
red. Ismena Revina ���.sēj., Edvīns Vanags ���.sēj., Elena Dubra ���.sēj., Ludmila Bandeviča ���.sēj. — Sēj.� (����). — Rīga : Latvijas Universitāte, ����
Neregulāri
Latviešu, angļu val.
Sēj.���, ���, ���, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas Universitātes
raksti).

ISBN ���-����-��-���-� (���.sēj.)
ISBN ���-����-��-���-� (���.sēj.)
UDK ��
UDK ��

Sēj.�, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.
��� eks. — (Rīgas Tehniskās
universitātes Inženierekonomikas fakultātes zinātniskie raksti = Scientiﬁc
Proceedings of Faculty of Engineering Economics Riga Technical University ;
�.sēj.).

ISSN ����-����
UDK ��
���. Energo forums : enerģētikas nozares jaunumu
apskats, diskusijas, analīze / AS „Latvenergo”. — Nr.� (jūn.
����). — Rīga : Latvenergo, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), �� lp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

URL: www.latvenergo.lv
UDK ��
���. Energoresursu izmaksas ����.gadā : informatīvais
apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd.
Vera Kriško. — [Nr.�] (����). — Rīga : LR Centrālā
statistikas pārvalde, ����
Gadskārtējs
[Nr.�], � lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

URL: www.csb.gov.lv
UDK ��
���. Enerģija un Pasaule : E & P / red. Edīte Kalniņa ;
zin. red. Kārlis Brinķis. — Nr.� (����). — Rīga :
Enerģija un Pasaule, ����
Sešas reizes gadā
ISSN ����-����
URL: www.eunp.lza.lv
UDK ��

��

Sēj.�, Nr.�-�, ��� lpp. : il., kartes, tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
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.
Nr.

���. Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā = Economic Research in Business / galv. red. A.Magidenko. —
Sēj.� (����). — Rīga : RTU izdevniecība, ����

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

���. Environmental and experimental biology / University of Latvia ; editor in chief Gederts Ievinsh. — Sēj.�,
Nr.�-�, (����). — Rīga : Latvijas Universitāte, ����
����-���� iznāca kā Latvijas Universitātes rakstu sēj.
Reizi ceturksnī

Ls �,�� Nr.

Ls �,��, �,��

ISSN ����-����
UDK ���.�
���. FHM : For Him Magazine : Latvija / galv. red. Kaspars Zaviļeiskis janv.-jūl./aug. ; galv. red. vietnieks Sandris
Metuzāls janv.-jūl./aug., galv. red. sept./okt.-nov. ; red.
Artis Kamals ; galv. red. vietnieks Kaspars Ozols sept./
okt.-nov. — [Nr.�] (okt. ����). — Rīga : Izdevniecība
„Lilita”, ����
Reizi mēnesī
Febr.(��) — nov.(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: FHM vāka meitene ��.
ISSN ����-���X
URL: www.�m.lv
UDK ��
���. Floristika / galv. red. Nadīna Laukmane. — Nr.�
(marts ����). — Olaine : Nadīna L, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.ﬂoristiem.lv
UDK �
���. Forbes / galv. red. v.i. Rolands Feldmanis Nr.�-�,
ﬁnanšu virsred. Nr.�-� ; red. vietnieks Āris Jansons Nr.� ;
galv. red. Tīna Ķuze Nr.�-�. — Nr.� (jūn. ����).—
Rīga : SK Media, ����
Žurnālu „Forbes” (ASV) dibinājis B.C. Forbes ����.
gadā.
Reizi mēnesī
Nr.�-�, ���-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.

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

Ls �,�� Nr. ; ����� eks.

���. Foto Kvartāls / galv. red. Alise Tīfentāle ;
foto red. Zenta Dzividzinska. — Nr.� (marts/apr./maijs
����). — Rīga : Neputns, ����
Sešas reizes gadā
Latviešu, angļu val.

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

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

���. Globālā krīze: kriminālo realitāšu aprises :
starptautiskais zinātnisko darbu krājums : par Baltijas kriminoloģiskās konferences „Sabiedrība. Cilvēks. Drošība.
����” materiāliem, ����.gada �.-�.aprīlī, Rīgā, Latvijā /
Baltijas Starptautiskā akadēmija ; SBS (Society Person
Security) ; galv. red. M.Černousovs ; galv. red. vietniece
G.Beliha. — [�.sēj.] (����). — Rīga, ����
Neregulāri
Latviešu, angļu, krievu val.

Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-���X
UDK �
���. Frank’s : unisex literature / galv. red. Ilze Pole ;
māksl. red. Marika Štrāle. — Rudens (����). — Rīga :
Frank’s House, ����
Reizi ceturksnī
Pavasaris-vasara, ���, ��� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

ISSN ����-����
UDK �

����, ��� lpp. : il., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��

���. Galerija : galeriju ceļvedis = the gallery guide =
путеводитель по галереям. — Nr.� (����). — Rīga,
����
Reizi ceturksnī
Latviešu, angļu, krievu val.
Janv.[Nr.��] — dec.[Nr.��], �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �
���. Garšīgs : žurnāls visiem, kas ēd / red. Signe
Šēnfelde janv.-maijs ; red. p.i. Iveta Galēja jūn. — Nr.� (apr.
����). — Rīga : ALI S, ����
Reizi mēnesī
Janv.-jūn., ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,��, �,��

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.garsigs.lv
UDK ��
���. Gaudeamus ���� : referātu krājums = сборник
докладов / Sociālo tehnoloģiju augstskola = Высшая школа социальных технологий ; red. V.Cielava, L.Kaļiņina,
T.Teļegina. — [Krāj.�] (����). — Rīga : Sociālo tehnoloģiju augstskola, ����
Gadskārtējs
Latviešu, krievu val.
[Krāj.�], �� lpp. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
URL: www.sta-edu.lv
UDK ��
���. Gaudeamus ���� : referātu krājums = сборник
докладов / Sociālo tehnoloģiju augstskola = Высшая школа социальных технологий ; red. V.Cielava, L.Kaļiņina,
T.Teļegina. — [Krāj.�] (����). — Rīga : Sociālo tehnoloģiju augstskola, ����
Gadskārtējs
[Krāj.�], �� lpp. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
URL: www.sta-edu.lv
UDK ��
���. GEO : izzināt un saprast pasauli / galv. red. Kaspars
Ozols ; atb. red. Baiba Gabranova apr.-aug., Baiba Cekule
sept.-dec. — Nr.� (maijs ����). — Rīga : Izdevniecība
Lilita Z, ����
Reizi mēnesī

���. Grāmatvedība un Ekonomika : profesionāls žurnāls / galv. red. Jevgeņija Zaiceva Nr.� ; izpildred. Olga Zadorožnaja, Olga Ivanova Nr.� — �-�. — Nr.� (����).—
Rīga : Izdevniecības centrs MAMUTS, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��-��� lpp. : il., tab. ; �� cm.

Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: Dokumenti.lv
Iznāk arī krievu: Бухгалтерия & экономика.
ISSN ����-����
URL: www.ge.lv
UDK ��
UDK ��
���. Harmonija : kultūras biedrības „Harmonija” literārais biļetens. — Nr.� (marts ����). — Cēsis : Harmonija, ����
Divreiz gadā
Nr.��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

UDK �
���. Helikons / Liepājas literātu un radošo mūziķu klubs
HELIKONS ; galv. red. Edvīns Tauriņš ; 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.� (aug./sept. ����). — Rīga : Egmont Latvija, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�(aug./sept.) — �(dec./janv.), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.egmont.lv
UDK ���.�
���. Ho Re Ca : hotels, restaurants, cafes : specializēts
žurnāls jums un jūsu biznesam / galv. red. Andris Dzenis. —
Nr.� (����). — Rīga : GVARDS, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.hrc.lv
UDK ��

��

���. Hot Wheels : auto & moto žurnāls puišiem / galv.
red. Antra Čigure ; red. Edžus Zakss-Salputra. — Nr.� (maijs
����). — Rīga : Egmont Latvija, ����
Reizi mēnesī

���. Ievas Dārzs / galv. red. Inita Sila ; red. Anda Sestule. — Nr.� (maijs ����). — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����
Reizi mēnesī

Nr.�-�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Nr.�-�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

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

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Humanitāro Zinātņu Vēstnesis / Daugavpils Universitāte ; red. Fjodors Fjodorovs ; red. vietniece Vilma
Šaudiņa. — Nr.� (����). — Daugavpils : Daugavpils
Universitāte, ����
Divreiz gadā
Latviešu, angļu, krievu val.

���. Ievas Māja : praktisks žurnāls mājai un dārzam /
galv. red. Liena Britāne ; red. Rasma Rudzāte Nr.�-�, Laila
Trilopa Nr.�-�, �-��, Anda Sestule Nr.�-��. — 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: www.ievasmaja.lv
UDK ��

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

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
UDK �
���. i-Tehnoloģijas skolā : LatSTE’���� konferences
un skolotāju radošo darbnīcu materiālu apkopojums :
Latvijas skolu i-Tehnoloģiju ekspozīcija, Auces vidusskola,
��.-��. oktobris, ���� / LatSTE’���� ; red. Dace Bonka,
Frīdis Sarcevičs, Aija Cunska, Aina Bērce. — [Sēj.�]
(����). — Rīga : LU, ����
Neregulāri

���. Ievas Mezgls : krustvārdu mīklas / galv. red.
Dainis Sūna ; red. Baiba Dombrovska. — Nr.� (jūn.-jūl.
����). — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””,
����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

����, ��� lpp. : il., diagr., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��
���. Identifying the personality of a soldier in the
science of psychology — a step forward in the future :
scientiﬁc articles of the ��th International Applied
Military Psychology Symposium : Latvia, Riga, June �-�,
���� / National Defense Academy of Latvia. International
Applied Military Psychology Union, Department of
Social Psychology and Institute of Social Investigation
of Daugavpils University ; red. Laila Vācere. — [Nr.�]
(����). — Daugavpils : Saule, ����
Gadskārtējs

���. Ievas Stāsti : populārākais stāstu žurnāls Latvijā /
galv. red. Ina Eglīte ; galv. red. vietniece Kaija Zemberga ;
red. Vija Vāvere Nr.�-�. — Nr.� (dec. ����). — Rīga :
Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����
Citas nosaukumziņas: Latvijas stāstu žurnāls Nr.�
Nr.�-�.
Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

P i e l .: Latvijas vietu stāsti.
ISSN ����-����
UDK ��

[Nr.�], ��� lpp. : diagr., il., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ���.�
UDK ��
���. Iespiedgraﬁka / galv. red. Ieva Bečere ; red. Austra
Avotiņa, Normunds Tiltiņš. — Nr.� (jūn. ����).—
Rīga : Latvijas Poligrāﬁjas uzņēmumu asoc., ����
Reizi ceturksnī
ISSN ����-����
URL: www.lpua.lv
UDK ��
���. Ieva / galv. red. Inita Sila ; galv. red. vietniece Sandra Eglīte ; red. Agnese Meiere, Vintra Vilcāne Nr.�-��. —
Nr.� (sept. ����). — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls
„Santa””, ����
Reizi nedēļā
ISSN ����-����
UDK ��

��

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

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

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

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

���. Ievas Veselība / galv. red. Anija Pelūde ; galv. red.
vietniece Iveta Vēvere Nr.�-��, Iveta Troalika Nr.��-�� ; red.
Gunta Šenberga Nr.��-��. — Nr.� (okt. ����).—
Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����
Citas nosaukumziņas: žurnāls tavai labsajūtai un veselībai Nr.�-�.
Divreiz mēnesī

Ls �,��, �,��

���. Ievas Virtuve : gatavojam mājās — garšīgi,
taupīgi, ātri / galv. red. Inita Sila ; red. Agnese Meiere Nr.��, Anda Sestule Nr.�-��, Daina Lapiņa Nr.�-��. — Nr.� (jūl.
����). — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””,
����
Reizi mēnesī
Nr.�(�) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

Ls �,�� Nr.

���. Ikšķiles almanahs : veltījums Ikšķiles ���.
gadadienai / sast. un red. Valdis Villerušs. — Laid.�
(����). — Ikšķile : Ikšķiles novada dome, ����
Līdz laid.� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Neregulāti
Laid.�, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK �

ISSN ����-����
UDK ���
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.

���. Ilustrētā Junioriem / galv. red. Sanda Krasta ; galv.
red. vietniece Gunta Apse. — Nr.� (janv. ����).—
Rīga : Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(janv.) — ��(dec.), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

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

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

Ls �,�� Nr.

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

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-���X
UDK ���

���. Izglītības ekoloģija un profesionālās studijas :
�.zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums / Rīgas
Uzņēmējdarbības koledža. — Sēj.� (����). — Rīga :
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, ����
Gadskārtējs
ISBN ����-��-���-�
UDK ��
UDK �
���. Izglītības ekoloģija un profesionālās studijas :
�.zinātniski praktiskā konference / Rīgas Uzņēmējdarbības
koledža. —
Sēj.�
(����).—
Rīga :
Rīgas
Uzņēmējdarbības koledža, ����
Gadskārtējs
Sēj.�, ��� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

���. In Memoriam : mīlestība un rūpes, kas nekad
nebeidzas : padomi / galv. red. Zane Piļka. — Nr.� (jūl.
����). — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�-�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

Sēj.�, �� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

���. Ilustrētā Zinātne : [populārzinātnisks žurnāls] /
galv. red. Vents Zvaigzne ; galv. red. vietniece Dina
Bēma. — Nr.� (dec. ����). — Rīga : Izdevniecība
„Dienas Žurnāli”, ����
Reizi mēnesī
Janv.(��) — dec.(��), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

���. Izārstē Sevi Pats : pašizārstēšanās noslēpumi :
žurnāla „Omītes Zālītes” speciālizlaidums. — Nr.�
(����). — Rīga : PRINTSHOP, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�-�, �� lpp. : il. ; �� cm.

���. 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”, ����
Reizi mēnesī

Ls �,��, �,�� Nr. ; �� ���-�� ��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-���X
UDK ��
UDK ��
���. Information Society and Modern Business. �th
International conference, The Role of Regional Centres
in Business Development : May ��–��, ����, Ventspils :
proceedings / Ventspils Augstskola, RISEBA, Banku
augstskola. — [Sēj.�] (����). — Ventspils : Ventspils
Augstskola, ����
Līdz ���� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Reizi divos gados
Sēj.�, �� lpp. : il., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
UDK ��
���. Innovations and Technologies News : multisubject scientiﬁc journal / galv. red. Juris Ekmanis. — Nr.�
(����). — Rīga : ICD Group, ����
Reizi ceturksnī

ISBN ����-��-���-�
UDK ��
UDK �
���. Izglītības ekoloģija un profesionālās studijas :
�.zinātniski praktiskā konference / Rīgas Uzņēmējdarbības
koledža, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskolas dabas un darba vides institūts. — Sēj.�
(����). — Rīga : Rīgas Uzņēmējdarbības koledža : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas dabas
un darba vides institūts, ����
Gadskārtējs
Sēj.�, ��� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

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

Nr.�(�), �� lpp. : il., tab. ; �� cm.

��

���. Izglītības kvalitāte : RTU Lietišķo datorsistēmu
institūta rakstu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte ;
galv. red. J.Grundspeņķis. — Sēj.� (����). — Rīga :
RTU izdevniecība, ����
Sējuma numurs uzrādīts krājuma beigās.
Neregulāri
Latviešu, angļu val.
Sēj.�, �� lpp. : il., diagr., tab., sh. ; �� cm.

��� eks.

ISSN ����-���X
UDK ���
���. Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā :
izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas : ����.
gada zinātnisko rakstu krājums = Education reform in
comprehensive school : education content research and
impementation problems : the collection of scientiﬁc
papers / Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte.
Personības socializācijas pētījumu institūts = Rezekne
Higher Education Institution. Faculty of Pedagogy. Personality Socialization Research Institution ; atb. par izd.
Velta Ļubkina. — [Krāj.�] (����). — Rēzekne : Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, ����
Līdz ���� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.
[Krāj.�], ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
URL: www.ru.lv
UDK ��

Ls �,�� Nr.

URL: www.kuma.lv
UDK ���
���. Jaunatne. — Nr.� (rudens ����). — Rīga :
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, ����
Reizi ceturksnī
Nr.��-��, �� lpp. : il. ; �� cm.

URL: www.jaunatne.gov.lv
UDK ���
���. Jelgavnieki.lv : mēneša žurnāls par notikumiem
Jelgavā un novados galv. red. Māris Papēdis Nr.�-� ; red.
Līga Greiškane Nr.�-��. — Nr.�(��) (janv. ����).—
Jelgava : CorpMedia, ����
Citas nosaukumziņas: notikumi pilsētā un novados
Nr.�-�.
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), ��, �� lpp. : krās.il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

Turpinājums no izd.: Nedēļa Jelgavā.
ISSN ����-����
UDK ��
���. Jēzus draudzes dzīve : LELB Jēzus draudzes izd. /
red. Santa Cileviča Nr.��-��. — Nr.� (����). — Rīga :
Rīgas Jēzus ev.lut. draudze, ����
Reizi mēnesī
Nr.��(���) — ��(���), � lpp. : il. ; �� cm.

UDK �

��

Sēj.��, Nr.�-�, ��, ��� lpp. : zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��
���. JOY / galv. red. Dace Vaivara ; galv. red. vietniece
Anda Jansone. — [Nr.�] (apr. ����). — Rīga : Izdevniecība „Lilita Z”, ����
Reizi mēnesī
Janv.-dec., ��� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Juridiskās koledžas zinātniskie raksti ���� / red.
Tālavs Jundzis. — Sēj.� (����). — Rīga : Juridiskā
koledža, ����
Reizi divos gados
[Sēj.�], ��� lpp. : att. ; �� cm.

��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Jurista Vārds / galv. red. Dina Gailīte ; atb. red.
Leonards Pāvils ; red. Gatis Litvins. — Nr.� (����).—
Rīga : Latvijas Vēstnesis, ����
Reizi nedēļā

���. Japāņu Mīklas / galv. red. Jānuss Laidna ; red.
Ināra Ratnik. — Nr.� (jūl. ����). — Rīga : Kuma, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�-�, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

���. Journal of Teacher Education for Sustainability /
Institute of Sustainable Education of Daugavpils University ; galv. red. Astrida Skrinda. — Sēj.� (����).—
Daugavpils : Institute of Sustainable Education of Daugavpils University, ����
Divreiz gadā

���, �� �� eks.

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

Ls �,�� Nr. ; ����-���� eks.

ISSN ����-����
URL: www.juristavards.lv
UDK ��
���. Jūrnieks : Latvijas Jūras administrācijas izd. /
atb. par izd. Sarma Kočāne. — Nr.� (����). — Rīga :
Latvijas Jūras administrācija, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

UDK ��
���. Kabinets : lasāmais žurnāls / galv. red. Arnis Terzens. — Nr.� (sept. ����). — Rīga : ARTE, ����
Reizi mēnesī
Nr.��(janv.) — ��(dec./janv.), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; ��, �� cm.
�,��-�,�� Nr.

Ls

ISSN ����-����
URL: www.apgadsarte.lv
UDK ��
���. Kadets / Latvijas Nacionālā Aizsardzības akadēmija, Latviešu virsnieku apvienība ; red. Maija Emsiņa,
Sarma Līne. — Nr.� (����-����, ����). — Rīga : Latvijas Nacionālā Aizsardzības akadēmija : Latviešu virsnieku
apvienība, ����
����-���� iznāk ārzemēs.
Gadskārtējs
Nr.��, ��� lpp. : il. ; �� cm.

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

���. Kadets / Latvijas Nacionālā Aizsardzības akadēmija, Latviešu virsnieku apvienība ; red. Maija Emsiņa,
Sarma Līne. — Nr.� (����-����, ����). — Rīga : Latvijas Nacionālā Aizsardzības akadēmija : Latviešu virsnieku
apvienība, ����
����-���� iznāk ārzemēs.
Gadskārtējs
Nr.��, �� lpp. : il. ; �� cm.

���. Kino Raksti / red. Kristīne Matīsa. — [Nr.�]
(����). — Rīga : Apgāds Mansards, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK �
���. Klio : Балтийский культурно-публицистичесий
вестник / гл. ред. Игорь Гусев. — Nr.� (����).—
Rīga : ZORIKS, ����
Divreiz gadā

ISSN ����-����
URL: www.rjc.lv
UDK ��

Nr.��-��, �� lpp. : il. ; �� cm.

���. Kakuro Loģiskās Mīklas. — Nr.� (����)Rīga : PRINTSHOP, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-�, �� lpp. : il. ; �� cm.

.—

ISSN ����-����
URL: www.klio.lv
UDK �

Ls �,�� Nr.

Iznāk arī krievu: Какуро для всех.
ISSN ����-����
UDK ���
���. Kapitāls : biznesa ideju žurnāls / galv. red. Māris
Zanders Nr.�-�, Osvalds Zebris Nr.�-�� ; atb. red. Rudīte
Kalpiņa. — Nr.� (����). — Rīga : Izdevniecība IKK,
����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��-��� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.

Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: ��� vērtīgākais Latvijas uzņēmums (pie
Nr.��).
ISSN ����-����
URL: www.kapitals.lv
UDK ��
���. Karogs : literatūras mēnešraksts / galv. red. Ieva
Kolmane ; red. Arvis Kolmanis, Guntis Berelis. — Nr.�
(����). — Rīga : Karogs, ����
Sešas reizes gadā

���. Klubs / galv. red. Juris Šleiers ; atb. red. Oskars Vizbulis, Ieva Broka maijs-dec. ; red. Gundega Bičevska janv.apr. — Nr.� (����). — Rīga, ����
Citas nosaukumziņas: žurnāls pārliecinātam vīrietim
janv.-marts.
Reizi mēnesī
Janv.-dec., ��, ��� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.klubs.lv
UDK ��
���. Konjunktūras un patērētāju apsekojumu rezultāti : statistikas biļetens / LR Centrālā statistikas pārvalde ;
atb. par izd. Ilmārs Vanags. — �.cet. (����). — Rīga :
LR Centrālā statistikas pārvalde, ����
Reizi ceturksnī
�.-�. cet., ��-�� lpp. : diagr., tab., zīm. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

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

Nr.�(janv./febr.) — �/�(sept./dec.), ���, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.ekarogs.lv
UDK �
���. Kas Jauns / atb. red. Kristaps Smildziņš ; red. Māris
Puķītis, Juris Vaidakovs. — Nr.� (janv. ����). — Rīga :
Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

���. Kopējā Ceļā : SDA Latvijas draudžu savienības
biļetena „Adventes vēstis” piel. / red. Silvija Liepiņa ;
red. vietniece Liene Liepiņa. — Pavasaris (����); ziema
(����). — Rīga, ����
Netika izdots no ����.-����.g.
Reizi ceturksnī
Ziema, �� lpp. : il. ; �� cm.

UDK �

Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: Gadagrāmata ����.
P i e l .: Nedēļa : vēlēšanas ���� (pie Nr.��, ��, ��,
��, ��, ��, ��, ��).
ISSN ����-����
URL: www.kasjauns.lv
UDK ��

���. Korupcijas °C : pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā / red. Valts Kalniņš. — Pirmais
pusgads (����). — Rīga : Sabiedriskās politikas
centrs PROVIDUS, ����
Līdz Nr.� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Divreiz gadā
Nr.��, �� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

���. Katōļu Dzeive : reliģiski sabiedrisks žurnāls : Rīgas
metropolijas kūrijas izd. / galv. red. Andris Ševels ; red. Maruta Latkovska. — Nr.� (����). — Viļāni : K DZ, ����
Iznāk ����.g. marts — ����.g. okt., atjaunots ����.g.
Reizi mēnesī
Latviešu, latgaliešu valodā.
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

Iznāk arī angļu: Corruption ºC.
ISSN ����-����
URL: www.politika.lv
UDK ��
���. Kosmetik Baltikum : междунар. журн. о красоте
и здоровье / гл. ред. Наталия Александрова ; зам. гл.
ред. Татьяна Ярославская. — Nr.� (marts ����).—
Rīga : Skaistuma nams, ����
Sešas reizes gadā
Rudens, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

��

ISSN ����-����
URL: www.kosmetik.lv
UDK ��/��
���. Kosmetik Baltikum Professional / гл. ред. Наталия Александрова ; зам. гл. ред. Ирина Пустовит ;
ред. Ольга Борисова. — Nr.� (dec. ����). — Rīga :
Skaistuma nams, ����
Sešas reizes gadā
Latviešu, krievu val.
Febr./marts — okt./nov., ��� lpp. : krās. il. ; �� cm.

���. Krustvārdi : zviedru, sudoku, ungāru, klasiskie,
šūnu, šifrētie u.c. : ikmēneša izd. / red. Elita Grūbe. — Nr.�
(����). — Rīga : Putņiks, ����
Reizi mēnesī
Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���
���. Krustvārdu MIX / red. Elita Kuprijanova. — Nr.�
(janv. ����). — Rīga : Putņiks, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-� — ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���
���. Kukulītis : vienkāršas receptes dažādām gaumēm :
garšīga izvēle visai ģimenei. — Nr.� (dec. ����).—
Rīga : Putņiks, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Kuš! : comics anthology / editor David Schilter. —
Nr.� (����). — Rīga : Graﬁskie stāsti, ����
Divreiz gadā
Nr.�-�, ��, ��� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

URL: www.kuma.lv
UDK ���

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

���. L’Oﬃciel Latvija / гл. ред. Елена Власова ; ред.
Илма Ругая N ��, Екатерина Певнева, Эрика Шмелькова
N ��-��, 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 ���

Ls �,�� Nr.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���
���. Lai Top! : Daugavpils universitātes žurnāls / red.
Margarita Mihailova ; red. vietniece Kristīne Vucāne. —
Nr.� (����). — Daugavpils : VISAŽ, ����
Neregulāri
���� eks.

URL: www.dau.lv
UDK ��
���. Laikmets un personība : rakstu krājums / Latvijas
Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte,
Pedagoģijas muzejs ; sast. un zin. red. Aīda Krūze. — Nr.�
(����). — Rīga : Izdevniecība „RaKa”, ����
Gadskārtējs
Nr.��, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��

��

Ls �,�� Nr.

P i e l .: L’Oﬃciel Interieur.
Iznāk arī krievu val.: L’Oﬃciel Latvija.
ISSN ����-����
UDK ��/��

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

���. Kūmiņš : krustvārdu mīklas bērniem / red. Ināra
Ratnik. — Nr.� (����). — Rīga : Kuma, ����
Reizi mēnesī
UDK ���

���. L’Oﬃciel Latvija / galv. red. Jeļena Vlasova ; red.
Ilma Rugāja Nr.��, Ērika Šmeļkova, Jekaterina Pevņeva,
Olga Kolotova, Nana Brante, Vita Kokoša, Agnese Rudzīte
Nr.��-��. — Nr.� (sept. ����). — Rīga : Premium
Media, ����
Reizi mēnesī

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

���. Kūmiņa Darba Burtnīca. — Nr.� (apr. ����)-�
(����), ziema (����). — Rīga : Kuma, ����
Netika izdots no ����-����.g.
Divreiz gadā

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

Ls �,�� Nr.

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

���. Labirints : žurnāls krustvārdu un skaitļu mīklu,
rēbusu un atjautības uzdevumu cienītājiem / galv. red. Dzintra
Lāce. — Nr.� (maijs ����). — Rīga : Skarabejs, ����
Reizi mēnesī

ISBN ���-����-��-���-� (�)
ISBN ���-����-��-���-� (�)
URL: www.komikss.lv
UDK ���

Ziema, pavasaris, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

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

Ls �,�� Nr.

UDK ��/��

Nr.� — ��/��, �� lpp. : il. ; �� cm.

���. Kvadrātmetrs : nekustamie īpašumi : katalogs =
Квадратный метр : каталог недвижимости / red. Romāns
Golubevs. — Nr.� (maijs ����). — Rīga : Riga Realty
Media, ����
Reizi mēnesī
Paral. latviešu, krievu val.

���. Laimīgās Mīklas : „Rīgas Viļņi. Laimīgā Programma” speciālizlaidums. — Nr.� (�.maijs ����). — Rīga :
Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�-�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

Iznāk kā „Rīgas Viļņi. Laimīgā Programma” speciālizlaidums.
ISSN ����-����
UDK ���
���. Latgales Tautsaimniecības Pētījumi : sociālo
zinātņu žurnāls = Latgale National Economy Research :
journal of social sciences / Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte. Latgales Tautsaimniecības pētījumu
institūts ; galv. red. Biruta Garanča ; red. Einārs Ulnicāns. —
Nr.� (����). — Rēzekne : RA Izdevniecība, ����
Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.
Nr.�(�), ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.

��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Latvia. Human development report ����/���� :
Accountability and responsibility / LU Advanced Social and
Political Research Institute ; editors Juris Rozenvalds, Ivars
Ijabs, Nils Muižnieks. — ����/���� (����). — Rīga :
Advanced Social and Political Research Institute, ����
Līdz ���� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Gadskārtējs
����/����, ��� lpp. : diagr., il., sh., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ���
���. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences = Latvijas Fizikas un Tehnisko Zinātņu Žurnāls = Латвийский физико-технический журнал / galv. red. J.Ekmanis. — Nr.� (febr. ����). — Rīga : Fizikālās enerģētikas
institūts, ����
Sešas reizes gadā
Angļu, latviešu val.
Nr.�-�, ��-�� lpp. : att., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.innovation.lv/fei
UDK �
UDK ��
���. Latvijas Agronomu biedrības biļetens / red. Agita
Pāvule. — Nr.� (����). — Rīga : Latvijas Agronomu
biedrība, ����
Divreiz gadā
Nr.�-�, ��, �� lpp. ; �� cm.

UDK ��
���. Latvijas Architektūra : dizains, interjers, vide,
pilsētplānošana / galv. red. Jānis Lejnieks ; red. Velta Holcmane. — Nr.� (sept. ����). — Rīga : Izdevniecība
„Lilita”, ����
Sešas reizes gadā
Nr.��-��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.architektura.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: www.csb.gov.lv
UDK ��
���. Latvijas Ārsts : Latvijas Ārstu biedrības žurnāls /
galv. red. Kamena Kaidaka ; red. Lita Beinerte Nr.�-�, Monta
Forstmane, Ieva Miķelsone. — Nr.� (okt. ����).—
Rīga : Latvijas Ārstu biedrības sabiedrība, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, ��, �� lpp. : il., krās. il., tab. ; �� cm.

P i e l .: Sports veselībai (pie Nr.��).
ISSN ����-����
URL: www.arstubiedriba.lv
UDK ��
���. Latvijas Būvniecība : ceļvedis būvniecības nozares
virzītājiem / galv. red. Lana Jūra ; red. Uldis Andersons. —
Nr.� (marts ����). — Rīga : Izdevniecība „Lilita”,
����
Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Latvijas Ekonomists : uzņēmējdarbība, ﬁnansējums, personāla vadība, grāmatvedība / galv. red. v.i. Lolita
Rūsiņa Nr.�-�, galv. red. Nr.�-�. — Nr.� (janv. ����).—
Rīga : Masts, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — �(���), �� lpp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

Iznāk arī krievu: Латвияс экономистс.
ISSN ����-����
URL: www.ekonomists.lv
URL: www.stilus.lv
UDK ��
���. Latvijas energobilance ����.gadā : informatīvais
apskats / atb. par izd. Jana Poperečņuka. — Nr.�
(����). — Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde,
����
Gadskārtējs
����, � lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

ISSN ����-����
URL: www.csb.gov.lv
UDK ��
���. Latvijas Ķīmijas Žurnāls = Latvian Journal of
Chemistry = Латвийский химический журнал / galv.
red. J.Grabis ; galv. red. vietnieks I.Kalviņš. — Nr.� (nov.
����). — Rīga, ����
Reizi ceturksnī
Latviešu, angļu, krievu val.
Nr.� — �/�, vienlaidu numerācija, ��� lpp. : att., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

��

���. Latvijas makroekonomiskie rādītāji : ceturkšņa
biļetens = Macroeconomic Indicators of Latvia : quarterly
bulletin / LR Centrālā statistikas pārvalde = Central
Statistical Bureau of Latvia ; atb. par izd. Elita Kalniņa. —
Nr.� (����). — Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde,
����
Nr.� izdots ����.gadā.
Reizi ceturksnī
Paral. latviešu, angļu val.
Nr.�-�, �� lpp. : tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

ISSN ����-����
URL: www.csb.gov.lv
UDK ��
���. Latvijas statistikas ikmēneša biļetens = Monthly
Bulletin of Latvian Statistics / LR Centrālā statistikas
pārvalde = Central Statistical Bureau of Latvia ; atb. par
izd. Ilze Rudīte. — Nr.� (����). — Rīga : LR Centrālā
statistikas pārvalde, ����
Reizi mēnesī
Paral. latviešu, angļu val.
Nr.�(���) — ��(���), ���-��� lpp. : tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

ISSN ����-����
URL: www.csb.gov.lv
UDK ��
���. Latvijas tautsaimniecība : makroekonomiskais
apskats / LR Ekonomikas ministrija, LR Centrālā statistikas
pārvalde. — Nr.� (����). — Rīga, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

Iznāk arī angļu: The National Economy of Latvia.
ISSN ����-����
URL: www.em.gov.lv
URL: www.csb.lv
UDK ��

���. Latvijas 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,
Sociālās un humanitārās zinātnes = Proceedings of the
Latvian Academy of Sciences. Section A, Humanities
and social sciences / atb. red. Arno Jundze ; padomes
priekšsēdētājs Tālavs Jundzis ; padomes priekšsēdētāja
vietnieks Īzaks Rašals ; red. Anastasija Brice. — Sēj.� (aug.
����). — Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, ����
Sešas reizes gadā
Latviešu, angļu val.
Sēj.��, Nr.�/� — �/�, ���-��� lpp. : att., il., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.lza.lv/vestis/vestis.htm
UDK ���
���. Latvju Teksti : jauns literatūras žurnāls / galv.
red. Guntars Godiņš. — Nr.� (rudens ����). — Rīga :
Latvijas Literatūras centrs, ����
Reizi ceturksnī

���. Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis
Latviensis. — Sēj.� (����). — Rīga : Latvijas Universitāte, ����
Neregulāri
Latviešu, angļu, krievu val.

Nr.�-�, �� lpp. : il. ; �� cm.

���.sēj.: Pedagoģija un skolotāju izglītība.

���. Leģendas / galv. red. Agnese Zatermane ; red.
Ivars Kleins. — Nr.� (jūl. ����). — Rīga : Izdevniecība
„Dienas Žurnāli”, ����
Reizi mēnesī

���.sēj.: Literatūrzinātne, folkloristika, māksla.
���.sēj.: Zemes un vides zinātnes.
���.sēj.: Ekonomika un vadības zinātne.
���.sēj.: Medicīna.
���.sēj.: Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas.
���.sēj.: Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas.
���.sēj.: Ekonomika un vadības zinātne.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Latvijas veģetācija / Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts ; galv. red. M.Laiviņš. — Nr.� (����).—
Rīga : Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, ����
Reizi ceturksnī
Nr.��, ��� lpp. : att., il., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

��

Ls �,�� Nr.

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

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

Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-���X
UDK ��
���. Les Nouvelles Esthétiques Latvia : žurnāls medicīniskās kosmetoloģijas un lietišķās estētikas nozares
profesionāļiem un visiem interesentiem / galv. red. Elena
Sikorski. — Nr.� (����). — Rīga : Elena Sikorski, ����
Sešas reizes gadā
Latviešu val.; tulk. no franču val.
Nr.�(��), �(��) — �(��), ���-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.nouvelles-esthetiques.com
UDK ��/��

���. Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls : literatūra,
folklora, māksla / galv. red. Ieva Kalniņa. — Nr.� (aug.
����). — Rīga : Literatūras, folkloras un mākslas
institūts, ����
Gadskārtējs
Latviešu, angļu, krievu val.
Nr.��, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �
���. Lielās Rūtis : krustvārdu mīklas / red. Andra
Vīgupa. — Nr.� (����). — Rīga : Kuma, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

URL: www.kuma.lv
UDK ���

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

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.lilita.lv
UDK ��
���. Linguistica Lettica : Latviešu valodas institūta
žurnāls / Latviešu valodas instūts ; atb. red. Ilga Jansone. — Nr.� (okt. ����). — Rīga : LU Latviešu valodas
institūts, ����
Divreiz gadā
Latviešu, krievu, poļu val.
Nr.��, ��� lpp. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

���. Liepājas Universitātes studentu zinātniskie
raksti / Liepājas Universitāte ; sast., atb. red. Ieva Ozola. —
Laid.� (����). — Liepāja : LiePA, ����
Līdz ���� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Gadskārtējs

���. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : latviešu
literatūra un reliģija = Literature, Folklore, Arts : Latvian
literature and religion / galv. red. Ausma Cimdiņa ; sast.
Ieva Kalniņa, Iveta Leitāne. — Sēj.� (����). — Rīga :
Latvijas Universitāte, ����
Neregulāri
Latviešu, krievu val.

Laid.�, �� lpp. : il., diagr., tab. ; �� cm.

Sēj.���, ��� lpp. ; �� cm. — (Latvijas Universitātes raksti).

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

ISBN ���-����-���-��-�
URL: www.liepu.lv
UDK ��
���. Liepājas Vēstules. — Nr.� (����)Kurzemes Vārds, ����
Sešas reizes gadā

. — Liepāja :

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

ISBN ���-����-����-�-� (�)
ISBN ���-����-����-�-� (�)
UDK ��
���. Lietišķā Diena : LD : biznesa žurnāls Nr.���-��� /
red. Marta Rībele Nr.���-��� ; izpildred. Paula Prauliņa
Nr.���-���. — Nr.� (okt. ����). — Rīga : Dienas
Mediji, ����
No ����.g. „Lietišķā Diena” un „Dienas Bizness” iznāk
kā apvienots izd.
Reizi nedēļā
Nr.���-���, ��, �� lpp. : krās il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr. ; ���� eks.

Nr.�, ��� lpp. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
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 ����-����
URL: www.diena.lv
URL: www.db.lv
UDK ��
UDK ��

ISSN ����-����
UDK ��

���. Lietišķās datorsistēmas : ��. RTU studentu
zinātniskās un tehniskās konferences rakstu krājums / Rīgas
Tehniskā universitāte ; red. O.Ņikiforova, V.Graudiņa. —
Nr.�� (����). — Rīga : RTU izdevniecība, ����
Gadskārtējs
Nr.��, ��� lpp. : att., tab. ; �� cm.

���. Littera Scripta : jauno ﬁlologu rakstu krājums =
collected works of young Philologists = сборник научных
трудов молодых филологов / отв. ред. Анастасия Ведель, Светлана Погодина. — Nr.� (����). — Rīga :
LU Akadēmiskais apgāds, ����
Gadskārtējs
Krievu, latviešu, angļu val.

��� eks.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ���
���. Lilit / galv. red. Dace Rukšāne-Ščipčinska ; red.
Kristīne Sēnele janv.-jūl., Marija Rudakova, Agrita Grīnvalde,
Lolita Stašāne janv.-nov., Henrieta Verhoustinska sept.dec., Antra Bula nov.-dec. — [Nr.�] (marts ����).—
Rīga : Izdevniecība Lilita, ����
Reizi mēnesī

���. LZP ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes
galvenie pētījumu virzieni ����.gadā = The main
directions of research in economics, law and historical
sciences by the Latvian Council of science in ���� / Latvijas Zinātnes Padomes Humanitāro un sociālo zinātņu
ekspertu komisija = The Humanities and social science experts’ commission of the Latvian Council of science ; atb.
par izd. Ilze Sproģe. — Nr.�� (����). — Rīga : LZP
Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija, ����
Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.
Nr.��, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-���X
UDK ��
UDK ��
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: www.mhd.sal.lv
UDK �

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

���. Maģiskās Rūtis : krustvārdu mīklas / red. Andra
Vīgupa. — Nr.� (����). — Rīga : Kuma, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

UDK ���
���. Mans īpašums : konsultācijas, padomi / galv. red.
Jānis Mozulis ; red. Dace Žogota Nr.�/� — �. — Nr.� (marts
����). — Rīga : Mans īpašums, ����
Reizi mēnesī
Nr.�/� — ��/��, ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Mans Mazais : par dzīvi ar bērnu no ieņemšanas
brīža līdz skolas vecumam : žurnāls vacākiem / galv. red.
Ilze Olšteina Nr.�-��, Tīna Kempele Nr.��-�� ; galv. red.
vietniece Gunta Šenberga. — Nr.� (marts ����).—
Rīga : Žurnāls „Santa”, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

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

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

Ls �,�� Nr.

Iznāk arī krievu: Марта.
ISSN ����-����
UDK ��
���. Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas :
��. starptautiskā zinātniskā konference, ����.gada �.�. maijā, Daugavpils, Latvija : rakstu krājums = Teaching
mathematics: retrospective and perspectives : ��th International conference, May �-�, ����, Daugavpils, Latvia : proceedings / Daugavpils University. — Sēj.�� (����).—
Daugavpils : Daugavpils University Academic Press
„Saule”, ����
Līdz sēj.�� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Gadskārtējs
Sēj.��, ��� lpp. : diagr., il., zīm. ; �� cm.

���� eks.

ISSN ����-����
URL: www.mic.lv
UDK ��
���. Materiālā nenodrošinātība Latvijā : informatīvais
apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd.
Liene Āboliņa. — [Nr.�] (����). — Rīga : LR Centrālā
statistikas pārvalde, ����
����.g. izd. ziņas apkopotas par ����. un ����.g.
����, � lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

URL: www.csb.gov.lv
UDK ��
UDK ��
���. Mazajam Floristam. — Nr.� (����)ne : Nadīna L, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�-�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

. — Olai-

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK �
���. Mazdārziņš : dārzkopju žurnāls / red. Līga Zītara. — Nr.� (����). — Cēsis : Viktors Silde, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

���. Marta / galv. red. Anda Rožukalne Nr.�-�, Kristīne
Sēnele Nr.��-�� ; galv. red. vietniece Aiva Alksne ; red.
Ieva Konstante. — Nr.� (sept. ����). — Rīga :
Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, ����
Reizi nedēļā

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
URL: www.du.lv
UDK �

���. Materia Medica : zinātniski praktisks un informatīvs farmācijas žurnāls farmaceitiem un ārstiem par
zālēm / Medikamentu informācijas centrs ; red. Olita Zariņa. — Nr.� (marts ����). — Rīga : Medikamentu inform. centrs, ����
Reizi mēnesī

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Mazulis : mūsdienīgiem un mīlošiem vecākiem :
jautājumi, atbildes, praktiski padomi / red. Inese Olte. —
Nr.� (jūn. ����). — Rīga : LĢC izdevniecība, ����
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 ��
���. Mājas Draugs [elektronisks resurss] : Rakstniecības un mūzikas muzeja stāsti / red. Maija Treile. — Nr.�
(����). — Rīga : Rakstniecības un mūzikas muzejs,
����
Reizi ceturksnī
Nr.�-�, �, � lp. : krās. il.

URL: http://rmm.lv/?p=����
UDK �
UDK ��
���. Mājas Konsultants / galv. red. Inga Bulāne. — Nr.�
(okt. ����). — Rīga : Mamuts, ����
Iznāk kopā ar žurnālu „Laimīgā Māja” vienā izdevumā.

��

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

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Men’s Gadgets = Мужские игрушки / гл. ред.
Юрис Карлинскис N � — �/�, Алдис Бите N �� — ��/��. —
Nr.� (apr. ����). — Rīga : SK Latvia, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��/��(���/���), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

���. Mājas Viesis : žurnāls ģimenei : „Latvijas Avīzes”
piektdienas izd. / galv. red. Dace Terzena ; galv. red.
vietniece Vija Beinerte. — Nr.� (����). — Rīga :
Lauku Avīze, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.
eks.

Ls �,�� Nr. ; �� ���-�� ���

ISSN ����-����
URL: www.la.lv
UDK ��

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

Ls �,�� Nr.

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

���. Mezgls : krustvārdu mīklas un prāta spēles / galv.
red. Dainis Sūna ; red. Baiba Dombrovska. — Nr.� (sept.
����). — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””,
����
Divreiz mēnesī
Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

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

���. Mežsaimniecība ����.gadā : informatīvais apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd. Alda
Jirgensone. — [Nr.�] (����). — Rīga : LR Centrālā
statistikas pārvalde, ����
Gadskārtējs
[Nr.�], � lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

URL: www.csb.gov.lv
UDK ��

ISSN ����-����
URL: www.lma-mvi.lv
UDK �
���. Medicīna = Medicine / galv. red. Renāte Ligere. —
Sēj.� (����). — Rīga : Latvijas Universitāte, ����
Neregulāri
Latviešu, angļu val.
Sēj.���, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas Universitātes raksti).

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��
���. Medības. Makšķerēšana. Daba : MMD / galvenais
red. Didzis Pakalns. — Nr.� (����). — Rīga : Dumpis,
����
Reizi mēnesī
Ls �,�� Nr.

P i e l .: MMD kalendārs medniekiem ����.
ISSN ����-����
URL: 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.

ISSN ����-����
UDK ���

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���

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

���. Mākslas Vēsture un Teorija = Art History and
Theory / galv. red. Elita Grosmane ; māksl. Ieva Vīriņa ; red.
Māra Niķitina, Andris Mellakauls. — Nr.� (����).—
Rīga : Latvijas Mākslas akad. Mākslas vēstures institūts :
Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, ����
Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.

Nr.�-��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

���. Mezgla Sudoku : atjautības mīklas / galv. red. Dainis Sūna ; red. Baiba Dombrovska. — Nr.� (����).—
Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

���. Māksla Plus : kultūras žurnāls / galv. red. Ligita
Bērziņa ; red. Sanita Bučiniece, Mihails Savisko ; māksl.
Gundega Niedre. — Nr.� (����). — Rīga : Māksla
Plus, ����
Sešas reizes gadā

Ls �,�� Nr.

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

Ls �,�� Nr.

���. Mežzinātne : zinātnisko rakstu krājums / Latvijas
Valsts Mežzinātnes institūts „Silava”, LLU Meža fakultāte ;
galv. red. Tālis Gaitnieks ; red. Vilnis Pēčs. — Laid.�
(����). — Salaspils, ����
Divreiz gadā
Laid.��(��) — ��(��), ���, ��� lpp. : att., tab. ; �� cm.

��� eks.

ISSN ����-���X
URL: www.silava.lv
UDK ��
���. Mieram Tuvu : Dieva Vārds katrai dienai / red. Aija
Balode. — Nr.� (����). — Rīga : KALA Raksti, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ���-��� lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.mieramtuvu.lv
UDK �
���. Miscellanea — � / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Komparatīvistikas institūts = Daugavpils University. Faculty of Humanities. Institute
of Comparative studies ; red. Inna Dvorecka. — Sēj.�
(����). — Daugavpils : Saule, ����
Neregulāri
Latviešu, krievu val.
Sēj.��, ��� lpp. ; �� cm. — (Komparatīvistikas institūta almanahs).

ISBN ���-����-��-���-�

��

ISSN ����-����
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 ���
���. Modelling for Material Processing : proceedings
of the �th International Scientiﬁc Colloquium / editors
Andris Jakovics, Janis Virbulis. — [Nr.�] (����).—
Rīga : Latvijas Universitāte, ����
Līdz ���� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Reizi divos gados
����, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��
���. Motors & Sports / red. Ilze Aperāne. — Nr.� (maijs
����)-� (jūl. ����). — Rīga : Masts, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

���. Muzeja raksti / Latvijas Nacionālais mākslas
muzejs (LNMM) ; sast. Dace Lamberga ; red. Edvarda
Šmite. — sēj.� (����). — Rīga : Latvijas Nacionālais
mākslas muzejs, ����
Sēj.�, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISBN ���-����-����-�-�
UDK ���

���. Mūsu Rajons : Rīgas pilsētas žurnāls / galv. red.
Andris Dzenis. — Nr.� (nov. ����). — Rīga : RTC
BASK, ����
Reizi mēnesī
Latviešu, krievu val.
Nr.�(���) — ��(���), �-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.mr.lv
UDK �
���. Mūzikas akadēmijas raksti / Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija ; sast. un atb. red. Baiba Jaunslaviete. — Sēj.� (����). — Rīga : Musica Baltica, ����
Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.
Sēj.�, ��� lpp. : il., notis ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.musicabaltica.com
UDK ��
���. Mūzikas Saule / galv. red. Orests Silabriedis ; red.
Andris Dzenītis, Dace Volfa, Inga Žilinska, Ilze Medne. —
Nr.� (����). — Rīga : Mūzikas un mākslas atbalsta
fonds, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

���. The National Economy of Latvia : macroeconomic
review / Ministry of Economy of the Republic of Latvia,
Central Statistical Bureau of Latvia. — Nr.� (����).—
Rīga : Ministry of Economy of the Republic of Latvia :
Central Statistical Bureau of Latvia, ����
Reizi ceturksnī
Iznāk arī latviešu: Latvijas tautsaimniecība.
ISSN ����-����
URL: www.em.gov.lv
URL: www.csb.lv
UDK ��

Ls �,��, �,�� Nr.

���. Naudas Lietas : žurnāls gudriem un vērīgiem
cilvēkiem / red. Oskars Vizbulis, Āris Dreimanis. — Nr.�
(nov. ����). — Rīga : Žurnāls Santa, ����
Neregulāri
Nr.�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

���� eks.

URL: www.naudaslietas.lv
UDK ��

��

Ls �,�� Nr.

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

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

���. Mūsmājas / galv. red. Aiva Kalve. — Nr.� (nov.
����). — Rīga : Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����
Reizi mēnesī
P i e l .: Mūsvārdu mīklas.
P i e l .: Mūsmāju Bibliotēka.
ISSN ����-����
URL: www.dienaszurnali.lv
UDK ��

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

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

Izdevumu turpina: Ātruma Cilts.
ISSN ����-����
UDK ���/���

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

���. Mūsmāju Bibliotēka : žurnāla „Mūsmājas” piel. /
galv. red. Aiva Kalve. — [Nr.�] (ziema ����). — Rīga :
Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����
Nr.� nos.: Zaļais pavasaris.
Nr.� nos.: Vasara burciņā.
Nr.� nos.: Garšaugu ābece.
Nr.� nos.: Ziemas svētku ceļvedis.
Reizi ceturksnī

���. NEXT : tavs personīgais tehnikas eksperts / galv.
red. Juris Karlinskis Nr.� — �/� ; red. Aldis Bite Nr.� — �/�,
galv. red. Nr.�� — ��/��. — Nr.� (dec. ����). — Rīga :
SK Latvia, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��/��(���/���), ��-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.sk.lv
URL: www.next.lv
UDK ��
���. Noslēpumi un Fakti : mūžīgās mīklas. — Nr. �
(����). — Rīga : PRINTSHOP, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���
���. Oﬃce Manager : profesionāls žurnāls biroja
darbiniekiem / red. Sandra Klāviņa. — Nr.� (nov.
����). — Rīga : Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, ����
Reizi mēnesī
Nr.��-��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.vsklubs.lv
UDK ��
���. Oftalmoloģijas Žurnāls = The Journal of Ophthalmology / 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 ��
���. Okupācija, kolaborācija, pretošanās: vēsture
un vēstures uztvere : starptautiskās konferences materiāli, ����. gada ��.-��. oktobris, Rīga = Occupation,
Collaboration, Resistance: History and Perception :
proceedings of the International Conference, ��-��
October ����, Riga / Latvijas Vēsturnieku komisija, Latvijas
Okupācijas muzejs, Latvijas Valsts arhīvs, Gētes institūts
Rīgā ; atb. red. Inesis Feldmanis ; red. Valters Nollendorfs,
Ervīns Oberlenders. — Sēj.�� (����). — Rīga : Latvijas
Okupācijas muzeja biedrība (OMB), ����
Līdz sēj.�� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.
Sēj.��, ��� lpp. ; �� cm.

ISBN ���-����-����-�-�
UDK �
���. Olūts : literaturas almanahs / red. Valentīna Unda. — Sēj.� (����). — Rēzekne : Latgolas kulturas
centra izdevnīceiba, ����
Gadskārtējs
Sēj.��, ��� lpp. ; �� cm.

��� eks.

ISBN ���-����-��-���-�
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 ��
���. Ostu un lidostas darbības rezultāti : informatīvais
apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; sagat. Vida
Lukašēvica. — [Nr.�] (����). — Rīga : LR Centrālā
statistikas pārvalde, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�-�, � lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

URL: www.csb.gov.lv
UDK ��
���. Pagaršo! : žurnāls dzīves gardēžiem / red. Iveta
Galēja. — Nr.� (nov. ����). — Rīga : pro[d]aktiv, ����
Reizi mēnesī
Nov.-dec., �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls. �,�� Nr. ; ���� eks.

ISSN ����-����
URL: www.pagarso.lv
UDK ��
���. Par mazumtirdzniecības apgrozījumu : informatīvais apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; atb.
par izd. Indra Feldmane. — [Nr.�] (����). — Rīga : LR
Centrālā statistikas pārvalde, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�-�, � lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

URL: www.csb.gov.lv
UDK ��
���. Par rūpniecības produkcijas apjomiem : informatīvais apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; sagat. Irēna Bekmane, Ramona Skakunova. — [Nr.]�
(����). — Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde,
����
Reizi ceturksnī
Nr.�-�, � lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

URL: www.csb.gov.lv
UDK ��
���. Pastaiga : modes un stila žurnāls / galv. red. Inita
Saulīte-Zandere ; galv. red. vietniece Kristīne Budže ;
red. Māra Baltmane-Rimicāne, Dzintra Ludborža, Ineta
Berkmane. — [Nr.�] (janv./febr. ����). — Rīga : Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, ����
Reizi mēnesī
Janv.(���), marts(���) — 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,
Кристине Будже, Инета Беркмане. — Nr.� (okt.
����). — Rīga : Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, ����
Reizi mēnesī
Febr.(��) — dec.(��), ��-��� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Patenti un preču zīmes LR Patentu valdes oﬁciālais
vēstnesis / atb. par izd. K.Libarte. — Nr.� (����).—
Rīga : LR Patentu valde, ����
Reizi mēnesī
Latviešu, angļu val.
Nr.�-��, vienlaidu numerācija, ���� lpp. : il., zīm.

ISSN ����-����
URL: http://www.lrpv.lv
UDK ��
���. Patēriņa cenas : informatīvais apskats = Consumer 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: www.csb.gov.lv
UDK ��

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

Sēj.�, ��� lpp. : diagr., il., tab. ; �� cm. — (Zinātniskie raksti).

ISBN ���-����-����-�-�
UDK ��
UDK ��

���. Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy
and Teachers’ Education / galv. red. Irēna Žogla ; galv.
red. vietniece Ilze Kangro. — Sēj.� (����). — Rīga :
Latvijas Universitāte, ����
Neregulāri
Latviešu, angļu val.
Sēj.���, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas Universitātes raksti).

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��
���. Pensionāri Latvijā : informatīvais apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd. Kārlis Smudzis. —
����- . — Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, ����
URL: www.csb.gov.lv
UDK ��
���. Philologica / Daugavpils Universitāte. Humanitārā
fakultāte. Komparatīvistikas institūts = Daugavpils University. Faculty of Humanities. Institute of Comparative
studies ; red. Inna Dvorecka, Oksana Komarova. — Sēj.�
(����). — Daugavpils : Saule, ����
Neregulāri
Latviešu, krievu val.
ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
UDK �
���. Pie Galda! : mīļāko recepšu kolekcija / red. Liene
Sondore. — Nr.� (okt. ����). — Jūrmala : Lienes Vilnītes izdevniecība, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-�, : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Pārvaldnieks : īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana. — Nr.� (marts ����). — Rīga : Masts,
����
Desmit reizes gadā
Ls �,�� Nr.

Sākot ar Nr.��, iekļauts vienos vākos ar žurnālu
„Būvēt”, lasāms no abām pusēm.
ISSN ����-����
UDK ��

��

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
URL: http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=�&p�=���&p�=
�����&p�=������
UDK ��

Sēj.��, Izd.�, ��� lpp. : il. ; �� cm. — (Komparatīvistikas institūta almanahs).

���. Pārtika ��.gadsimtā : �.zinātniski praktiskā
konference / Rīgas Uzņēmējdarbības koledža. — Sēj.�
(����). — Rīga : Rīgas Uzņēmējdarbības koledža,
����
Gadskārtējs

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

Sēj.�, ��� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

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

���. Patiesā Dzīve / galv. red. Iveta Pumpure-Saulīte ;
atb. red. Guna Kārkliņa Nr.��-�� ; red. Laima Muktupāvela
Nr.�-��, Sandra Landorfa, Māra Vilde, Andris Bernāts Nr.���. — Nr.� (apr. ����). — Rīga : Izdevniecība „Rīgas
Viļņi”, ����
�.janv., ��.apr., �.okt. iznāk speciālizlaidumi.
Divreiz mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

���. Pedagogical technologies in socialization and
resocialization of society / Rēzeknes Augstskola. Izglītības
un dizaina fakultāte, Personības socializācijas pētījumu
institūts = Rezekne Higher Education Institution. Faculty of
Education and Design, Personality Socialization Research
Institute ; editor Velta Lubkina. — Sēj.� (����).—
Rēzekne : Personality Socialization Research Institution of
Rezekne Higher Education Institution, ����
Neregulāri

���. ��. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli : ����.gada aprīlī / Rīgas Tehniskā
universitāte, Fr.Candera Studentu zinātniskā un tehniskā
biedrība ; atb. par izd. D.Šitca. — Sēj.�� (����).—
Rīga : RTU Izdevniecība, ����
Līdz sēj.�� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Sēj.� Arhitektūra. Būvniecība. Datorzinības. Elektrozinības. Telekomunikācijas.
Sēj.� Mašīnzinības.
Sēj.� Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija
un ķīmijas tehnoloģija.

Gadskārtējs
Sēj.�-�, ���-��� lpp. : att., il. ; �� cm.

���-��� eks.

ISBN ���-����-��-���-� (�)
ISBN ���-����-��-���-� (�)
ISBN ���-����-��-���-� (�)
UDK ��
UDK ��
UDK ��

Nr.�-�, ��� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Sēj.��, ��� lpp. : graﬁki, il., tab. ; �� cm.

��� eks.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��
UDK �
���. Piecīšu Mezgls : krustvārdu mīklas / galv. red.
Dainis Sūna ; red. Baiba Dombrovska. — Nr.� (����)-�(��)
(����). — Rīga : Žurnāls Santa, ����
Reizi mēnesī
Ls �,�� Nr.

Izdevumu turpina: Saldās Rūtis.
ISSN ����-����
UDK ���
���. Piena Ziņas : Latvijas zemnieku kooperatīva
„Trikāta KS” izd. / red. Anete Urka, Dana Hasana. — Nr.�
(sept. ����). — Valmiera : Trikāta KS, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�-�, �� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.

URL: www.kooperativstrikata.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.

���. Platinum : эталон роскошной жизни / гл. ред.
Марина Дианова. — [Nr.�] (sept. ����). — Rīga :
Fenster, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), ��� lpp. : krās. il. ; �� cm.

���. Polak na Łotwie : pismo Związku Polaków na Łotwie / galv. red. Romuald Lebedek. — Nr.� (����).—
Rīga : Związek Polaków na Łotwie, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), ��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.polak.lv
UDK ��
���. Praktiskais Latvietis / galv. red. Egons Strautiņš ;
atb. red. Sarmīte Pumpure ; red. Ilze Korņeva. — Nr.�
(����). — Rīga : Lauku Avīze, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.
�� ��� eks.

Ls �,�� Nr. ; �� ���-

ISSN ����-����
UDK ��
���. Praktiskais Likumdošanas Ziņnesis / red. Vineta
Vizule. — Nr.� (sept. ����). — Rīga : Lietišķās informācijas dienests, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(�) — ��(��), �� lpp. ; �� cm.

Iznāk arī krievu: Деловой вестник законодательства.
URL: www.lid.lv
UDK ��
���. Prāta Dzirnas : krustvārdu mīklu žurnāls. — Nr.�
(nov. ����). — Rīga : Prāta dzirnas, ����
Reizi mēnesī
Nov.(��) — dec.(��), �� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-���X
UDK ���
���. Prātnieks : krustvārdu mīklas / red. Ināra Ratnik. — Nr.� (����). — Rīga : Kuma, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

UDK ���
���. Princese / galv. red. Juris Ūsiņš. — Nr.� (aug.
����). — Rīga : Stāsti un Romāni, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

URL: www.mikrokirurgija.lv
URL: www.plastic-surgery.lv
UDK ��

ISSN ����-����
UDK ��/��

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-���X
UDK ��

���. ��. RTU Starptautiskā zinātniskā konference :
RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā
konference (SCEE’����) : Rīgā, ����.gada ��.-��.oktobrī :
konferences ziņojumu tēžu krājums = ��th International
scientiﬁc conference of Riga Technical University :
RTU FEEM Scientiﬁc conference on economics and entrepreneurship (SCEE’����), ��-�� October ����, Riga :
conference proceedings / Rīgas Tehniskā universitāte.
Inženierekonomikas un vadības fakultāte = Riga Technical University. Faculty of engineering economics and management ; editor in chief R.Počs. — Sēj.�� (����).—
Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, ����
Līdz sēj.�� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Neregulāri
Latviešu, angļu, krievu val.

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

���. Playboy : vīriešu dzīvesstila žurnāls / galv. red.
Egīls Zirnis ; galv. red. vietnieks Ivars Āboliņš ; atb. red.
Arturs Vaiders Nr.� ; red. Linda Krūmiņa. — Nr.� (okt.
����). — Rīga : Dienas Žurnāli, ����
Reizi mēnesī

Ls �,�� Nr. ; ���� eks.

ISSN ����-����
URL: 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 ����-����
URL: www.egmont.lv
UDK ���.�
���. Privātā Dzīve / galv. red. Zane Piļka Nr.�-��, Zita
Ramma Nr.��-�� ; red. Gunta Kuļbanska Nr.�-��, Dita
Degtere, Edgars Orlovs, Lilija Ķīkule Nr.��-��, Uldis Glušaks
Nr.��. — Nr.� (marts ����). — Rīga : Izdevniecība
„Žurnāls „Santa””, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

P i e l .: Slavenību TOP kokteilis.
ISSN ����-����
URL: www.santa.lv
UDK ��
���. Problems in Music Pedagogy / Daugavpils University ; galv. red. Jelena Davidova. — Sēj.� (����).—
Daugavpils : Daugavpils University, ����
Divreiz gadā
Sēj.�, �� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���.�
���. Psiholoģijas Pasaule : žurnāls personībām, kas
ciena sevi un citus / galv. red. Antra Krasnā ; red. Aija Lilienfelde. — Nr.� (����). — Rīga : DARO CĒSIS, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�-�, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.psihologijaspasaule.lv
UDK ���.�
���. Puķudobe : mājās, uz balkona, dārzā / red. Ilga
Šūmane. — [Nr.�] (marts/apr. ����). — Rīga : Jugris :
Agora, ����
Sešas reizes gadā

ISBN ���-����-��-���-�
UDK �

���. Puķudobes Atvase / red. Ilga Šūmane Nr.�. — Nr.�
(����). — Rīga : Juris Vingris : Jugris : Agora, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�-�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Putni Dabā / Latvijas Ornitoloģijas biedrība ; red.
Agnis Bušs. — Nr.� (����). — Rīga : Latvijas Ornitoloģijas biedrība, ����
Reizi ceturksnī
Nr.� — �(��), �� lpp. : il., krās. il., ; �� cm.

���. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences.
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. B daļa, Dabaszinātnes /
galv. red. Īzaks Rašals. Section B, Natural, exact, and
applied sciences = — Sēj.� (���� aug.). — Rīga :
Latvian Academy of Sciences, ����
Sešas reizes gadā
Sēj.��, Nr.�/� — �/�, vienlaidu numerācija, ��� lpp., [��] lpp. : graﬁki, il.,
krās. il., tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-���X
URL: www.lza.lv
UDK �

���� eks.

ISSN ����-����
URL: www.lob.lv
UDK �
���. Radoša personība : zinātnisko rakstu krājums =
Creative personality : collection of scientiﬁc papers / RPIVA
Kreativitātes zinātniskais institūts = Scientiﬁc institute of
creativity RTTEMA ; sast. R.Bebre. — [Nr.]� (����) — . —
Rīga : RPIVA Kreativitātes zinātniskais institūts, ����
Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.
�.sēj., ��� lpp. : il., tab. ; �� cm.

���. Psiholoģija Ģimenei un Skolai / galv. red. Linda Daniela ; red. Alla Plaude, Marija Vāciete, Oksana Volkova. — Nr.� (sept./okt. ����). — Rīga : Izdevniecības
nams UADŽET, ����
Reizi mēnesī
Ls �,�� Nr.

ISBN ���-����-����-�-�
ISSN ����-����
URL: www.rpiva.lv
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.

��

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

Sēj.�, ��� lpp. : il., tab. ; �� cm.
��� eks. — (The International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics,
Mechatronics and Robotics).

ISSN ����-����
UDK ���.�
UDK ��

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

Nr.�(marts/apr.) — �(nov./dec.), ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

���. Proceedings of the �th Baltic—Bulgarian Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and
Mechanics, Mechatronics and Robotics : exit session :
May ��-��, ����, Liepaya, Latvia / editor in chief E.Dukendjiev. — Sēj.� (����). — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, ����
Līdz sēj.� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Gadskārtējs
Angļu, krievu val.

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

���. Psiholoģija Mums : starpnozaru žurnāls / galv.
red. Marija Vāciete ; red. Marika Piņķe, Viktors Ozoliņš. —
Nr.� (okt. ����). — Rīga : Izdevniecības nams
„UADŽET”, ����
Sešas reizes gadā

ISSN ����-����
URL: www.llu.lv
UDK ��
���. Ražots Latvijā : Latvijā ražo vairāk, nekā mēs
zinām! / projekta vadītāja Linda Kelle. — Nr.� (nov./dec.
����). — Rīga : Kelle Media, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.kelle.lv
UDK ��
���. Reģionālais ziņojums : pētījumu materiāli =
Regional review : research papers / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts ;
red. Elita Jermolajeva. — Nr.� (����). — Daugavpils :
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”,
����
Līdz ���� izd. tika aprakstīts kā monogrāﬁja.
Neregulāri
Nr.�, ��� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
UDK ��
���. Reliģiski-ﬁlozoﬁski raksti / LU Filozoﬁjas un socioloģijas institūts ; galv. red. Solveiga Krūmiņa-Koņkova ;
red. un sast. Nikandrs Gills. — Sēj.� (����). — Rīga :
LU Filozoﬁjas un socioloģijas institūts, ����
Gadskārtējs
Sēj.��, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �
UDK �
���. Research and Technology-Step into the Future /
Transporta un sakaru institūts = Transport and Telecommunication Institute ; editor in chief Igor Kabashkin ;
editors Rostislav Kopitov, Irina Yaskiv. — Sēj.�, Nr.�
(����). — Rīga : Transporta un sakaru institūts, ����
Reizi ceturksnī
Krievu, angļu val.
Sēj.�, Nr.�-�, ��-��� lpp. : tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.tsi.lv
UDK ��
UDK ���
UDK ��
���. Research for rural development, ���� : annual
��th International Scientiﬁc Conference proceedings /
Latvia University of Agriculture. — Sēj.� (����).—
Jelgava : Latvia University of Agriculture, ����
Gadskārtējs
����, ��� lpp. : il., diagr., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��

���. Research for rural development, ���� : annual
��th International Scientiﬁc Conference proceedings /
Latvia University of Agriculture. — Sēj.� (����).—
Jelgava : Latvia University of Agriculture, ����
Gadskārtējs
����, Sēj.�-�, ���, ��� lpp. : il., diagr., tab. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��
���. Rēzus : Valsts asinsdonoru centra izd. / Valsts
asinsdonoru centrs. — Nr.� (����). — Rīga : Valsts
asinsdonoru centrs, ����
Divreiz gadā
Nr.�-�, ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

URL: www.vadc.gov.lv
UDK ��
���. Rēzus : Valsts asinsdonoru centra izd. / Valsts
asinsdonoru centrs. — Nr.� (����). — Rīga : Valsts
asinsdonoru centrs, ����
Divreiz gadā
Nr.�(�), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

URL: www.vadc.gov.lv
UDK ��
���. Rēzus : Valsts asinsdonoru centra izd. / Valsts
asinsdonoru centrs. — Nr.� (����). — Rīga : Valsts
asinsdonoru centrs, ����
Divreiz gadā
Nr.�(�) — �(�), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

URL: www.vadc.gov.lv
UDK ��
���. Rēzus : Valsts asinsdonoru centra izd. / Valsts
asinsdonoru centrs. — Nr.� (����). — Rīga : Valsts
asinsdonoru centrs, ����
Divreiz gadā
Nr.�(�), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

URL: www.vadc.gov.lv
UDK ��
���. Riga in Your Pocket : essential city guides / red.
Mārtiņš Zaprauskis. — Nr.� (����). — Rīga : Latvijas
ceļveži, ����
Sešas reizes gadā
Nr.��-��, �� lpp. : kartes, krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.inyourpocket.com
UDK �
���. Riga Now! : Your best source for dining, entertainment and shopping / galv. red. Inese Timuka, 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.���(January/February) — ���(November/December), �� lpp. : kartes,
krās. il. ; �� cm.
�� ���-�� ��� eks.

URL: 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: www.rigaslaiks.lv
UDK ��
���. Rīgas Meži. — Nr.� (����)Meži, ����
Gadskārtējs

. — Rīga : Rīgas

Nr.�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

UDK ��
���. Rīgas Stradiņa universitāte. Collection of scientiﬁc papers ����. Internal Medicine, Surgery, Medical
Basic Sciences : research articles in medicine & pharmacy /
Rīga Stradiņš University ; executive editor J.Vetra ; editor
I.Ozolanta, E.Zubova. — Sēj.[�] (����) . — Rīga : RSU,
����
Gadskārtējs
Sēj.[�], ��� lpp. : il., diagr., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
ISSN ����-���X
UDK ��
���. Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskie raksti
����. Ekonomika. Komunikācija. Politika. Socioloģija.
Sociālā politika un sociālais darbs. Tiesības : ����.gada
sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas /
Rīgas Stradiņa universitāte ; atb. zin. red. Andrejs Vilks ;
atb. red. Aija Lapsa ; red. Aina Gore, Inga Lievīte. — Sēj.[�]
(����). — Rīga : RSU, ����
Divreiz gadā
Latviešu, krievu val.
Sēj.�-�, ���, ��� lpp. : diagr., il., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-� (�)
ISBN ���-����-���-��-� (�)
ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��
UDK ��
UDK ��
���. Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskie raksti.
Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes.
Stomatoloģija. Farmācija : ����.gada medicīnas nozares
pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte ;
atb. zin. red. I.Ozolanta. — Sēj.[�] (����). — Rīga :
RSU, ����
Gadskārtējs
Sēj.[�], ��� lpp. : il., diagr., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
ISSN ����-����
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
Sēj.��-��, ���, ��� lpp. : att., il., tab. ; �� cm.

��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti.
�.sērija, Būvzinātne = Scientiﬁc journal of Riga Technical
University : Construction Science / galv. red. Genādijs
Šahmenko. — Sēj.� (����). — Rīga : RTU, ����
Gadskārtējs
Sēj.��, �� lpp. : att., il., tab., zīm. ; �� cm.

��� eks.

ISSN ����-����
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, krievu val.
Sēj.��, ��� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.

��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti.
�.sērija, Enerģētika un elektrotehnika = Scientiﬁc journal
of Riga Technical University : Power and electrical engineering / galv. red. Antans Sauhats. — Sēj.� (����).—
Rīga : RTU, ����
Divreiz gadā
Sēj.��-��, ��, ��� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.

���, ��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti.
�.sērija, Datorzinātne = Scientiﬁc journal of Riga Technical
University : Computer science / galv. red. J.Grundspeņķis
Nr.��, Zigurds Markovičs Nr.��, J.Merkurjevs Nr.��,
A.Spalvins Nr.��. — Sēj.� (����). — Rīga : RTU, ����
Reizi ceturksnī
Angļu, latviešu val.
Sēj.��-��, ���-��� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.

���-��� eks.

ISSN ����-����
UDK ���
���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti.
�.sērija, Mašīnzinātne un transports = Scientiﬁc journal of
Riga Technical University : Transport and engineering. —
Sēj.� (����). — Rīga : RTU, ����
Divreiz gadā
Latviešu, angļu, rievu val.
Sēj.��-��, ���, ��� lpp. : att., il., tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

���, ��� eks.

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti.
�.sērija, Telekomunikācijas un elektronika = Scientiﬁc journal of Riga Technical university : Telecommunications and
electronics / galv. red. J.Jankovskis. — Sēj.� (����).—
Rīga : RTU, ����
Gadskārtējs
Sēj.��, �� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.

�� eks.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti.
�.sērija, Humanitārās un sociālās zinātnes = Scientiﬁc
journal of Riga Technical University : The Humanities and
social science. — Sēj.� (����). — Rīga : RTU, ����
Divreiz gadā
Latviešu, angļu, krievu val.
Sēj.��-��, ��, ��� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.

���, ��� eks.

ISSN ����-����
UDK �
UDK �

���. Rīgas viļņi : lielākais nedēļas TV un izklaides žurnāls
Latvijā : visplašākā TV un radio programma / galv. red. Ieva
Valtere. — Nr.� (apr. ����). — Rīga : Izdevniecība
„Rīgas Viļņi”, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(����) — ��(����), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

P i e l .: Degpunktā.
P i e l .: ��� labi padomi.
P i e l .: UgunsGrēks.
ISSN ����-����
URL: www.rigasvilni.lv
UDK ���
���. Rosme : Latvijas Neredzīgo biedrības žurnāls /
galv. red. Judīte Putāne. — Nr.� (����). — Rīga : Brailinform, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

��� eks.

ISSN ����-���X
UDK ��

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti.
��.sērija, Arhitektūra un pilsētplānošana = Scientiﬁc
journal of Riga Technical University : Archictekture and
Urban Planning. — Sēj.� (����). — Rīga : RTU, ����
Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.

���. Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / Liepājas
Universitāte. Sociālo zinātņu katedra, Vadībzinātņu
katedra ; sast. Arturs Medveckis ; zin. red. Ārija Kolosova. — Sēj.� (����). — Liepāja, ����
Gadskārtējs
Latviešu, krievu, angļu val.

Sēj.�, ��� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.

Sēj.��, ��� lpp. : il., diagr. ; �� cm.

��� eks.

ISSN ����-����
UDK ��

ISSN ����-����
UDK ���

���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. ��.sērija, Ģeomātika = Scientiﬁc journal of Riga Technical University : Geomatics / Būvniecības fakultāte. Ģeomātikas katedra ; atb. red. Jānis Štrauhmanis. — Sēj.�
(����). — Rīga : RTU, ����
Divreiz gadā
Latviešu, angļu, krievu val.
Sēj.�, �� lpp. : att., tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti.
��. sērija, Vides un klimata tehnoloģijas = Scientiﬁc journal of Riga Technical University : Environmental and
climate technologies / galv. red. Marika Rošā. — Sēj.�
(����). — Rīga : RTU, ����
Divreiz gadā
ISSN ����-����
UDK �
���. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. ��. sērija, Ilgtspējīga telpiskā attīstība = Scientiﬁc
journal of Riga Technical University : Sustainable spatial
development / red. Jēkabs Trušiņš. — Sēj.� (����).—
Rīga : RTU izdevniecība, ����
Gadskārtējs
Latviešu, angļu val.
ISSN ����-����
UDK ��

���. Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / Liepājas
Universitāte. Sociālo zinātņu katedra, Vadībzinātņu katedra. — Sēj. � (����). — Liepāja, ����
Līdz sēj.� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Gadskārtējs
Latviešu, krievu, angļu val.
Sēj.��, ��� lpp. : il., diagr. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ���

���, �� eks.

Sēj.�, ��� lpp. : il., tab., diagr., shēmas, formulas ; �� cm.

Sēj.��, ��� lpp. : il., diagr. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ���

��� eks.

Sēj.�-�, ��, ��� lpp. : il., diagr., sh. ; �� cm.

���. Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / Liepājas
Universitāte. Sociālo zinātņu katedra, Vadībzinātņu katedra ; sast., atb. red. Arturs Medveckis ; zin. red. Ārija Kolosova. — Sēj.� (����). — Liepāja, ����
Gadskārtējs
Latviešu, krievu, angļu val.

��� eks.

���. Saimnieks LV : lauksaimniecības nozares komercžurnāls / galv. red. Kristīne Spudas. — Nr.� (aug.
����). — Rīga : Saimnieks LV, ����
Žurnāla „Saimnieks LV” lappusēs uzrādīta „Ražība”.
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), ��-�� lpp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

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

��

���. Saldās Rūtis : krustvārdu mīklas / galv. red. Dainis
Sūna ; red. Baiba Dombrovska. — Nr.� (����). — Rīga : Žurnāls Santa, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-�, �� lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

Turpina izd.: Piecīšu Mezgls.
ISSN ����-����
UDK ���

���. Signum Temporis : pedagogy & psychology :
[journal of research in pedagogy and psychology] = Laika
Zīmes / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija =
Riga Teacher Training and Educational Management
Academy ; galv. red. Māra Marnauza. — Sēj.�, Nr.� (
marts ����). — Rīga : Riga Teacher Training and
Educational Management Academy, ����
Gadskārtējs
Sēj.�, Nr.�, ��� lpp. : diagr., tab., zīm. ; �� cm.

���. Saldo : laikr. „Dienas Bizness” piel. / red. Madara
Fridrihsone Nr.��(���), ��-��, Marta Rībele Nr.�-��. — Nr.�
(����). — Rīga : Dienas bizness, ����
Divreiz mēnesī
Nr.��(���), �(���) — ��(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

UDK ��
���. Santa / galv. red. Santa Dansberga-Anča ; galv.
red. vietnieces Anna Peipiņa, Ieva Broka Nr.�-� ; red. Ieva
Čečina, Ieva Briede. — Nr.� (����). — Rīga : Izdevniecība „Žurnāls „Santa””, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��, ��� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

P i e l .: Santas Ziemassvētki.
ISSN ����-����
UDK ��
���. Saskarsme : žurnāls labām attiecībām : informatīvi
izklaidējošs žurnāls / red. Guntis Feldmanis. — Nr.� (janv.
����). — Rīga : Vērtums, ����
Reizi nedēļā
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Saule : Latvijas Diabēta federācijas žurnāls /
Latvijas Diabēta federācija ; galv. red. Indra Štelmane. —
Nr.� (����). — Rīga : Latvijas Ārstu biedrības
sabiedrība, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : diagr., krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.diabets.lv
UDK ��
���. SestDiena : laikr. „Diena” piel. : nedēļas žurnāls /
galv. red. Dana Sinkeviča. — Nr.� (����). — Rīga :
Izdevniecība „Dienas Žurnāli”, ����
Reizi nedēļā

ISSN ����-����
UDK ��
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: Viss par tevi (janv.).
ISSN ����-����
URL: www.sirups.lv
UDK ��
���. Skandināvija : zviedru krustvārdu mīklas / red.
Elita Grūbe. — Nr.� (����). — Rīga : Putņiks, ����
Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���
���. Skolotāja Almanahs. Sākums : informatīvi metodisks žurnāls pedagogiem / red. Magda Riekstiņa, Baiba
Vītola. — Nr.� (����). — Rīga : Zvaigzne ABC, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�(�) — �(�), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Sākot ar Nr.�, turpina iznākt, apvienojot žurnālus „Sākums” un „Skolotāja Almanahs” vienā izdevumā „Skolotāja Almanahs. Sākums”.
ISSN ����-����
URL: www.zvaigzne.lv
UDK ��
���. Skolotājs / galv. red. Anita Šmite. — Nr.�
(����). — Rīga : Izdevniecība RaKa, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), ��� lpp. : il., krās. il., tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��

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

ISSN ����-����
UDK ��
���. Shape : pieredze, uzturs, ﬁtness, veselība,
skaistums, harmonija / galv. red. Zita Ramma janv.-apr.,
Gundega Bičevska maijs-dec. ; galv. red. vietniece Lilija
Ķīkule. — Nr.� (dec. ����). — Rīga : Izdevniecība
„Žurnāls „Santa””, ����
Citas nosaukumziņas: grūtniecība, uzturs, ﬁtness,
veselība, skaistums, harmonija janv.-jūn.
Reizi mēnesī
Janv.-dec., �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ���/���

��

Ls �,�� Nr.

���. Sociālais Darbinieks : profesionāli metodisks
žurnāls / galv. red. Aina Vilciņa ; izpildred. Ausma Mukāne. — Nr.� (����). — Rīga : Sociālā darba un sociālās
pedagoģijas augstskola „Attīstība”, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�(��) — �(��), ��-�� lpp. : il., zīm. ; �� cm.

URL: www.attistiba.lv
UDK ��
���. Sociālo Zinātņu Vēstnesis = Social Sciences
Bulletin = 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 �
���. 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.

ISSN ����-����
URL: www.sportaavize.lv
UDK ���/���
���. Sports : žurnāls piektdienās / galv. red. Dainis
Caune ; red. Renārs Buivids, Kristiāns Girvičs, Gatis Ķīsis,
Viesturs Saukāns, Raitis Puriņš. — Nr.� (okt. ����).—
Rīga : Sporta apgāda fonds, ����
Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

Speciālizlaidums: Sports teorijā un praksē (Nr.��).
ISSN ����-����
UDK ���/���
���. Starptautiskais transports: ekonomika, vadība,
speciālistu sagatavošana : �. starptautiskā zinātnes konference = International transport: economics, management, specialist training : the �-nd international
scientiﬁc conference = Международный транспорт: экономика, управление, подготовка специалистов : �-ая
международная научная конференция, ��.��.����.��.��.����. / konf. zinātniskās komitejas priekšsēdētājs
O.Brinkmanis. — Sēj.� (����). — Rīga : Rīgas Aeronavigācijas institūts, ����
�.sēj. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Reizi divos gados
�.sēj., ��� lpp. : diagr., sh., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-����-�-�
UDK ��
���. Starptautiskā Baltijas konference Baltic DB&IS
���� (� : ���� : Rīga, Latvija, ����.gada �.-�.jūlijs) Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas : datu bāzes
un informācijas sistēmas : Doktorantu konsorcijs : Rīga,
����.gada �.jūlijs = Computer Science and Information
Technologies : databases and information systems :
doctoral consortium : Riga, July �, ���� / red. Guntis Bārzdiņš, Leo Seļāvo ; galv. red. Jānis Bārzdiņš ; atb. red. RūsiņšMārtiņš Freivalds, Jānis Bičevskis. — Sēj.� (����).—
Rīga : Latvijas Universitāte, ����
Neregulāri
Sēj.���, �� lpp. : att. ; �� cm. — (Latvijas Universitātes raksti).

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ���

���. Studija : vizuālo mākslu žurnāls = visual arts magazine / galv.
red. Līga Marcinkeviča ; red. Elīna Dūce,
Zane Oborenko ; māksl. Anta Pence. — Nr.� (����).—
Rīga : Neputns, ����
Sešas reizes gadā
Paral. latviešu, angļu val.
Nr.��(febr./marts) — ��(dec./janv.), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.
Nr.

Ls �,��

ISSN ����-����
URL: http://www.studija.lv
UDK �
���. Sudoku : ��� loģikas uzdevums / red. Jānuss
Laidna. — [Nr.�] (����). — Rīga : Kuma, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�-�, �� lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

Iznāk arī krievu: Судоку.
UDK ���
���. Sudoku : loģikas mīklas. — Nr.� (����)Rīga : PRINTSHOP, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp.: il. ; �� cm.

.—

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���
���. Sudoku Ekspresis. — Nr.� (����)PRINTSHOP, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-�, �� lpp. : il. ; �� cm.

. — Rīga :

Ls �,�� Nr.

Iznāk arī krievu: Судоку Super-экспресс.
ISSN ����-����
UDK ���
���. Sudoku Fabrika : japāņu mīkla, kuras dēļ daudzi
zaudējuši galvu. — Nr.� (����). — Rīga : PRINTSHOP,
����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ���
���. Sudoku Pasaule : japāņu mīkla, kuras dēļ daudzi
zaudējuši galvu. — Nr.� (����). — Rīga : PRINTSHOP,
����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

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

ISSN ����-����
UDK ���

��

���. Š! : Baltic comics magazine / editor David Schilter. — [Nr.]� (����). — Rīga : Graﬁskie stāsti, ����
Izdevuma „Kuš” speciālizlaidums „Š!” angļu valodā.
Neregulāri
Nr.�, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

���. Teritorija : žurnāls par teātri : zinātniskas ievirzes
žurnāls par teātri un tā saistību ar citām mākslas jomām /
galv. red. Inga Rozentāle. — Nr.� (����). — Rīga :
biedrība TARBA, ����
Divreiz gadā

ISSN ����-����
URL: www.komikss.lv
UDK ���
���. Šūpulītis : būtiskais par grūtniecību, dzemdībām
un bēbīti / galv. red. Gunita Gaide Nr.�� ; red. Inga Melberga
Nr.��. — Nr.� (����). — Rīga : LĢC Izdevniecība, ����
Citas nosaukumziņas: veselības žurnāls topošiem vecākiem — māmiņai un tētim Nr.��.
Reizi mēnesī
Nr.��-��, ��-�� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,��, �,�� Nr.

P i e l .: Mazulis (pie Nr.��-��).
ISSN ����-����
UDK ��

Nr.�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �
���. Terra : saistoši par dabaszinātnēm un tehnoloģijām / galv. red. Ilgonis Vilks. — Nr.� (sept.
����). — Rīga : Latvijas Universitāte, ����
Sešas reizes gadā
Febr./marts(��) — okt./nov./dec.(��), �� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.
�,�� Nr.

���. Tagad : Latviešu valodas aģentūras (LVA) zinātniski metodisks izd. „Tagad” / atb. red. Anna Vulāne ; red.
Marija Kaupere. — Nr.� (����). — Rīga : LVA, ����
Divreiz gadā
Nr.�(�), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

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

���� eks.

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

ISSN ����-����
URL: www.lu.lv/terra
UDK �
���. Tēvijas Sargs : militārais žurnāls / galv. red. Līga
Lakuča Nr.� ; galv. red. p.i. Aigars Nesters Nr.�, galv. red.
�-��. — Nr.� (sept. ����). — Rīga : Rekrutēšanas un
Jaunsardzes centrs, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

���. Taka : tavai garīgajai un ﬁziskajai veselībai :
dziednieki un dziedniecība Latvijā / galv. red. Agnese
Cernava ; 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. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi : studentu un docētāju ��.zinātniski praktiskā
konference ����.gada ��.maijs : rakstu krājums / Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas fakultāte, Finanšu
vadības katedra. Ekonomikas un vadības katedra ; atb.
par izd. Daina Znotiņa ; red. Sandra Laizāne. — Sēj.�
(����). — Rēzekne : RA Izdevniecība, ����
Līdz sēj.�� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Gadskārtējs
Sēj.��, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm.

�� eks.

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.

Ls

Ls �,�� Nr. ; ���� eks.

P i e l .: ����.gada kalendārs (pie Nr.��).
ISSN ����-����
URL: www.sargs.lv
UDK ��
���. Tikšanās : Latvijas Kristīgā radio izd. / galv. red.
Maira Ošeniece ; red. Viktorija Slavinska-Kostigova Nr.�,
Milda Klampe, Inga Skuja Nr.�-��, Inese Šuļžanoka Nr.����. — Nr.� (marts ����). — Rīga : Vārds & Co —
Latvijas Kristīgais radio, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.tiksanas.lv
UDK �
���. Tom & Jerry. — Nr.� (aug. ����)Egmont Latvija, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

. — Rīga :

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.egmont.lv
UDK ���-��
���. Transport and Telecommunication / Transporta
un sakaru institūts = Transport and Telecommunication
Institute ; galv. red. Igor Kabashkin. — Sēj.�, Nr.�
(����). — Rīga : Transport and Telecommunication
Institute, ����
Reizi ceturksnī
Sēj.��, Nr.�-�, ��-�� lpp. : il., tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.tsi.lv
UDK ��

���. ��,�°C : katram, kurš grib būt vesels : veselīgāk,
saskanīgāk, gudrāk / galv. red. Guntis Keisels janv.-aug. ;
galv. red. vietniece Inta Brikere janv.-aug., galv. red.
sept.-dec. ; red. Selga Amata, Gunta Tabore. — Nr.� (febr.
����). — Rīga : Lauku Avīze, ����
Reizi mēnesī
Janv.-dec., ��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.��.lv
UDK ��

ISSN ����-����
UDK �
���. VASAB Seventh Conference of Ministers for
Spatial Planning and Development : statements and
documents / �th Conference of Ministers for Spatial
Planning and Development, Vilnius, Lithuania, ���� ;
Vision and Strategies Around the Baltic Sea ����. — [Nr.�]
(����). — Rīga : VASAB Secretariat, ����
Neregulāri
����, �� lpp. : il. ; �� cm.

���. Tūrisma nozare Latvijas tautsaimniecībā : informatīvais apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde. —
[Nr.�] (����). — Rīga : LR Centrālā statistikas
pārvalde, ����
Gadskārtējs
[Nr.�], � lpp. : diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

UDK ��
���. Tūrisms : žurnāls tūrisma profesionāļiem / red. v.i.
Kristians Rozenvalds. — Nr.� (dec. ����). — Rīga :
CorpMedia, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr. ; ���� eks.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Una : U : žurnāls sievietēm : žurnāls par vislabāko /
galv. red. Džina Briška ; red. Lauma Lūse, Agnese Kaupere,
Anita Horsta. — Nr.� (����). — Rīga : Izdevniecība
„Dienas Žurnāli”, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

P i e l .: Grima un stila rokasgrāmata.
P i e l .: Unas ziemas svētki.
ISSN ����-����
URL: www.una.lv
UDK ��
���. Uzņēmēja biļetens : sabiedrība, grāmatvedība,
likumdošana / red. Zane Kuzmina, Anna Šmite Nr.� — �-�,
��, Zane Dāvidsone Nr.�-��. — Nr.� (sept. ����).—
Rīga : E.L.N.A., ����
Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��, �� lpp. : il., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-����-�-�
URL: www.vasab.org
UDK ��
���. Vāģi : Zibens Makvīns un citi vāģi komiksos,
stāstos, uzdevumos! / red. Sanda Lakša. — Nr.��
(����). — Rīga : Egmont Latvija, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.
pasaule).

Ls �,�� Nr. — (Auto

P i e l .: Vāģu specizdevums.
ISSN ����-����
URL: www.egmont.lv
UDK ���.�
���. Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums /
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 �
���. Veiksmes Formula : katalogs par karjeras iespējām
jauniešiem : brīvprātīgais darbs / red. Inna Pasnaka. —
Dec. (����). — Rīga : Jauniešu konsultācijas, ����
Neregulāri
Sept., �� lpp. : krās. il., ; �� cm.

URL: www.jk.org.lv
URL: www.prakse.lv
UDK ��

Ls �,��-��,�� Nr.

Iznāk arī krievu: Бюллетень предпринимателя.
ISSN ����-����
UDK ��
���. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums / Liepājas Universitāte ; atb.
red. Linda Lauze. — Nr.� (����). — Rīga : Latviešu
valodas aģentūra, ����
Neregulāri
Nr.�, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-���X
UDK �
���. Valodu apguve: problēmas un perspektīva :
zinātnisko rakstu krājums / Liepājas Universitāte. — Sēj.�
(����). — Liepāja : Liepājas Universitāte, ����
Gadskārtējs
Latviešu, angļu, krievu un vācu val.

���. Ventspils muzeja raksti = Acta historica Vindaviensia / Ventspils muzejs ; sast. Armands Vijups ; red. Māra
Melne. — Sēj.� (����). — Rīga : Latvijas Universitātes
žurn. „Latvijas Vēsture” fonds, ����
Titlp. paral. latv., latīņu val. ; kopsav. angļu val.
Sēj.�, ��� lpp. : il., faks., tab., kartes ; �� cm.

ISBN ����-���-��-�
UDK �
���. Ventspils muzeja raksti = Acta historica Vindaviensia / Ventspils muzejs ; sast. Mārīte Jakovļeva, Armands Vijups ; red. M.Jakovļeva. — Sēj.� (����).—
Rīga : Fobo prints, ����
Titlp. paral. latv., latīņu val. ; kopsav. angļu, vācu val.
Sēj.�, ��� lpp. : il., faks., tab., kartes ; �� cm.

ISBN ����-���-��-�
UDK �

Sēj.�, ��� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

��

���. Ventspils muzeja raksti = Acta historica Vindaviensia / Ventspils muzejs ; sast. Mārīte Jakovļeva, Armands
Vijups ; red. Mārīte Jakovļeva, Ieva Rupenheite. — Sēj.�
(����). — Rīga : Fobo prints, ����
Titlp. paral. latv., latīņu val. ; kopsav. angļu, vācu val.

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

Ls �,�� Nr.

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

Sēj.�, ��� lpp. : il., faks., tab., kartes ; �� cm.

ISBN ����-���-��-�
UDK �
���. Veselība / galv. red. Lilija Leherovska Nr.�-�, Solvita
Velde Nr.�-�� ; galv. red. vietniece Laura Ikauniece Nr.�-��,
Gunita Nagle Nr.�-�, red. Nr.�-�� ; red. Zane Zālīte-Kļaviņa
Nr.�-�. — Nr.� (apr. ����). — Rīga : Izdevniecība
„Dienas Žurnāli”, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

���. Vides Vēstis : zaļā dzīvesstila žurnāls : Vides aizsardzības kluba žurnāls / galv. red. Anitra Tooma. — Nr.�
(����). — Rīga : Vides aizsardzības klubs, ����
Sešas reizes gadā

���. Viesnīcu un citu tūristu mītņu darbības rādītāji :
informatīvais apskats / LR Centrālā statistikas pārvalde ;
atb. par izd. Edīte Miezīte. — [Nr.]� (�.cet. ����).—
Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, ����
Reizi ceturksnī
Nr.�(�.cet.) — �(�.cet.), � lpp.: diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas statistika).

UDK ��

Ls �,�� Nr.

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

���. Vinnijs Pūks : dabas lappuses. — Nr.� (aug.
����). — Rīga : Egmont Latvija, ����
Reizi mēnesī

���. Veterinārais Žurnāls : Latvijas Veterinārārstu
biedrības informatīvs biļetens / red. Māra Viduža. — Nr.�
(����). — Rīga : Latvijas Veterinārārstu biedrība,
����
Reizi ceturksnī

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

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

���. Vip Lounge : [лаунж’] : luxury lifestyle magazine /
гл. ред. Елена Шейнина ; ред. Татьяна Зубарева ; зам.
ред. Татьяна Надальяк. — Nr.�(��) (����). — Rīga :
Petits, ����
Sešas reizes gadā

ISSN ����-����
URL: www.lvb.lv
UDK ��
���. Veto Magazine / galv. red. Jānis Volkinšteins. —
Nr.� (febr. ����). — Rīga : Veto, ����
Trīs reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

Ls �,��, �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.vetomagazine.lv
UDK ��
���. Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes
XIX 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 Akadēmiskais apgāds „Saule”, ����
Gadskārtējs
Latviešu, angļu, krievu val.
Sēj.��, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK �
���. Via Latgalica. �, Centrs i perifereja: perspektivu
maiņa : Marijis Andžānis symtgadei : �.storptautyskuo
latgalistikys konfereņce : Rēzekne, ����.goda ��.��.oktobris : humanitāro zinātņu žurnāls = Journal of Humanities / Rēzeknes Augstskola. — Nr.� (����).—
Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, ����
Gadskārtējs
Latviešu, latgaliešu val.
Nr.�, ��� lpp. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK �

��

��� eks.

Ls �,�� Nr.

P i e l .: Vinnija Pūka spēles (Nr.�-�).
ISSN ����-����
UDK ���.�

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

Ls �,��, ��,�� Nr.

P i e l .: Лица Юрмалы : � дней лета : фотоальбом.
ISSN ����-����
URL: www.viplounge.lv
UDK ��
UDK ��/��
���. Vita : Latvijas Sarkanā Krusta izd. / red. Irēna
Bērziņa. — Nr.� (����). — Rīga : Latvijas Sarkanais
Krusts, ����
Neregulāri
Nr.�(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

UDK ��
���. W.i.t.c.h. : žurnāls jaunām raganiņām / red. Laura
Lapiņa ; atb. red. Antra Čigure. — Nr.� (����).—
Rīga : Egmont Latvija, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

P i e l .: Hanna Montana.
ISSN ����-����
URL: www.egmont.lv
UDK ���-��
���. Zelda : apkārtraksts = Newsletter / Resursu centrs
cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda”. — Nr.�
(����). — Rīga : RC Zelda, ����
Divreiz gadā
Iznāk latviešu un angļu val. vienā izdevumā, lasāms no
abām pusēm.
Nr.�, �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

URL: www.zelda.org.lv
UDK ��
UDK ��

���. Zemes un vides zinātnes = Earth and Environmental Sciences / galv. red. Vitālijs Zelčs ; atb. red. Zaiga
Krišjāne. — Sēj.� (����). — Rīga : Latvijas Universitāte, ����
Neregulāri
Latviešu, angļu val.
Sēj.���, ��� lpp. : att., diagr., tab. ; �� cm. — (Latvijas Universitātes raksti).

ISBN ���-����-��-���-�
UDK �

���. Žirafe.LV : sieviešu žurnāls vīriešiem : erotisks
izd. / galv. red. Elizabete Ceihnere. — Nr.� (����).—
Rīga, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
UDK ��

���. Ziņas / AKKA/LAA ; atb. par izd. Agnese Kārše. —
Nr.� (����). — Rīga : Autortiesību un komunicēšanās
konsultāciju aģentūra : Latvijas Autoru apvienība, ����
Divreiz gadā

���. 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. ; �� cm.

Nr.�-�, ��-�� lpp. : il., tab., zīm. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Zirgu Pasts / galv. red. Dace Millere ; red. Inese
Ruskule, Jolanta Lapiņa. — Nr.� (febr. ����). — Rīga : Equus partneri, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : krās. il., tab. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

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

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

Ls �,��, �,�� Nr.

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

ISBN ���-����-���-��-� (�)
ISBN ���-����-���-��-� (�)
UDK �
���. Бабушка целительница : журн. о здоровье
без лекарств : секреты народной медицины. — Nr.�
(����). — Rīga : PRINTSHOP, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.

���. 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: www.astr.lu.lv/zvd
URL: www.lu.lv/zvd
UDK �
���. Zviedru Krustvārdi / red. Elita Kuprijanova. — Nr.�
(sept. ����). — Rīga : Putņiks, ����
Reizi mēnesī
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.

ISSN ����-����
UDK ���

���. Анфилада : Лиепайский русский альманах /
сост. и ред. Кирилл Бобров. — Laid.� (����).—
Liepāja : LiePA, ����
Divreiz gadā
Laid.�-�, ���, ��� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

���. Zīlīte : žurnāls par dabu / galv. red. Māris Rungulis. — Nr.� (aug. ����). — Rīga : Zaļais circenis, ����
Reizi mēnesī

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

ISSN ����-����
URL: www.edi.lv/journal/j rus.htm
UDK ���
UDK ��

Ls �,�� Nr.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Бабушкины травки : журн. о здоровье без лекарств. — Nr.� (����). — Rīga : PRINTSHOP, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�(��) — �(��), �� lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
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 / гл. ред. Евгения
Зайцева N �; исполн. ред. Ольга Задорожная, Ольга Иванова N �-�. — Nr.� (����). — Rīga : Izdevniecības
centrs Mamuts, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��, ��� lpp. : il., tab. ; �� cm.

Ls �,��, �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Grāmatvedība un Ekonomika.
ISSN ����-����
URL: www.ge.lv
UDK ��

��

���. Бюллетень предпринимателя : бухучет, законодательство, общество / ред. Зане Кузмина. — Nr.�
(sept. ����). — Rīga : E.L.N.A., ����
Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), ��-�� lpp. : tab. ; �� cm.

Ls �,��-��,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Uzņēmēja biļetens.
ISSN ����-����
URL: www.biletens.lv
UDK ��

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

Nr.�(�) — ��(��), �� lpp. ; �� cm.

Iznāk arī latviešu: Praktiskais Likumdošanas Ziņnesis.
URL: www.lid.lv
UDK ��
���. Детки.lv : журн. для родителей и для детей. —
Nr.� (marts-apr. ����). — Rīga : Mīlošo vecāku klubs,
����
Reizi mēnesī
Ls �,�� Nr.

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

Laid.��-��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

UDK ��
���. Евреи в меняющемся мире : материалы �-й
междунар. конф., Рига, ��-�� сент. ���� г. / Центр изучения иудаики Латвийского университета ; науч. ред.
Григорий Смирин. — Rīga : Latvijas Universitāte, ����
Līdz ����.g. izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.
Neregulāri
����, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-���X
UDK ���
UDK �

Nr.�-�, �� lpp. : il. ; �� cm.

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

. — Rīga :

���. Марта / гл. ред. Анда Рожукалне N �-� ; шеф-ред.
Алена Певцова ; ред. Марина Сиунова N �-��. — Nr.� (jūl.
����). — Rīga : Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, ����
Reizi nedēļā

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

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

Ls �,��, �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Marta.
ISSN ����-����
UDK ��
���. Механика композитных материалов = Mechanics 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: www.pmi.lv
UDK ��
���. Народный лечебник : народные рецепты от
всех болезней. — Nr.� (����). — Rīga : PRINTSHOP,
����
Sešas reizes gadā
Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Недвижимость : рынок Латвии = Nekustamie
Īpašumi = Real Estate. — Nr.� (nov. ����). — Rīga :
Reklāmas aģentūra Rebes, ����
Reizi mēnesī
Krievu, latviešu val.

Ls �,�� Nr.

���. Капитал & регион. — Nr.� (okt. ����)Daugavpils : Reģionālais komunikāciju centrs, ����
Sešas reizes gadā

Ls

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

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

Iznāk arī latviešu: Kakuro Loģiskās Mīklas.
ISSN ����-����
UDK ���

��

���. Люблю! : еженед. журн. для женщин / гл. ред.
Алла Петропавловская ; зам. гл. ред. Инна Каневская,
Алла Оболевич ; исполн. ред. Елена Ганкевич N �-��,
Виктория Лякишева N ��-�� ; ред. Виктор Пузан ; зам.
исполн. ред. Инна Авина. — Nr.� (marts ����).—
Rīga : Izdevniecība „Eva” : Petits, Lilit, ����
Reizi nedēļā

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

���. Дополнение к каталогу коллекционера = Supplement for the Collector’s Catalogue / ред.-издатель
Игорь Букин. — Laid.� (����). — Rīga : Букин Игорь,
����
Trīs reizes gadā

���. Какуро для всех. — Nr.� (����)PRINTSHOP, ����
Reizi mēnesī

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

���. Деловой вестник законодательства / ред. Винета Визуле. — Nr.� (sept. ����). — Rīga : Lietišķās
informācijas dienests, ����
Reizi mēnesī

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

���. Лилит : журн. для женщин / гл. ред. Инна Каневская ; зам. гл. ред. Алла Петропавловская, Алла Оболевич. — Nr.� (����). — Rīga : Izdevniecība „Lilita”,
����
Reizi mēnesī

.—

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

Ls �,�� Nr.

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

���. Открыто! : + кино и ТВ-программа : самый
популярный латвийский развлекательный журн. на
русском! / гл. ред. Геннадий Гревцев ; отв. ред. Ирина
Натурина ; ред. Артур Юркевич N �-��, Владимир
Веселов, Роман Кемель. — Nr.�(�) (nov. ����).—
Rīga : Izdevniecība „Rīgas Viļņi”, ����
Reizi nedēļā

���. Славянские чтения / Daugavpils Universitāte.
Humanitārā fakultāte. Krievu literatūras un kultūras
katedra = Даугавпилсский университет. Гуманитарный
факультет. Кафедра русской литературы и культуры ;
red. Anna Stankeviča. — Laid.� (����). — Daugavpils : Saule, ����
Līdz ���� izd. aprakstīts kā monogrāﬁja.

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

�.laid., ��� lpp. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

P i e l .: Реально & невероятно.
ISSN ����-���X
UDK ��
���. Открытый город : крупнейший в Балтии общественно-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 : Izdevniecība „Lilita”, ����
Reizi mēnesī
Janv.-dec., �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Политика и капитал : журн.: аналитика, прогнозы : прил. газ. „Даугавпилс” / гл. ред. Игорь Аверин. — Nr.� (����). — Daugavpils : Averins, ����
Neregulāri
Nr.��, � lpp. : il. ; �� cm.

�� eks.

ISSN ����-����
UDK ��
���. Поплавок + : журн. о спортивном и любительском рыболовстве / ред. Владимир Голованов N ��. — Nr.� (����). — Rīga : R Soft Ražotājs, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(���), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.poplavok.lv
UDK ��
���. Русский мир и Латвия : альманах общества
Seminarium hortus humanitatis / Seminarium hortus humanitatis ; отв. за вып. С.Мазур. — Laid.� (����).—
Rīga : Seminarium hortus humanitatis, ����
Divreiz gadā
Laid.��-��, ���, ��� lpp. : il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.humanitatis.info
UDK ��
UDK �
UDK �
���. Сад и огород / ред. Екатерина Колосова. — Nr.�
(maijs ����). — Rīga : Putņiks, ����
Sešas reizes gadā
Nr.�/� — ��/��, �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
ISSN ����-����
UDK �
���. Судоку : ��� логическая загадка / гл. ред. Янус
Лайдна. — [Nr.�] (����)]- . — Rīga : Кума, ����
Nosaukums Nr.�: Sudoku.
Reizi ceturksnī
Nr.�-�, �� lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Sudoku.
UDK ���
���. Судоку Super-экспресс. — Nr.� (����)Rīga : PRINTSHOP, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-�, �� lpp. : il. ; �� cm.

.—

Ls �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Sudoku Ekspresis.
ISSN ����-����
UDK ���
���. Судоку для всех : японские логические загадки. — 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 :
PRINTSHOP, ����
Reizi mēnesī
Nr.�-��, �� lpp. : il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

Iznāk arī latviešu: Sudoku Pasaule.
ISSN ����-����
UDK ���
���. Телеграф ЖЗЛ : жизнь замечательных людей /
гл. ред. Чарна Рыжова ; исполн. ред. Карина Эванс. —
Nr.� (febr. ����)-��(��)(maijs ����). — Rīga : Telegraf,
����
Reizi nedēļā
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : krās. il. ; �� cm.

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
UDK ��

��

���. ��� градусов : журн. для всей семьи / гл.
ред. Елена Лурье ; зам. гл. ред. Елена Конивец март,
май ; ред. Ирина Лукьянова, Игорь Мясников, Алла
Шорина. — Nr.� (nov. ����). — Rīga : Hoļda, ����
Reizi mēnesī

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

Janv./febr., marts, maijs, jūl./aug.- dec., �� lpp. : krās. il. ; �� cm.
Nr.

���. Экспресс : Риж. дорож. журн. — [Nr.�] (janv.
����). — Rīga : Elbis, ����
Reizi mēnesī

Ls �,��

ISSN ����-����
UDK ��

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

���. Умница : лучший журн. для детей / ред.
Елена Добринская-Клитончик N ��-��. — Nr.� (nov.
����). — Rīga : Spicā izdevniecība, ����
Reizi mēnesī
Nr.�(��) — ��(��), �� lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
URL: www.osi.lv/hgs/hgs.html
UDK �

Ls �,�� Nr.

ISSN ����-����
URL: www.draugiem.lv/umnica
UDK ���.�
���. Химия гетероциклических соединений : науч.теорет. журнал / Латв. ин-т орган. синтеза ; гл. ред.
И.Калвиньш ; зам. гл. ред. А.Амолиньш N �-��. — Nr.�
(janv. ����). — Rīga : Латв. ин-т орган. синтеза,
����
Reizi mēnesī
Krievu, angļu val.

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 кроссворды : прил. к газ. „Хит-парад кроссвордов”. — [Nr.�]
(����). — Rīga : Putņiks, ����
Divreiz mēnesī
Nr.�(���) — ��(���), � lpp. : il., krās. il. ; �� cm.

ISSN ����-����
UDK ���

Ls �,�� Nr.

III

DAĻA

GADA PĀRSKATI
���. Aglonas novads. Publiskais gada pārskats ����
[elektronisks resurss]. — ����. — Aglona : Aglonas
novada dome, ����
Gadskārtējs

�� lp. : diagr., il., tab.

URL:
www.aluksne.lv/p_parskats/ANP_publiskais_
parskats_����_web.pdf
UDK ��

�� lp. : diagr., il., tab.

URL: www.aglona.lv/wp-content/uploads/dokumenti/
gada-parskati/Publiskais_gada_parskats_����.pdf
UDK ��

���. Amatas novads. Amatas novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Amata : Amatas novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs

���. Aizkraukles novads. Aizkraukles novada pašvaldības publiskais pārskats par ����.gadu [elektronisks
resurss]. — ����. — Aizkraukle : Aizkraukles novada
dome, ����
Gadskārtējs

�� lp. : tab.

�� lp. : diagr., tab.

���. Apes novads. Apes novada domes ����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — ����.—
Ape : Apes novada dome, ����
Gadskārtējs

URL:
dev.aizkraukle.lv/upl/���_��%����%�����%��publiskais-parskats.pdf
UDK ��

URL:
www.amatasnovads.lv/wp-content/
uploads/����/��/ANP_PP_����.doc
UDK ��

�� lp. : diagr., il., tab.

���. Aizputes novads. Aizputes novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Aizpute : Aizputes novada dome, ����
Gadskārtējs

URL:
www.ape.lv/dokumenti/����/Lem_��������/
Lem_���_pielik_Publiskais_parskats_����.pdf
UDK ��

�� lp. : tab.

���. Association of Latvian Commercial Banks. Banks
in Latvia ���� : edition of the Association of Latvian
Commercial Banks. — ����. — Rīga : Association of
Latvian Commercial Banks, ����
Gadskārtējs

URL: www.aizputesnovads.lv/dome/publiskie-gadaparskati
UDK ��
���. Aizsardzības ministrija. ����.gada publiskais
pārskats / LR Aizsardzības ministrija. — ����.—
Rīga : LR Aizsardzības ministrija, ����
Gadskārtējs

�� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

�� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

���. Auces novads. Auces novada pašvaldības publiskais pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. —
����. — Auce : Auces novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs

URL: www.mod.gov.lv
UDK ��

Iznāk arī latviešu: Bankas Latvijā ����.
UDK ��

���. Alojas novads. Alojas novada ����.gada publiskais
pārskats [elektronisks resurss]. — ����. — Aloja :
Alojas novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs

�� lp. : diagr., tab.

�� lp. : diagr., krās. il., tab.

���. Ādažu novads. Ādažu novada pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Ādaži : Ādažu novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs

URL: www.aloja.lv/pasvaldiba/����_alojas_novada_
publ_parsk.doc
UDK ��

URL: www.auce.lv/index.php?id=��
UDK ��

��� lp. : tab.

���. Alsungas novads. Alsungas novada domes ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Alsunga : Alsungas novada dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: www.alsunga.lv/content/view/���/���/
UDK ��

URL: www.adazi.lv/page/���
UDK ��
���. Babītes novads. Babītes novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Babīte : Babītes novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

���. Alūksnes novads. Alūksnes novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Alūksne : Alūksnes novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs

URL: www.google.lv/search?q=novadu+gada+parska
ti&hl
UDK ��

��

���. Baldones novads. Publiskais pārskats par pašvaldības saimniecisko darbību ����.gadā [elektronisks
resurss]. — ����. — Baldone : Baldones novada
pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: www.baldone.lv/Parskati/publiskais_parskats%��
����_w.pdf
UDK ��

URL:
www.burtniekunovads.lv/sites/default/ﬁles/
gada_parskats_����.doc
UDK ��
���. Carnikavas novads. Carnikavas novada pašvaldības ����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — ����. — Carnikava : Carnikavas novada
pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

���. Baltinavas novads. Baltinavas novada publiskais
pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. —
����. — Baltinava : Baltinavas novada dome, ����
Gadskārtējs

URL: www.carnikava.lv/ﬁles/pasvaldibas_parskats_
.pdf
UDK ��

�� lp. : tab.

���. Cesvaines novads. ����.gada publiskais pārskats
[elektronisks resurss]. — ����. — Cesvaine : Cesvaines novada dome, ����
Gadskārtējs

URL: www.baltinava.lv/index.php?lapa=novads
UDK ��
���. Balvu novads. Balvu novada pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Balvi : Balvu novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs

�� lp. : tab.

URL:
new.cesvaine.lv/nov/images/content/dome/
dokumenti/parskati/pparsk_Cesvaines_novads_����.pdf
UDK ��

�� lp. : kartes, krās. il., tab.

URL: www.balvi.lv/index.php?option=com_content&
view=article&id=����%�A�s-par-balvu-novada-pavaldbas����gada-publisko-prskatu&catid=���%�A��������protokols-nr��&Itemid=��&lang=lv
UDK ��
���. Bauskas novads. Bauskas novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Bauska : Bauskas novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: www.bauska.lv/userﬁles/ﬁle/novads/publiskais_
parskats_����/jaunais_gada_paarskats_�.pdf
UDK ��

���. Cēsu novads. Cēsu novada pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Cēsis : Cēsu novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL:www.google.lv/search?q=novadu+gada+parskat
i&hl=lv&gbv=�&prmd=ivns&ei=Z�O�Tqy�Cc_Z�QTGtrS�C
A&start=��&sa=N
UDK ��
���. Ciblas novads. Ciblas novada pašvaldības ����.
gada pārskats [elektronisks resurss]. — ����.—
Cibla : Ciblas novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : tab.

���. Beverīnas novads. Beverīnas novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Mūrmuiža : Beverīnas novada pašvaldība,
����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL:
www.beverinasnovads.lv/ﬁles/dokumenti/
budzets/����_gadapubliskaisprskats/����_PARSKATS.pdf
UDK ��
���. Biomehānikas un ﬁzikālo pētījumu institūts.
Biomehānikas un ﬁzikālo pētījumu institūta zinātniskās
darbības ����.gada pārskats / Biomehānikas un ﬁzikālo
pētījumu institūts. — ����. — Rīga : Biomehānikas
un ﬁzikālo pētījumu institūts, ����
Gadskārtējs
� lp. ; �� cm.

UDK ��

URL: www.ciblasnovads.lv/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=��&Itemid=��
UDK ��
���. Dagdas novads. Dagdas novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Dagda : Dagdas novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : karte, tab.

URL: dagda.lv/zinas/pilns-raksts/datums/��/��/����/
dagdas-novada-publiskais-gada-parskats-par-����gadu/
UDK ��
���. Daugavpils novads. Daugavpils novada pašvaldības ����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — ����. — Daugavpils : Daugavpils novada
dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

���. Burtnieku novads. Burtnieku novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Burtnieki : Burtnieku novada pašvaldība,
����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

��

URL:
www.dnd.lv/UserFiles/ﬁle/����/publiskais_
parskats_����.pdf
UDK ��

���. Daugavpils pilsēta. Daugavpils pilsētas pašvaldības
����.gada publiskais pārskats. — ����. — Daugavpils : Daugavpils pilsētas pašvaldība, ����
Gadskārtējs

���. Durbes novads. Durbes novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Durbe : Durbes novada dome, ����
Gadskārtējs

�� lp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

�� lp. : diagr., tab.

URL: www.daugavpils.lv
UDK ��

URL:
www.dobele.lv/upload/dokomenti/dobeles_
novada_pasvaldibas_����.gada_publiskais_parskats.pdf
UDK ��

���. Daugavpils pilsēta. Daugavpils pilsētas pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Daugavpils : Daugavpils pilsētas pašvaldība,
����
Gadskārtējs

���. Engures novads. Engures novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats. — ����. — Engure :
Engures novada dome, ����
Gadskārtējs

�� lp. : diagr., krās. il., tab.

�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

Iznāk arī iespiestā veidā.
URL:
www.daugavpils.lv/ﬁles/components/main_
content/ﬁles/Publ%��pars%����%���.pdf
UDK ��
���. Daugavpils pilsēta. Daugavpils pilsētas pašvaldības
����.gada publiskais pārskats. — ����. — Daugavpils : Daugavpils pilsētas pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

Iznāk arī elektroniski.
URL: www.daugavpils.lv
UDK ��

UDK ��
���. Engures novads. Engures novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats. — ����. — Engure :
Engures novada dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��
���. Ērgļu novads. Ērgļu novada pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Ērgļi : Ērgļu novada dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

���. Daugavpils Universitāte. Zinātniskās darbības
pārskats : ����.gads / Daugavpils Universitāte. —
����. — Daugavpils : Saule, ����
Gadskārtējs

URL: www.ergli.lv/public/lat/pasvaldiba�/normativie_
akti/publiskais_parskats�/
UDK ��

��� lpp. : diagr., shēmas, tab. ; �� cm.

���. Garkalnes novads. Garkalnes novada domes publiskais gada pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — ����. — Garkalne : Garkalnes novada
dome, ����
Gadskārtējs

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��
���. Delna : ����/���� [gada darbības pārskats]. —
����/����. — Rīga : Delna, ����
Reizi divos gados
Latviešu un angļu val. vienā izd., lasāms no abām
pusēm.

�� lp. : diagr., tab.

pdf

URL: www.garkalne.lv/new/Publiskais_parskats_����.
UDK ��

��, �� lpp. : il., tab., portr. ; �� cm.

URL: www.delna.lv
UDK ��
���. Dobeles novads. Dobeles novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Dobele : Dobeles novada dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL:
www.dobele.lv/upload/dokomenti/dobeles_
novada_pasvaldibas_����.gada_publiskais_parskats.pdf
UDK ��
���. Dundagas novads. Dundagas novada domes
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Dundaga : Dundagas novada dome, ����
Gadskārtējs

���. Gulbenes novads. Gulbenes novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Gulbene : Gulbenes novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL:
www.gulbene.lv/images/stories/dokumenti/
domessedes/parskati/����/publ����.doc
UDK ��
���. Iecavas novads. Iecavas novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Iecava : Iecavas novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: www.iecava.lv/page.php?id=���
UDK ��

�� lp. : tab.

URL: www.dundaga.lv/dokumenti/publiskie
UDK ��

���. Ikšķiles novads. Ikšķiles novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Ikšķile : Ikšķiles novada dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab.

��

URL: www.ikskile.lv/lv/pasvaldiba/gada-parskati/
UDK ��
���. Ilūkstes novads. Ilūkstes novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Ilūkste : Ilūkstes novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs

���. Kocēnu novads. Kocēnu novada ����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — ����.—
Kocēni : Kocēnu novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: www.kocenunovads.lv/lv/page/���/���
UDK ��

�� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL: www.ilukste.lv/index.php?option=com_content
&view=article&id=���&Itemid=���
UDK ��

���. Krāslavas novads. Krāslavas novada domes
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Krāslava : Krāslavas novada dome, ����
Gadskārtējs

���. Izglītības un zinātnes ministrija. ����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss] / LR Izglītības un
zinātnes ministrija. — ����. — Rīga : LR Izglītības un
zinātnes ministrija, ����
Gadskārtējs

�� lp. : tab.

�� lp. : krās. il., tab.

URL: izm.izm.gov.lv/ministrija/publikacijas/parskati.
html
UDK ��
���. Jaunpils novads. Jaunpils novada domes ����.
gada publiskais gada pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Jaunpils : Jaunpils novada dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., kartes, tab.

URL: www.google.lv/search?hl=lv&source=hp&q=nov
adu+gada+parskati&gbv=�&oq=novadu+gada+parskati&
aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=����l�����l�l�����l�
�l��l�l��l�l�l���l����l�.�.�l��l�
UDK ��

URL: kraslava.lv/index.php?id=���
UDK ��
���. Krimuldas novads. Krimuldas novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Krimulda : Krimuldas novada dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL: www.krimulda.lv/publikacijas-un-statistika
UDK ��
���. Krustpils novads. Krustpils novada domes ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Krustpils : Krustpils novada dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL:
parskats
UDK ��

www.krustpils.lv/lv/pasvaldiba/publiskais_

���. Jelgavas novads. Jelgavas novada pašvaldības
publiskais pārskats : ����.gads. — ����. — Jelgava :
Jelgavas novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs

���. Kuldīgas novads. Kuldīgas novada domes ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Kuldīga : Kuldīgas novada dome, ����
Gadskārtējs

�� lp. : krās. diagr., tab. ; �� cm.

��� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL: www.jelgava.lv
UDK ��
���. Jelgavas pilsēta. Jelgavas pilsētas pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Jelgava : Jelgavas pilsētas pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lpp. : krās. diagr., tab.

URL:
www.jelgava.lv/pasvaldiba/dokumenti/
dokumenti�/publiskie-parskati/
UDK ��
���. Jūrmalas pilsēta. Jūrmalas pilsētas pašvaldības
����.gada publiskais pārskats. — ����. — Jūrmala :
Jūrmalas pilsētas pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��
���. Jūrmalas pilsēta. Jūrmalas pilsētas pašvaldības
����.gada publiskais pārskats. — ����. — Jūrmala :
Jūrmalas pilsētas pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��

��

URL: www.kuldiga.lv/uploaded/Parskati/PUBLISKAIS_
PARSKATS__����.pdf
UDK ��
���. Ķekavas novads. Ķekavas novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Ķekava : Ķekava novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: kekava.lv/uploads/ﬁledir/Liva/Publiskie%��parska
ti/����_gada_parskats.pdf
UDK ��
���. Labklājības ministrija. ����.gada publiskais
pārskats [elektronisks resurss] / LR Labklājības ministrija. — ����. — Rīga : LR Labklājības ministrija, ����
Gadskārtējs
�� lp. : krās. il., tab.

URL: www.lm.gov.lv/text/����
UDK ��

���. Latgales Tautsaimniecības pētījumu institūts. Latgales Tautsaimniecības pētījumu institūta (LTPI) publiskais
pārskats par ����.gadu / Latgales Tautsaimniecības pētījumu institūts. — ����. — Rēzekne : Latgales Tautsaimniecības pētījumu institūts, ����
Gadskārtējs
UDK ��
���. Latgales Tautsaimniecības pētījumu institūts.
Latgales Tautsaimniecības pētījumu institūta (LTPI) publiskais pārskats par ����.gadu. — ����. — Rēzekne :
Latgales Tautsaimniecības pētījumu institūts, ����
Gadskārtējs
� lp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

��� eks.

���. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijas zinātniskās darbības ����.
gada pārskats / atb. par izd. J.Grants. — ����.—
Rīga : Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, ����
Gadskārtējs
�� lpp. : tab. ; �� cm.

����. —

��� lpp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

Iznāk arī latviešu: Latvijas Bankas ����.gada pārskats.
ISSN ����-����
URL: www.bank.lv
UDK ��
���. Latvijas Banka. Annual report
����. — Rīga : Latvijas Banka, ����
Gadskārtējs

��� lpp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
URL: www.llu.lv
UDK ��

� lp. : tab. ; �� cm.

���. Latvijas Banka. Annual report
����. — Rīga : Latvijas Banka, ����
Gadskārtējs

���. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ����.
gada publiskais pārskats / Latvijas Lauksaimniecības universitāte ; atb. par izd. Juris Skujāns ; izd. sagat. Kristīne
Kanska. — ����. — Jelgava : LLU, ����
Gadskārtējs

����. —

��� lpp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

Iznāk arī latviešu: Latvijas Bankas ����.gada pārskats.
ISSN ����-����
URL: www.bank.lv
UDK ��
���. Latvijas Banka. Latvijas Bankas ����.gada
pārskats. — ����. — Rīga : Latvijas Banka, ����
Gadskārtējs
��� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

Iznāk arī angļu: Annual report ����.
ISSN ����-����
URL: www.bank.lv
UDK ��

�� eks.

ISBN ���-����-����-�-�
UDK ��
���. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijas zinātniskās darbības ����.
gada pārskats / atb. par izd. J.Grants. — ����.—
Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, ����
Gadskārtējs
�� lpp. : tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-����-�-�
UDK ��
���. Latvijas Universitāte. Gada pārskats = Annual
report : ���� / Latvijas Universitāte. — ����. — Latvijas Universitāte, ����
Gadskārtējs
Paral. Latviešu, angļu val.
�� lpp. : diagr., krās. il., portr. ; �� cm.

ISBN ���-����-��-���-�
UDK ��
���. Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas
institūts. ����.gada publiskais pārskats / LU aģentūra
„Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas
institūts”. — ����. — Rīga : Latvijas Universitātes
Matemātikas un informātikas institūts, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

���. Latvijas Banka. Latvijas Bankas ����.gada pārskats. — ����. — Rīga : Latvijas Banka, ����
Gadskārtējs
��� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

Iznāk arī angļu: Annual report ����.
ISSN ����-����
URL: www.bank.lv
UDK ��

UDK ��
���. Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas
institūts. ����.gada publiskais pārskats / LU aģentūra
„Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas
institūts”. — ����. — Rīga : Latvijas Universitātes
Matemātikas un informātikas institūts, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

���. Latvijas Komercbanku asociācija. Bankas Latvijā ���� : Latvijas Komercbanku asociācijas izd. —
����. — Rīga : Latvijas Komercbanku asociācija, ����
Gadskārtējs
�� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

Iznāk arī angļu val.: Banks in Latvia ����.
UDK ��

UDK ��
���. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”. ����.
gada publiskais pārskats / Latvijas Valsts Mežzinātnes
institūts „Silava”. — ����. — Salaspils : Latvijas
Valsts Mežzinātnes institūts „Silava”, ����
Gadskārtējs
�� lp. : krās. il. ; �� cm.

UDK ��

��

���. Lielvārdes novads. Lielvārdes novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Lielvārde : Lielvārdes novada dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: www.lielvarde.lv/page/���
UDK ��
���. Liepājas pilsēta. Liepājas pilsētas pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Liepāja : Liepājas pilsētas pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL:
www.liepaja.lv/upload/Pashvaldiiba/Dome/
Finansu_paarvalde/liepajas_pilsetas_pasvaldibas_����_
gada_publiskais_parskats.pdf
UDK ��
���. Limbažu novads. Limbažu novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Limbaži : Limbažu novada dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL:
www.limbazi.lv/publikcijas-un-statistika/
pavaldbas-publiskie-prskati.html
UDK ��
���. Lubānas novads. Lubānas novada pašvaldības
����.gada saimnieciskās darbības publiskais pārskats
[elektronisks resurss]. — ����. — Lubāna : Lubānas
novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL:
www.lubana.lv/lv/publikstatistika/publiskais_
parskats
UDK ��
���. Ludzas novads. Ludzas novada pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Ludza : Ludzas novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL:
www.ludzaspils.lv/_rict_text/docs/Gada_
parskats_����_bez_pielikumiem.pdf
UDK ��
���. Ludzas novads. Ludzas novada pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats. — ����. — Ludza : Ludzas
novada dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

Pārskatam pievienoti pielikumi.
UDK ��
���. Madonas novads. Madonas novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Madona : Madonas novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: www.emadona.lv/?ct=publiskais_parskats
UDK ��

��

���. Mazsalacas novads. Mazsalacas novada pašvaldības ����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. — ����. — Mazsalaca : Mazsalacas novada
pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL:
www.mazsalaca.lv/content/ﬁles/publ_parsk_
Mazsalaca_����[�].doc
UDK ��
���. Mālpils novads. Mālpils novada domes ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Mālpils : Mālpils novada dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL:
www.malpils.lv/uploads/ﬁledir/File/
Padomes%��dokumenti/Publiskie_gada_parskati/
Publiskais_gada_parsk_����.pdf
UDK ��
���. Naukšēnu novads. Naukšēnu novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Naukšēni : Naukšēnu novada pašvaldība,
����
Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL:
www.naukseni.lv/upload/images/dokumenti/
naukseni_parskats_����.pdf
UDK ��
���. Ogres novads. Ogres novada pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Ogre : Ogres novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL: www.ogresnovads.lv/ﬁles//Publ_parsk_����.pdf
UDK ��
���. Olaines novads. Olaines novada pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats. — ����. — Olaine : Olaines
pilsētas dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��
���. Olaines novads. Olaines novada pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats. — ����. — Olaine : Olaines
novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��
���. Ozolnieku novads. Ozolnieku novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Ozolnieki : Ozolnieku novada pašvaldība,
����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: www.ozolnieki.lv/?id=���
UDK ��

���. Pārgaujas novads. Pārgaujas novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Stalbe : Pārgaujas novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: www.pargaujasnovads.lv/budzets
UDK ��
���. Pāvilostas novads. Pāvilostas novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Pāvilosta : Pāvilostas novada dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

pdf

URL: www.pavilosta.lv/����.gada_publiskais_prskats.
UDK ��

���. Rēzeknes Augstskola. Personības socializācijas
pētījumu institūts. Zinātniskās darbības pārskats par ����.
gadu / Rēzeknes Augstskola. Personības socializācijas
pētījumu institūts. — ����. — Rēzekne : Rēzeknes
Augstskola, ����
Gadskārtējs
�� lpp. : tab. ; �� cm.

URL: www.ru.lv
UDK ��
���. Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas institūts
(REGI). Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas institūta
(REGI) ����.gada publiskais pārskats / Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas institūts. — ����. — Rēzekne :
Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas institūts, ����
Gadskārtējs
�� lpp. : tab. ; �� cm.

���. Pļaviņu novads. Pļaviņu novada domes publiskais
pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. —
����. — Pļaviņas : Pļaviņu novada dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL:
www.plavinunovads.lv/index.php/publiskieprskati.html
UDK ��

UDK ��
���. Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas institūts
(REGI). Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas institūta
(REGI) ����.gada publiskais pārskats. — ����.—
Rēzekne : Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas institūts,
����
Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.

���. Preiļu novads. Preiļu novada domes publiskais
pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. —
����. — Preiļi : Preiļu novada dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL:
http://www.preili.lv/image/upload/
dokumenti�/����_gada_publiskais_parskats.pdf
UDK ��
���. Priekuļu novads. Publiskais pārskats par ����.gadu
[elektronisks resurss]. — ����. — Priekuļi : Priekuļu
novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL: www.priekuli.lv/parskati/publparsk-����.pdf
UDK ��
���. Rēzeknes Augstskola. Inženieru fakultāte. Publiskais gada pārskats par ����.gadu / Rēzeknes Augstskolas
Inženieru fakultāte. Latgales Ilgtspējīgās attīstības pētnieciskais institūts (LIAPI). — ����. — Rēzekne :
LIAPI, ����
Gadskārtējs
�� lpp. : tab. ; �� cm.

UDK ��

UDK ��
���. Riebiņu novads. Riebiņu novada domes publiskais
pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. —
����. — Riebiņi : Riebiņu novada dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: www.riebini.lv/upload/Dokumenti/publiskais_
gada_paarskats_����.doc
UDK ��
���. Rīgas pilsēta. Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais
pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. —
����. — Rīga : Rīgas dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: www.riga.lv/NR/rdonlyres/B�������-A�C�-��BF���C-D����CBA����/�����/RD_Parskats_����.pdf
UDK ��
���. Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskās darbības
pārskats par ����.gadu / Rīgas Stradiņa universitāte. —
����. — Rīga : RSU, ����
Gadskārtējs
�� lpp. : tab. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
UDK ��

���. Rēzeknes Augstskola. Personības socializācijas
pētījumu institūts. Zinātniskās darbības pārskats : ����.
gads / Rēzeknes Augstskola. Pedagoģijas fakultāte.
Personības
socializācijas
pētījumu
institūts. —
����. — Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, ����
Gadskārtējs

���. Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskās darbības
pārskats par ����.gadu / Rīgas Stradiņa universitāte. —
����. — Rīga : RSU, ����
Gadskārtējs

�� lpp. : tab. ; �� cm.

�� lpp. : tab. ; �� cm.

URL: www.ru.lv
UDK ��

UDK ��

��

���. Rīgas Tehniskā universitāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta ����.gada atskaite =
Annual report ���� Institute of Industrial Electronics and
Electrical Engineering. — ����. — Rīga : RTU EEF
Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts, ����
Gadskārtējs
Paral. latviešu, angļu val.

���. Rūjienas novads. Rūjienas novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Rūjiena : Rūjienas novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs

�� lpp. : diagr., krās. il. ; �� cm.

���. Salacgrīvas novads. Salacgrīvas novada domes
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Salacgrīva : Salacgrīvas novada dome, ����
Gadskārtējs

��� eks.

UDK ��
���. Rīgas Tehniskā universitāte. Rīgas Tehniskā universitātes zinātniskās darbības ����.gada pārskats. —
����. — Rīga : RTU izdevniecība, ����
Gadskārtējs
��� lpp. : diagr., il. ; �� cm.

ISBN ���-����-���-��-�
UDK ��
���. Rīgas Tehniskā universitāte. Zinātniskās darbības
����.gada pārskats / Rīgas Tehniskā universitāte. —
����. — Rīga : RTU izdevniecība, ����
Gadskārtējs
��� lpp. : il. ; �� cm.

��� eks.

UDK ��

�� lp. : diagr., tab.

URL: www.rujiena.lv/public/request.php?navi=��&l=lv
UDK ��

�� lp. : diagr., krās. il., tab.

URL:
www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/
dokumenti/publiskie_parskati/
UDK ��
���. Saldus novads. Saldus novada pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Saldus : Saldus novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: www.saldus.lv/����/dokumenti�/saldus-novadapasvaldibas-publiskie-gada-pars/
UDK ��

���. Rojas novads. Rojas novada pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Roja : Rojas novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs

���. Siguldas novads. Siguldas novada domes ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Sigulda : Siguldas novada dome, ����
Gadskārtējs

�� lp. : diagr., krās. il., tab.

�� lp. : krās. il., tab.

URL:
www.roja.lv/upload/docs/AttNod/publiskais_
parskats����.pdf
UDK ��

URL:
www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/
dokumenti�/gada_parskati/
UDK ��

���. Ropažu novads. Ropažu novada domes publiskais
pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. —
����. — Ropaži : Ropažu novada dome, ����
Gadskārtējs

���. Skrīveru novads. Skrīveru novada pašvaldības
publiskais pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — ����. — Skrīveri : Skrīveru novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs

�� lp. : tab.

URL:
http://www.ropazi.lv/box/ﬁles/
ﬁlelists/����������-pubgadaparskats����gala.pdf
UDK ��
���. Rugāju novads. Rugāju novada pašvaldības
publiskais pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — ����. — Rugāji : Rugāju novada pašvaldība,
����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

�� lp. : diagr., tab.

URL:
www.skriveri.lv/index.php?option=com_
rubberdoc&view=category&id=��%�Apubliskieprskati&Itemid=��
UDK ��
���. Skrundas novads. Skrundas novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Skrunda : Skrundas novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs

URL: www.rugaji.lv/doc/lemumi/publiskais_parskats_
����.doc
UDK ��

�� lp. : diagr., tab.

���. Rundāles novads. Rundāles novada domes publiskais pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. —
����. — Rundāle : Rundāles novada dome, ����
Gadskārtējs

���. Smiltenes novads. Smiltenes novada domes
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Smiltene : Smiltenes novada dome, ����
Gadskārtējs

�� lp. : tab.

�� lp. : tab.

URL:
www.rundale.lv/lv/docs/publiskais_parskats_
�������.pdf
UDK ��

URL: www.smiltene.lv/uploads/uploads/Smiltenes%�
�novada%��dome/Publiskais_parskats/Smiltenes_nov_
parskats%��_����.pdf
UDK ��

��

URL: www.skrunda.lv/publiskie_parskati.php
UDK ��

���. Sociālās aprūpes centrs „Jelgava”. Publiskais
pārskats : ����.gads / LR Labklājības ministrija. Sociālās
aprūpes centrs „Jelgava”. — ����. — Jelgava :
Sociālās aprūpes centrs „Jelgava”, ����
Gadskārtējs
�� lp. : tab. ; �� cm.
UDK ��
���. Stopiņu novads. Stopiņu novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Stopiņi : Stopiņu novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
��� lp. : diagr., tab.

URL:
www.stopini.lv/upload_ﬁle/DOME/GADA_
PARSKATS%��_����_L.pdf
UDK ��

�� lp. : diagr., tab. ; �� cm.

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 ��
���. Valmieras pilsēta. Valmieras pilsētas pašvaldības
publiskais pārskats par ����.gadu [elektronisks resurss]. — ����. — Valmiera : Valmieras pilsētas
pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

���. Strenču novada dome. ����.gada publiskais
pārskats [elektronisks resurss]. — ����. — Strenči :
Strenču novada dome, ����
Gadskārtējs

URL:
www.liepaja.lv/upload/Pashvaldiiba/Dome/
Finansu_paarvalde/liepajas_pilsetas_pasvaldibas_����_
gada_publiskais_parskats.pdf
UDK ��

�� lp. : tab.

URL: www.strencunovads.lv/index.php?p=����&lang
=����&pp=�����
UDK ��
���. Talsu novads. Talsu novada pašvaldības ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Talsi : Talsu novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

URL:
www.talsi.lv/uploads/ﬁledir/Dokumenti_
saistosie_not/publiskais_parskats_����.pdf
UDK ��
���. Tērvetes novads. Tērvetes novada ����.
gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Tērvete : Tērvetes novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL: www.tervetesnov.lv/dome/Pubpars����.pdf
UDK ��
���. Tukuma novads. Tukuma novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Tukums : Tukuma novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL: www.tukums.lv/novada-pasvaldiba/publikcijasun-statistika/publiskie-prskati?lang=
UDK ��
���. Tukuma novads. Tukuma novada pašvaldības gada
publiskais pārskats : ����. — ����. — Tukums :
Tukuma novada dome, ����
Gadskārtējs
��� lp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

UDK ��

���. Valsts ieņēmumu dienests. ����.gada pārskats /
LR Valsts ieņēmumu dienests. — ����. — Rīga :
Valsts ieņēmumu dienests, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., krās. il., tab. ; �� cm.

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:
www.varaklani.lv/category/novada-domepubliskie-parskati
UDK ��
���. Vārkavas novads. Vārkavas novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats. — ����. — Vārkava :
Vārkavas novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : tab., karte ; �� cm.

URL: www.varkava.lv
UDK ��
���. Vecpiebalgas novads. Vecpiebalgas novada pašvaldības ����.gada publiskais gada pārskats [elektronisks
resurss]. — ����. — Vecpiebalga : Vecpiebalgas
novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., tab.

���. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža.
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas ����.gada
publiskais pārskats. — ����. — Rīga : Ugunsdrošības
un civilās aizsardzības koledža, ����
Gadskārtējs

URL: www.vecpiebalga.lv/docs/���/gparsk/publiskais_
parskats_Vecp.����.doc
UDK ��

��

���. Vecumnieku novads Publiskais pārskats : ����.
gads / Vecumnieku novada dome. — ����.—
Vecumnieki : Vecumnieku novada dome, ����
Gadskārtējs
��� lp. : tab., diagr. ; �� cm.

UDK ��

���. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisija. ����.gada pārskats / LR Labklājības ministrija.
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija. —
����. — Rīga : Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisija, ����
Gadskārtējs
�� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

���. Vecumnieku novads. Publiskais pārskats : ����.
gads / Vecumnieku novada dome. — ����.—
Vecumnieki : Vecumnieku novada dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : tab., diagr. ; �� cm.

UDK ��

UDK ��
���. Viesītes novads. Viesītes novada pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Viesīte : Viesītes novada dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : tab.

���. Ventspils novads. Publiskais pārskats par ����.
gadu [elektronisks resurss]. — ����. — Ventspils :
Ventspils novada dome, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL:
ventspilsnovads.lv/images/stories/Publiskais_
parskats/Publiskais_parskats_����.pdf
UDK ��
���. Ventspils pilsēta. Ventspils pilsētas pašvaldības
����.gada publiskais pārskats [elektronisks resurss]. —
����. — Ventspils : Ventspils pilsētas pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL:
www.ventspils.lv/ﬁles/dokumenti/
pamatinformacijai/parvalde/����gada_
publiskais%��parskats.pdf
UDK ��
���. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisija. ����.gada pārskats / LR Labklājības ministrija.
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija. —
����. — Rīga : VDEĀ valsts komisija, ����
Gadskārtējs
�� lpp. : diagr., tab. ; �� cm.

UDK ��

URL: www.viesite.lv/docs/���/publparsk.pdf
UDK ��
���. Viļakas novads. Viļakas novada ����.gada publiskais
pārskats [elektronisks resurss]. — ����. — Viļaka :
Viļakas novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : tab.

URL:
vilaka.lv/index.php?page=publiskais-parskats����
UDK ��
���. Vītolu fonds. ����.gada darbības pārskats /
Vītolu fonds ; red. Oskars Lapsiņš, Ināra Krūmiņa. —
����. — Rīga : Vītolu fonds, ����
Gadskārtējs
��� lpp. : il., portr. ; �� cm.

URL: www.vitolufonds.lv
UDK ��
���. Vītolu fonds. ����.gada darbības pārskats / Vītolu
fonds. — ����. — Rīga : Vītolu fonds, ����
Gadskārtējs
��� lpp. : il., portr., diagr. ; �� cm.

UDK ��
���. Zilupes novads. Zilupes novada pašvaldības ����.
gada pārskats [elektronisks resurss]. — ����.—
Zilupe : Zilupes novada pašvaldība, ����
Gadskārtējs
�� lp. : diagr., il., tab.

URL:
zilupe.lv/ﬁleadmin/aivars/publiskais_parskats/
Publiskais_����.pdf
UDK ��

PALĪGRĀDĪTĀJI
PERSONU RĀDĪTĀJS
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Ijabs, Ivars

Kilevica, Linda ��

Ķude, Liene ���

Ikauniece, Laura ���

Kipere, Zaiga ���

Ķuze, Tīna ���

Inga Lievīte

Klampe, Milda ���

Laidna, Jānuss ���, ���

Ivanova, Olga ���

Klāviņa, Sandra

Laiviņš, Māris ���

Jakovics, Andris

Kleina, Agnese ���

Laizāne, Sandra

Kleins, Ivars

Lakša, Sanda ���

���
���

���
���
���

Jakovļeva, M. ���

���

���

���

��

���

���

Klismeta, Gunta ���

Lakuča, Līga ���

Jankovskis, J. ���

Klovāns, Agris

Lamberga, Dace ���

Jansone, Anda

Jakovļeva, Mārīte

���-��

��

Kļaviņa, Tamāra ���

Landmane, Laima ��

Jansone, Ilga

���

Kļavis, Reinis

Landorfa, Sandra

Jansons, Atis

��

Kočāne, Sarma

Jansons, Āris

���

Kokoša, Vita ���

Lapiņa, Aiva

Kolmane, Ieva

Lapiņa, Daina ���

Jarvis, Howard

��

���

���

���
��, ���
���

���

Langenfelde, Kristīne ��
���

Matisone, Māra ���

Ozoliņa, Mārīte ��

Lapiņa, Jolanta ���

Matīsa, Kristīne ���

Ozoliņa, Rita

Lapiņa, Laura ���

Matuļenko, Andra

Ozoliņš, Viktors

Lapsa, Aija ���

Mauliņa, Anna ���

Lapiņa, Indra

��

Lapsiņš, Oskars

��-��

Medveckis, Arturs

���

��
���

Ozols, Kaspars ���, ���
���-��

���, ���

Pakalns, Didzis ���
Papēdis, Māris ���

Latkovska, Maruta ���

Meiere, Agnese

Laube, Terēza

���

Melberga, Inga ���

Pasnaka, Inna ���

Laukmane, N.

���

Mellakauls, Andris

Pastare, Laila ���

���

Laukmane, Nadīna ���

Melne, Māra ���

Pāvils, Leonards ���

Lauze, Linda ���, ���

Merkurjevs, J. ���

Pāvule, Agita ���

Lazdāne-Avota, Māra ���

Mertena, Gundega ���

Peipiņa, Anna ���

Lazdiņa, Indra

Metuzāls, Sandris

Pelūde, Anija ���

��

���

Mežapuķe, Daiga �a

Pence, Anta ���

Lāce, Dzintra ���-��, ���-��

Miesnieks, Aldis

Pevņeva, Jekaterina ���

Lebedek, Romuald

Miezīte, Edīte

Lāce, Antra

��
���

���
���, ���

Pētersone, Inese

���

Miezīte, Solveiga

Leitāne, Iveta

Miglone, Baiba ���

Pētersone, Ligita ��

Mihailova, Margarita ���

Piļka, Silvija

Mikanovska, Sandra

Piļka, Zane ���, ���, ���

���

Lejnieks, Jānis ���
Lešinska-Geibere, Ieva
Lezdiņa, Antra

���

���

���

Pēčs, Vilnis ���

Leherovska, Lilija ���

��

���

Miķelsone, Daina ���

Piņķe, Marika ���
Pirktiņa, Anita ���

Libarte, K.

���

Miķelsone, Ieva

Liede, Ieva

��

���

Millere, Dace ���

Pīzelis, Pēteris

Liepiņa, Liene ���

Minka, Egita ���

Planica, Jana ���

Liepiņa, Silvija

Miškina, Ināra

Plaude, Alla

���

��, ���

���

���

Mozule, Dzintra ��

Plaude, Dace ��

Lilienfelde, Aija ���

Mozulis, Jānis ���

Plaude, Ivonna ��

Liniņš, Uldis

Muižnieks, Nils ���

Pliena, Inese

Lipore, Sollija �

Mukāne, Ausma ���

Plotka, I.

Lipša, Ineta

Ligere, R.

���
��

���

���

Muktupāvela, Laima ���

Počs, R.

Lisovskis, Normunds ���-��

Murziņa, D. ���

Podvinska, Aina ��

Litvins, Gatis ���

Muzikante, Līga ��

Pole, Ilze

Lizdika, Aivita

��

Nagle, Gunita ���

Poperečņuka, Jana ���

Līkums, Ilmārs

���

Nagle, Inita ���

Prauliņa, Paula ���

���

���, ���
���, ���

Neikena, Zane ��

Puce, Ingrīda

Ločmele, Nellija ���

Nesters, Aigars

Puķītis, Māris ���

Logina, Beata ��

Niedre, Gundega ���

Pumpure, Sarmīte

Lubkina, Velta

Nikodemusa, Zane ���

Pumpure-Saulīte, Iveta

Ludborža, Dzintra ���

Niķitina, Māra ���

Puriņa, Evita ���

Lukašēvica, Vida ���

Nizinska, Māra ���

Lūse, Irēna ���

Nollendorfs, Valters

Līne, Sarma

���-��

���

���

Lūse, Lauma ���

Ņikiforova, O.

Lūsēns, Edgars

Oberlenders, Ervīns

��

Lūsis, Miks ��

��

Purpļeviča, Ilze

��

Putāne, Judīte ���

���
���

Ramma, Zita ���, ���, ���
Rasa, Linda ��
Rašals, I.

���

Oliņa, D.

Magidenko, A.

���

Olšteina, Ilze

���

Puriņš, Raitis ���
���

Oborenko, Zane ���

Ļubkina, Velta

���

���
���

���

Rašals, Īzaks

���

Raščevska, Malgožata ���

Marcinkeviča, Līga ���

Olte, Inese

Mariņina, Marina ��

Oļehnovičs, D.

���

Markevica, Kristīne ���

Oļeičenko, N.

Markovičs, Zigurds ���

Orlovs, Edgars ���

Rekke, Ervīns

Marnauza, Māra ���

Ošeniece, Maira ���

Remess, Andžils ��

Martinelli, Arnis

���

Ozola, Ieva

���

Revina, Ismena

Martinsone, Ilze

���

Ozolanta, I.

���, ���

Ričika, Diāna ���

���
��

Ratnik, Ināra

���, ���, ���, ���

Reča, Inga ���
���, ���
���

��

Riekstiņa, Magda ���

Smildziņa, Dace ���

Tabore, Gunta ���

Rībele, Marta ���, ���

Smildziņš, Kristaps ���

Tamane, Regīna �

Rode, Ivo

Smiltēna, Dzidra ���

Tamsone, Inese

Rošā, Marika ���

Smiltniece, Gunta ���

Tauriņš, Edvīns ���

Rozentāle, Anita ��

Smiļģe, Solvita

���

Teilāns, Modris

Rozentāle, Inga ���

Smudzis, Kārlis

���

Teļegina, T.

Rozenvalds, Juris ���

Some, Zigrīda ��

Terzena, Dace ��, ���

Rozenvalds, Kristians ���

Sondore, Liene ���

Terzens, Arnis

Rozīte, Santa ���

Spakovska, Rudīte

Tēraudkalns, Valdis

���

Rožukalne, Anda

Spalvēna, Astra

���

Rudakova, Marija ���

Spalvins, A.

Rudīte, Ilze

Spilva, Astrīda

���

��

��

���

Tiesnese, Ilga

���

���

Tiltiņš, Normunds ���

���

Timma, Ligita ���, ���

�

Timuka, Inese

���

���

���

Sproģe, Ilze

Rudzīte, Agnese

���

Spudas, Kristīne ���

Tīfentāle, Alise

Spudiņa, Sandra

Tīrons, Uldis

���

��

���-��

Rudzāte, Rasma
Rugāja, Ilma

���

���

���

���, ���

Rukšāne-Ščipčinska, Dace ���

Spure, Žanna ���

Tolstovs, Ilmārs

��

Rungulis, Māris ���

Stankeviča, Anna ���

Tomsone, Iveta

��

Rupenheite, Ieva

Stankevičs, Jānis ���

Tomsone, Tatjana ���
Tooma, Anitra

���

���-��

Startiene, G.

Ruskule, Inese

���

Stašāne, Lolita ���

Treibergs, Toms ��

Stepiņa, Ērika

Treile, Maija ��, ���

Rūsiņa, Lolita ���, ���

���

���

Ruska, Sandra

��

Stradiņa, Dzintra ��-��

Trilopa, Laila ���

Saleniece, Irēna

���

Stradiņš, Jānis ���

Troalika, Iveta

Sarcevičs, Frīdis

���

Strauss, Ēriks

Troja, Eleonora ���

Rūtenberga-Bērziņa, Ilze

��

���

���

Sauhats, Antans ���

Strautiņš, Egons ���

Tropkina, Nataļja ��

Saukāns, Viesturs

Stulpiņa, Solvita

���

Saulīte-Zandere, Inita ���
Savisko, Mihails ���
Schilter, David

���, ���

Selecka-Trušinska, Keta

���

Seļāvo, Leo ���
Seņkāne, Elmīra ���
Serdāns, Viesturs
Sestule, Anda

��

���, ���-��, ���

Sēle, Laimdota ���
Sēnele, Kristīne ���, ���
Shehovtsov, Rodion ���
Shunin, Yuri

���

Sikorski, Elena ���
Sila, Inita ���-��, ���
Silabriedis, Orests
Silde, Viktors

Urka, Anete

Šahmenko, Genādijs ���
Šaudiņa, Vilma ���
Šenberga, Gunta ���, ���
Ševels, Andris

���

Šēnfelde, Signe ���
Šitca, D.

���

Šķēle, Voldemārs

�a

Šleiers, Juris ���
Šmeļkova, Ērika

���

Šmite, Anita ���

���

��

Šoldre, Zinaida �

Skrābāns, Raimonds ��
���, ���

Skuja, Inga ���
Skujāns, Juris ���
��

Slavinska-Kostigova, Viktorija ���

Štāle, Ieva

Šteimane, Inga ��
���

Štrauhmanis, Jānis ���
Štrāle, Marika ���
Šulca, Inga ��
Šulce, Dzintra ���, ���, ���
Šuļžanoka, Inese
Šūmane, Ilga

���

Urtāns, J. ���
Ustups, Aivars

��

Ūsiņš, Juris ���
Vaidakovs, Juris ���
Vaiders, Artūrs

���

Vaivara, Dace ���
Valdmane-Rozenberga, Vikija ��
Valkīra, Andra
Valtere, Ieva

���
���

Valters, Valdis

���

Vanags, Edvīns ���
Vanags, Ilmārs

���

Vanzovičs, Sandris

���

Štelmane, Indra

Unda, Valentīna ���

Valtere, Inga ���

Šmite, Anna ���
Šmite, Sarmīte

Skakunova, Ramona ���

��

Svarinska, Maija ���

���

Skaidrā, Sanita ��

Skulte, Ilva

Ulnicāns, Einārs ���

���

Skagale, Gundega ���

Skrinda, Astrīda

Trušiņš, Jēkabs ���

Šmite, Edvarda

���

Siļčonoks, Viktors

��

Sūna, Dainis ���, ���, ���-��, ���,
���, ���, ���

���

���-��

Švarckopfa, Anita ���

���

Vācere, Laila ���
Vāciete, Marija ���-��
Vāvere, Vija ���, ���
Veidemane, A.

���

Veidemanis, Dainis ���
Veilande, Daira ��
Velde, Solvita

���

Verhoustinska, Henrieta
Vēriņš, Aldonis ���

���

Vētra, Jānis ���

Zēģele, Elga ���

Ганкевич, Елена ���

Vētra, Ojārs

Ziedonis, Dorian ��

Гобземис, Андрей

Ziņģe, Egita ���

Голованов, Владимир ���

Vēvere, Velga ���

Zirnis, Egīls ���

Граудиня, Анита

Viduža, Māra ���

Zīle, Ļubova ���

Гревцев, Геннадий ���

Vijups, Armands
���

Zīle, M. ��

Губин, Михаил ���

Zītara, Līga ���

Гусев, Игорь ���

Znotiņa, Daina ���

Давыдова, Елена ���

Znotiņš, Ilmārs

Данилина, Светлана

���

Vēvere, Iveta

���

��, ���-��, ���-��,

Vilcāne, Antonija ���
Vilcāne, Vintra ���
Vilciņa, Aina ���
Vilde, Māra ���
Vilks, Andrejs

���

Vilks, Ilgonis ���
Villerušs, Valdis

���

Vilnīte, Guna ��
Vilnītis, Jānis ��
Vingris, Juris ���

��

���

Vizāne, Ruta

Vizbulis, Oskars

���, ���

Vizule, Vineta ���
Vīgupa, Andra

���, ���

Vīksna, Līga �
Vīksne, Ilmārs

���

Vīksne, Imants ���
Vīriņa, Ieva

���

Vītola, Baiba ���
Vlasova, Jeļena ���
Volfa, Dace ���
Volkinšteins, Jānis ���
Volkova, Oksana ���
Vucāne, Kristīne ���
Vulāne, Anna ���
Yaskiv, Irina

���

Zaburdajeva, S.

���-��

Zaiceva, Jevgeņija ���
Zakss-Salputra, Edžus ���
Zanders, Māris ���
Zaprauskis, Mārtiņš ���
Zariņa, Olita ���

Zvaigzne, Vents ���

Дианова, Марина ���

Zveja, Ilze

Добринская-Клитончик, Елена ���

��

Zvirbule, Sarma

Zatermane, Agnese ���, ���
Zaviļeiskis, Kaspars ���
Zābere, Ingrīda

���

Zālīte-Kļaviņa, Zane ���
Zāmuele, Santa Kristiāna ���
Zebris, Osvalds

���

���

Zelčs, Vitālijs ���
Zemberga, Kaija ���
Zemītis, Guntis ���
Zēberga, Ginta ���
Zēberliņa, Līvija ���-��

���

Дубовска, Инна ���

Žilinska, Inga ���

Евфросиния (Седова)

Žogla, Irēna

Жукова, Ольга ���

���

Žogota, Dace ���

���

Задорожная, Ольга ���, ���
Зайцев, Валерий ���
Зайцева, Евгения ���

***

Звирбуле, Сарма ���

Аверин, Игорь ���, ���
Авина, Инна ���
Александрова, Наталия ���-��
Алексеев, Юрий ���
Амолиньш, А.
Апинис, Я.

Балтмане-Римицане, Мара ���
Барановская, Алла ���
���

Беркмане, Инета

���

���, ���

���
���-��

Блинов, Александр ���-��
Бобров, Кирилл ���
Богданова, Светлана

Карлинскис, Юрис ���
Кемель, Роман ���
Керве, Рита

���

Кириллов, Павел ���

Блажевич, Лариса ���-��

���

Бондаренко, Эрика ���
Борисов, Борис ���
Борисова, Ольга ���
���

Брантэ, Нана ���
Букин, Игорь ���
Вагале, Марианна ���
Ведель, Анастасия ���
Веселов,Владимир ���
Вигман, Владимир ���
Видякин, Александр ���
Визуле, Винета

Кабашкин, И. В.

Килевица, Линда ���

Бите, Алдис ���

Бочарова, Р.

Иванова, Ольга ���

Караев, Дэги ���

���

Береза, Ю.А.

���

Иванов, Владимир ���

Каневская, Инна

���

Атлаце, Зане

Зубарева, Татьяна

Калвиньш, И.

���

Будже, Кристине ���

Zariņa, Vita ���

���

Данченок, Д.

Авдевич, Ольга ���

��

���

Zubova, E. ���

Virbulis, Janis ���
Virse, I.

���

���

Виксне, Имантс ���
Власова, Елена ���
Волконская, Влада ���
Гайворонский, Константин ���-��

Князева, Ольга ���
Колосова, Екатерина ���
Колотова, Ольга ���
Конивец, Елена ���
Краснитский, Александр ���
Кузмина, Зане

���

Кушнер, Ольга ���
Лайдна, Янус ���
Левушкан, Павел ���
Лукьянова, Ирина ���
Лурье, Елена ���
Лусенс, Эдгар ���
Лычковский, Дмитрий ���
Лякишева, Виктория ���
Мазур, С.

���

Макроменко, Вера ���
Маркарян, Карен ���
Мелконов, Юрий ���
Мертена, Гундега ���
Михайлова, Марина ���
Моисеева, Кристина ���

��

Мясников, Игорь ���

Пузан, Виктор ���

Толстов, Илмар ���

Надальяк, Татьяна

Пустовит, Ирина ���

Трошкина, Маргарита ���

Натурина, Ирина ���

Ремес, Анджил ���

Тыщенко, Сергей

Нахтман, Виктор ���

Рожукалне, Анда

Фаст, Татьяка

Низинская, Мара ���

Романова, В.

Никитин, Сергей

Ругая, Илма ���

Чейч-Султан, Анна

Оболевич, Алла ���-��

Рудзите, Агнес

Черевченко, Александр ���

Олейченко, Н.

Рыжова, Чарна ���

Павлов, С.И.

���

���

���

���

Саулите-Зандере, Инита

���

���

Хотулева, Ирина ���

���

Шведов, Андрей

���-��
���

Шейнина, Елена ���

Самарин, Роман ���

���

Павлов, Сергей

���

���-��

���

Шмелькова, Эрика ���

Певнева, Екатерина ���

Севидова, Наталья ���-��

Шорина, Алла ���

Певцова, Алена

Сиунова, Марина ���

Шохат, Александр ���

Петляков, Юрий ���

Смирин, Григорий ���

Шулаков, Владимир ���, ���

Петропавловская, Алла ���-��

Смирнова, Валерия ���

Эванс, Карина ���

Петухова, Ольга ���-��

Соколова, Юлия ���

Юркевич, Артур

Погодина, Светлана

Соме, Зигрида ���

Ючковича, Кристине ���

Полторак, Ирена ���

Степиня,Эрика

Яковлева, Лариса ���

Портнова, Ольга ���

Суханов, Ю.С.

Прибыльская, Люся ���

Тамуж, В.П. ���

���

���

���
���

���

Янсон, Ю.О. ���
Ярославская, Татьяна

���

NOSAUKUMU RĀDĪTĀJS
Acta Prosperitatis ���

Bilance ���

Administratīvā un Kriminālā Justīcija
���

Birzgales Avīze

Adventes vēstis

Biškopis ���

���

Agro Tops ���
Aizputes Novada Avīze
Akadēmiskā Dzīve

�

���

Aktuālas problēmas literatūras zinātnē ���
Alojas Novada Vēstis

�

Amber Cat

���

�. Latvijas matemātikas konference
���
Augstākā profesionālā izglītība teorijā
un praksē ���
�

Auto Bild Latvija ���
Auto Foto ���
Autoceļu Avīze

�a

���

B Formāts

���

Citādā Pasaule ���
Cito! ��
Collection of scientiﬁc papers ����
���
CommunicatoR ���
Computer Modelling and New Technologies ���
Copes Lietas ���
Cosmopolitan ���

Baltic Journal of Coleopterology �����
Baltic Journal of Psychology ���
Baltic Outlook ���
The Baltic Times

��

���

Baptistu vēstnesis

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas. ���.sēj. — sk. Latvijas
Universitātes raksti ���
Daugavpils Universitātes ��.starptautiskās zinātniskās konferences
materiāli ���

Dārzs un Drava

���

Bauskas Novada Vēstis

��-��

The Best Magazine ���
Bibliotēku Pasaule ���
Biķeru Draudzes Avīze

���

DDD ��

��

��

Druva

��

Dundadznieks ��
Durbes Novada Vēstis

��

Dziedniecības Noslēpumi. Piel. — sk.
Omītes Zālītes ���
Dziednieku Receptes. Piel. — sk.
Omītes Zālītes ���
Dzirkstele

��

Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna
���
Dzīvo Vesels!

���

Economics & Management ���

��-��

Dārzā ���

���

��

Donalds Daks ���

Čiekurs

Dārza Pasaules Bibliotēka. Piel. — sk.
Dārza Pasaule ���

Banga ��-��

Domes Vēstis

�� Plus ���

Dārza Pasaule ���

Balvu Novada Ziņas ��

Doctus ���

Economic Science for Rural Development ���

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas. ���.sēj. — sk. Latvijas
Universitātes raksti ���

Baltfort ���

Bauskas Dzīve

��-��

Dari Pats Bibliotēka. Piel. — sk. Dari
Pats ���

Baldones Ziņas ��

Barbie

���

Dari Pats ���

���

Baltijas Koks

���

Darbaspēka izmaksas ���

�

���

Discourse and communication for
sustainable education ���
Dizaina Studija ���

Būvniecība Latvijā ���

Darba samaksas izmaiņas ���

�

Ātruma Cilts

���

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc
darba ienākumiem ���

Avīze Piebaldzēniem �
Ādere

Būvēt

Dambo ���

Autoinfo �b

Ādažu Vēstis

Brīvdienu Žurnāls Vakara Ziņas ���

Daba un muzejs ���

AutoEuro ���
Avene

digital times

Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas ���

�

Arheoloģija un etnogrāﬁja ���

Auseklis

Dienas Ēdieni ���

Brīvā Daugava ��

Cēsu Vēstis

Arheologu pētījumi Latvijā ����. un
����.gadā ���
Astes

Dienas Bizness ��

Biznesa Psiholoģija ���

Ceļš

�

Apkārtraksts

Diena ��

Ceļotāju apsekojumu rezultāti ���

���

Amber Dog ���
Ance

��

Birža ��

CAD/CAM/CAE Observer

Alūksnes Ziņas �

Dialekta matērija un tulkojuma idiolekts ���

Ekonomika un vadības zinātne. ���.,
���.sēj. — sk. Latvijas Universitātes raksti ���
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā ���
Energo forums ���
Energoresursu
dā ���

izmaksas

����.ga-

Enerģija un Pasaule ���
Engineering for Rural Development
���
Environmental and experimental biology ���
Erotiskā Sensācija ��
Ezerzeme ��
Ezis ���
Ērgļu Novada Ziņas ��
FHM

���

Floristika
Forbes

���
���

Foto Kvartāls
Frank’s

���

���

Gaismas Taka

DEKO ���

Galerija ���

Demogrāﬁskās statistikas galvenie rādītāji ����.gadā ���

Garšīgs ���

��

Garkalnes Novada Vēstis
Gaudeamus ����

��

���

��

GEO ���

Journal of Teacher Education for
Sustainability ���

Laimīgās Mīklas. Piel. — sk. Rīgas Viļņi.
Laimīgā Programma ���

Globālā krīze: kriminālo realitāšu aprises ���

JOY

Latgales Laiks ��

Jums ��

Grāmatvedība un Ekonomika ���

Juridiskās koledžas zinātniskie raksti
���� ���

Gaudeamus ����

���

Gulbenes Novada Ziņas ��

Jurista Vārds

Harmonija ���

Jūrnieks ���

Hello Kitty ���

Kadets

���

Humanitāro Zinātņu Vēstnesis ���

���-��

Kakuro Loģiskās Mīklas ���

i-Tehnoloģijas skolā ���

Kaleidoskops ��

Identifying the personality of a soldier
in the science of psychology — a
step forward in the future ���

Kaleidoskops Plus ��
Kapitāls ���

Iecavas Ziņas ��

Kas Jauns ���

Ielūkojies…

��

Iespiedgraﬁka
Ieva

���

Ievas Māja ���
Ievas Mezgls ���
Ievas Stāsti ���
Ievas Veselība ���
Ievas Virtuve

Ikšķiles almanahs ���
Ikšķiles Vēstis

��

Ilustrētā Junioriem ���
Ilustrētā Pasaules Vēsture

���

Ilustrētā Zinātne ���

���

���

����.gadā

��

Latvijas makroekonomiskie rādītāji
���

Klio ���

Latvijas Pensionārs ��

Klubs ���

Latvijas statistikas ikmēneša biļetens
���
Latvijas tautsaimniecība ���

Kopējā Ceļā. Piel. — sk. Adventes
vēstis ���

Latvijas Universitātes raksti

Kopsolī ��

Latvijas Vēstnesis ��

Korupcijas °C

���

Krustvārdi

��

���

Kukulītis ���
Kultūras Forums

��

Kursas Laiks ��
Kurzemes Vārds

���

Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls
���
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis
���

���

Krustvārdu MIX

���

Latvijas veģetācija ���
Latvijas Vēsture

Kosmetik Baltikum ���

Krimuldas Novada Vēstis

Izglītības kvalitāte

energobilance

Klānu Vēstis

Kriminālā Sensācija ��

Izglītības iestādes Latvijā ����./����.
mācību gada sākumā ���

Latvijas
���

Latvijas Ķīmijas Žurnāls ���

Innovations and Technologies News
���

Izglītības ekoloģija un profesionālās
studijas ���-��

Latvijas Ekonomists ���

���

Kriminālā Pasaule ��

Izglītība. Kultūra ��

���

Kino Raksti

Information Society and Modern Business ���

Izārstē Sevi Pats. Piel. — sk. Omītes
Zālītes ���

��

Katram Liepājniekam ��

Kosmetik Baltikum Professional ���

���

Latvijas Avīze

���

Latvijas Dzelzceļnieks ��

In Memoriam ���

Ir

Latvijas Architektūra

Latvijas Būvniecība ���

Konjunktūras un patērētāju apsekojumu rezultāti ���

���

Latvian Journal of Physics and Technical Sciences ���

Latvijas Ārsts

Karogs ���

Katōļu Dzeive

Ievas Dārzs ���

Latvia. Human development report
����/���� ���

Latvijas ārējā tirdzniecība ���

Katoļu Baznīcas Vēstnesis ��

���

Latgales Tautsaimniecības Pētījumi
���

Latvijas Agronomu biedrības biļetens
���

Kabinets ���

���

Hot Wheels

���

Jūrmalas Nedēļas Ziņas ��

Helikons ���
Ho Re Ca

���

��

Kurzemnieks ��
Kuš! ���
Kūmiņa Darba Burtnīca ���

Latvju Teksti

���

LAU-VAS Avīze

��

Leģendas ���
Les Nouvelles Esthétiques Latvia
���
Letonica ���
Lielās Rūtis

���

Liepājas Universitātes studentu zinātniskie raksti ���
Liepājas Vēstules

���

Liesma ��

Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā ���

Kūmiņš ���

Japāņu Mīklas ���

Ķeipenes Vēstnesis ��

Jaunais Vēstnesis ��

Ķekavas Novads

Jaunatne ���

L’Oﬃciel Latvija ���-��

Jelgavas Novada Ziņas ��

„Labirinta” Zviedru Mīklas ���

Jelgavas Vēstnesis ��

Labirints ���

Jelgavnieki.lv ���

Lai Top! ���

Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. ���.sēj. — sk. Latvijas Universitātes raksti ���

Laikmets un personība ���

Littera Scripta ���

Jēzus draudzes dzīve

��

���

Kvadrātmetrs

���
��

Lietišķā Diena. Piel. — sk. Diena ���
Lietišķās datorsistēmas ���
Lilit ���
Limbažu Novada Ziņas ��
Linguistica Lettica ���

Lizuma Vēstis

Motors & Sports

��

Logs ���

Muzeja raksti

Lubānas Ziņas ��

Mūsmājas ���

Ludzas Novada Vēstis
Ludzas Zeme

� min ���, ���

���

��. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli ���

���

Mūsmāju Bibliotēka. Piel. — sk. Mūsmājas ���

��-��

��

LZP ekonomikas, juridiskās un vēstures
zinātnes galvenie pētījumu virzieni
����.gadā ���

Mūsu Rajons ���

Ļaudonas Vēstis

The National Economy of Latvia ���

��

Madonas Novada Vēstnesis ��-��
Magnetohydrodynamics ���
Maģiskās Rūtis

NEXT

Matemātikas mācīšana: vēsture un
perspektīvas ���
Materia Medica ���
Latvijā

Noslēpumi un Fakti
Novadnieks

���

��

Mazulis ���

Oftalmoloģijas Žurnāls ���

Omīte ��

Mājas Draugs ���

Omītes Eliksīrs

Mājas Konsultants ���
Mājas Viesis. Piel. — sk. Latvijas
Avīze ���
Māksla Plus ���
Mākslas Vēsture un Teorija ���
Mārcienas Ziņas ��
Medicīna. ���.sēj. — sk. Latvijas
Universitātes raksti ���
Medības. Makšķerēšana. Daba ���
Meistarmezgls ���
Men’s Gadgets ���

��
���

Mežzinātne ���
��

���

Minētprieks ��
���

Mistērija ���
Mistiskā Sensācija ��
���

Mīklu Omnibuss ���
Modelling for Material Processing
���

Playboy ���

Praktiskais
���

Likumdošanas

Prātnieks ���
Priekules Novada Ziņas ���

Privātā Dzīve

���

Problems in Music Pedagogy ���
Proceedings of the �th Baltic — Bulgarian Conference on Bionics and
Prosthetics, Biomechanics and
Mechanics, Mechatronics and Robotics ���
Proceedings of the Latvian Academy
of Sciences ���
Psiholoģija Ģimenei un Skolai

Ozolnieku Avīze

Puķudobes Atvase

���

Puķudobe ���
���

Pagaršo! ���

Putni Dabā ���

Par mazumtirdzniecības apgrozījumu
���

Radoša personība ���

Par rūpniecības produkcijas apjomiem
���

Ražots Latvijā ���

Patiesā Dzīve ���
���

Pārtika ��.gadsimtā ���
Pārvaldnieks

���

Pedagogical technologies in socialization and resocialization of society ���
Pedagoģija un skolotāju izglītība. ���.
sēj. — sk. Latvijas Universitātes
raksti ���
Pensionāri Latvijā ���
Philologica ���
Pie Galda! ���

���

Psiholoģija Mums ���
Psiholoģijas Pasaule ���

Pavards

Ziņnesis

Prāta Dzirnas ���

Ostu un lidostas darbības rezultāti ���

Patēriņa cenas ���

Mežsaimniecība ����.gadā

Miscellanea — �

��-���

Patenti un preču zīmes ���

Mezgls ���

Mieram Tuvu

Operas Avīze

Pastaiga.ru ���

���

Mētrienas Dzīve

���

Omītes Zālītes ���

Pastaiga ���

Metalurgs ��
Mezgla Sudoku

��

Olūts ���

��

Platinum ���

Princeses ���

Oﬃce Manager ���

Olaines Domes Vēstis

Māja ���

Plastikos ���

Princese ���

��

Okupācija, kolaborācija, pretošanās:
vēsture un vēstures uztvere ���

Mazdārziņš ���

Mājas Dakteris

��

Ogres Vēstis Visiem ��

Mazajam Floristam ���

Piena Ziņas ���

Praktiskais Latvietis ���

���

Novada Vēstis

Piecīšu Mezgls ���

Polak na Łotwie ���

No Vecmāmiņas Pūra Lādes

Marta ���

Mīklu Fabrika

Naudas Lietas ���

Neatkarīgās Tukuma Ziņas ��

Mans Mazais ���

Meža Avīze

���

Neatkarīgā ��

Mans īpašums ���

nenodrošinātība

Mūzikas Saule

���

Nāc ��

���

Malienas Ziņas ��

Materiālā
���

Mūzikas akadēmijas raksti

��. RTU Starptautiskā zinātniskā konference ���

Raksti

���

Reģionālais ziņojums ���
Reklama.lv

���

Reklāma Piektdienās ���
Reliģiski-ﬁlozoﬁski raksti

���

Research and Technology-Step into
the Future ���
Research for rural development, ����
���
Research for rural development, ����
���
Restauratoru Biedrības Avīze
Rēzeknes Vēstis

���

���

Rēzeknes Vēstnesis ���
Rēzus

���-��

Riga in Your Pocket ���
Riga Now! ���
Riga This Week

���

Rīgas Apriņķa Avīze

���

��

Rīgas Laiks ���

Sudoku Fabrika

Rīgas Meži ���

Sudoku Pasaule ���

Vārds un tā pētīšanas aspekti ���

Rīgas Santīms ���

Super Kuma ���

Vecpiebalgas Novada Ziņas ���

Rīgas Satiksmes Darbinieks ���-��

Supermezgls ���

Veiksmes Formula

Rīgas Stradiņa universitāte. Collection
of scientiﬁc papers ���� ���

Svētdienas Rīts

Ventas Balss ���

Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskie
raksti ���-��

Šūpulītis ���

Ventspils Novadnieks

Tagad ���

Veselība ���

Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti ���-��
Rīgas viļņi

���

Rīgas Viļņi. Laimīgā Programma.
Piel. — sk. Rīgas Apriņķa Avīze, Ogres Vēstis, Pasaules Atbalss ���
Rojas Novada Vēstis
Rokdarbi
Rosme

���-��

Salaspils Vēstis

���
���

Saulkrastu Avīze

���

Shape ���
Signum Temporis ���
Siguldas Elpa ���
���

Skandināvija ���
Skolotāja Almanahs. Sākums

���

Skolotājs ���
Skrundas Novads

���

Sociālais Darbinieks ���
Sociālo Zinātņu Vēstnesis ���
Spicā ���

Sports

���

���
���-��

Sudoku Ekspresis

��

Tūrisma nozare Latvijas tautsaimniecībā ���
���

TV Izklaide. Piel. — sk. Diena ���
TV программа. Piel. — sk. Вести,
Вести сегодня, Вести сегодня +, �
секретов ���

���

Ziemeļlatvija ���
Zinātnes Vēstnesis ���
Zintnieks ���
Ziņas ���
Ziņu Lapa ���
Zirgu Pasts ���
Zīlīte ���
ZKM ���
Zvaigžņotā Debess ���
Zviedru Krustvārdi

���

���

Zviedru Mezgls ���
Žirafe.LV

���

Unas ziemas svētki. Piel. — sk. Una
���

***
Автоматика и вычислительная техника ���
Айболит ���

���

Анфилада ���

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi ���

Бабушка целительница ���

Valodu apguve: problēmas un perspektīva ���

Бабушкины травки ���

Varakļōnīts ���-��

Studija ���

���

Zemes un vides zinātnes. ���.sēj. — sk.
Latvijas Universitātes raksti ���
Zemgales Ziņas ���

Vaiņodes Novada Vēstis

Starptautiskais transports: ekonomika, vadība, speciālistu sagatavošana ���

���

���

Zemgale ���

���

Vaduguns ���

���

Sudoku

Telecommunication

Uzņēmēja biļetens ���

Staburags ���

Stars

Zelda

���

Universitātes Avīze

Spicīte ���

Virgas Vēstis

W.i.t.c.h. ���

TV Diena. Piel. — sk. Alūksnes Ziņas,
Brīvā Daugava, Bauskas Dzīve,
Diena, Dzirkstele, Kursas Laiks,
Neatkarīgās
Tukuma
Ziņas,
Staburags, Ziemeļlatvija, Zemgales
Ziņas ���

���

Vip Lounge ���

Vita ���

���

Tikšanās ���

Tūrisms

���

Virtuves Viltībiņas ���

���

and

���

Viesnīcu un citu tūristu mītņu darbības
rādītāji ���

Virtuve

Tukuma Laiks ���

SestDiena. Piel. — sk. Diena ���

Via Latgalica ���

Vinnijs Pūks

���

Tēvzemīte

���

Vietējā ���

���

��,�°C

Saulkrastu Domes Ziņas ���

Siguldas Avīze

���

Transport
���

���

���

Sporta Avīze

Vides Vēstis

Tom & Jerry

Santa ���

Sīrups

Tautas Veselība ���

Tēvijas Sargs

Saldo. Piel. — sk. Dienas Bizness ���

Saule

Vēsture: avoti un cilvēki

Terra

���

���

Veto Magazine ���

Tautas Dziedniecības Līdzekļi. Piel. —
sk. Omītes Zālītes ���

Teritorija

���-��

Veterinārais Žurnāls ���
���

TeleVīzijas Programma ���

Salacgrīvas Novada Ziņas ���

Saskarsme

���

Talsu Vēstis

Teātra Vēstnesis ���

���

Saldus Zeme

Taka

���

Ventspils muzeja raksti

TaVa Programma ���

Rūjienas Vēstnesis ���
Saimnieks LV

���

���

Tava Izvēle

���

Sabiedrība un kultūra

Vāģi ���

Tautsaimniecības attīstība: problēmas
un risinājumi ���

���-��

���

Saldās Rūtis

Š!

���

VASAB Seventh Conference of
Ministers for Spatial Planning and
Development ���

Бабушкины секреты ���
Бизнес & Балтия ���
Бизнес & Балтия плюс. Piel. — sk. Бизнес & Балтия ���
Бизнес класс! ���

Сами о себе

Лудзас земе

Бухгалтерия & экономика ���

Люблю! ���

Сейчас ���

Бюллетень предпринимателя ���

Магазин сканвордов в странах Балтии. Piel. — sk. Вести сегодня,
Вести сегодня + ���

� секретов ���

Вентас балсс ���
Вести

���

Марта ���

Вести сегодня ���
Вести сегодня +

���

Виноградная лоза ���
Даугавпилс ���
Деловой вестник законодательства
���
Деловые вести сегодня. Piel. — sk.
Вести сегодня ���
Деменес зиняс
Детки.lv

Миллион ���

Народный лечебник ���
Народный целитель

Новая газета

���

Неделя Огре ���
���

Евреи в меняющемся мире ���

Панорама Резекне

Здоровье народа ���

Патрон ���

Какуро для всех

Политика и капитал ���

Курземес вардс ���

Ракурс ���

Кухня ���

Резекненские вести

Латгалес лайкс ���

Русский мир и Латвия

Лечебные вести

Русский размер. Piel. — sk. Вести сегодня ���

Лилит ���

���

Сад и огород ���

Судоку мастер ���

Телеграф ЖЗЛ. Piel. — sk. Телеграф ���
Телепрограмма. Piel. — sk. Час,
Телеграф, Суббота, Брива Даугава, Курземес вардс, Новая
газета ���

Химия гетероциклических соединений ���

���

Поплавок +

Лечебные письма ���

���

Умница ���

Открытый город ���

Капитал & регион ���

���

Судоку для всех

��� градусов ���

Дополнение к каталогу коллекционера ���

Открыто! ���

���

Судоку Super-экспресс ���

Телеграф ���

Мудрая бабушка ���

���

���

Суббота ���

Судоку мир ���

МК-Латвия ���

Недвижимость ���

���

Динабург вести

Механика композитных материалов
���

���-��

Славянские чтения
Судоку ���

Металлург ���

���

Вестник католической церкви

���

���

Брива Даугава ���

Хит-парад кроссвордов ���
Хорошее чтиво ���
Час ���

���
���

Эзерземе

���

Экспресс ���
Экспресс газета в Балтии ���
Эрудит

���

Японские рисунки. Piel. — sk. Хитпарад кроссвордов ���

IZDEVĒJU RĀDĪTĀJS
Advanced Social and Political Research
Institute ���

Brailinform ���

Fizikālās enerģētikas institūts ���

Agiševs

Brīvā Daugava ��

Fobo prints ���-��

Burtnieku novada pašvaldība ���

Frank’s House ���

CAD/CAM Media Publishing ���

Garkalnes novada dome

Carnikavas novada dome

Gimmik ��

���

Aglonas novada dome
Agora

���

���-��

Aizkraukles novada dome

��, ���

�

��, ���

Carnikavas novada pašvaldība ���

Graﬁskie stāsti ���, ���

Central Statistical Bureau of Latvia
���

Grafīts

Alojas novada pašvaldība �, ���

Cesvaines novada dome

Grobiņas novada dome

���

Alsungas novada dome

Cēsu Druva

Gulbenes novada dome

��

Aizputes novada dome
ALI S

�, ���

���
���

���

��

Alūksnes novada pašvaldība ���

Cēsu novada pašvaldība ��, ���

Amatas novada pašvaldība ���

Cēsu pilsētas dome

Amber Studio ���-��

Ciblas novada pašvaldība ���

Ances pagasta padome �

Cits medijs

���

Apes novada dome

CorpMedia

���, ���, ���

���

��, ��

CSDD

Dagdas novada pašvaldība ���

�b

Association of Latvian Commercial
Banks ���

DARO CĒSIS

Auces novada pašvaldība ���

Daugavpils pilsētas pašvaldība �����

AUTOINFO

�b

Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra ���
Averins

���

Averti-R

���

Ādažu novada dome

Ādažu novada pašvaldība ���
B&B Practicum ���-��
Babītes novada pašvaldība ���
Baldones novada pašvaldība ���
Baldones Ziņas ��
Balti ���
Baltic International Academy
Baltic News

���
���

Daugavpils Universitāte ���, ���
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule” ���, ���,
���
Daugavpils University ���, ���

�

���

��

Daugavpils University Academic Press
„Saule” ���
Daugavpils University Institute of Systematic Biology ���

Diena ���
Dienas bizness ��, ���

Dobeles novada dome

���

Balvu novada pašvaldība ���

Dumpis ���

Balvu Vaduguns ���

Dundagas novada dome

Bauskas Dzīve

Durbes novada dome

Bauskas novada pašvaldība ��-��,
���

��, ���

��, ���

E.L.N.A. ���, ���

Beverīnas novada pašvaldība ���

Egmont Latvija ���, ���, ���, ���,
���, ���, ���, ���, ���, ���, ���

Biedrība LLRMK HELIKONS ���

Elbis ���

Biedrība TARBA

Elena Sikorski

Big Brothers

���

���

���

Enerģija un Pasaule ���

Biķeru ev.lut. draudze ��

Engures novada dome

Biomehānikas un ﬁzikālo pētījumu
institūts ���

Equus partneri

Birzgales pagasta pārvalde

��

Biznesa augstskola Turība ���, ���

��

���

���

ICD Group ���
Iecavas novada dome

��

Iecavas novada pašvaldība ���
IHTIS

���

Ikšķiles novada dome

��, ���, ���

Ilūkstes novada pašvaldība ���
Imanta info ��
Inčukalna novada dome

��

Institute of Physics ���
Institute of Sustainable Education of
Daugavpils University ���
Institute of Systematic Biology Daugavpils University ���
IRVARA

���

Delna ���

Dinaburg Media Group ���

��

Hercogiste media

Izdevniecība „Dienas Žurnāli” ���,
���-��, ���-��, ���, ���-��, ���,
���-��, ���, ���, ���, ���

Baltinavas novada dome
��

Harmonija ���

ISSA

Baltijas Starptautiskā akadēmija ���
Balvu novada dome

���, ���

Dautkom Plus ���

Dienas Mediji ��, ��, ���, ���, ���,
���, ���, ���

���

Gvards

I & L Publishing ���

ARTE

Daugavpils novada dome

Gulbenes novada pašvaldība ���

Hoļda

Apgāds Mansards ���
���

���

���-��

���

Ērgļu novada dome

��, ���

Fenster ��, ���, ���-��, ���, ���,
���, ���

���

Izdevniecība „Eva”

���

Izdevniecība „Lilita Z”

���, ���

Izdevniecība „Lilita” ���, ���, ���,
���, ���, ���, ���
Izdevniecība „PATMOS”
Izdevniecība „RaKa”

���

���

Izdevniecība „Rīgas Viļņi” ���, ���,
���, ���, ���-��, ���, ���, ���,
���, ���
Izdevniecība „Saimnieks LV”

���

Izdevniecība „Žurnāls „Santa”” ���,
���, ���-��, ���, ���-��, ���, ���,
���-��, ���, ���, ���, ���
Izdevniecība Auseklis
Izdevniecība IKK

���

Izdevniecība LĢC

���

�

Izdevniecība Pilatus ���
Izdevniecība RaKa

���

Izdevniecības centrs MAMUTS ���,
���

Latvijas autoceļu uzturētājs ��

Latvijas Zinātnieku savienība ���

Izdevniecības nams „Fenster”
���, ���-��, ���, ���

Latvijas Autoru apvienība ���

Latvijas Zinātņu akadēmija ���

Latvijas Ārstu biedrības sabiedrība
���, ���

Lauku Avīze

Latvijas Banka ���-��

LĢC Izdevniecība ���, ���

Izdevniecības nams „Petits”
���

���,

���, ���,

Izdevniecības nams UADŽET ���-��
Izglītības biznesa konsultācijas ��
Jaunais kurzemnieks

��

Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra ���
Jauniešu konsultācijas ���
Jaunpiebalgas novada dome
Jaunpils novada dome

���

��
���

Jūrmalas pilsētas pašvaldība ���-��
K DZ ���

Katoļu Baznīcas Vēstnesis ��, ���
Kelle Media ���

Latvijas Matemātikas biedrība ���
Latvijas Mākslas akad. Mākslas vēstures institūts ���

Latvijas Nacionālā bibliotēka ���
Latvijas Nacionālā fronte ��

Latvijas Okupācijas muzeja biedrība
(OMB) ���
Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Latvijas Pensionāru federācija

Krāslavas novada dome

���

Krimuldas novada dome

��, ���

Krustpils novada dome

���

Kuldīgas novada dome

���

���

Latvijas Restauratoru biedrība ���

Kuma ���, ���-��, ���, ���, ���,
���, ���
��, ���

Ķeipenes pagasta padome ��
Ķekava novada pašvaldība ���
Ķekavas novada dome
Laikraksts „Auseklis”

�, ��, ���

LAT EG ��
Latgales Laiks ��, ���, ���
Latgales Tautsaimniecības pētījumu institūts ���-���
Latgolas kulturas centra izdevnīceiba ���
Latvenergo ���
���,

Latvian Academy of Sciences ���
Latviešu valodas aģentūra ���
Latviešu virsnieku apvienība ���-��
���

���, ���, ���

Liepājas dome

��

Liepājas metalurgs ��
Liepājas pilsētas pašvaldība ���
Liepājas Universitāte ���, ���
Lietišķās informācijas dienests
���, ���

���,

Lilit ���
Limbažu novada dome

���

Limbažu novada pašvaldība ��
Lisa Botchan ���
Literatūras, folkloras un mākslas institūts ���
��

Lībers Auto ��
LLU ���, ���
LLU Ekonomikas fakultāte ���
LLU Veterinārmedicīnas
���

fakultāte

LR Aizsardzības ministrija ���
LR Centrālā statistikas pārvalde ���,
���, ���-��, ���, ���, ���, ���, ���,
���, ���-��, ���, ���, ���, ���-��,
���, ���, ���, ���
LR

Izglītības un
trija ���

zinātnes

minis-

Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija ���-��

LR Labklājības ministrija ���

Latvijas Universitāte ���, ���, ���,
���, ���, ���, ���, ���, ���, ���,
���, ���, ���, ���, ���

LU Akadēmiskais apgāds ���, ���,
���, ���

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts ���

��-��, ���

Latvia University of Agriculture
���-���

���

Latvijas Universitāte. Psiholoģijas nodaļa ���

��

Latvijas Agronomu biedrība

��

Latvijas Poligrāﬁjas uzņēmumu asociācija ���
Latvijas Sarkanais Krusts

���

Lizuma pagasta pārvalde

��-���

Latvijas Pašvaldību savienība ���

Kocēnu novada pašvaldība ���

Laikraksts Stars

���

Latvijas Pasts ��

���

Kurzemes Vārds

Latvijas Jūras administrācija ���

Latvijas Nedzirdīgo savienība ��

Karogs ���

���

Lielvārdes novada dome
LiePA

Latvijas Dzelzceļš ��

Latvijas Nacionālā opera

���

Kalve VJ ��

Ketner

Latvijas Dabas muzejs ���

Latvijas Nacionālā Aizsardzības akadēmija ���-��

Juris Vingris ���

LIAPI

��, ���

Lienes Vilnītes izdevniecība ���

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
���

Jugris ���-��

KALA Raksti

���

Latvijas Literatūras centrs

Jelgavas pilsētas pašvaldība ���

Juridiskā koledža

Latvijas ceļveži

Latvijas Komercbanku asociācija ���

�

Jelgavas novada pašvaldība ��, ���
Jēkabpils Vēstis

Latvijas Baptistu draudžu savienība
���

LER-�

��, ���, ���, ���, ���

Latvijas Universitātes Matemātikas un
informātikas institūts ���-��

LR Patentu valde

���

LU Filozoﬁjas un socioloģijas institūts ���
LU Latviešu valodas institūts ���
LU preses centrs

���

LU Teoloģijas fakultāte ���
Lubānas novada pašvaldība ��, ���

Latvijas Universitātes žurn. „Latvijas
Vēsture” fonds ���

Ludzas novada dome

Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija ���

Ludzas Zeme

Latvijas Valsts ceļi

LZP Humanitāro un sociālo zinātņu
ekspertu komisija ���

�a

Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts
„Silava” ���
Latvijas Veterinārārstu biedrība

���

Latvijas Vēstnesis ��, ���
Latvijas Vēstures institūta apgāds
���

���

Ludzas novada pašvaldība ��-��, ���
LVA

��

���

Ļaudonas pagasta pārvalde

��

Madonas novada pašvaldība ���
Malienas Ziņas ��
Mamuts ���

��

Mans īpašums ���

PRINT MEDIA ���

Masts ���, ���, ���, ���, ���

PRINTSHOP ��, ��, ���, ���, ���-��,
���-��, ���, ���, ���, ���, ���-��,
���-��, ���, ���-��, ���, ���, �����

Mazsalacas novada pašvaldība ���
Mācību grāmata ���
Māksla Plus ���
Mākslas vēstures pētījumu atbalsta
fonds ���
Mālpils novada dome

���

Mārcienas pagasta pārvalde

��

Mārketinga un Reklāmas Aģentūra
Laiks ���
Medicīnas prese

���, ���

Mediju grupa Partneri ���
Mediju nams ��, ���, ���, ���
Medikamentu inform. centrs

���

Megaplus ���
Mētrienas pagasta pārvalde
Mikroķirurģijas centrs

��

���

���

Musica Baltica ���
Mūzikas un mākslas atbalsta fonds
���
Nadīna L

���

Putņiks ��, ���, ���, ���, ���, ���-��,
���, ���, ���, ���
R Soft Ražotājs ���
RA �

RA Izdevniecība ���, ���, ���
Rakstniecības un mūzikas muzejs
���
RC Zelda

���

Reģionālais komunikāciju centrs
Reklāmas aģentūra Rebes

���, ���, ���

RTU izdevniecība ���, ���, ���, ���,
���, ���-��
RTU Publishing House ���
Rugāju novada pašvaldība ���
Rundāles novada dome

���

Rūjienas novada pašvaldība ���
Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS ���

��

���

���

Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs
���
Rēzeknes—Aglyunas diecēze

Ministry of Economy of the Republic
of Latvia ���
Mīlošo vecāku klubs

pro[d]aktiv

RTU EEF Industriālās elektronikas un
elektrotehnikas institūts ���

��

Rēzeknes Augstskola ���, ���-��
Rēzeknes Augstskolas izdevniecība
���

Saimnieks LV

���

Salacgrīvas novada dome
Salaspils novada dome

Saldus novada pašvaldība ���
Saldus Zeme II
Saule

���

���, ���, ���, ���, ���, ���

Saules Bite

���

Saulkrastu novada dome

���

Seminarium hortus humanitatis ���
SERVET

���

Siguldas novada dome

���

Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas
institūts ���-��

SK Latvia ���, ���, ���

Rēzeknes dome

Skaistuma nams ���-��

���

���, ���

���

SK Media ���

Naukšēnu novada pašvaldība ���

Rēzeknes Latgalīšu kulturas bīdreiba
��

Skarabejs

Neputns ���, ���, ���

Rēzeknes Vēstis

Neredzamā puse �, ��, ��-��, ��

Riebiņu novada dome

Skrundas novada pašvaldība ���,
���

News Media Group ���

Riga Realty Media ���

Smiltenes novada dome

Nodibinājums „LU žurnāla „Latvijas
Vēsture” fonds” ���

Riga Teacher Training and Educational
Management Academy ���

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas
augstskola „Attīstība” ���

Nordik

Rīgas Aeronavigācijas institūts ���

Sociālās aprūpes centrs „Jelgava”
���

���

Novadnieks. Redakcija

���, ���

Rīgas Apriņķa Avīze

��

���

���, ���

Novadu Ziņas ��

Rīgas dome

Ogres novada pašvaldība ���

Rīgas Jēzus ev.lut. draudze

Olaines novada pašvaldība ���

Rīgas Laiks ���, ���

Olaines pilsētas dome

Rīgas Meži ���

��, ���

Ošupes pagasta pārvalde

��

OVV ��
Ozolnieku novada dome

���

Ozolnieku novada pašvaldība ���
Pārgaujas novada pašvaldība ���
Pāvilostas novada dome

���

Personality Socialization Research
Institution of Rezekne Higher Education Institution ���
Petits ���, ���, ���, ���, ���, ���
Plastiskās ķirurģijas centrs
Pļaviņu novada dome

���

���

Prāta dzirnas ���
Preiļu novada dome

���

Premium Media ���-��
Priekules novada dome

���

Priekuļu novada pašvaldība ���

��

���

Spicā izdevniecība ���, ���
Sporta apgāda fonds ���

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskolas dabas un darba vides
institūts ���
���-��
���-

���-��

Rojas novada pašvaldība ���
Rojas pagasta padome ��-��
Romas katoļu baznīcas Liepājas diecēze ��
Ropažu novada dome
RPD

���

�, ��, ���

RPIVA Kreativitātes zinātniskais institūts ���
RSU

���, ���-��, ���-��

RTC BASK
RTU

Staburags ���
Stāsti un Romāni ���
Stopiņu novada dome

���

Stopiņu novada pašvaldība ���

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža
��, ���
Rojas novada dome

���

Sociālo tehnoloģiju augstskola �����

���

Rīgas satiksme

���-��, ���-��

Skrīveru novada pašvaldība ���

���

���, ���, ���, ���-��

Strenču novada dome

���

Talsu novada pašvaldība ���
Talsu Vēstis

���

Teātra Vēstis
Telegraf

���

���

Tērvetes novada pašvaldība ���
Transport and Telecommunication
Institute ���
Transporta un sakaru institūts ���,
���
Trikāta KS

���

Tukuma novada dome

���, ���

Tukuma novada pašvaldība ���

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības
koledža ���-��

Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisija ���

Zvaigzne ABC

Unda IK

Veto

Žurnāls Santa ���, ���, ���, ���,
���, ���, ���

���, ���

Vaiņodes novada dome

���

Vērtums

���

���

Valmieras pilsētas pašvaldība ���

Vides aizsardzības klubs

Valsts asinsdonoru centrs

���-��

Vidzemes Augstskola ���

Valsts ieņēmumu dienests

���-��

Viesītes novada dome

Valsts meža dienests
VARA VĪKSNA

Viktors Silde

���, ���

Varakļānu novada dome

���

VASAB Secretariat

���

Viļakas novada pašvaldība ���
VISAŽ

���

***
Брива Даугава ���
Букин Игорь ���

���

Virgas pagasta pārvalde

Varakļõnīts ���-��

Związek Polaków na Łotwie ���

���

Vietējā ���

��-��

���

���

���

Вентас Балсс ���
Деменский волостной совет
Игорь Аверин

���-��

���

Ин-т механики полимеров ���

Vārds & Co — Latvijas Kristīgais radio
���

Vītolu fonds ���-��

Vārkavas novada pašvaldība ���

VPL Komercija ���

Ин-т электроники и вычисл. техники ���

Zaļais circenis ���, ���

Кума ���

VDEĀ valsts komisija ���
Vecpiebalgas novada dome

���

Vecpiebalgas novada pašvaldība ���
Vecumnieku novada dome

���-��

Ventas Balss ���
Ventspils Augstskola ���
Ventspils novada dome

���, ���

Ventspils pilsētas pašvaldība ���

Zāļu valsts aģentūra ��
Zeltiņu pagasta pārvalde

Курземес вардс ���
��

Zemgale ���
Zemgales INFO

Латв. ин-т орган. синтеза ���
Латвийский университет

��

Zilupes novada pašvaldība ���

Лудзас земе

Zinātne ���

Панорама Резекне

Zintnieks ���

Петит

ZORIKS

Проф-Медиа-Пресс ���

���

���

Лиепаяс металургс ���
���
���

���

Рус. средняя школа-лицей ���

IZDOŠANAS VIETU RĀDĪTĀJS
Aizkraukle
Domes Vēstis ��
Staburags ���
Aizpute
Aizputes Novada Avīze

�

Aloja
Alojas Novada Vēstis

�

Alūksne
Alūksnes Ziņas �
Malienas Ziņas ��
Ance
Ance

�

Ādaži
Ādažu Vēstis

�

Baldone
Baldones Ziņas ��
Pavards ���
Rokdarbi ���
Balvi
Balvu Novada Ziņas ��
Vaduguns ���
Bauska
Bauskas Dzīve ��
Bauskas Novada Vēstis

Dialekta matērija un tulkojuma idiolekts ���
Discourse and communication for
sustainable education ���
Humanitāro Zinātņu Vēstnesis
���
Identifying the personality of
a soldier in the science of
psychology — a step forward
in the future ���
Journal of Teacher Education for
Sustainability ���
Lai Top! ���
Latgales Laiks ��
Matemātikas mācīšana: vēsture
un perspektīvas ���
Miscellanea - � ���
Philologica ���
Problems in Music Pedagogy
���
Reģionālais ziņojums ���
Reklāma Piektdienās ���
Sociālo Zinātņu Vēstnesis ���
Vēsture: avoti un cilvēki ���
Даугавпилс ���
Динабург вести ���
Капитал & регион ���
Латгалес лайкс ���
Миллион ���
Политика и капитал ���
Сами о себе ���
Сейчас ���
Славянские чтения ���
Degumnieki

��-��

Klānu Vēstis

Birzgales Avīze

��

Деменес зиняс

Tautas Veselība ���
Здоровье народа ���

���-��

Zemgale ���
Dundaga

Apkārtraksts

Durbe
Cēsu Vēstis ��-��
Druva ��
Harmonija ���
Mazdārziņš ���
Daugavpils
Baltic Journal of Coleopterology
���-��
Daugavpils Universitātes ��.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli ���

��

Inčukalns
Novada Vēstis

��

Jaunpiebalga
Avīze Piebaldzēniem �
Jelgava
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna ���
Economic Science for Rural Development ���
Engineering for Rural Development ���
Jelgavas Novada Ziņas ��
Jelgavas Vēstnesis ��
Jelgavnieki.lv ���
Raksti ���
Research for rural development,
���� ���
Research for rural development,
���� ���
Zemgales Ziņas ���
Новая газета ���

Jūrmalas Nedēļas Ziņas ��
Pie Galda! ���

�

Cēsis

Biznesa Psiholoģija ���
Ikšķiles almanahs ���
Ikšķiles Vēstis ��

Jūrmala

Dundadznieks ��

Carnikava

Ikšķile

Ādere �
Brīvā Daugava ��
Erotiskā Sensācija ��
Jaunais Vēstnesis ��
Kriminālā Pasaule ��
Kriminālā Sensācija ��
Mistiskā Sensācija ��
Брива Даугава ���

Dobele

Brikši

Iecavas Ziņas ��

Jēkabpils

��

Demene

Birzgale

Iecava

Durbes Novada Vēstis

��

Ērgļi

Krāslava
Ezerzeme ��
Эзерземе ���

Ērgļu Novada Ziņas ��
Krimulda
Grobiņa

Krimuldas Novada Vēstis

Ziņu Lapa ���
Kuldīga
Gulbene
Dzirkstele ��
Gulbenes Novada Ziņas ��
Ielūkojies... ��

Kurzemnieks ��

��

Ķeipene

Ogre

Ķeipenes Vēstnesis ��
Ķekava
Ķekavas Novads

��

Olaine

Liepāja
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē ���
Helikons ���
Katram Liepājniekam ��
Kursas Laiks ��
Kurzemes Vārds ��
Liepājas Universitātes studentu
zinātniskie raksti ���
Liepājas Vēstules ���
Metalurgs ��
Nāc ��
Sabiedrība un kultūra ���-��
Valodu apguve: problēmas un
perspektīva ���
Vārds un tā pētīšanas aspekti
���
Анфилада ���
Курземес вардс ���
Металлург ���
Limbaži
Auseklis �
Limbažu Novada Ziņas ��
Lizums
Lizuma Vēstis

Kaleidoskops ��
Kaleidoskops Plus ��
Ogres Vēstis Visiem ��
Неделя Огре ���

��

Lubāna
Lubānas Ziņas ��
Ludza
Ludzas Novada Vēstis
Ludzas Zeme ��
Лудзас земе ���

��-��

Ļaudona
Ļaudonas Vēstis

��

Madona
Madonas Novada Vēstnesis ����
Stars ���
Maskava
Экспресс газета в Балтии ���
Mārciena
Mārcienas Ziņas ��
Mētriena
Mētrienas Dzīve

��

Floristika ���
Mazajam Floristam ���
Olaines Domes Vēstis ��
Ozolnieki
Ozolnieku Avīze

���

Preiļi
Gaismas Taka ��
Novadnieks ��
Vietējā ���
Priekule
Priekules Novada Ziņas ���
Rēzekne
Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas ���
Izglītības reforma vispārizglītojošā
skolā ���
Latgales Tautsaimniecības Pētījumi ���
Olūts ���
Pedagogical technologies in socialization and resocialization of
society ���
Rēzeknes Vēstis ���
Rēzeknes Vēstnesis ���
Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi ���
Via Latgalica ���
Панорама Резекне ���
Резекненские вести ���
Rīga
Acta Prosperitatis ���
Administratīvā un Kriminālā Justīcija ���
Adventes vēstis ���
Agro Tops ���
Akadēmiskā Dzīve ���
Amber Cat ���
Amber Dog ���
Arheologu pētījumi Latvijā ����.
un ����.gadā ���
Arheoloģija un etnogrāﬁja ���
Astes ���
Augstākā profesionālā izglītība
teorijā un praksē ���
Auto Bild Latvija ���
Auto Foto ���
Autoceļu Avīze �a
AutoEuro ���
Autoinfo �b
Avene ���
Ātruma Cilts ���

B Formāts ���
Baltfort ���
Baltic Journal of Psychology ���
Baltic Outlook ���
The Baltic Times ��
Baltijas Koks ���
Baptistu vēstnesis ���
Barbie ���
The Best Magazine ���
Bibliotēku Pasaule ���
Biķeru Draudzes Avīze ��
Bilance ���
Biškopis ���
Brīvdienu Žurnāls Vakara Ziņas
���
Būvēt ���
Būvniecība Latvijā ���
CAD/CAM/CAE Observer ���
Ceļotāju apsekojumu rezultāti
���
Ceļš ���
Citādā Pasaule ���
Cito! ��
Collection of scientiﬁc papers
���� ���, ���
CommunicatoR ���
Computer Modelling and New
Technologies ���
Copes Lietas ���
Cosmopolitan ���
�� Plus ���
Čiekurs ��-��
Daba un muzejs ���
Dambo ���
Darba ņēmēju skaita sadalījums
pēc darba ienākumiem ���
Darba samaksas izmaiņas ���
Darbaspēka izmaksas ���
Dari Pats ���
Dari Pats Bibliotēka ���
Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas ���, ���
Dārza Pasaule ���
Dārza Pasaules Bibliotēka ���
Dārzā ���
Dārzs un Drava ���
DDD ��
DEKO ���
Demogrāﬁskās statistikas galvenie
rādītāji ����.gadā ���
Diena ��
Dienas Bizness ��
Dienas Ēdieni ���
digital times ���
Dizaina Studija ���
Doctus ���
Donalds Daks ���
Dziedniecības Noslēpumi ���
Dziednieku Receptes ���
Dzīvo Vesels! ���
Economics & Management ���
Ekonomika un vadības zinātne
���
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā ���
Energo forums ���

��

Energoresursu izmaksas ����.
gadā ���
Enerģija un Pasaule ���
Environmental and experimental
biology ���
Ezis ���
FHM ���
Forbes ���
Foto Kvartāls ���
Frank’s ���
Galerija ���
Garkalnes Novada Vēstis ��
Garšīgs ���
Gaudeamus ���� ���
Gaudeamus ���� ���
GEO ���
Globālā krīze: kriminālo realitāšu
aprises ���
Grāmatvedība un Ekonomika
���
Hello Kitty ���
Ho Re Ca ���
Hot Wheels ���
i-Tehnoloģijas skolā ���
Iespiedgraﬁka ���
Ieva ���
Ievas Dārzs ���
Ievas Māja ���
Ievas Mezgls ���
Ievas Stāsti ���
Ievas Veselība ���
Ievas Virtuve ���
Ilustrētā Junioriem ���
Ilustrētā Pasaules Vēsture ���
Ilustrētā Zinātne ���
In Memoriam ���
Innovations and Technologies
News ���
Ir ���
Izārstē Sevi Pats ���
Izglītība. Kultūra ��
Izglītības ekoloģija un profesionālās studijas ���-��
Izglītības
iestādes
Latvijā
����./����.mācību gada sākumā ���
Izglītības kvalitāte ���
Japāņu Mīklas ���
Jaunatne ���
Jēzus draudzes dzīve ���
JOY ���
Juridiskās koledžas zinātniskie
raksti ���� ���
Jurista Vārds ���
Jūrnieks ���
Kabinets ���
Kadets ���-��
Kakuro Loģiskās Mīklas ���
Kapitāls ���
Karogs ���
Kas Jauns ���
Katoļu Baznīcas Vēstnesis ��
Kino Raksti ���
Klio ���
Klubs ���

��

Konjunktūras un patērētāju apsekojumu rezultāti ���
Kopējā Ceļā ���
Kopsolī ��
Korupcijas °C ���
Kosmetik Baltikum ���
Kosmetik Baltikum Professional
���
Krustvārdi ���
Krustvārdu MIX ���
Kukulītis ���
Kultūras Forums ��
Kuš! ���
Kūmiņa Darba Burtnīca ���
Kūmiņš ���
Kvadrātmetrs ���
L’Oﬃciel Latvija ���-��
„Labirinta” Zviedru Mīklas ���
Labirints ���
Laikmets un personība ���
Laimīgās Mīklas ���
Latvia. Human development report ����/���� ���
Latvian Journal of Physics and
Technical Sciences ���
Latvijas Agronomu biedrības biļetens ���
Latvijas Architektūra ���
Latvijas Avīze ��
Latvijas ārējā tirdzniecība ���
Latvijas Ārsts ���
Latvijas Būvniecība ���
Latvijas Dzelzceļnieks ��
Latvijas Ekonomists ���
Latvijas energobilance ����.gadā ���
Latvijas Ķīmijas Žurnāls ���
Latvijas makroekonomiskie rādītāji ���
Latvijas Pensionārs ��
Latvijas statistikas ikmēneša biļetens ���
Latvijas tautsaimniecība ���
Latvijas Universitātes raksti ���
Latvijas veģetācija ���
Latvijas Vēstnesis ��
Latvijas Vēsture ���
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls ���
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis
���
Latvju Teksti ���
LAU-VAS Avīze ��
Leģendas ���
Les Nouvelles Esthétiques Latvia
���
Letonica ���
Lielās Rūtis ���
Lietišķā Diena ���
Lietišķās datorsistēmas ���
Lilit ���
Linguistica Lettica ���
Literatūrzinātne, folkloristika, māksla ���
Littera Scripta ���
Logs ���

LZP ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni ����.gadā ���
Maģiskās Rūtis ���
Mans īpašums ���
Mans Mazais ���
Marta ���
Materia Medica ���
Materiālā nenodrošinātība Latvijā
���
Mazulis ���
Māja ���
Mājas Dakteris ��
Mājas Draugs ���
Mājas Konsultants ���
Mājas Viesis ���
Māksla Plus ���
Mākslas Vēsture un Teorija ���
Medicīna ���
Medības. Makšķerēšana. Daba
���
Meistarmezgls ���
Men’s Gadgets ���
Mezgla Sudoku ���
Mezgls ���
Meža Avīze ��
Mežsaimniecība ����.gadā ���
Mieram Tuvu ���
Minētprieks ��
Mistērija ���
Mīklu Fabrika ���
Mīklu Omnibuss ���
Modelling for Material Processing ���
Motors & Sports ���
Muzeja raksti ���
Mūsmājas ���
Mūsmāju Bibliotēka ���
Mūsu Rajons ���
Mūzikas akadēmijas raksti ���
Mūzikas Saule ���
The National Economy of Latvia
���
Naudas Lietas ���
Neatkarīgā ��
NEXT ���
No Vecmāmiņas Pūra Lādes ��
Noslēpumi un Fakti ���
Oﬃce Manager ���
Oftalmoloģijas Žurnāls ���
Okupācija, kolaborācija, pretošanās: vēsture un vēstures uztvere ���
Omīte ��
Omītes Eliksīrs ���
Omītes Zālītes ���
Operas Avīze ��-���
Ostu un lidostas darbības rezultāti ���
Pagaršo! ���
Par mazumtirdzniecības apgrozījumu ���
Par rūpniecības produkcijas apjomiem ���
Pastaiga ���
Pastaiga.ru ���

Patenti un preču zīmes ���
Patēriņa cenas ���
Patiesā Dzīve ���
Pārtika ��.gadsimtā ���
Pārvaldnieks ���
Pedagoģija un skolotāju izglītība ���
Pensionāri Latvijā ���
� min ���, ���
��. RTU Starptautiskā zinātniskā
konference ���
��. RTU studentu zinātniskās un
tehniskās konferences materiāli ���
Piecīšu Mezgls ���
Plastikos ���
Platinum ���
Playboy ���
Polak na Łotwie ���
Praktiskais Latvietis ���
Praktiskais Likumdošanas Ziņnesis
���
Prāta Dzirnas ���
Prātnieks ���
Princese ���
Princeses ���
Privātā Dzīve ���
Proceedings of the �th Baltic—Bulgarian Conference on Bionics
and Prosthetics, Biomechanics
and Mechanics, Mechatronics
and Robotics ���
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences ���
Psiholoģija Ģimenei un Skolai ���
Psiholoģija Mums ���
Psiholoģijas Pasaule ���
Puķudobe ���
Puķudobes Atvase ���
Putni Dabā ���
Radoša personība ���
Ražots Latvijā ���
Reklama.lv ���
Reliģiski-ﬁlozoﬁski raksti ���
Research and Technology — Step
into the Future ���
Restauratoru Biedrības Avīze
���
Rēzus ���-��
Riga in Your Pocket ���
Riga Now! ���
Riga This Week ���
Rīgas Apriņķa Avīze ���
Rīgas Laiks ���
Rīgas Meži ���
Rīgas Santīms ���
Rīgas Satiksmes Darbinieks �����
Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti ���-��
Rīgas viļņi ���
Rīgas Viļņi. Laimīgā Programma
���
Rosme ���
Saimnieks LV ���

Saldās Rūtis ���
Saldo ���
Santa ���
Saskarsme ���
Saule ���
SestDiena ���
Shape ���
Signum Temporis ���
Sīrups ���
Skandināvija ���
Skolotāja Almanahs. Sākums ���
Skolotājs ���
Sociālais Darbinieks ���
Spicā ���
Spicīte ���
Sporta Avīze ���
Sports ���
Starptautiskais transports: ekonomika, vadība, speciālistu sagatavošana ���
Studija ���
Sudoku ���-��
Sudoku Ekspresis ���
Sudoku Fabrika ���
Sudoku Pasaule ���
Super Kuma ���
Supermezgls ���
Svētdienas Rīts ���
Š! ���
Šūpulītis ���
Tagad ���
Taka ���
Tautas Dziedniecības Līdzekļi
���
TaVa Programma ���
Teātra Vēstnesis ���
TeleVīzijas Programma ���
Teritorija ���
Terra ���
Tēvijas Sargs ���
Tikšanās ���
Tom & Jerry ���
Transport and Telecommunication
���
��,�°C ���
Tūrisma nozare Latvijas tautsaimniecībā ���
Tūrisms ���
TV Diena ���
TV Izklaide ���
TV программа ���
Una ���
Universitātes Avīze ���
Uzņēmēja biļetens ���
Valodas prakse: vērojumi un
ieteikumi ���
VASAB Seventh Conference of Ministers for Spatial Planning
and Development ���
Vāģi ���
Veiksmes Formula ���
Ventspils muzeja raksti ���-��
Veselība ���
Veterinārais Žurnāls ���
Veto Magazine ���
Vides Vēstis ���

Viesnīcu un citu tūristu mītņu darbības rādītāji ���
Vinnijs Pūks ���
Vip Lounge ���
Virtuve ���
Virtuves Viltībiņas ���
Vita ���
W.i.t.c.h. ���
Zelda ���
Zemes un vides zinātnes ���
Zinātnes Vēstnesis ���
Zinātniskie raksti ���
Zinātniskie raksti ���� ���
Zintnieks ���
Ziņas ���
Zirgu Pasts ���
Zīlīte ���
ZKM ���
Zvaigžņotā Debess ���
Zviedru Krustvārdi ���
Zviedru Mezgls ���
Žirafe.LV ���
Автоматика и вычислительная
техника ���
Айболит ���
Бабушка целительница ���
Бабушкины секреты ���
Бабушкины травки ���
Бизнес & Балтия ���
Бизнес & Балтия плюс ���
Бизнес класс! ���
Бухгалтерия & экономика ���
Бюллетень
предпринимателя ���
Вести ���
Вести сегодня ���
Вести сегодня + ���
Вестник католической церкви
���
Виноградная лоза ���
Деловой вестник законодательства ���
Деловые вести сегодня ���
Детки.lv ���
Дополнение к каталогу коллекционера ���
Евреи в меняющемся мире ���
Какуро для всех ���
Кухня ���
Лечебные вести ���
Лечебные письма ���
Лилит ���
Люблю! ���
Магазин сканвордов в странах
Балтии ���
Марта ���
Механика композитных материалов ���
МК-Латвия ���
Мудрая бабушка ���
Народный лечебник ���
Народный целитель ���
Недвижимость ���
Открыто! ���
Открытый город ���
Патрон ���

��

Поплавок + ���
Ракурс ���
Русский мир и Латвия ���
Русский размер ���
Сад и огород ���
� секретов ���
Суббота ���
Судоку ���
Судоку Super-экспресс ���
Судоку для всех ���
Судоку мастер ���
Судоку мир ���
Телеграф ���
Телеграф ЖЗЛ ���
Телепрограмма ���
Триста шестьдесят ��� градусов ���
Умница ���
Химия гетероциклических соединений ���
Хит-парад кроссвордов ���
Хорошее чтиво ���
Час ���
Экспресс ���
Экспресс газета в Балтии ���
Японские рисунки ���

Banga ��-��
Rojas Novada Vēstis

Magnetohydrodynamics ���
Mežzinātne ���
Salaspils Vēstis ���
Saldus
Saldus Zeme

���-��

Rūjiena
Rūjienas Vēstnesis ���
Salacgrīva
Salacgrīvas Novada Ziņas ���

���

Saulkrasti
Saulkrastu Avīze ���
Saulkrastu Domes Ziņas ���

Siguldas Avīze ���
Siguldas Elpa ���

Valmiera
�. Latvijas matemātikas konference ���
Birža ��
Liesma ��
Piena Ziņas ���
Tava Izvēle ���
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