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Konservatīva ekonomista skats uz cilvēkiem un pasauli XXI gadsimtā / Ivars 
Brīvers. - Rīga : Dobums, c2017. 

I. Brīvera grāmata sastāv no trim daļām. 1. daļā ievietoti Latvijas presē 
publicētie un nepublicētie raksti, ieskaitot pasakas un jokus. 2. daļā ir 
pēdējo gadu laikā tapušie zinātniskie raksti. 3. daļu veido iesāktās, bet 
nepabeigtās ekonomikas mācību grāmatas pirmā - vissvarīgākā nodaļa 
"Ekonomikas pamati". 

 

 

Apple noslēpumi : kā īsti darbojas visvairāk apbrīnotais un 
visslepenākais Amerikas uzņēmums / Adams Lešinskis. - Rīga : 
Zvaigzne ABC, c2013. 

 

 

 

Pārdotspējīgi teksti interneta mājaslapām : padomi tekstu 
veidošanā, fakti, iedvesmojoši piemēri, idejas, jaunākās tendences / 
Linda Kimeiša. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2013. 

Grāmata vienkāršā un saistošā veidā stāsta par mājaslapas vai interneta 
veikala nozīmi uzņēmējdarbībā, sniedz praktiskus piemērus un 
ieteikumus satura izveidē. Grāmata ir unikāla, jo tajā iekļauti piemēri, kas 
atspoguļo Latvijas uzņēmumu praksi, gan pasaules tendences. 

 

 

  

 

Administratīvās tiesības : mācību grāmata / Jautrīte Briede, Edvīns 
Danovskis, Anita Kovaļevska. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, ©2016 

Mācību grāmatas izklāsts veidots kā viegli uztverams stāstījums par 
attiecīgā temata pamatjautājumiem, neiedziļinoties specifiskos 
regulējumos un nerisinot problēmjautājumus. Grāmata atspoguļo 
administratīvo tiesību pamatjēdzienu saturu un būtiskākos tiesiskā 
regulējuma elementus. Tā adresēta studentiem, kā arī juristiem, lai 
atkārtotu un aktualizētu studijās iegūtās zināšanas. 



 

 

Ievads dokumentu pārvaldībā : lietvežiem un visiem, kas ikdienā 
strādā ar dokumentiem / Zita Janitēna. - 5., pārstrādātais izdevums. - 
Rīga : Lietišķais informācijas dienests, c2017. 

Grāmata noderēs ikvienā uzņēmumā un iestādē, kā arī ikvienam, kurš 
gribēs savas organizācijas dokumentāciju veidot atbilstoši jaunākajām 
normatīvo aktu prasībām. Grāmata būs palīgs visiem, kas vēlas apgūt 
lietvedību, jo tas ir viņu ikdienas darbs, un arī tiem, kuri jau veiksmīgi 
strādā dokumentu pārvaldībā, vai arī tiem, kas meklē atbildi uz kādu 
konkrētu lietvedības jautājumu. 

 

 
Starptautiska zinātniska konference "Izaicinājumi pieaugušo 
izglītības kvalitātes pilnveidei" : rakstu krājums.- Rīga : Izglītības un 
zinātnes ministrija, c2017. 

 

 
Organizācijas kultūras ietekme uz darbinieku iesaistīšanos: 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares uzņēmumu 
piemērs : Promocijas darba kopsavilkums / Artūrs Barbars.- Rīga: Banku 
augstskola, 2017. 

 

 

Environmental management : revision guide for the IEMA associate 
membership exam and NEBOSH diploma in environmental 
management / Adrian Belcham. - New York : Routledge, c2015. 

"Written by Adrian Belcham, author of Manual of Environmental 
Management, this is the essential guide to prepare you for the IEMA 
Associate Membership Exam and NEBOSH Diploma in Environmental 
Management. Through the inclusion of revision tips, exam guidance and 
self-test questions, this guide will consolidate your understanding of 
environmental management and help you to prepare for your exam. It 
provides full coverage for both the IEMA and NEBOSH exams and includes 
coloured sections to help you to identify the content relevant for each 
qualification. 

 

 

Environmental management : critical thinking and emerging 
practices / Peter R. Mulvihill & S. Harris Ali. - New York : Routledge, 
c2017. 

"This very timely, detailed and provocative book provides a much-needed 
critical perspective on Environmental Management and alternative 
approaches to future practice. It opens up the intellectual space for debate 
and fruitful thinking through the integration of insights ranging from 
disaster management to black swan thinking - assessing and reorienting 
these into cogent principles for alternative EM." 

  



 

 

Management of a sales force / Rosann L. Spiro, Gregory A. Rich and 
William J. Stanton. - 12th ed. - New York : McGraw-Hill Education, c2008. 

Reflects the changes that affect the sales manager's role, from the 
increasing globalization of business to savvier customers who use the 
internet to research their purchasing decisions. This book also presents 
the sales management research studies and reports. 

 

 

 A circular economy handbook for business and supply chains : 
repair, remake, redesign, rethink / Catherine Weetman. - London : 
Kogan Page Ltd ; New York, c2017. 

Get a comprehensive guide to the circular economy, featuring real life 
examples and case studies. It is an easily digestible and comprehensive 
handbook that provides a clear guide to the circular economy. 

 

 

 

 

  

Research methods for cyber security / Thomas Edgar, David Manz. -  

Cambridge, MA : Elsevier, c2017. 

 

 

 


