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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
ORGANIZĀCIJAS
061.2(474.3)

Būmane, Ilze. Latviešu biedrības Latvijā: vēsture vai nākotne? : veltījums Rīgas
Latviešu biedrības 150 gadu jubilejai / autore un sastādītāja Ilze Būmane ; literārā
redaktore Tamāra Grīnberga ; kopsavilkums angļu valodā: Dace Paegle ;
kopsavilkums vācu valodā: Lolita Ribiņa ; kopsavilkums krievu valodā: Tatjana
Treikale ; vāka dizains: Daina Vīķele ; fotoattēli: Zanda Melkina, Valdis Semjonovs,
Marlena Zvaigzne. - Rīga : Rīgas Latviešu biedrība, 2019. , ©2019. - 222, [1] lpp. :
faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 30 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un
zemsvītras piezīmēs. - Grāmata iepazīstina ar 22 latviešu biedrībām, kas
mūsdienās darbojas valsts vēsturiskajos novados – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē
un Latgalē. Visticamāk, lielākajai daļai sabiedrības šo biedrību darbība būs
atklājums, jo neatkarīgās valsts laikā izveidojies ļoti plašs sabiedrisko organizāciju
spektrs. Strādājošo biedrību vidū ir vairākas, kuras nosauktas par kultūras

biedrībām, taču to izcelsme ir dziļi sakņota tautas latviskajos centienos. Kopsavilkums angļu, vācu un krievu valodā.
ISBN 9789934197307.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
159.92

159.96

159.92

159.92

Deida, Deivids. Īsta vīrieša ceļš : garīgā pilnveide un meistarība attiecībās,
karjerā un seksā / Deivids Deida ; redaktore Ita Ankoriņa ; tulkojums latviešu
valodā: Antra Lezdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. - 207, [1] lpp. ; 22 cm. - Kāda ir vīrieša vērtība mūsdienās,
kad to vairs nenosaka ieņemamais amats, finansiālais vai sociālais stāvoklis?
Mūsdienu pasaulē vīrieša vērtīgākais kapitāls ir viņa klātbūtne, proti, apzinātības
dziļums. Kas ir vīrišķība? Kā izdzīvot savu patieso aicinājumu, neizmainot sevi
ikdienas sīknaudā? Kāda loma attiecībās ir seksuālajai polaritātei? Deivids Deida,
visā pasaulē pazīstams autors un viens no mūslaiku provokatīvākajiem
garīgajiem skolotājiem, aicina uz šiem un daudziem citiem jautājumiem par
seksualitāti un garīgumu paraudzīties atklāti un godīgi. - Oriģinālnosaukums: The
Way of the Superior Man.
ISBN 9789934080524.
Grīns, Anselms. Sapņu garīga interpretācija / Anselms Grīns ar Hsin-Ju Wu ;
tulkojums Terēze Tamoviča. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. - 152 lpp. ; 20 cm.
- Ir daudzi, kas meklē savu sapņu interpretāciju speciālajā literatūrā. Tas noteikti
viņiem palīdzēs, jo psiholoģija ir daudz darījusi sapņu jēgas skaidrošanas un
izpratnes labā. Bet pirms psiholoģijas kā zinātnes rašanās par sapņiem runā
Bībele, un garīgā tradīcija tos vienmēr ir ņēmusi vērā. Sapņi ir svarīgs Dieva
vārda dzinulis tam, kurš uzsāk garīgu ceļu.
ISBN 9789934558764.
Riso, Dons Ričards. Eneagrammas gudrība : deviņu personības tipu
psiholoģiskās un garīgās izaugsmes rokasgrāmata / Dons Ričards Riso un Rass
Hadsons ; no angļu valodas tulkojusi Ita Marija Ankoriņa ; redaktore Elīna
Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. 384 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [382.]-384. lpp. - Eneagramma ir
universālajā gudrībā sakņota mācība par deviņiem personības tipiem, to
attīstības dinamiku un savstarpējo mijiedarbību. Šo unikālo pašizziņas sistēmu
caurvij doma, kuru jau gadsimtiem ilgi sludina garīgie skolotāji: mēs esam
iemiguši un neredzam ne paši sevi, ne savu dzīvi. Lielākoties mūsu prātu aizņem
dažādas idejas, raizes un iztēles ainas. Metaforiski varētu teikt, ka mums ir
uzdāvināta plaša savrupmāja ar greznām mēbelēm un brīnišķīgu dārzu, bet mēs
nekad neizejam no neliela, tumša skapja mājas bēniņos. - Oriģinālnosaukums:
The Wisdom of the Enneagram.
ISBN 9789934079689.
Šuvajevs, Igors. Individuālpsiholoģija Latvijā / Igors Šuvajevs, ievadeseja,
tulkojums, komentāri, sastādījums ; recenzenti: Dr.hist. Mārtiņš Mintaurs,
Dr.phil. Raivis Bičevskis ; teksta redaktore Inta Rozenvalde ; mākslinieks, vāka
dizains: Modris Brasliņš. - Rīga : Zinātne, 2019. - [Rīga] : Dardedze Hologrāfija. ,
©2019. - 399 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - (Dzīļu psiholoģija
Latvijā ; II). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . - Personu rādītājs: 388.-399. lpp.
- 2012. gadā filosofs, psiholoģijas un psihoanalīzes vēstures pētnieks Igors
Šuvajevs ar darbu "Psihoanalīzes pēdas Latvijā" aizsāka apkopojumu ciklu, kas
veltīts dzīļu psiholoģijai Latvijā. Šī ir otrā grāmata minētajā ciklā, tajā atsegta
indivuduālpsiholoģijas specifika, tās attīstības gaita kopumā un šā virziena
atbalsis un ietekme mūsu valstī. Starpkaru periodā interese par
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individuālpsiholoģiju Latvijā bija liela, vietējo interesentu darbība - aktīva, un
Rīgā samērā bieži viesojās un lasīja lekcijas, kā arī konsultēja atzinību guvuši
individuālpsiholoģijas pārstāvji no Vācijas un Austrijas.
ISBN
9789934549755.
Šuvajevs, Igors. Rūpēs par dvēseli : vērtību likteņi / Igors Šuvajevs ; redaktore
Ināra Stašulāne ; mākslinieks Modris Brasliņš. - Rīga : Zinātne, [2019]. - 318 lpp. Personu rādītājs: [300.]-318. lpp. - Cik lielā mērā Kanta filosofija iestrādāta
latviešu kultūrā? Kā tajā atbalsojas Lutera un Ļeņina veikums? Vai latviešiem ir
raksturīga bēgšana no brīvības un ļaušanās sajūsmai par karu? Kas aizmirsts, un
kā notiek pašapstulbināšanās? Kā iespējama apgaismība, un vai tiešām filosofija
ir Eiropas liktenis? Tie ir daži jautājumi, kuru risinājums rodams Igora Šuvajeva
grāmatā “Rūpēs par dvēseli”. - Vāka noformējumam izmantots Albrehta Dīrera
(1471-1528) gravīras ''Melanholija" fragments.
ISBN 9789934549748.
Ulme, Una. Skaistumam nav gadu : kā labi justies un izskatīties ikvienā vecumā /
Una Ulme ; māksliniece Gundega Ozoliņa ; literārās redaktores: Gunita Arnava,
Asnate Baņģiere ; vāka foto: Liene Pētersone. - Rīga : GB Marketing and Sales,
[2019]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 287 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. Balstoties uz iedvesmojošu sieviešu atziņām, praktiskiem padomiem,
pārbaudītām metodēm un pašas autores dzīves pieredzi, grāmata aizved
aizraujošā ārējā un iekšējā skaistuma izkopšanas ceļojumā. Šī nav grāmata tikai
par laba izskata noslēpumiem, bet arī par to, kā būt harmonijā ar sevi, saviem
gadiem un ķermeni. Grāmata ir kā autores saruna ar labāko draudzeni, kurā caur
personiskās pieredzes prizmu Una sniedz vērtīgus skaistumkopšanas, stila un
pašapziņas celšanas padomus.
ISBN 9789934197956.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
27-534

Bērne, Lorna. Sirds lūgšanas : lūgšanas pēc palīdzības un svētības, lūgšanas
pateicībā un mīlestībā / Lorna Bērne ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ;
redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. - 224 lpp. ; 21 cm. - Grāmatā autore iedrošina lūgt palīdzību
Dievam un eņģeļiem un pastāsta, kā lūgties visdažādākajās dzīves situācijās.
Grāmatā iekļautas lūgšanas par dziedināšanu, bērna aizsardzību, vides
aizsardzību, kara izbeigšanu, palīdzību tikt galā ar ēšanas traucējumiem, sāpēm
un depresiju, samierināšanos ar nāvi, darba atrašanu, finansiālo palīdzību, drošām
dzemdībām, palīdzību iemigt, palīdzību pārvarēt vientulību un iegūt draugus,
palīdzību atgūties no seksuālas vardarbības, palīdzību nokārtot eksāmenus, par
kādu cilvēku, kurš iemīlētu, par palīdzību mīlēt kādu, kurš nepatīk, par slimu vai
pazudušu dzīvnieku un daudzas citas. - Oriģinālnosaukums: Prayers from the
Heart.
ISBN 9789934080135.

27-252

Pāvila darbi / tulkotājs, ievada un komentāru autors Ņikita Andrejevs ; pēcvārda
autors Valdis Tēraudkalns ; māksliniece Agata Muze ; literārā redaktore Milda
Klampe. - Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2019]. - [Rēzekne] : Latgales Druka. ,
©2019. - 79 lpp. ; 17 cm. - Bibliogrāfija: 18.-19. lpp. - "Pāvila darbi" ir interesants
un savdabīgs, ārpus Jaunās Derības 27 grāmatu kanona robežām palicis teksts par
apustuļa Pāvila dzīvi un darbību. Pāvila darbi ir sarakstīti 2. gs. otrajā pusē un vēsta
par apustuļa piedzīvojumiem misijas ceļojumos un viņa mocekļa nāvi. Pie
fragmentiem, kas ir saglabājušies grieķu valodā, pieder arī Pāvila mācekles,
sludinātājas un vēlāk svētās jaunavas Teklas stāsts. Saskaņā ar baznīctēvu
Tertuliānu, par "Pāvila darbu" autoru uzskatāms kāds prezbiteris no Āzijas, kas

vēlējies palielināt Pāvila autoritāti aiz mīlestības pret viņu. - Tulkots no sengrieķu
valodas.
ISBN 9789984834863.
257.7(=174)

Pūtelis, Aldis. Domas par latviešu mitoloģiju : kā tika meklēts latviešu panteons /
Aldis Pūtelis ; redaktors Aivars Kļaviņš (latviešu valoda) ; mākslinieks, vāka dizains:
Andris Nikolajevs ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Zinātne,
[2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 415 lpp. : faksimili, ilustrācijas,
kartes, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 372.-385. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. - Šajā pētījumā autors vērtē ziņas par latviešu mitoloģiju un kultu, kas
atrodamas dažādos rakstītajos avotos, latviski atstāstot šo darbu saturu un
sastatot šo avotu veidotās versijas, meklējot ziņu pirmavotus, kā arī analizējot
iespējamo izplatīto motīvu izcelsmi agrāk izveidotā rakstītajā tradīcijā. Darbs
noraida uzskatu, ka ar fantāziju un dievību jaunradi nodarbojušies jaunlatvieši vai
arī 17. gadsimta vēsturnieki, izsekojot dažādo ziņu attīstību rakstītos avotos,
ievērojot reizēm pārāk brīvas interpretācijas radītās sekas un pārpratumus.
Tādējādi tiek pierādīta vairāku latviešu folklorā neapstiprināto ziņu senāka
izcelsme, kuras konkrēti avoti arī varētu nebūt vien autoru iztēle, taču šo avotu
problēma pašlaik nav atrisināma. - Kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934549724.

27-584

Rors, Ričards. Šeit un tagad : meditācijas ceļš uz patiesu sirdsmieru / Ričards Rors
; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Māra Vilde ; Māra
Garjāņa makets un vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2019. - 150, [2] lpp.
ISBN 9789934576119.
Meditācija. Pašpalīdzības metodes.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SABIEDRĪBA KĀ SOCIĀLA SISTĒMA
316.3(474.3)

Kursīte, Elīna. Latgales pēdējie mohikāņi / Elīna Kursīte, fotogrāfijas ; tekstu
sarakstīja Rūta Šmite ; gramatiku pārbaudīja un kļūdas laboja Evelīna Zilgalve ;
tulkoja Kintija Puzāne ; ievads: Janīna Kursīte. - Rīga : Rundas, [2018]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. - 156, [3] lpp. : fotogrāfijas ; 22 x 27 cm. - Grāmata "Latgales
pēdējie mohikāņi" ir turpinājums 2016. gadā izdotajai grāmatai "Latvijas
pierobežas pēdējie mohikāņi". Mohikāņi kādreiz bija liela indiāņu cilšu apvienība
Ziemeļamerikā. 17. gs. sākumā viņu bija vēl 35 tūkstoši, bet jau 18. gs. otrajā
pusē vairs tikai ap 300 cilvēku. Rūtas Šmites stāsti un Elīnas Kursītes fotogrāfijas
ir par palikušajiem - par pēdējiem mohikāņiem: vilkiem, kas sīksti turas
dzimtajos ciemos, nedaudzos kaimiņus uztverot kā radus, kā nelielā bara
biedrus. Cik kolorīti ir autoru ieraudzītie mohikāņi, tikpat kolorīti ir arī vietu
nosaukumi, kur viņi dzīvo. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934829758.

CILVĒKTIESĪBAS. TIESU IEKĀRTA
347.7
Bērziņš, Gaidis. Fiziskas personas maksātnespējas process / Gaidis Bērziņš ;
mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska ; priekšvārds: Dr.iur. Daina Ose.
- Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. 415 lpp. : diagrammas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 131.-143. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. - Grāmatas galvenais uzdevums ir iepazīstināt lasītājus ar fiziskās
personas maksātnespējas procesa tiesisko regulējumu, kā arī tā piemērošanas
praksi Latvijā. Vienlaikus tajā būs atrodama vērtīga informācija par moderno

347.9(474.3)

maksātnespējas tiesību vēsturi un attīstību, kā arī pārrobežu maksātnespējas
procesa īpatnībām. Grāmatā atrodams arī dažādu maksātnespējas pazīmju
raksturojums un ar maksātnespējas procesu saistītu terminu skaidrojums. Tā
dod ieskatu atsevišķās procedūrās, ar kurām maksātnespējas procesa ietvaros
nākas saskarties gan parādniekam, gan viņa kreditoriem, palīdzot izprast arī
maksātnespējas procesā piemērojamos principus. Plašo informatīvo materiālu
papildina procesuālo dokumentu un tiesu prakses piemēri. Grāmata domāta kā
mācību palīgavots studentiem un var būt noderīga jebkuram, kurš vēlas
skaidrību par fiziskās personas maksātnespējas procesu Latvijā.
ISBN 9789934508653.
Indrūna, Zinaida. Latvijas Senāta Spriedumu birojs : Latvijas Senāta atziņas par
Civillikuma normu piemērošanu (1938-1940) : Latvijas Senāta Spriedumu biroja
apkopotās spriedumu tēzes / Zinaida Indrūna, idejas un pirmās daļas autore ;
redaktore Signe Terihova. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 411 lpp. : diagrammas, tabulas ; 24 cm. Bibliogrāfija: 55.-62. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Grāmata veltīta 1938. gadā
Latvijas Senātā izveidotajam Spriedumu birojam, ar kura izveidošanu Latvijā tika
aizsākta tiesu prakses zinātniskā izpēte un apkopošana un Latvijas Senāta atstātā
tiesību mantojuma izmantošana tiesību prakses veicināšanai. Grāmatu veido
divas daļas. Pirmajā daļā apkopots plašs informatīvais materiāls par Sprieduma
biroja izveidošanas un darbības vēsturi, kas ļaus novērtēt Biroja pienesumu
tiesiskās sistēmas pilnveidošanā no institucionālā aspekta. Grāmatas otrajā daļā
iekļauta Spriedumu biroja apkopoto Latvijas Senāta nolēmumu tēžu izlase ar
Civillikuma normu piemērošanu saistītajos jautājumos. - Atslēgvārdu
alfabētiskais rādītājs: 344.-377. lpp.
ISBN 9789934508547.

VIDĒJAIS PĀRVALDES LĪMENIS
353(474.3)

Rubīna, Maija. Mana Rīga jeb Stāsts par energovadības līkločiem Rīgas
pašvaldībā / Maija Rubīna, teksts un fotogrāfijas ; atbildīgā redaktore Anna
Pavlovska ; literārā redaktore Marita Freija. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. 223, [1] lpp., 120 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 25 cm. - Grāmata paver
skatu uz to, kā varu Rīgas domē pārņēma un darbojas "Saskaņa", kā šajā politiski
sarežģītajā laikā Rīgā, laikposmā, kas saskanēja ar Eiropas enerģētikas politikas
virziena maiņu un jaunajiem uzdevumiem klimata pārmaiņu mazināšanā,
pavērās iespēja Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) veidošanai un darbības
stabilizēšanai, kā REA izdevās izdzīvot pilsētas sarežģītajās politiskajās pārmaiņās
un kā šajā laikā bija strādāt Domes struktūrās. REA aktīvā darbība enerģētikas un
inovāciju jomā bija izcēlusi Rīgu citu Eiropas galvaspilsētu vidū. - Personu
rādītājs: 211.-214. lpp. . - Ietver pārskatu par M. Rubīnas publikācijām (20052018).
ISBN 9789934203220.

IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA. MĀCĪŠANA
37.018.2(072)

371.4

Īlena, Tatjana. Sociālā pedagoga darbs ar datoratkarīgajiem skolēniem :
metodiskais līdzeklis / Tatjana Īlena. - Rīga : Aisma (Profesionālās pilnveides un
supervīzijas centrs), 2019 (Jumi). - 56 lpp. : tabulas ; 20 cm. - (Pedagoga
bibliotēka ; 13.). - Bibliogrāfija: 56.lpp.
ISBN 9789934858352.
Montesori, Marija. Absorbējošais prāts / Marija Montesori ; no angļu valodas
tulkojusi Karīna Biezā ; mākslinieks Rihards Delvers ; priekšvārds: Linda
Pavlovska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. ,

373.2

371.4

©2019. - 224 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. Montesori vārdu mūsdienās, šķiet, dzirdējis teju ikviens. Un ne velti - Montesori
ieviestās pedagoģijas metodes savā laikā radīja revolūciju visā izglītības sistēmā.
Daudzas talantīgās pedagoģes idejas nav zaudējušas savu aktualitāti arī 21.
gadsimtā un aizvien tiek izmantotas pirmsskolas izglītībā. Šis ir darbs, kurā
koncentrētā veidā izklāstīta viņas izglītības teorija, kas, savukārt, balstās
novērojumos, daudzu gadu garumā ikdienā strādājot ar bērniem. Lai gan daļa
Montesori atziņu balstīta tā laika zināšanās par bioloģiju, neiroloģiju un
psiholoģiju, kas jau zināmā mērā novecojušas, pāri laikam un modei dzīvo
Montesori galvenā ideja: bērnā slēpjas milzu potenciāls, un pedagogu uzdevums
ir to atraisīt un gudri pilnveidot. - Oriģinālnosaukums: Absorbent Mind.
ISBN 9789984236988.
Svirževska, Lilita. Attīstošās un izzinošās rotaļlietas : pirmsskolas vecuma
bērniem / Lilita Svirževska, Ilze Vjatere-Meinarte ; mākslinieciskais
noformējums: L. Rimicāne. - Rīga : Avots, [2019]. - 117 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. Grāmatā tematiski sagrupētas un apkopotas ap 90 zinātnisko rotaļlietu.
Rotaļlietu izgatavošanai pamatā ir nepieciešami vienkārši materiāli vai sadzīves
priekšmeti, kuriem var dot otru dzīvi. Pirmsskolas vecuma bērnam, atkarībā no
viņa prasmēm, rotaļlietu izgatavošanai būs nepieciešama vecāku palīdzība.
Dažas rotaļlietas būs interesantas un aktuālas arī skolas vecuma bērniem.
ISBN 9789934534829.
Višķere, Zane. Mazais pētnieks : Montesori pedagoģijas iedvesmotas attīstošās
rotaļas bērniem 2-5 gadu vecumā / Zane Višķere ; atbildīgā redaktore Anna
Pavlovska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava, 2019. , 2019. - 142,
[2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Montesori pedagoģiskajā pieejā balstītām
aktivitātēm nav robežu, un šī grāmata ir lielisks apliecinājums tam. Šeit
atrodamas gan idejas, kas tiešā veidā aizgūtas no Marijas Montesori
izstrādātajiem didaktiskajiem materiāliem, gan tādas, kas veidotas radoši pieejot
ikdienišķiem priekšmetiem un ņemot vērā bērnu intereses un attīstības
uzdevumus atbilstošajā vecumposmā. - Šis izdevums ir kā ideju krātuvītes
turpinājums — nu jau papildināts ar jauniem, sarežģītākiem darbiņiem.
ISBN 9789934203121.

FOLKLORA. FOLKLORISTIKA
398(=174)

Ķencis, Toms. Vācot padomju folkloru / Toms Ķencis ; redaktore Gita Bērziņa ;
mākslinieks Krišs Salmanis. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts,
[2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 222 lpp., 8 nenumurētas lpp.
ielīmes : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - (LFK krājums ; II). - Bibliogrāfija: 193.196. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - T. Ķenča monogrāfija aizved aizraujošā
ceļojumā uz pēckara pirmo desmitgadi un izseko folkloristu gaitas Tukuma,
Siguldas, Cēsu, Ventspils un citos Latvijas rajonos, kur no 1947. līdz 1954. gadam
tika rīkotas zinātniskās folkloras vākšanas ekspedīcijas. Tautasdziesmas par
Staļinu, sakāmvārdi par kolhozu, pionieru dzeja un sienas avīžu virsraksti ir tikai
daļa no tā laika padomju folkloras materiāliem, kas mūsdienās atrodami Latviešu
folkloras krātuvē. Grāmata ir pētījums par šī neērtā kultūras mantojuma
tapšanu, izmantošanu propagandas darbā, vākšanu un interpretēšanu. Pirmā
pētījuma daļa veltīta Folkloras institūta akadēmiskajām aizkulisēm un unikālos
arhīvu materiālos balstītai institucionālajai vēsturei vēlīnā staļinisma laikā,
savukārt otrajā daļā ir apkopoti tipiskākie un interesantākie no vairāk nekā 5000
padomju folkloras materiāliem. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā.
ISBN 9789984893402.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
613.8

Arterbērns, Stīvens. Katra vīra cīņa : soli pa solim gūstot uzvaru cīņā ar
seksuālajiem kārdinājumiem / Stīvens Arterbērns un Freds Stokers kopā ar Maiku
Jorkiju ; no angļu valodas tulkojis Ģirts Grietiņš. - Rīga : Atradums - personības
attīstības resursi, 2016 (Latgales druka). - 274 lpp. - ("Atraduma" grāmatas). Grāmata par to, kā soli pa solim gūt uzvaru cīņā ar seksuālajiem kārdinājumiem.
Filmās un televīzijas pārraidēs, preses izdevumos un internetā vīriešiem pastāvīgi
ir jāsastopas ar jutekliski piesātinātiem tēliem. Ir neiespējami izvairīties no šāda
kārdinājuma... tomēr ir iespējams tam stāties pretim un uzvarēt! Miljoniem
vīriešu grāmata "Katra vīra cīņa" ir kļuvusi par neaizvietojamu atbalstu ikdienas
ikdienas centienos uzvarēt kārdinājumus un nepakļauties to vilinājumam. Šis
izcilais bestsellers, kas īpaši paredzēts jaunajai paaudzei, ietver daudz stāstu par
to, kā cilvēki ir izkļuvuši no netikumības slazda, un sniedz praktisku un sīki
izstrādātu plānu ikvienam vīrietim, kas vēlas dzīvot seksuāli godīgu dzīvi. Oriģinālnosaukums: Arterburn, Stephen. Every man's battle, 2000. - Titlp. otrā
pusē: Izdevumā izmantoti citāti no jaunā Bībeles tulkojums (2012).
ISBN 9789984613844.

INŽENIERZINĀTNES. TEHNISKĀS ZINĀTNES
621.31

Kraucs, Eduards. Latvijas enerģētikas lepnums - Ķeguma hidroelektrostacija
Eduarda Krauca fotogrāfijās = Pride of Latvia's Energy Industry Kegums
Hydropower Plant in the Photographs by Eduards Kraucs / atbildīgā par
izdevumu Ingrīda Lāce ; izdevumu sagatavoja: Ina Lastovecka, Ginta Zālīte,
Danute Kindzule [un vēl 8 autori] ; dizains: Laila Martuļeva ; Latvenergo. - Rīga :
Latvenergo, 2018. - 224, [1] lpp. : faksimili, fotogrāfijas ; 27 cm. - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. - Latvijas valsts pirmā perioda viens no lielākajiem
tautsaimniecības sasniegumiem ir Ķeguma hidroelektrostacija. Sagaidot
"Latvenergo" 80. jubileju, izdots fotoalbums, kurā apkopotas ievērojamā
kinodokumentālista un fotogrāfa Eduarda Krauca (1898−1977) izcilas 284
fotogrāfijas par Ķeguma HES celtniecību 1936.−1940. gadā. Šī kolekcija ir līdz šim
Eiropā vienīgā zināmā kāda būvobjekta tik vērienīga fotodokumentācija, tā ir
iekļauta UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā.
Autors mūsdienu cilvēkam radījis unikālu iespēju – skatīt un dzīvot līdzi
spēkstacijas būvniecības procesam, pievēršot uzmanību konkrētām objekta
detaļām, un vienlaikus ļaujot apbrīnot arī vērienīgos un kolorītos būves
kopskatus. Fotoalbumā publicētās fotogrāfijas papildina fragmenti no Ķeguma
spēkstacijas būvinspekcijas tehniķa Ēvalda Šica rakstītajām būvdarbu
dienasgrāmatām. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Ziņas par fotogrāfu:
18.-22. lpp. . - Autori arī: Vineta Ungailo, Ieva Miseviča, Antra Bērziņa, Helēna
Blumberga, Guntars Mihailovs, Andris Siksnis, Edgars Liepiņš, Cilda Redliha.
ISBN 9789984953953.

MĀJTURĪBA UN MĀJSAIMNIECĪBA
64

Sokoviha, Irina. Veiksmīgā saimniece. Kā paspēt visu padarīt? : unikāla metode,
ar kuras palīdzību sakārtosi savu dzīvi / Irina Sokoviha ; no krievu valodas

tulkojusi Inta Kalniņa ; Veronikas Stepanovas ilustrācijas ; vāka noformējums:
Uldis Baltutis ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, [2019]. - 299, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 19 cm. - Autore dalās pieredzē, kā panākt, lai mājā valdītu kārtība,
netērējot tam daudz pūļu un laika, kā izlauzties no neorganizētības murga.
Iedvesmu autore smēlusies Amerikas mājsaimnieces Marlas Silijas izstrādātajā
sistēmā "flyledy" (lidojošā lēdija), pielāgojot to Eiropas situācijai. Grāmata dos
ierosmi un praktiskus padomus jebkurai namamātei – gan mājsaimniecei, gan
algota darba darītājai, gan veiksmīgai uzņēmējai – neatkarīgi no viņas pieredzes
un gadu skaita. - Oriģinālnosaukums: Счастливая Хозяйка: как все успевать?.
ISBN 9789934534843.
GRĀMATVEDĪBA
657

Lukašina, Olga. Komercdarījumu grāmatvedības uzskaite un nodokļu
piemērošana / Olga Lukašina, Jekaterina Juhimeca ; tulkotāja Maija Grebenko ;
literārā redaktore Rita Cielēna. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2019. ,
©2019. - 192 lpp. : tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Grāmatā vienlaikus
ar problēmas izklāstu minētas vairākas lēmumu pamatojošas likumu normas.
Bieži vien tie ir ne tikai nodokļu likumi un tos skaidrojošie Ministru kabineta
noteikumi, bet arī Civillikums un Komerclikums. Katrs komercdarījums šajā
grāmatā vispirms tiek analizēts no Latvijas Civillikuma un Komerclikuma
skatupunkta, pēc tam - secīgi (pa etapiem) no nodokļu likumdošanas
skatupunkta. Grāmatā pievērsta uzmanība arī likumdošanā neatrisinātām un
strīdīgām problēmām, par kurām atbildi var saņemt, vienīgi pieprasot VID
uzziņu. Grāmata paredzēta darbiniekiem, kas pilda grāmatvedības, finanšu un
auditoru funkcijas.
ISBN 9789984896212.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
TĒLNIECĪBA
730(474.3)(092)

730(474.3)(092)

Cēbere, Gundega. Oļegs Skarainis : latviešu tēlnieka dzīve un darbs laiku griežos
/ Gundega Cēbere ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; vāka dizaina autori
Krista un Reinis Dzudzilo. - Rīga : Jumava, 2019. - 140, [4] lpp. : ilustrācijas,
fotogrāfijas. - Cilvēka likteni lielā mērā nosaka viņa raksturs, un, ja likteņa
nejaušībām varētu dot vārdu, tad tēlniekam Oļegam Skarainim tā būtu
izdzīvošanas spēja, kas viņu pavada kopš bērnības. Jau kopš laika, kad viņš sāka
apzināties sevi, tieši izdzīvošanas spēja, šķiet, ir bijusi viņa dinamiskās radošās
dzīves svarīgākais balsts. Cilvēks jau neizvēlas pasauli, kādā nākt, viņš atrod
pasauli, ko veidojuši citi. Kas nospraudis Oļega ceļu, ko zinām par Oļegu Skaraini
— par mākslinieku, par cilvēku?.
ISBN 9789934203039.
Leitis, Aivars. Kārlis Jansons / Aivars Leitis ; literārā redaktore Guna Pence ;
tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; māksliniece Anta Pence ; fotogrāfi: A.
Bērziņš, Vilis Bleikšs, Uģis Brālēns [un vēl 7 fotogrāfi]. - Rīga : Neputns, [2019]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 107, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas,
portreti ; 26 cm. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [109.] lpp. un
zemsvītras piezīmēs. - Tēlnieks Kārlis Jansons (1896–1986) ir vitālu,
temperamenta uzspriegotu tēlu autors, kurš darbojies galvenokārt
monumentālās un memoriālās skulptūras jomā, radot virkni nozīmīgu
pieminekļu. Varas maiņu gaitā tie daudzkārt cietuši un iznīcināti, taču izcilākie no

tiem, pateicoties viņa dēla, tēlnieka Andreja Jansona pūlēm, atjaunoti. Grāmatas
autors centies aptvert ne vien visu Kārļa Jansona radošo mantojumu un
pedagoga darbību, bet arī bagātīgo dzimtas vēsturi, kas saistās ar senajām,
ģimenei aizvien piederošajām Siļķu mājām Gaujas krastā Cēsīs, kur mākslinieks
dzīvojis un strādājis visu mūžu, ilgus gadus dodot pajumti arī Latvijas Mākslas
akadēmijas Tēlniecības nodaļas studentu vasaras praksēm. - Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā. - Fotogrāfi arī: Uldis Briedis, Andrejs Jansons, Pēteris
Paukšēns, Vilis Rīdzenieks, H. Salna, Jānis Šmits, E. Šneiderāts.
ISBN 9789934565618.
DAIĻAMATNIECĪBA
745

Vaivare, Baiba. Daba krāso, Dzilna auž / Baiba Vaivare ; raksti: Janīna Kursīte,
Anete Karlsone ; dizains: Kristīne Grauduma ; fotogrāfijas: Arnis Cifersons, Iveta
Pērkone, Anda Krauze [un vēl 3 fotogrāfi] ; redaktore Ilona Burka. - Limbaži :
[Limbažu novada pašvaldība], [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 239 lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 22 x 22 cm. - Bibliogrāfija: 238. lpp. - Grāmatas pirmajā daļā
atrodami folkloristes, profesores Janīnas Kursītes un etnoloģes Anetes Karlsones,
kā arī grāmatas autores Baibas Vaivares raksti par krāsošanu ar augu izcelsmes
krāsvielām, ielūkojoties vēsturiskajās tradīcijās, pievēršoties krāsošanas gaitai un
atsevišķiem tās posmiem, kā arī kopīgām iezīmēm. Nākamajās trijās daļās – Mežs,
Pļava un Dārzs – aplūkoti konkrēti krāsaugi un to izmantošana. Grāmatas tapšanā
krāsojot, aužot un adot piedalījušās 23 Tautas lietišķās mākslas studijas "Dzilna"
dalībnieces. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Fotogrāfi arī:
Baiba Vaivare, Anda Apsitis, Unsplash.
ISBN 9789934195440.

MŪZIKA
78(474.3)(092)

784

Kudiņš, Jānis. Oskars Stroks : tango karaļa mantojums : monogrāfija / Jānis
Kudiņš ; recenzenti: Deniss Hanovs, Kevin C. Karnes ; redaktore Ligita Bībere ;
kopsavilkuma tulkotāja angļu valodā Andra Damberga ; mākslinieks, vāka dizains:
Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019.
- 415 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [386.]-405.
lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Interesējoties par Oskara Stroka radošo biogrāfiju,
ir nācies secināt, ka Daugavpilī dzimušais mūziķis joprojām ir sava veida margināla
figūra Latvijas kultūrvēsturē, un līdz pat šodienai nav tikuši atbildēti vairāki
jautājumi. Jāņa Kudiņa monogrāfija piedāvā objektīvā kultūras konteksta analīzē,
izmantojot dažādas kultūras, kultūrvides atmiņas, populārās mūzikas teorijas un
izpētes metodes, balstītu vispusīgu vērtējumu Oskara Stroka radošajam
mantojumam pagātnē un mūsdienās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā.
ISBN 9789934549618.
Pauls, Raimonds. Raimonds Pauls. 100 populārākās un labākās dziesmas : notis,
akordi, dziesmu teksti / autors un sastādītājs Raimonds Pauls ; izpildproducents
Guntars Račs ; tekstu redaktore un grāmatas līdzproducente Līga Zemdega ; foto
Valts Kleins. - [Rīga] : MicRec, [2019]. - 116 lpp. - Dziesmu saraksts--uz pēdējā
vāka.
Otrā daļa.
ISMN 9790900507228.

KINO
791(07)

Bordvels, Deivids. Kinomāksla. Ievads / Deivids Bordvels, Kristīne Tompsone,
Džefs Smits ; tulkojums latviešu valodā: Jana Bērziņa, Dace Andžāne, Tabita

Rudzāte ; redaktores: Kristīne Stripkāne, Kristīne Matīsa, Dita Rietuma, Lelda
Ozola ; konsultanti: Gints Bērziņš, Viktors Freibergs, Anrijs Krenbergs [un vēl 4
konsultanti] ; vāka dizains: Dace Eglīte. - Vienpadsmitais izdevums. - Rīga :
Nacionālais kino centrs, 2018. - 620, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 29 cm. - Ietver
bibliogrāfiju. - Kino ir jauns medijs. Glezniecība, literatūra, deja un teātris pastāv
jau tūkstošiem gadu, turpretim kino izgudrots mazliet vairāk nekā pirms simts
gadiem. Šī grāmata ir fundamentāls darbs un kļuvusi par pamatu kino izpratnes
un kino izglītības veicināšanā. Grāmata adresēta ikvienam, kas vēlas izprast
ietekmīgā masu medija – kino – uzbūves un darbības principus plašā kinovēstures
un mūsdienu procesa kontekstā. - Konsultanti arī: Andrejs Rudzāts, Dāvis Sīmanis,
Guntis Trekteris, Anna Zača. . - Rādītājs: [601.]-620. lpp.
ISBN 9789934197406.
SKATUVES MĀKSLA. TEĀTRIS. TEĀTRA ZINĀTNE
792

Mironovs, K. Grima mācība / K. Mironovs ; tulkojis Arvīds Zirnis ; redaktore I.
Melnbārde. - Faksimilizdevums. - [Rīga] : Avots, [2019]. , ©2019. - 50, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 51. lpp. - Mūsu uzdevums - iemācīt aktieri, kā
pareizi pieiet pie atbilstoša grima meklējumiem. Lai iemācītos grimēties, vajadzīga
vispirms ir griba. Daudz jāvingrinās, jāiemācās atrast ikkatra tēla raksturīgās
pazīmes, jāiepazīstas kaut galvenajos vilcienos ar cilvēka sejas uzbūvi, jāizprot
grima atkarība no apgaismošanas stipruma un novietnes, labi jāpārzina savas
sejas īpatnības utt. Mūsu uzdevums ir palīdzēt jaunajam aktierim visus šos
jautājumus atrisināt. Tomēr, lai cik pilnīgas būtu grima rokasgrāmatas un lai kā
aktieris tās studētu, tās iepazīstina vienīgi ar grima pamatjautājumiem un
tehniskajiem paņēmieniem. Prasmi labi izpildīt un pareizi pielietot šos
paņēmienus aktieris apgūst tikai praksē un tikai tai gadījumā, ja viņš attīsta savas
novērošanas spējas. Prasme novērot savu apkārtni, saskatīt viņā raksturīgo,
prasme ņemt no dzīves vielu savai jaunradei ir ikviena mākslas darbinieka, arī
aktiera, nepieciešama īpašība. Šī īpašība - viens no jebkura radīšanas darba
pamatiem. Bez novērošanas spējām, bez prasmes redzēt un sajust nevar apgūt
aktiera mākslu, nevar apgūt arī grimēšanās mākslu. - Faksimils no: Миронов,
Константин Яковлевич, 1901-1941. Grima mācība, Rīga : Latvijas Valsts
izdevniecība, 1947. - Tulkots no krievu valodas.
ISBN 9789934534836.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
LITERATŪRZINĀTNE
821.174.09

Daukste-Silasproģe, Inguna. Gaidot laivu : latviešu rakstnieki bēgļu ceļos
Zviedrijā / Inguna Daukste-Silasproģe ; redaktore Sigita Kušnere ; recenzenti:
Baiba Bela, Viesturs Zanders ; [kopsavilkuma tulkojums]: Anna Reynolds. - Rīga :
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2019]. - Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. - 542 lpp., 40 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili,
ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 502.-512. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. . - Izdoto grāmatu rādītājs: 495.-499. lpp. un personu rādītājs: 513.526. lpp. - Monogrāfijā autore turpina latviešu bēgļu un trimdas laika izpēti.
Pētījuma pamatiecere ir atgādināt par laiku, kas bija smagas izšķiršanās un
traģisku pārdzīvojumu laiks daļai latviešu. Aizbraukšana no Latvijas Otrā
pasaules kara norišu fonā izmainīja visu agrāko dzīvi un uz vairākiem gadu

821.174(092)

821.174(092)

desmitiem iezīmēja robežu starp Zviedriju un latviešiem okupētajā Latvijā. Tam
ir būtiska nozīme tautas pašapziņas un kolektīvās atmiņas aspektā. Pētījuma
centrā ir latvietis, bēglis, radoša personība. Aplūkotais laikposms simboliski
veido nogriezni – no vienas puses, Kurzemes krasts un ceļš bēgļu laivā pāri jūrai,
un no otras puses - jaunā mītnes zeme Zviedrija bēgļa statusā, kur nākas no
jauna apliecināt savas prasmes un zināšanas, līdztekus dzīvojot divas paralēlas
dzīves – zviedrisko un latvisko, izdot latviešu periodiskos izdevumus, izdot
grāmatas latviešu valodā, veidot aktīvu un rosīgu sabiedrisko, kultūras un
literāro dzīvi, kas ļāva emocionāli izturēt svešumu un šķirtni no Latvijas. - Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789984893396.
Eversone, Madara. Laiku nospiedumi : Ilgoņa Bērsona dzīve dienasgrāmatās,
vēstulēs, atmiņās un attēlos 1947-1990 / Madaras Eversones sastādījums un
priekšvārds ; Ilgoņa Bērsona arhīvs un teksti ; Ojāra Spārīša ievadeseja ;
mākslinieks Aldis Aleks ; redaktore Ieva Jansone. - Rīga : Zinātne, 2019. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 495 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: [477.]-495. lpp. - Grāmatas
saturu veido Ilgoņa Bērsona privātā arhīva dokumenti, kā arī Latvijas PSR Valsts
drošības komitejas personu lietas par Ilgoņa Bērsona vecākiem un brāli,
Rakstnieku savienības valdes sēžu protokoli un citi dokumenti, žurnāla "Karogs"
arhīvs, lekciju konspekti, privātas un oficiālas vēstules, Ilgoņa Bērsona
dienasgrāmatas un piezīmes, fotogrāfijas, apsveikuma kartītes, diplomi u. tml.
Materiāls grupēts hronoloģiski un atlasīts, iekļaujot literatūrvēsturniekam
nozīmīgus brīžus, pārdomas un cilvēkus, dokumentālo materiālu papildinot ar
komentāriem un skaidrojumiem. Dokumentāli biogrāfiskā grāmata ir
mēģinājums atklāt sarežģītā padomju literārā procesa aizkulises un
pretrunīgumu, vienlaikus caur viena cilvēka dokumentālu dzīvesstāstu iezīmēts
arī latviešu tautas kolektīvais liktenis.
ISBN 9789934549731.
Godiņš, Guntars, 1958-. Miera ķēķis. Kas stāv aiz teksta? : sarunas / sastādītājs,
redaktors un ievadvārdu autors Guntars Godiņš ; recenzente Mārīte Āboltiņa ;
fotogrāfiju autors Juris Bērziņš-Soms ; vāka dizaina autore Baiba Lazdiņa ;
priekšvārda autors Jānis Valdmanis. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2018. [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2018. - 247 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. Grāmatā "Miera ķēķis. Kas stāv aiz teksta?" iekļautas sarunas, kas 2017. gadā
norisinājās Latviešu valodas aģentūras organizētajā Valodas vakaru ciklā.
Sarunas vadīja dzejnieks un tulkotājs Guntars Godiņš, kurš kopā ar dzejniekiem
un rakstniekiem meklēja atbildes uz jautājumu "Kas stāv aiz teksta?".
Intelektuāli un emocionāli piesātināto sarunu teksti atklāj rakstnieku un
dzejnieku darba aizkulises, attiecības ar valodu un mazāk zināmas biogrāfiskās
lappuses.
ISBN 9789984829609.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ĢEOGRĀFIJA
913(474.3)(03)

Jakovičs, Aivars. No Daugavas līdz Gaujai / Aivars Jakubovičs ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 408 lpp. : ilustrācijas, kartes,
plāno, portreti, tabulas, fotogrāfijas. - (Rīgas ekotūrisma ceļvedis).
1. daļa. Jaunciema apkārtne.
ISBN 9789934203244.
Ekotūrisms.

VĒSTURE
94(4)

Snaiders, Timotijs. Melnā zeme : holokausts kā vēsture un brīdinājums / Timotijs
Snaiders ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; Valda Villeruša vāka grafiskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2019. - 472 lpp. ''Snaidera sinoptiskais skats "Melnajā zemē" padziļina un paplašina viņa
'’Asinszemēs" aizsākto analīzi, un tā nav tikai par holokaustu vai tikai par
Austrumeiropu. Grāmatas galvenā tēze: pats svarīgākais priekšnoteikums ebreju
iznīcināšanai bija Hitlera un Staļina praktizētā valstu un politisko nāciju
suverenitātes iznīcināšana, kas radīja bezlikumīgu telpu, kurā tas — un ne tikai tas
— varēja notikt. "1941. gada jūnijā Baltijā," viņš raksta, "padomju valsts graušanas
projekts laikā un vietā saplūda ar vāciešu valsts graušanas projektu." Kompaktāk
mūsu valstu traģēdiju un no tās izrietošās sekas izteikt nevar. Snaidera mācība, ko
viņš attiecina arī uz mūsdienām: sargājiet savu suverenitāti, sargājiet savu valsti,
sargājiet savējos.''- Valters Nollendorfs. - Oriģinālnosaukums: Black Earth.
ISBN 9789934203206.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
821.174(08)

821.174-94

821.174-3

Aspazija. Kopoti raksti / Aspazija ; sastādītāja Ausma Cimdiņa ; redakcijas
kolēģija: Ausma Cimdiņa, Ella Buceniece, Gaida Jablovska, Benedikts Kalnačs,
Sigita Kušnere, Iveta Ruskule, Anna Šmite, Inese Treimane, Jānis Zālītis ;
bibliogrāfijas sastādītājas: Dagnija Ivbule, Inguna Mīlgrāve ; literārā redaktore
Laura Slišāne ; vāka un iekšlapu dizains: Aivars Plotka. - Rīga : LU Akadēmiskais
apgāds, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 527 lpp. : faksimili,
ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 496.-527. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. - Aspazija (īst.v. Johanna Emīlija Lizete Rozenberga, 1865-1943) ir
viena no visizcilākajām un vispretrunīgāk vērtētajām Latvijas kultūras
personībām. Kopoto rakstu 2. sējums veltīts Aspazijas agrīnajai dzejai un
liroepikai. Viņas tekstus pārlapojot, domās un jūtās sastapsies dažādu laikmetu
un paaudžu lasītāji, kam literatūra ir veids, kā saprast sevi un pasauli, savas
esības pamatus.
2. sējums.
ISBN 9789934183942.
Auziņš, Arnolds. Kā pliks pa nātrēm : atgadījumi iz dzīves / Arnolds Auziņš ;
mākslinieks Kristaps Auzenbergs ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga :
Jumava, [2019]. , ©2019. - 102, [1] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Rakstnieks Arnolds
Auziņš grāmatā "Kā pliks pa nātrēm" dalās ar spilgtākajiem, humorīgākajiem
notikumiem no savas dzīves un ir pateicīgs liktenim, ka ir bijusi laime satikties un
iepazīties ar daudziem interesantiem cilvēkiem, ievērojamām personībām. Viņš
visu mūžu ir rakstījis dienasgrāmatu, jo tā palīdz atsaukt atmiņā notikumus pirms
vairāk nekā pusgadsimta.
ISBN 9789934203053.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Humoristiskā proza, latviešu.
Auziņš, Arnolds. Sieviete neprot zaudēt : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā
redaktore Eva Jansone ; vāka grafiskais noformējums: Emīls Garjānis. - Rīga :
Jumava, [2019]. , ©2019. - 182, [1] lpp. ; 20 cm. - Olga ieprecējusies labi situētā
ģimenē, bet cieš no vīra Viktora vecāku tiranizēšanas. Viņa ļoti pārdzīvo, ka
Viktoram uzradusies mīļākā. Viņš ierosina šķirties, taču Olga nav ar mieru...

Romānā "Sieviete neprot zaudēt" varoņus neraksturo pats autors, bet visi
notikumi tiek skatīti no personāžu puses. Izjūtu gamma ir plaša - kaisle un
mīlestība, nodevība un greizsirdība, naids un atriebība, spēja mainīties un
piedošanas māksla.
ISBN 9789934203138.
Latviešu romāni.
821.174-94

Barkovskis, Gints. Harizmātiskais mistiķis : kā paveikt neiespējamo / Gints
Barkovskis ; redaktore Olita Rause ; dizains: Elīna Indrika. – [Rīga] : Biedrība
“Eurika”, 2019. – Rīga : Livonia Print, 2019. – 189, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. –
Piedzīvojumu filozofs, okeāna airētājs un smieklu jogas treneris Gints Barkovskis
dalās ar piedzīvojumu meklētāju neparastām pieredzēm un meklē atbildes uz
jautājumiem. Kā notiks pirmais publiskais kontakts ar citām civilizācijām? Kāpēc
pagātne nepārtraukti mainās? Kas ir realitāte un paralēlās pasaules? Kā
neiespējamo padarīt iespējamu. Harizmātiskā mistiķa 33 stāsti ir opuss Priekam,
Saulei un Brīvībai un veltījums topošajiem piedzīvojumu meklētājiem, mirdzošām
acīm, visiem sava ceļa gājējiem.
ISBN 9789934854545. Autobiogrāfiskā
proza, latviešu.

821.174-3

Bērziņa, Ieva. Šis un tas par šo un to : Atkal Dālderkalnā / Ieva Bērziņa ; sastādīja
Ilona Vītola ; vāka dizains: Viesturs Reķis. – [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2019].
– 287 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. – Skaistu vainagu Tirzai ar šo grāmatu ir novijusi
rakstniece Ieva Bērziņa. Rakstītajā ievīti cilvēku likteņi, notikumi, teikas un Tirzas
upes mūžīgais tecējums. Vainagā zied Liberta ceriņi un Dārtas muižas liepas.
Kautri smaržo mežrozītes, godinot Tirzmalietes piemiņu. Dažu skaistu ziedu
joprojām kaisa Andrievs Niedra. Meža zemenīšu smarža atvējo no Elzas Ķezberes
bērnības pļavām, un atdevīgi zied ābeles Dakaru dārzā lielceļa malā. Pirkstos
mazliet iedzeļ Aptiekas egles durstīgais zaļums. Rakstu skaisti papildina Druvienas
Pērļu sila brūklenāji, Zentas Mauriņas dzelteno vizbuļu pļavas un Piebalgas
pakalnu zilganais tālums. Vietas, notikumi, cilvēki – vārdā nosaukti un skaisti kopā
savīti. – “Atkal Dālderkalnā” ir turpinājums romānam “Dālderkalnā” (Lauku Avīze,
2000) un “Jaunie laiki Dālderkalnā” (Vītola izdevniecība, 2004).
ISBN
9789934554186.

821.174-3

Dreika, Dagnija. Villa Majorenhofa : romāns / Dagnija Dreika ; Lilija Rimicāne,
mākslinieciskā izveide. - Rīga : Apgāds "Daugava", 2019. - 208, [2] lpp. - rmalas
villā "Majorenhofa" dzīvo slavenas ārstu dzimtas atvase Vilfrīda. Viņas vīrs politiķis, negaidot iet bojā dīvainos apstākļos. Vēstījums par attiecībām šajā
ģimenē, mantojumu, vectēva likteni un savādiem notikumiem aizved pagātnē,
kura neizbēgami iespaido gan tagadni, gan nākotni. Dažs nezina, ar ko nodarbojas
tuvinieki, cits izrādās ne gluži tas, par ko līdz šim uzskatīts. Un līdz nepatikšanām
nav tālu...
ISBN 9789984411217.
Detektīvromāni, latviešu.

821.174-94

Kivičs, Andris. It kā Tu kaut ko zinātu : [memuāri] / Andris Kivičs. - [Rīga] : Liegra,
2019. - 158, [2] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. - Sabiedrība vienmēr apspriedīs un
izvērtēs tos, kuri ir atpazīstami.Tāds neapšaubāmi ir Andris Kivičs. Lai arī kā
sabiedrība viņu vērtētu, Andrim Kivičam, kā ikvienam no mums, ir tiesības
publicēt savas domas. Mēs dzīvojam brīvā valstī, kuras pamatvērtība ir paust
savus uzskatus.
ISBN 9789934572395.
Biogrāfijas.

821.174-94

Kundziņš, Māris. Kamēr citi strādā / teksts, foto: Māris Kundziņš ; mākslinieks
Andris Lamsters. - Rīga : Madris, [2019]. , ©2019. - 199 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.
- Bibliogrāfija: 199. lpp. - Māra Kundziņa autobiogrāfiskā grāmata ir vaļsirdīgs
stāsts par viņa - biologa, dabas fotogrāfa, fotogrāfijas mākslas teorijas pasniedzēja
- dzīvi ar fotokameru. Autors grāmatā atklāj unikālus mirkļus, nianses,

pārdzīvojumus, vīzijas, pat riskus, ko nereti piedzīvojis, lai uzņemtu vienu vienīgu
kadru, un ļauj iejusties noslēpumainajā fotogrāfijas rašanas procesā. Mākslinieka
humorpilnais stāstījums ir tikpat izjusts un dvēseliski bagāts kā viņa
fotogrāfijas.
ISBN 9789984319872.
Fotogrāfi - Latvija. Biologi - Latvija.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
821.174-1

Laukmane, Maija. Spalgi kliedz kaijas : 137 trīsrindes haiku pantmērā / Maija
Laukmane ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; Viļņa Lapiņa grāmatas dizains. Rīga : Annele, [2019]. - [Viļņa] : Balto Print. , ©2019. - 48 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 13 x 14 cm. - Lasīšanai uzdāvinātie dzejas vārdi ir vēja pūsma gar
deniņiem – nekas, mazliet un tieši tik, cik katrs, tos lasot, gribēs mirklīti piestāt un
pārdomāt.
ISBN 9789934559198.
Latviešu dzeja.

821.174-3

Līce, Anda. Viss sākas šorīt / Anda Līce ; mākslinieks Rihards Delvers. - [Rīga] : NT
Klasika, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 158, [1] lpp. ; 20 cm. Grāmatā publicētie liriskie monologi, dzeja, esejas un publicistiskas pārdomas
atspoguļo Andas Līces ikdienas un metafizisko pieredzi mūsdienu Latvijā.
ISBN 9789934875731.
Latviešu proza.

821.174-1

Madris, Aivars. Zonas : dzeja 2008-2018 / Aivars Madris ; redaktors Kārlis Vērdiņš
; dizains: Krišs Salmanis. - [Rīga] : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija.
, ©2019. - 76, [3] lpp. ; 19 cm. - "Zonas", kā jau norāda nosaukums, aptver dažādas
dzīves sfēras jeb zonas – šeit ir gan personiskā pieredze ar bērnības un jaunības
ainām, gan intelektuālās pasaules paplašināšana, reflektējot par dažādām
kultūrparādībām un Latvijas vēsturi, gan arī mīlestības pārdzīvojumi, kas vijas
cauri dzejā izstāstītam personiskam attiecību stāstam. Vienlaikus "Zonas" ir arī
centieni apgūt plašu dzejas rakstīšanas pieredzi, nebaidoties ne no klasiskiem
risinājumiem, ne eksperimentiem un īpašu godu izrādot laikabiedru un citu
latviešu un ārzemju dzejnieku radītajiem darbiem, kuru nospiedumi šeit bagātīgi
izkaisīti. Krājums piedāvā plašu tēmu un formu amplitūdu: no nostalģiskām
bērnības atmiņām par Liepāju un Latvijas vēstures motīviem līdz intīmai
mīlestības dzejai un audiovizuālu darbu tulkojumiem dzejas valodā.
ISBN 9789934565601.
Latviešu dzeja.

821.174-3

Roze, Guna. Sadursme : romāns / Guna Roze ; redaktore Gundega Blumberga ;
Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas grāmata, [2019]. , ©2019. - 154, [3] lpp. ;
22 cm. - Guna Roze prozas darbam "Sadursme" ir izvēlējusies savdabīgu formu tas ir romāns, kuru veido cits citu papildinoši deviņi stāsti. Darbība notiek vienā
dienā, taču katrai konkrētās dienas epizodei ir sava attiecību priekšvēsture.
Romāna varoņi, pakļaudamies impulsīvām iegribām, pat neiedomājas, ka viņu
rīcība var izraisīt tālejošas sekas, kas ne tikai atsauksies uz līdzcilvēku dzīvi, bet
būtiski ietekmēs viņu turpmāko likteni. Guna Roze ar prasmīgi izraudzītām
detaļām, lieki nemoralizējot, precīzi atsedz mūsdienu Latvijas ikdienu, cilvēku
savstarpējās attiecības un tās vērtības, kas viņiem ir svarīgas.
ISBN 9789934546792.
Latviešu romāni.

821.174-3

Švarca, Sandra. Klusumu meklējot : romāns / Sandra Švarca ; Arņa Kilbloka vāka
dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. - 221, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Grāmata
par ļaunumu un tā iemesliem, par to, cik svarīgs ir katrs mūsu solis, vārds, rīcība.
Autore ir ne tikai centusies iedziļināties noziegumu aprakstā, bet arī meklējusi tā
saknes, piedāvājot atminēt mīklu – kurš tad ir vainīgais? Kad izmeklēšanas grupa
no Rīgas ierodas attālajā novada centrā Pulkažos, atklājas, ka tur pazudušas

vairākas sievietes. Ir veseli pieci aizdomās turamie, un visi – ciemā labi pazīstami
un godājami vīri. Kurš no viņiem ir maniaks, kas meklē klusumu?.
ISBN 9789934079665.
Detektīvromāni, latviešu.
821.174-1

Tora, Inese, 1956-. varbūt vēlreiz iemīlēties : dzeja / Inese Tora ; sastādītāja Ilona
Vītola ; māksliniece Solveiga Kļaviņa. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2019]. ,
©2019.
201
lpp.
:
ilustrācijas
;
21
cm.
ISBN 9789934554162.
Latviešu dzeja.

821.174-1

Vācietis, Ojārs. Runā Ojārs Vācietis / Ojārs Vācietis. - Rīga : UPETT, 2018. - Rīga :
Ojāra Vācieša muzejs, 2018. - ℗2018. - ©2018. - 13 CD : digitāls, stereo ; 12 cm +
teksta pielikums ([26] lpp. : ilustrācijas ; 12 cm). - Uz iekšējiem apvākiem anotācija
latviešu valodā. . - Saturs pilnībā pielikumā.
CD 1. Tālu ceļu vējš ; Ugunīs
(71:44) -- CD 2. Ugunīs (turpinājums) ; Krāces apiet nav laika ; Viņu adrese - taiga
(73:30) --- Elpa (61:42) -- CD 4. Elpa (turpinājums) (53:16) -- CD 5. Dzegužlaiks
(57:26) -- CD 6. Dzegužlaiks (turpinājums) (57:08) -- CD 7. Aiz simtās slāpes (75:28)
-- CD 8. Aiz simtās slāpes (turpinājums) ; Melnās ogas (76:57) -- CD 9. Visāda
garuma stundas (74:18) -- CD 10. Visāda garuma stundas (turpinājums) ; Gamma
(74:26) -- CD 11. Gamma (turpinājums) (72:14) -- CD 12. Antracīts (71:44) -- CD
13. Zibens pareizrakstība ; Dzeja ārpus krājumiem ; Dzīves laikā nepublicētā dzeja
(73:40).
Latviešu dzeja.
Audiogrāmatas.

821.174-3

Zarāne, Agnese. Slīdošās kāpnes : stāsts jauniešiem / Agnese Zarāne ; redaktore
Daina Grūbe ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019.
- Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 207, [1] lpp. ; 21 cm. - Vidusskolniece Signe no
Latvijas austrumu pierobežas mazpilsētas pārceļas uz Rīgu. Iesākot skolas gaitas
jaunā klasē, paralēli mācībām meitenei ir jāatrisina vairāki "cietie rieksti"
personiskajā dzīvē: jāatšķetina vecāku gadiem samezglojušās un neskaidrās
attiecības, jāmeklē sava vieta mācību iestādē, kurā skolēni tiek dalīti stilīgajos un
nestilīgajos, un jāiepazīstas ar pirmās mīlestības jūsmu un trauslumu. Risinot šos
uzdevumus, meitene saskaras ar mulsinošu nepieciešamību meklēt savu
identitāti.
ISBN 9789934077944.
Jaunatnes proza, latviešu.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Amer
821.111(73)-3

Barija, Džesika. brīvais kritiens : romāns / Džesika Barija ; no angļu valodas
tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. Rīga : Kontinents, 2019. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB print. , ©2019. - 447
lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Kad Alisonas un viņas līgavaiņa privātā
lidmašīna avarē kalnos, visi uzskata, ka jaunā sieviete ir mirusi. Tomēr Alisonas
māte atsakās tam ticēt. Par spīti policijas apgalvojumiem un tam, ka meita jau
divus gadus ir sarāvusi attiecības ar ģimeni, Megija sāk pati savu izmeklēšanu.
Viņas atklājumi ir šokējoši. Izmeklēšanai seko līdzi vēl viens cilvēks, kurš arī netic
tam, ka Alisona ir mirusi, bet ļoti vēlētos, lai viņa būtu mirusi. Oriģinālnosaukums: Freefall. - Nosaukumā visi vārdi attēloti ar mazajiem
sākumburtiem. . - "viņas dzīve ir kā brīvais kritiens, kuram var uzticēties? " -- uz
pirmā vāka.
ISBN 9789984359373.
Amerikāņu romāni. Psiholoģiskās
spriedzes proza, amerikāņu.

Amer
821.111(73)-4

Birkerts, Svens. Esejas / Svens Birkerts ; sastādījis un no angļu valodas tulkojis
Vilis Kasims ; literārais redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece. Rīga : Neputns, [2019]. , ©2019. - 237 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Svena Birkerta
latviski izdotajā darbu izlasē pārstāvēti divi pēdējie eseju krājumi: "The Other

Walk" (Otrā pastaiga, 2011) un "Changing the Subject: Art and Attention in the
Internet Age" (Mainām tēmu: māksla un uzmanība interneta laikmetā, 2015).
Birkerta eseju pieejas stils ir izplatīts ASV, tajās tiek runāts par sarežģītiem
jautājumiem, bet caur personisku prizmu, koncentrējoties uz kādu atsevišķu
epizodi, izmantojot to kā lēcu, caur ko tiek skatīta problēma. Grāmatu papildina
īpaši tai sarakstīts autora priekšvārds un pēcvārds. Pēcvārdā viņš raksta par savām
attiecībām ar tēvu, arhitektu Gunāru Birkertu. Izrādās, attiecības jaunības gados
nav bijušas iepriecinošas, jo tēvs nav bijis iepriecināts ar dēla aizraušanos ar
literatūru. - Oriģinālnosaukums:Essays.
ISBN 9789934565632.
Amerikāņu
esejas.
Biogrāfijas.
Amer
821.111(73)-3

Čemberlena, Diāna. Vijolniece : romāns / Diāna Čemberlena ; redaktore Liene
Akmens ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. Rīga : Kontinents, [2019]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2019. - 455 lpp. ; 21 cm. - Railija
Makfērsone visu mūžu ir ticējusi, ka viņas vecākā māsa Līza – skaistā un talantīgā
vijolniece – pusaudzes gados mīklainos apstākļos gājusi bojā. Šis notikums lielā
mērā ietekmējis Railijas dzīvi, kurā vienmēr klātesoša ir apziņa par zaudēto māsu.
Tagad, kad miris tēvs, kārtodama ģimenes mājas arhīvu un tēva kolekcijas,
divdesmit gadus pēc traģēdijas Railija atrod pierādījumus tam, ka māsa joprojām
ir dzīva... Rodas neskaitāmi jautājumi. Kā tas ir iespējams? Vai tēvs to zināja? Un,
pats galvenais, kas ir noticis ar Līzu? Railijas jaunie atklājumi liek apšaubīt visu, ko
viņa zina par savu ģimeni. - Oriģinālnosaukums: The Silent Sister.
ISBN
9789984359380.
Amerikāņu romāni.

Angl 821.111-3

Džūela, Līza. Zelta meitene : romāns / Līza Džūela ; no angļu valodas tulkojusi
Dina Kārkliņa ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga
: Kontinents, [2019]. — [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. — 411
lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Elija bija lieliska zelta meitene. Priekšā
vēl visa dzīve, bet vienā mirklī viss spēji mainījās. Elijas vairs nebija. Tagad ir
pagājuši desmit gadi kopš Elijas nozušanas. Tikai māte Lorela tā arī nav atteikusies
no cerības viņu atrast. Vienā dienā Lorela iepazīstas ar apburošu svešinieku vārdā
Floids, un drīz abi saprot, ka viņiem varētu būt kopīga nākotne. Tikšanās ar Floida
meitu Popiju izrādās tikpat elpu aizraujoša kā iepazīšanās ar Floidu. Popija tik ļoti
līdzinās viņas pazudušajai meitai Elijai. Kā tas var būt? Kurš vēl glabā kādus
noslēpumus?.
ISBN 9789984359403.
Angļu romāni.

Nor 821.113.5-3

Fjells, Jāns Ēriks. Ziņotājs : detektīvromāns / Jāns Ēriks Fjells ; no norvēģu valodas
tulkojusi Raita Kozlovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane ;
mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. ,
2019. — 335, [1] lpp. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Ņujorka, 1960. gads.
Vincents Džordāno tiek uzņemts Lokatelli mafijas ģimenē un saņem savu
ugunskristību uzdevumu: viņam jānonāvē kāds ziņotājs. Fredrikstade Norvēģija,
mūsdienas. Tiek nogalināts lielas firmas īpašnieks. Ir pamats domāt, ka slepkavībai
bijuši ekonomiski motīvi. Lai vadītu šīs lietas izmeklēšanu, no Oslo ierodas Antons
Breke, Smago noziegumu nodaļas vecākais inspektors, skarbs, bet gudrs
izmeklētājs, kuram ir arī kāda slepena aizraušanās – pokerspēle. Kopā ar dedzīgo
policijas akadēmijas studentu Magnusu Torpu abiem nāksies pētīt senākus un ne
tik senus notikumus un šķetināt daudzus pavedienus, pirms izdosies tuvoties šī
sarežģītā nozieguma atrisinājumam. — Oriģinālnosaukums: Tysteren. — Izmeklē
Antons Breke—uz grāmatas vāka.
ISBN 9789934074509.
Detektīvromāni,
norvēģu.

Amer
821.111(73)-93

Grīns, Džons. Bruņurupuči bez gala : romāns / Džons Grīns ; no angļu valodas
tulkojis Ingus Macats ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 256 lpp. ; 21 cm. - Tas ir
spīdošs stāsts, kurš ar satriecošu un nesatricināmu skaidrību vēsta par mīlestību
un neatlaidību, un spēku, ko sniedz draudzība mūža garumā. Sešpadsmitgadīgā
Aza nemaz nevēlas meklēt bēguļojošo miljardieri Raselu Piketu, taču par viņa
atrašanu izsludināta liela atlīdzība, un Azas labākā draudzene Deizija ir noskaņota
lietu izmeklēt. Aza cenšas. Viņa cenšas būt laba meita, laba draudzene, laba
skolniece un varbūt pat laba izmeklētāja, tomēr nespēj pārvarēt pati savas
uzmācīgās domas, kas griežas arvien straujākos virpuļos... - 7.-9.kl.
ISBN
9789934078156.
Jaunatnes proza, amerikāņu.

Vāc 821.112.2-3

Kēlmans, Daniels. Tils : romāns / Daniels Kēlmans ; no vācu valodas tulkojis
Zigurds Skābardis ; redaktore Gundega Blumberga ; dizaina apstrāde Jānis Esītis.
- Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 325, [2] lpp. ; 22 cm. - Flāmu tautas
varonis Tils Pūcesspieģelis, ko romānā pirmoreiz iemūžinājis Šarls de Kostērs 19.
gadsimta vidū, joprojām ir dzīvāks par dzīvu. Leģendārais jokdaris ceļo pa pasaules
teātru skatuvēm un kinoteātru ekrāniem. Daniela Kēlmana aizraujošais vēstījums
aizved uz 17. gadsimtu, kad notiek Trīsdesmitgadu karš, plosās Inkvizīcija un
sārtos deg burvji, kad ļaužu dzīvības pļauj ne tikai bads, bet arī valdnieku iegribas,
lodes, zobeni un mēris. Visos grūtos laikos vienīgais drošticamais izdzīvošanas
līdzeklis ir bijuši smiekli, un Tils, kopā ar savu uzticamo draudzeni Neli apceļodams
valsti, šo prasmi ir izkopis līdz pilnībai. Nabagie un augstmaņi - viņi visi patiešām
tic, ka Tils ir nemirstīgs, un vienīgi viņš pats zina, cik nežēlīgi ievainota miesa un
dvēsele paslēpta aiz jokdara maskas. - Vāka noformējumam izmantota Fransisko
Goijas glezna "El entierro de la Sardina" ("Sardīnes bēres").
ISBN
9789934546778.
Vācu romāni.

K 821.161.1-1

Kuzmins, Mihails. Tīkli : [dzejas izlase] = Сети / Mihails Kuzmins ; atdzejotāji:
Einārs Pelšs, Kārlis Vērdiņš ; krievu teksta redaktors Aleksandrs Zapoļs ; redaktors
un priekšvārda tulkotājs latviešu valodā Jānis Elsbergs ; māksliniece Anna
Aizsilniece ; Dmitrija Kuzmina priekšvārds. - Rīga : Neputns, 2019. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 335 lpp. : portrets ; 16 cm. - Krievu dzejnieka
Mihaila Kuzmina (1872–1936) dzejoļu krājums Tīkli / Сети izdots “Neputna”
bilingvālajā samta sērijā. - Tulkots no: Сети. - Teksts paralēli latviešu un krievu
valodā, tulkots no krievu valodas.
ISBN 9789934565663.
Krievu dzeja.
Tulkojumi latviešu valodā.

Vāc 821.112.2-3

Lencs, Zigfrīds. Pārbēdzējs : vēsturisks romāns / Zigfrīds Lencs ; no vācu valodas
tulkojusi Ilona Burka ; Tatjanas Zubarevas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava, 2019. - 245, [1] lpp. - “Atmiņas drīzāk
ir neparocīgas. Tās ir tik smagas kā cukura maisi. Tas, kurš pastāvīgi tās vazā līdzi,
kādu dienu tiek piespiests pie zemes.” Kādu dienu, sešus gadus pēc kara
notikumiem, atmiņas panāk Valteru Prosku. Proska, vācu armijas kareivis, pēdējā
kara vasarā nokļūst nelielā vienībā, kas uzrauga dzelzceļa līniju, lai partizāni
Pripjatas purvos neuzspridzinātu vilcienus. Stāsts par viņa pārdzīvojumiem un
piedzīvojumiem. Purvā visbīstamākie izrādās ir neizturamais karstums, niknie odu
uzbrukumi un partizāni. Komandiera dotās pavēles kļūst arvien pazemojošākas un
bezjēdzīgākas. Kareivji mēģina ierauties sevī, rast nodarbi: kāds mēģina noķert
milzīgo, bet viltīgo līdaku, kādam ir vista, kurai mācīt trikus, kāds nodevies apcerei
par nāvi un ārprātu, kāds mīļuprāt vienmēr gatavs gādāt apmetnei malku. Stāsts
ir par kara bezjēdzību, par nesajukšanu prātā, par ilgām pēc cilvēcības, mīlestības
un dzīves. Proska pārbēg ienaidnieka pusē, bet kas gan īstenībā ir ienaidnieks,

dzimtene un pienākums, visa pamatā ir vēlme rīkoties un izdzīvot. Oriģinālnosaukums: Der Uberlaufer.
ISBN 9789934203176.
Vācu romāni.
Angl 821.111-3

Meins, Endrū. Naturālists : romāns / Endrū Meins ; no angļu valodas tulkojusi
Diāna Breita ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga :
Kontinents, [2019]. - 426 lpp. - (Pasaules bestsellers). - Savas būtības dzīlēs mēs
visi esam dzīvnieki. Biodatorikas profesoram Teo Krejam piemīt apbrīnojamas
spējas saskatīt likumsakarības tur, kur citi redz tikai haosu. Kad mīklainos
apstākļos tiek noslepkavota Kreja bijusī studente un viņš kļūst par vienu no
aizdomās turamajiem, profesors sāk pētīt nozieguma detaļas. Viņa atklājumi ir
satraucoši, un tie ir klajā pretrunā ar policijas versiju. Riskējot ar savu dzīvību, Teo
Krejs sāk dzīt pēdas slepkavam, kurš, pēc likumsargu domām, nemaz neeksistē. Oriģinālnosaukums: Naturalist.
ISBN 9789984359397.
Angļu romāni.
Detektīvromāni, angļu.

Fr 821.133.1-3

Nemirovska, Irēna. Franču svīta : romāns / Irēna Nemirovska ; no franču valodas
tulkojusi Dagnija Dreika ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Nataļjas
Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2019. - 358, [2]
lpp. - “Franču svīta” ir plaša vēriena panorāmisks darbs, kas kaut kādā ziņā
atgādina “Vējiem līdzi” un dīvainā kārtā sasaucas ar pašas autores likteni. Gribētos
sacīt, ka šī grāmata ir par cilvēka dabu un tās izpausmēm lielu pārmaiņu laikos tās ne vienmēr ir tādas, kādām tām vajadzētu būt. Mīlestība uzplaukst ne tur, kur
tā gaidīta, izdevīgums liek aizmirst sakāves rūgtumu, divkosība dzen bārstīt skaļus
vārdus, slepus doties pie uzvarētāja un nosūdzēt, taču šodienas uzvarētāji rīt būs
zaudētāji, lai gan vēl to nezina. Tas viss mums šķiet ļoti pazīstams, jo ir piedzīvots.
Un ir skaidrs, ka autore runā par savu pieredzi. Lai gan atrisinājumu Irēna
Nemirovska nedod, nojauta norāda, kāds tas būs...
ISBN 9789934203305.
Franču romāni.

Amer
821.111(73)

Seleste NG. Izkaisītās dzirksteles : romāns / Seleste NG ; no angļu valodas
tulkojiusi Agnese Strazdiņa ; vāka mākslinieciskais noformējums Iluta Koidu ;
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 304 lpp. - Šeikerhaitsa
ir vieta, kur it viss tiek rūpīgi plānots un uzraudzīts — sākot ar zāliena garumu un
beidzot ar mājas krāsu. Elena Ričardsone šeit dzīvo jau kopš dzimšanas, un viņai
nav ne mazāko šaubu, ka tieši noteikumi ir laimīgas un veiksmīgas dzīves pamatā,
un viņa nespēj iedomāties, ka kāds varētu domāt citādāk. Taču tad Šeikerhaitsā
ierodas māksliniece Mija Vorena ar savu pusaugu meitu Pērlu, kuras savos
uzskatos ir daudz brīvākas un kuras, šķiet, dzīvo pašas pēc saviem noteikumiem.
Kad pie ugunsdzēsības depo tiek atrasts pamests zīdainis, sākas dramatiska cīņa
par meitenītes aizbildniecību. Pilsētiņas iedzīvotāji sadalās divās daļās — vieni
uzskata, ka aizbildniecība pienākas jaunajai ģimenei, bet citi ir pārliecināti, ka tā
jāatdod bioloģiskajai mātei. Pretējās domās ir arī Elena un Mija, un drīz vien Elena
saprot, ka Mija glabā kādu noslēpumu, un, lai to atklātu, Elena ir gatava izmantot
visus iespējamos līdzekļus. - Oriģinālnosaukums: Litlle Fires Everywhere.
ISBN 9789934203299.
Amerikāņu romāni.

Isl 821.113.3-3

Sigurdardotira, Irsa. Sāga : romāns / Irsa Sigurdardotira ; no islandiešu valodas
tulkojusi Inga Bērziņa ; redaktore Iveta Polkmane ; mākslinieciskā redaktore
Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2019. , 2019. - 415, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - “SĀGA” ir otrais darbs
sērijā par psiholoģes Freijas un detektīva Huldara izmeklētājiem noziegumiem.
Skolas pagalmā tiek atrakta laika kapsula ar skolēnu pirms desmit gadiem
rakstītiem sacerējumiem. Starp tiem viens ir tik savāds, ka skolas vadība nolemj

to nodot policijai. Tajā ticis izteikts brīdinājums par vairākām slepkavībām, kas
notiks 2016. gadā – desmit gadus tālā nākotnē. Lai gan nešķiet, ka šis pusaudža
rakstītais būtu jāuztver patiešām nopietni, Huldars un Freija ķeras pie vēstījuma
autora identificēšanas. Seko nepatīkami notikumi un slepkavības. Huldars un
Freija tiek ierauti jaunas šokējošas lietas epicentrā, un nu vēstījuma autora
atrašana
kļūst
vitāli
svarīga...
Oriģinālnosaukums:
Sogid.
ISBN 9789934080272.
Detektīvromāni, islandiešu.
Fr 821.133.1-3

Slimani, Leīla. Klusa dziesma : romāns / Leīla Slimani ; no franču valodas tulkojusi
Agnese Kasparova ; literārā konsultante Dace Kraule ; mākslinieks Aldis Aleks. [Rīga] : Omnia mea, 2018. , ©2018. - 182, [1] lpp. ; 22 cm. - Divu bērnu māte
Mirjama grib atgriezties darbā advokātu birojā un meklē auklīti saviem mazajiem.
Viņa izvēlas lielisko Luīzi, kam piemīt viss nepieciešamais - pacietība, atsaucība,
precizitāte. Bet ar laiku arī labās īpašības kļūst kaitinošas: aukle ir pārāk
nevainojama, pārāk neaizstājama. Mirjama nedaudz atmaigst, kad uzzina - Luīzi
dzīve nav saudzējusi, viņa ir vientuļa, nav iepazinusi nedz prieku, nedz laimi. Ar
katru romāna lappusi pieaug tā varoņu nemiers un satraukums, līdz notiek
traģēdija... - Oriģinālnosaukums: Chanson douce. - Le prix Goncourt, 2016. - Ziņas
par autori: uz 1. vāka atloka.
ISBN 9789934834394.
Franču romāni.

K 821.161.1-94

Starobiņeca, Anna. Paskaties uz viņu / Anna Starobiņeca ; no krievu valodas
tulkojusi Renāte Punka ; literārā redaktore Sarmīte Paegle ; mākslinieks Tomass
Folks ; pēcvārds Katrīna Puriņa-Liberte. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 239, [1] lpp. : tabulas ; 21 cm. - Gaidības
parasti ir cerību un patīkama satraukuma pilns laiks. Diemžēl nākotnes sapņi
sabrūk, ja gaidāmajam bērniņam ir nopietnas veselības problēmas un izredzes
izdzīvot – praktiski nekādas. Idille vienā mirklī pārvēršas par elli, izmisums un
bēdas sievieti ievelk neaptveramu sāpju virpulī. Visu vēl nepanesamāku padara
medicīnas personāla galēja neiejūtība. Kā rast spēku stāties pretī iesīkstējušai
medicīnas sistēmai un nekļūt par upuri brīdī, kad jūk un brūk visa tava pasaule?
Annas Starobiņecas autobiogrāfiskā grāmata “Paskaties uz viņu” ir drosmīgs un
pārsteidzoši atklāts stāsts par pašas piedzīvoto. Grāmata savā ziņā ir izdzīvošanas
instrukcija tiem, kam jāstājas aci pret aci ar neizturamām bēdām. Oriģinālnosaukums: Посмотри на него.
ISBN 9789984237329.

Fr 821.133.1-3

Tiljē, Franks. Sapņot : psiholoģiskās spriedzes romāns / Franks Tiljē ; no franču
valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 463 lpp. ; 23 cm. - Abigeila ir
slavena psiholoģe, kuru policija bieži pieaicina īpaši sarežģītu lietu izmeklēšanā.
Tomēr Abigeilas pašas dzīvi apgrūtina neparasta slimība - narkolepsija, kas reizēm
traucē saprast, vai notiekošais ir sapnis vai īstenība. Šobrīd Abigeila palīdz kāda
cilvēka meklēšanā, kurš nolaupījis trīs bērnus. Iespējamo upuru skaits var pieaugt.
Jautājumu ir vairāk nekā atbilžu, un noziedznieks ir tepat kaut kur līdzās. Lietas
atrisinājums slēpjas Abigeilas atmiņu dzīlēs, bet viņas realitātes izjūta
nenovēršami sarūk... - Oriģinālnosaukums: Rever.
ISBN 9789934076497.
Psiholoģiskās spriedzes proza, franču.

Fr 821.133.1-3

Verns, Žils. Drāma Livonijā : romāns / Žils Verns ; no franču valodas tulkojusi
Dagnija Dreika ; Lijas Kalniņas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Ilze Fogele ; ilustrācijas: L. Benets. Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018. - 180, [3] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes :
ilustrācijas ; 21 cm. - (Vēsturiskais detektīvs). - Šis Žila Verna darbs ir vēl neiepazīts,
tomēr gana intriģējošs un aizraujošs. “Drāmas Livonijā” vērtība slēpjas arī

grāmatas žanrā, kas ir detektīvs, atšķiroties no autora ierastā fantastikas žanra,
reizē atklājot, kādu pats autors redzēja Rīgu tālajā 1893. gadā. Livonijā bankas
darbinieks, kurš atbild par skaidras naudas pārvedumiem, hostelī tiek nogalināts.
Viņš gatavojās precēties, tā paceļoties augstākajā sabiedrībā. Galvenais aizdomās
turamais ir profesors Dimitrijs. - Oriģinālnosaukums: Un Drame en Livonie. - Ziņas
par autoru: 5.-[7.] lpp. . - "Pirmo reizi latviešu valodā!"--Uz vāka.
ISBN
9789934202407.
Franču proza. Detektīvromāni, franču.
Angl 821.111-3

Volša, Rozija. Vīrietis, kurš nepiezvanīja : romāns / Rozija Volša ; no angļu valodas
tulkojusi Adriana Bleka ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 365, [1] lpp. ; 22
cm. - Sāra sastop Ediju, pavada ar viņu kopā septiņas brīnišķīgas dienas un ir
neglābjami iemīlējusies. Turklāt jūtas ir abpusējas. Šķiet, arī Edijs bija gaidījis tieši
Sāru. Kad viņš dodas sen ieplānotā ceļojumā un apsola piezvanīt no lidostas, nav
iemesla viņam neticēt. Tomēr Edijs nepiezvana. Draugi iesaka par viņu aizmirst,
bet Sāra to nespēj. Viņa ir pārliecināta, ka kaut kas ir atgadījies. Aizrit minūtes,
dienas un nedēļas, līdz Sāra uzzina, ka viņai bijusi taisnība un ka Edija pazušanai
tik tiešām ir iemesls - kāds noslēpums, kuru abi nebija izrunājuši. Oriģinālnosaukums: The man who didn't call.
ISBN 9789934080715.
Angļu romāni.

FILMAS
791.4

Блэкберн, Оливер. Виктория [videoieraksts] = Victoria : полный третий сезон
: drāma / реж. Оливер Блэкбэрн ; в ролях : Дженна Коулман, Даниэла Холц,
Маргарет Клуни... [и др.]. - Krievija : ООО "Ист коннект", 2019. - 2 DVD (6 часов
40 мин.). - После смерти своего дяди Виктория становится императрицей.
Девушке всего восемнадцать лет и она оказалась совершенно
неприспособленной к государственному правлению. Однако приходит
время, и девушка становится более самостоятельной. Она начинает
интересоваться делами родной страны, все больше принимая активное
участие в ее правлении. Полагаясь только на свое мнение, правительница
делает из увядающей Британии величайшее государство. В истории она
запомнится лучшей британской правительницей, которой восхищались и
обожали британцы. - Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio krievu, angļu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera.
Сезон 3.

791.4

Доннели, Киаран. Викинги [videoieraksts] = Vikings : исторический боевик /
реж. Киаран Доннелли, Кен Джиротти, Джефф Вулнаф. - Москва : ООО "Ист
коннект", 2018. - 2 DVD (7 ч. 20 мин.). - История продолжит рассказывать о
приключениях главного героя викинга по имени Рагнар Лодброк. Сериал
вновь перенесет нас в то неспокойное время, когда отважному герою
придется исполнять свой главный долг - объединять все племена викингов с
целью стать более могущественнее и сильнее. Но естественно, что зачастую
его планы сбываются не сразу, ведь мало кто желает покориться даже ему.
Но Рагнара это вряд ли остановит, ведь он потомок самого Одина, бога
войны и воителей, а это значит, что ему нельзя сдаваться. Третий сезон будет
так же богат на зрелищный сюжет и большое количество интригующих
моментов, так что приготовьтесь к самым интересным сериям!... - Vecuma
ierobežojums: 18+. - Audio krievu un angļu val., bez subtitriem. - Nos. no
konteinera. . - Ирландия, Канада, 2018 год.
Сезон 5 ч.2. Серии 110.
Grāvējfilmas. Vēsturiskās drāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.

791.4

Кассар, Джон. Медичи [videoieraksts] = Medici : драма / реж. Джон Кассар ;
в ролях Дэниэл Шарман, Брэдли Джеймс... [и др.]. - Москва : ООО "Ист
коннект", 2018. - 2 DVD (7 ч. 21 мин.). - Это времена уходящего
Средневековья и наступающего Ренессанса. Тут сражаются на мечах,
осаждают города, Плетут интриги, но создают шедевры, чисто и безкорыстно
любят. Однако красота старинных палаццо, произведения Боттичелли и
Макиавелли не остановят кровопролития. - Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio
krievu, angļu val., bez subtotriem. - Nos. no konteinera. . - Великобритания,
Италия, 2018 г.
Сезон 2.
Drāmas. Vēsturiskās drāmas. Seriāli un
daudzsēriju filmas.

791.4

Куглер, Райан. Черная пантера [videoieraksts] : фантастика, боевик,
приключения, супергерой / режиссер Райан Куглер ; в ролях Чэдвик Боузмэн,
Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго... [и др.]. - Москва : Media House, 2018. - 1
DVD (180 мин.). - С первого взгляда можно решить, что Ваканда — обычная
территория дикой Африки, но это не так. Здесь, в недрах пустынных земель,
скрываются залежи уникального металла, способного поглощать вибрацию.
Многие пытались добраться до него, разоряя всё на своём пути и принося
смерть аборигенам, но каждый раз таинственный дух саванны — Чёрная
Пантера — вставал на защиту угнетённых... - Vecuma ierobežojums: 16+. Audio krievu val. - Nos. no konteinera. . - США, 2018 г.
Fantastika.
Grāvējfilmas. Piedzīvojumu filmas.

791.4

Купер, Брэдли. Звезда родилась [videoieraksts] : мелодрама, музыка :
ремейк одноимённого фильма 1937 года / режиссер Брэдли Купер ; в ролях
Леди Гага, Брэдли Купер, Сэм Эллиотт… [и др.]. – Москва : Media House, 2018.
– 1 DVD (115 мин.). – Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро
катится под откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой
певицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает
Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты
музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со своей увядающей
славой… – Vecuma ierobežojums: 18+. – Audio krievu val. – Nos. No konteinera.
. – США, 2018 г.
Melodrāmas. Muzikālās filmas un mūzikli.

791.4

Ли, Спайк. Черный клановец [videoieraksts] : драма, комедия, криминал,
биография : на основе книги Рона Сталворта "Чёрный клановец" / реж. Спайк
Ли ; в ролях Алек Болдуин, Джон Дэвид Вашингтон... [и др.]. - Москва : Media
House, 2018. - 1 DVD (120 мин.). - Комедийный кинофильм режиссёра Спайка
Ли по сценарию на основе книги Рона Сталворта «Чёрный клановец». Сюжет
этой ленты, посвящённой, как и многие другие фильмы Ли, проблеме
расизма в США, основан на реальной истории чернокожего полицейского и
его напарника еврейского происхождения, которые совершили
профессиональный подвиг, внедрившись в организацию Ку-клукс-клан и
развалив её[9]. - Vecuma ierobežojums: 18+. - Audio krievu val. - Nos. no
konteinera.
Rasisms.
Drāmas. Komēdijas. Krimināldrāmas. Biogrāfiskās
drāmas. Ekranizācijas.

791.4

Сига, Маркос. Ты [videoieraksts] = You : триллер, драма, криминал : сериал :
полный первый сезон / режиссер Маркос Сига ; в ролях Пенн Бэджли,
Элизабет Лэил, Лука Падован... [и др.]. - Москва : ООО "Ист-коннект", 2018. 2 DVD (7ч. 30 мин.). - Менеджер книжного магазина Джо был убежден, что
очень хорошо разбирался в людях. Чтобы понять, что представлял собой тот
или иной человек, ему было достаточно посмотреть, какие книги он

собирался приобрести. Однажды на работе Джо знакомится с Гвен, которая
вызывает в нем неподдельный интерес. Сперва парень внимательно
просматривает её аккаунты в соцсетях, а после начинает за ней следить.
Даже когда Джо узнаёт, что у нее был любовник, этот факт не останавливает
его, он продолжает преследовать девушку... - Vecuma ierobežojums: 18+. Audio krievu, angļu val. - Nos. no konteinera.Сезон 1.
Drāmas.
Krimināldrāmas. Trilleri. Seriāli un daudzsēriju filmas.
791.4

Сингер, Брайан. Богемская рапсодия [videoieraksts] : драма, биография,
музыка / реж. Брайан Сингер ; в главной роли Рами Малек. – Москва : ООО
“Новый Диск-трейд”, 2018. – 1 DVD. – Vecuma ierobežojums: 18+. – Audio
krievu val. – Оскар, 2019 год ; Золотой глобус, 2019 год ; Британская академия,
2019 год. – Nos. No konteinera.
Rokmūzika.
Biogrāfiskās drāmas.
Muzikālās filmas un mūzikli.

791.4

Спилберг, Стивен. Секретное досье [videoieraksts] : триллер, драма,
биография, история / режиссер Стивен Спилберг ; в главных ролях Мэрил
Стрип, Том Хэнкс. - Москва : ООО "Астра-Медиа", 2017. - 1 DVD (115 мин.). История Кэтрин Грэм, первой женщины-издателя газеты «Вашингтон пост»,
и редактора Бена Брэдли. Они вступают в гонку с «Нью-Йорк таймс» за право
пролить свет на государственные тайны, скрывавшиеся более 30 лет.
Журналистам придется преодолеть свои разногласия и рискнуть карьерой и
свободой, чтобы мир узнал правду... - Vecuma ierobežojums: 18+. - Audio
krievu val. - Nos. no konteinera.
Drāmas. Biogrāfiskās drāmas. Vēsturiskās
drāmas. Trilleri.

791.4

Фаррелли, Питер. Зеленая книга [videoieraksts] : мелодрама, комедия,
биографическая драма / реж. Питер Фаррелли ; в главных ролях Вигго
Мортенсен, Махершала Али. – Москва : Media House, 2018. – 1 DVD (115
мин.). – Фильм рассказывает о малообразованном итальянце Тони, который
теряет работу в 1962 году. Он был вышибалой в клубе, но заведение
закрывают на ремонт. С большой неохотой он устраивается водителем к
утонченному афроамериканскому классическому пианисту Дону Ширли.
Вместе они отправляются в тур по Америке. Имея совершенно разные
идеалы, эрудированному пианисту и грубому вышибале тяжело ужиться
вместе, но проблемы сегрегации и ужасающая несправедливость, с
которыми они сталкиваются в дороге, объединяют их… – Vecuma
ierobežojums: 16+. – Audio krievu val. – Пять номинации на премию “Золотой
Глобус”. – Nos. No konteinera. . – США, 2018.
Komēdijas. Melodrāmas.

791.4

Ферстер, Анна. Чужестранка [videoieraksts] = Outlander : сериал : по мотивам
романа Дианы Гэблдон "Путешественница" : фантастика / реж. Анна Ферстер
; в ролях Тобайас Мензис, Кетрина Валф... [и др.]. - Москва : ООО "Ист
коннект", 2018. - 2 DVD (13 ч.). - По роману Дианы Гэблдон
"Путешественница"/ Voyager. Вернувшись после путешествия в свое время
опять в 18 век, Клэр находит Джейми в Эдинбурге. Вместе они отправляются
в полное опасностей путешествие на корабле по океану к Ямайке... - Vecuma
ierobežojums: 16+. - Audio krievu, angļu val., bez subtitriem. - Nos. no konteinera.
. - США, Великобритания, 2018 г.
Сезон 4.
Fantastika. Seriāli un
daudzsēriju filmas.

Aicinām iepazīties ar plašu e-grāmatu kolekciju latviešu un angļu valodā!
Skatīt šeit: http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/e-gramatas

