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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
PĀRVALDĪBA. VADZINĪBAS
005

Sobel, Andrew. Power Questions : build relationships, win new business, and
influence others / Andrew Sobel, Jerold Panas. - Hoboken, N.J. : Wiley, 2012. - xi,
205 p. ; 23 cm. - An arsenal of powerful questions that will transform every
conversation Skillfully redefine problems. Make an immediate connection with
anyone. Rapidly determine if a client is ready to buy. Access the deepest dreams
of others.
Contents: 1. Good Questions Trump Easy Answers ; 2. If You Don't
Want to Hit Bottom, Stop Digging the Hole ; 3. The Four Words ; 4. When the Sale
Is Stuck ; 5. Mission Isn't Important. It's Everything ; 6. Get Out of Your Cave ; 7.
Begin at the Beginning ; 8. Start Over ; 9. You Can Overcome Anything If You
Understand Why ; 10. In a Hushed Moment ; 11. Is This the Best You Can Do? ;
12. No Gorilla Dust ; 13. Bury the Clichés ; 14. Don't Let Anyone Steal Your Dreams
; 15. Silence Can Be the Best Answer ; 16. The Greatest Teacher ; 17. Push Open
the Flood Gate ; 18. The Essence of Your Job ; 19. A Tempest-Tossed Topic ; 20.
The Road Taken ; 21. Who Do You Say I Am? ; 22. That Special Moment in Life ;

23. Your Plans or Their Plans? ; 24. Never Look Back Unless You Plan to Live That
Way ; 25. How to Stop the Snorting ; 26. Dig Deeper. Deeper. Still Deeper ; 27.
Always Faithful ; 28. I Used to Be Indecisive - But Now I'm Not Sure ; 29. Blah Blah
Blah ; 30. Why Is This Day Different? ; 31. Never Too Late ; 32. Take Stock of Your
Life ; 33. The Heart of the Matter ; 34. Capture the Moments ; 35. The Awe and
Wonder of the Power Question.
ISBN 9781118119631. . - ISBN 1118119630.
Biznesa komunikācija.
KRĀJUMI. JAUKTA SATURA IZDEVUMI
08

Vidzemes Augstskola. Starptautiskā zinātniskā konference. International
Scientific Conference "Society. Technology. Solutions" : April 25-26, 2019,
Valmiera : abstract proceedings / complied by Oskars Java and Vera Grāvīte ;
edited by Toby Roger Norton and Ģirts Budkēvičs ; Vidzeme University of Applied
Sciences. - Valmiera : [Vidzemes Augstskola], 2019. - 24 lpp. ; 30 cm. - Bibliogrāfija
dažu rakstu beigās.
Contents: Financial implications of storm damage to
coniferous forests in Latvia / Edgars Dubrovskis, Eduards Rācenis …[u.c.]. Learning
Agility as a Predictor of High Performance and Potential: A Case Study from
Healthcare Industry / Edīte Kalniņa. The Strenghts and weakness of financing
social protection in Latvia / Feliciana Rajevska. Input determination for models
used in predicting student performance / Karlis Krumins, Sama Cakula. An
Integrated Approach for Socio-Technical Systems Analaysis by the Application of
a Web Map Solution / Mairita Zake, Michal Kepka, Ginta Majore. Dynamic System
Sustainability Simulation Modelling / Normunds Mihailovs. Sarma Cakula. Digital
Era in Cross-Sectional Human Anatomy: The Use of Detailed Images in the Study
Process / Dzintra Kazoka, Mara Pilmane. Development of a microscopy slide
system of basic subjects for inclusion in e-studies for medical and dentistry
students / Mara Pilmane, Elga Sidhoma, Zane Vitenberga. Measuring TeachersAs-Learners’ Digital Skills And Readiness to Study Online for Successful e-Learning
Experience / Evija Mirke, Sarma Cakula, Lilian Tzivian. The intensive management
of Norway spruce: a compromise between financial gain and genetic diversity? /
Solveiga Luguza, Endijs Bāders …[u.c.]. Simple data approximation for computer
and controller-aided devices / Uldis Žaimis, Dzintars Tomsons, Valdis Priedols.
Virtual laboratories in science and engineering / Valdis Priedols, Anita Jansone.
Energy wood stores in undergrowth of forests in Latvia / Aigars Indriksons,
Mārtiņš Graudums. The impact of using technology-based communication on the
quality of work relationships / Madara Pauga, Sarma Cakula. Towards a New
Digital Game of Contemporary Aesthetics / Ieva Gintere. The Challenges facing
Smart Technology Use in the Implementation of Electronic Education and Export
Education / Adewunmi Obafemi Ogunbase. The Effect of Early Childhood
Education and Care Services in Latvia / Katrīne Kūkoja. Deposit Refund System for
Beverage Containers in Latvia: Learnings within the Baltic States / Janis Brizga.
The Specification of Hydrological Model Requirements for Bog Restoration /
Oskars Java. Talent retention, attraction and the required future skills for
employees in winning cities in rural regions / Agita Livina. A Web-based fast and
reliable
text
classification
tool
/
Jānis
Kapenieks.
ISBN
9789984633503.
Sociālās zinātnes. Dabaszinātnes. Medicīna.
Kongresi,
konferences utt.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
159.94

Tālers, Ričards H. Mudinājums: kā pieņemt pareizus lēmumus par veselību,
labklājību un laimi / Ričards H. Tālers, Kess R. Sanstīns ; no angļu valodas tulkojis
Kārlis Baštiks ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2019. - 246 lpp. - Ik dienu mēs
pieņemam visdažādākos lēmumus – lēmumus par personīgajiem ieguldījumiem,
bērnu skolām, maltītēm un lēmumus par labdarības mērķiem. Diemžēl mūsu
lēmumu pieņemšanas process bieži vien ir kļūdains. Nobela prēmijas laureāts
Ričards Tālers (Richard Thaler) un jurisprudences pētnieks un dižpārdokļu autors
Kess Sanstīns (Cass Sunstein) šajā ārkārtīgi būtiskajā pētījumā par izvēles
arhitektūru skaidro, ka mūs kā cilvēkus ietekmē dažādi aizspriedumi, kas var likt
kļūdīties. Pieļauto kļūdu dēļ zaudējam naudu un veselību; bieži pieņemam sliktus
lēmumus par izglītību, personīgajām finansēm, veselības aprūpi, hipotēkām un
kredītkartēm, ģimeni un pat par planētu. Grāmatā “Mudinājums” R. Tālers un K.
Sanstīns uzaicina mūs pievienoties alternatīvai pasaulei, tādai pasaulei, kurā mūsu
cilvēcīgums ir pašsaprotams. Autori parāda, ka, izprotot, kā cilvēki domā, varam
izveidot tādus izvēles apstākļus, kas ļauj izvēlēties to, kas ir vislabākais pašiem,
ģimenēm un sabiedrībai. R. Tālers un K. Sanstīns ar kolorītiem piemēriem no
vissvarīgākajiem dzīves aspektiem ilustrē, kā izveidot pārdomātu izvēles
arhitektūru, kas var pastumt mūs vislabvēlīgākajā virzienā, neierobežojot izvēles
brīvību. “Mudinājums” piedāvā unikālu skatījumu gan atsevišķiem cilvēkiem, gan
valdībām – ne no kreisās, ne no labās puses – uz daudzām aktuālām problēmām.
Šī ir viena no pēdējo gadu visaizraujošākajām un visprovokatoriskākajām
grāmatām.
ISBN 9789934203527.
Lēmumu pieņemšana.

177

Camp, David A. Exposing Lies : Understanding and Identifying Deception / David
A. Camp. - Bloomington, IN : First Books Library, 2003. - vi, 360 pages. Bibliography: pp 347-360.
Contents: Deception ; Deception detection ;
Accessing Information.
ISBN 1410791149.
Maldināšana. Patiesība un
meli.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIĀLĀ KOMUNIKĀCIJA. KOMUNIKĀCIJAS SOCIOLOĢIJA
316.77

Borg, James. Persuasion : the art of influencing people / James Borg. - 2nd ed. Harlow : Pearson Prentice Hall, 2007. - xv, 267 p. : ill. ; 22 cm. - Previous ed.: 2004.
Contents: The power of persuasion : how empathy and sincerity work
wonders for you ; Being a good listener : why listening is so crucial ; Attention,
please : keeping attention where you want it ; Mind your body language : how to
read nonverbal signals from others and send out the right ones ; Memory magic :
the impact of good recall and simple tips to improve your memory ; Make words
work for you, the power of psycholinguistics : success can depend on saying the
right thing at the right time ; Telephone telepathy : learn to use the telephone to
your best advantage and read situations better ; Negotiating for mutual benefit :
understand the psychology involved to achieve the best possible result ;
"Difficult" people (and their behavior) : who are they? ; The personality spectrum
: how to identify successfully and deal with different "types.".

ISBN 9780273712992. . - ISBN 0273712993.
Ietekme (psiholoģija).

Pārliecināšana (psiholoģija).

316.77

Future Directions of Strategic Communication / edited by Howard Nothhaft,
Kelly Page Werder, Dejan Verčič, Ansgar Zerfass. - Oxon : Routledge, 2020. - xii,
186 p.
Contents: Introduction / Howard Nothhaft, Kelly Page Werder, Dejan
Vercic and Ansgar Zerfass. Part I: The Emergence of a Paradigm: 1. Strategic
Communication as an Emerging Interdisciplinary Paradigm / Kelly Page Werder,
Howard Nothhaft, Dejan Vercic and Ansgar Zerfass ; 2. Strategic Communication:
Reflections on an Elusive Concept / Howard Nothhaft, Kelly Page Werder, Dejan
Vercic and Ansgar Zerfass. Part II: The Conceptual Foundations of Strategic
Communication: 3. Communication Theory: An Underrated Pillar on Which
Strategic Communication Rests / Betteke van Ruler. 4. Strategic Communication
and Emergence: A Dual Narrative Framework / Peter Winkler and Michael Etter.
5. A Multidimensional Network Approach to Strategic Communication / Amy
O'Connor and Michelle Shumate. 6. Evolutionary Psychology: A Framework for
Strategic Communication Research / Jens Seiffert-Brockmann. Part III: Expanding
the Body of Knowledge: 7. Alignment: Explicating a Key Concept in Strategic
Communication / Sophia Charlotte Volk and Ansfar Zerfass. 8. Expanding the
Scope of Strategic Communication: Towards a Holistic Understanding of
Organizational Complexity / Mats Heide, Sara von Platen, Charlotte Simonsson
and Jesper Falkheimer. 9. Expanding Evaluation to Progress Strategic
Communication: Beyond Message Tracking to Open Listening / Jim Macnamara
and Anne Gregory. Part IV: Future Directions of Strategic Communication: 10.
Strategic Communication: Defining the Field and its Contribution to Research and
Practice / Ansgar Zerfass, Dejan Vercic, Howard Nothhaft and Kelly Page
Werder.
ISBN
9780367272302.
Komunikācija
menedžmentā.
Komunikācija organizācijās.

316.77

The Routledge Handbook of Strategic Communication / edited by Derina
Holtzhausen, Ansgar Zerfass. - Abingdon, Oxon : Routledge ; New York, NY, 2019.
- xxiv, 596 lpp. ; 26 cm. - (Routledge Handbooks). - Includes bibliographical
references and index. - "The Routledge Handbook of Strategic Communication
provides the first comprehensive review of research in the strategic
communication domain and offers educators and graduate-level students a
compilation of approaches to and studies of varying aspects of the field. The
volume provides insights into ongoing discussions that build an emerging body of
knowledge.Focusing on the metatheoretical, philosophical, and applied aspects
of strategic communication, the sections in the volume cover: Conceptual
foundations-Institutional and organizational dimensions-Impact of organizational
variables-Domains of practice-Outlooks for future studyAn international set of
authors contributes to this volume, illustrating the broad arena in which this work
is taking place. A timely volume surveying the current state of scholarship, this
Handbook is essential reading for scholars in strategic communication at all levels
of experience"--.
Contents: Section 1: Conceptual Foundations of Strategic
Communication : 1. Strategic communication: Theoretical foundations and
progress of the research area / Derina Holtzhausen, Ansgar Zerfass. 2. (Re)reading Clausewitz: The strategy discourse and its implications for strategic
communication / Howard Nothhaft, Hagen Schoelzel. 3. The strategic turn in
communication science: on the history and role of strategy in communication
science from Ancient Greece until the present day / Simon Moberg Torp. 4.
Strategic communication and the public sphere from a European perspective /
Gunter Bentele, Howard Nothhaft. 5. Dewey, the public sphere and strategic

communication / Charles Self. 6. Strategic Communication in a Networked World:
integrating network and communication theories in the context of government
to citizen communication / Lindsey Young, Willem Pieterson. 7. Contextual
Distortion and strategic communication versus the networked nature of nearly
everything / Priscilla Murphy. 8. Social Theories for Strategic Communication /
Oyvind Ihlen, Piet Verhoeven. Section 2: Institutional and Organizational
Dimensions: 9. Strategic communication as institutional work / Magnus
Fredriksson, Josef Pallas. 10. Cultural influences on strategic communication / Kim
A. Johnston, James L. Everett. 11. Strategic Communication: The Role of
Polyphony in Management Team Meetings / Helle Kryger Aggerholm, Christa
Thomsen. 12. Strategy as communicative practice in organizations / Marlene
Marchiori, Sergio Bulgacov. 13. Good Governance and Strategic Communication:
A Communication Capital Approach / Patricia Riley, Rebecca Weintraub, Allison
Noyes, Stephanie Dixon, Gail Thomas. 14. Adopting an Entrepreneurial
Perspective to the Study of Strategic Communication / Emanuele Invernizzi,
Stefania Romenti. 15. The role of communication executives in strategy and
strategizing / Finn Frandsen, Winni Johansen. 16. Organizational Goals and
Communication Objectives in Strategic Communication / Kirk Hallahan. Section 3:
Implementing Strategic Communication: 17. A Theoretical Framework for
Strategic Communication Messaging / Kelly Page Werder. 18. Framing as a
Strategic Persuasive Message Tactic / Kenneth E. Kim. 19. Image repair theory in
the context of strategic communication / William L. Benoit. 20. Images with
messages: A semiotic approach to identifying and decoding strategic visual
communication / Janis Teruggi Page. 21. Relationship Cultivation Strategies in
Strategic Communication / Eyun-Jung Ki. 22. Strategic communication in
participatory culture: From one- and two-way communication to participatory
communication through social media / Jesper Falkheimer, Mats Heide. Section 4:
Domains of Practice: 23. Institutionalization in public relations: another step in
examining its place in strategic communication / Robert I. Wakefield, Kenneth D.
Plowman, Alex Curry. 24. Strategy in advertising / Guido Zurstiege, Tino Meitz. 25.
The strategic context of political communication / Spiro Kiousis, Jesper
Stroemback. 26. Communicating Strategically in Government / Kirsten Kozolanka.
27. Strategic Health Communication: Theory- and Evidence-Based Campaign
Development / Constanze Rossmann. 28. Strategic Activism for democratization
and Social Change / Cheryl R. Soriano. 29. Strategic dimensions of public
diplomacy / Martin Loeffelholz, Claudia Auer, Alice Srugies. 30. Strategic
communication practice of international non-governmental organizations /
Andreas Schwarz, Alexander Fritsch. 31. Terrorism as strategic communication /
Liane Rothenberger. 32. Strategic Intent and Crisis Communication: The
Emergence of a Field / W. Timothy Coombs, Sherry J. Holladay. 33. Crisis
communication and improvisation in a digital age / Mats Eriksson. 34. Strategizing
risk communication / Juliana Raupp. 35. Strategic communication during change
/ Rita Jarventie-Thesleff, Johanna Moisander, Mikko Villi. 36. Social media and
strategic communication: an examination of theory and practice in
communication research / Bobbi Kay Lewis, Cynthia Nichols. 37. Global strategic
communication: from the lens of coordination, control, standardization, and
localization / Juan-Carlos Molleda, Sarabdeep Kochhar.
ISBN 9780367367732.
Komunikācija organizācijās. Komunikācija menedžmentā. Biznesa
komunikācija. Krīzes komunikācija. Politiskā komunikācija.

EKONOMIKA. TAUTSAIMNIECĪBA. EKONOMIKAS ZINĀTNES
330

Latvija : pārskats par tautas attīstību 2017/2018 : sabiedriskā labuma radīšana
un kolektīvo resursu nosargāšana Latvijā / galvenā redaktore Inta Mieriņa ;
ievada autores: Inta Mieriņa, Agita Misāne ; zinātniskie recenzenti: Dr.theol. Anita
Stašulāne, Dr.sc.soc. Aija Zobena ; latviešu valodas literārā redaktore Ruta Puriņa
; vāka dizains: Agris Dzilna ; dizains: Baiba Lazdiņa ; Latvijas administratīvā
iedalījuma karti veidojis Andris Klepers ; Latvijas Universitāte. Sociālo un politisko
pētījumu institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. - [Rēzekne] : Latgales druka.
- 162 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 30 cm. - (Latvija : pārskats par
tautas attīstību ; 2017/2018). - Bibliogrāfija: 145.-161. lpp. - Pārskats sniedz
ieskatu teorētiski-analītiskajās pieejās sabiedriskā labuma izpētē, iezīmējot
vispārējo pārskata analītisko ietvaru. Ņemot vērā arvien pieaugošo interneta
nozīmi, tajā tiek analizēti arī kolektīvās pašorganizācijas gadījumi sociālajos tīklos.
Pārskats iepazīstina ar iedzīvotāju sabiedriskās līdzdalības aktivitātēm dažādās
formās un to ietekmējošajiem faktoriem. Viena no pārskata sadaļām veltīta
aktuālai problēmai par nodokļu morāli. Balstoties uz iepriekš veiktajiem
pētījumiem, pārbaudīta sakarība starp motivāciju maksāt nodokļus un vairāku
citu faktoru ietekmi gan individuālajā, gan uzņēmumu līmenī. Tāpat pārskatā
aplūkota Latvijas iedzīvotāju attieksme un uzvedība vides un ekoloģijas kontekstā.
- Autori: Ivars Ījabs, Jurijs Ņikišins, Inta Mieriņa, Ivars Austers, Arnis Sauka, Tālis
Putniņš, Sarmīte Rozentāle, Iveta Druva-Druvaskalne, Renārs Felcis, Elgars Felcis,
Visvaldis Valtenbergs, Līva Brice ISBN 9789934184352.
Ekonomika Socioloģiskie aspekti. Ekonomiskā politika. Kopīgais labums - Ekonomiskie
aspekti.
Kopīgais
labums.
Vides
politika.
Ekonomiskā
attīstība.
Latvija - Iedzīvotāji.

331.5

Ehrenberg, Ronald G. Modern Labor Economics : theory and public policy /
Ronald G. Ehrenberg, Robert S. Smith. - 9th ed. - Boston : Pearson/Addison
Wesley, 2006. - xx, 604, [2] lpp. : il., tab. - (The Addison-Wesley series in
economics). - Modern Labor Economics', ninth edition, covers the full scope of
labour economics using examples and case studies to illustrate the social
implications of concepts. The authors develop the modern theory of labour
market behaviour, summarize empirical evidence supporting or contradicting
each hypothesis, and more. - "Pearson international edition"--Uz vāka. . - Ietver
rādītājus (589.-604. lpp.).
Contents: Overview of the labor market ; The
demand for labor ; Labor demand elasticities ; Frictions in the labor market ;
Supply of labor to the economy: the decision to work ; Labor supply: household
production, the family, and the life cycle ; Compensating wage differentials and
labor markets ; Investments in human capital: education and training ; Worker
mobility: migration, immigration, and turnover ; Pay and productivity: wage
determination within the firm ; Gender, race, and ethnicity in the labor market ;
Unions and the labor market ; Inequality in earnings ; Unemployment.
ISBN
0321311531.
Darba ekonomika. Darba politika.

TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
347.9

Garner, Bryan A. The Winning Oral Argument : enduring principles with
supporting comments from the literature / Bryan A. Garner. - [2nd ed.]. - St. Paul,
MN : Thomson/West, 2009. - xv, 262 p. ; 23 cm. - Includes bibliographical
references (p. [209]-221) and index.
Contents: Introduction ; Preparing
yourself generally as a public speaker ; Preparing for oral argument ; The manner

of your argument ; The matter of your argument ; Responding to the bench ;
Rebutting
;
Final
thoughts.
ISBN
9780314198853.
Tiesības - Amerikas Savienotās Valstis. Debates un debatēšana. Apelācijas
process. Retorika.
IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA. MĀCĪŠANA
37.018.1

Likona, Tomass. Kā izaudzināt laipnus bērnus : un pretī iemantot cieņu,
pateicību un laimīgāku ģimeni / Tomass Likona ; no angļu valodas tulkojusi Māra
Rūmniece ; mākslinieks Uldis Baltutis ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots,
2019. , 2019. - 452 lpp. : tabulas ; 20 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [429.]-452. lpp.
- Jaunākajā darbā, Ņujorkas Universitātes izglītības profesors Kortlendā,
Rakstura izglītības centra vadītājs, balstoties uz savu pieredzi bērnu un
mazbērnu audzināšanā, vēlas mainīt bērnu dzīvi, palīdzot izveidot labu raksturu,
iemācīt cienīt citus cilvēkus, just cieņu pret indivīdu tiesībām, pakļauties
likumiem, rūpēties par kopējo labumu. Grāmata ieteicama vecākiem un
bērniem, sākot no tvīņu un tīņu vecuma. - A Pielikums: Citāti par 10 būtiskiem
tikumiem, 403.- 416 lpp. ; B Pielikums: Grāmatas, kas māca laipnību un citus
tikumus,417. - 422.lpp. ; C Pielikums: Ģimenes projekti, kas palīdz audzināt
labestību un mērķtiecību, 417. - 421. lpp.
ISBN 9789934534874.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
ĢEOLOĢIJA
553

Kūdras ieguves ietekmētu teritoriju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga
izmantošana / redaktores: Agnese Priede, Agita Gancone ; priekšvārds: Juris
Jātnieks. - Rīga : biedrība "Baltijas krasti", 2019. - 271 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras
piezīmēs. - Autori: Oļģerts Aleksāns, Gundega Ābelīte, Ieva Bebre, Līga Brūniņa,
Ieva Bukovska, Santa Celma, Inārs Dreimanis, Laura Grīnberga, Laimdota Kalniņa,
Elīna Konstantinova, Ingrīda Krīgere, Andis Lazdiņš, Dagnija Lazdiņa, Ieva Līcīte,
Ainārs Lupiķis, Kristaps Makovskis, Santa Neimane, Juris Nusbaums, Modris
Okmanis, Dace Ozola, Ilze Ozola, Māra Pakalne, Aija Peršēvica, Juris Pētersons,
Agnese Priede, Agnese Rudusāne, Ieva Saleniece, Toms Sarkanābols, Dace Siliņa,
Gints Spalva, Anda Zālmane.
Saturā: LIFE REstore projekts, tē mērķi un
galvenie rezultāti ; LIFE REstore projekta pienesums Latvijas siltumnīcefekta gāzu
emisiju uzskaitē ; Kūdras ieguves ietekmēto teritoriju izpēte LIFE REstore projektā
; Kūdrāju ekosistēmu pakalpojumi un to ekonomiskā vērtība ; Kūdras ieguves
ietekmēto teritoriju rekultivācija: ieteikumi un LIFE REstore pieredze.
ISBN 9789934198458.

553

Sustainable and Responsible After-Use of Peat Extraction Areas / editors:
Agnese Priede, Agita Gancone ; translation to English: Vija Znotiņa, Gunta Petaja
; English language editor Līna Stiprā ; foreword: Juris Jātnieks. - Riga : Baltijas
krasti, 2019. - 256 lpp. ; 25 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija
nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Tulkots no latviešu valodas. - Autori:
Oļģerts Aleksāns, Gundega Ābelīte, Ieva Bebre, Līga Brūniņa, Ieva Bukovska, Santa
Celma, Inārs Dreimanis, Laura Grīnberga, Agnese Jeņina, Laimdota Kalniņa, Aldis

Kasakovskis, Elīna Konstantinova, Ingrīda Krīgere, Andis Lazdiņš, Dagnija Lazdiņa,
Ieva Līcīte, Ainārs Lupiķis, Kristaps Makovskis, Santa Neimane, Juris Nusbaums,
Modris Okmanis, Dace Ozola, Ilze Ozola, Māra Pakalne, Aija Peršēvica, Juris
Pētersons, Agnese Priede, Agnese Rudusāne, Ieva Saleniece, Toms Sarkanābols,
Dace Siliņa, Gints Spalva, Anda Zālmane.
ISBN 9789934885204. . - ISBN
9789934198458(atcelts).

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEŽSAIMNIECĪBA
630

Vienvecuma egļu meži Latvijā / redaktors Jurģis Jansons ; recenzenti: Bruno
Andersons, Olga Miezīte ; tulkojums: Zane Lībiete ; Latvijas Valsts mežzinātnes
institūts "Silava". - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds
"Saule", 2019. - 200 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija
rakstu beigās. - Grāmatā apkopoti Valsts pētījumu programmas Nr. 2014.104/VPP-6/6 "Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni
produkti un tehnoloģijas (ResProd)" pētījuma "Vienvecuma egļu mežu
audzēšanas potenciāls auglīgajās meža ekosistēmās" ietvaros iegūtie rezultāti. Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Autori: Jurģis Jansons, Zane
Lībiete, Jānis Donis, Pēteris Zālītis, Guntars Šņepsts, Leonīds Zdors, Āris Jansons,
Endijs Bāders, Pauls Zeltiņš, Arnis Gailis, Juris Katrevičs, Dainis Edgars Ruņģis,
Anita Gaile, Ilze Veinberga, Dagnija Lazdiņa, Kristaps Makovskis, Modris Okmanis,
Kārlis Dūmiņš, Santa Celma, Santa Neimane, Toms Artūrs Štāls, Tālis Gaitnieks,
Lauma Brūna, Natālija Burņeviča, Kristīne Kenigsvalde, Dārta Kļaviņa, Astra
Zaļuma.
ISBN 9789984148533.

630

Zālītis, Pēteris. Mežkopības priekšnosacījumi / Pēteris Zālītis. - Rīga : Et cetera,
2006. - 219 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 22 cm.
Saturs: Meža ārējās vides daudzveidība Latvijā ; Meža pašregulācija ; Meža
klasifikācija un tipoloģija ; Meža pārpurvošanās ; Meža hidrotehniskā meliorācija
; Ekosistēmu pārveidošanās ; Kokaudze kā ārējās vides faktoru pārdalītāja ;
Jaunaudžu augšanas gaita meža pašsaglabāšanās skatījumā ; Kokaudžu struktūra,
krāja un kvalitāte ; Latvijas meža kā neaizvietojama biosfēras elementa
sabiedriskotā vērtība.
ISBN 9984199762.
Meži un mežkopība - Latvija.

MĀRKETINGS
658.8

Charlesworth, Alan. Digital Marketing : a Practical Approach / Alan Charlesworth.
- Third Edition. - London : Routledge ; New York, 2018. - xxv, 326 lpp. : ilustrācijas
; 26 cm. - Ietver bibliogrāfiju nodaļu beigās un rādītāju.
Contents: CHAPTER 1: THE DIGITAL ENVIRONMENT: doing business in a
connected world ; 1.1 Introduction ; 1.2 Digital transformation ; 1.3 Programmatic
marketing ; 1.4 Artificial intelligence ; 1.5 Virtual and augmented reality ;
CHAPTER 2: DIGITAL CUSTOMERS ; 2.1 Introduction ; 2.2 Online buying behaviour
; 2.3 Privacy, CHAPTER ; 3: MARKETING GOES DIGITAL, 3.1 Introduction ; 3.2
Digital isn't the only option ; 3.3 Non-marketers in digital marketing ; 3.4
Personalization ; 3.5 Viral marketing ; 3.6 Paid, earned, owned ; 3.7 Content
marketing ; 3.8 Influencers ; 3.9 Affiliate marketing ; 3.10 Attribution ; 3.11 Public
relations and Reputation management ; 3.12 Gaming ; 3.13 Legal considerations

; 3.14 Strategic digital marketing ; 3.15 Digital marketing objectives ; CHAPTER 4:
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION: 4.1 Introduction ; 4.2 How search engines work
; 4.3 Keyword selection ; 4.4 On-site optimization ; 4.5 Off-site optimization ; 4.6
Strategic search engine optimization ; 4.7 Third-party search engine ranking ;
CHAPTER 5: WEBSITE DEVELOPMENT : 5.1 Introduction ; 5.2 Web presence
ownership ; management and development ; 5.3 Usability ; 5.4 The basics ; 5.5
Content development ; 5.6 The B2B website ; 5.7 The global web presence ;
CHAPTER 6: E-COMMERCE: 6.1 Introduction ; 6.2 Multi-channel retailing ; 6.3
Fulfilment ; 6.4 Comparison Shopping engines, e-marketplaces and third-party
shopping websites ; 6.5 The e-commerce website ; CHAPTER 7: ADVERTISING
ONLINE ; 7.1 Introduction ; 7.2 Programmatic advertising ; 7.3 Objectives and
management ; 7.4 Online ad formats ; 7.5 Search advertising ; 7.6 Network
advertising ; 7.7 Landing pages ; CHAPTER 8: EMAIL MARKETING: Introduction ;
8.2 Email as a medium for direct marketing ; 8.3 Email as medium for marketing
messages ; 8.4 Email newsletters. CHAPTER 9: MARKETING ON SOCIAL MEDIA :
9.1 Introduction ; 9.2 Blogging ; 9.3 Consumer reviews and ratings ; 9.4 Social
networking ; 9.5 Social sharing ; 9.6 Social service and support ; 9.7 Strategic
marketing on social media ; 9.8 Measure and monitor ; CHAPTER 10: METRICS
AND ANALYTICs, : 10.1 Introduction ; 10.2 How analytics are presented and used,
Index.
ISBN 9781138039568.
Interneta tirdzniecība.
658.8

Mycoskie, Blake. Start Something That Matters / Blake Mycoskie. - New York :
Spiegel & Grau Trade Paperbacks, 2012. - xi, 209 pages.
Contents: The Toms Story ; Find Your Story ; Face Your Fears ; Be Resourceful
Without Resources ; Keep it Simple ; Build Trust ; Giving is Good Business ; The
Final Step.
ISBN 9780812981445.
Tirgvedība. Sociālā uzņēmējdarbība.

658.8

Rosen, Emanuel. The Anatomy of Buzz : How to Create Word-of-Mouth
Marketing / Emanuel Rosen. - New York : Doubleday, 2002. - xvi, 303 pages.
Contents: How Buzz Spreads ; Success in the Networks ; Stimulating Buzz.
ISBN 0385496680.
Tirgvedība. Mutvārdu reklāma.

REKLĀMA
659.1

Advertising Theory / edited by Shelly Rodgers and Esther Thorson. - Second
edition. - New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group ; London, 2019. - xx,
548 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 23 cm. - (Routledge communication
series). - Bibliogrāfija rakstu beigās un rādītājs: [534.]-548. lpp.
Contents: Part 1: Perspectives on Advertising and Advertising Theories: 1:
Advertising Theory in the Digital Age / Shelly Rodgers, Esther Thorson. 2: Coloring
Outside the Lines: Suggestions for the Future of Advertising Theory / Brittany R.
L. Duff, Ronald J. Faber, Xiaoli Nan. 3: Agency Practitioners' Theories about
Advertising: New Directions / Gergely Nyilasy, Leonard N. Reid. Part 2:
Psychological Processes in Response to Advertisements: 4: Psychological
Transportation in Narrative Advertising / Lu Zheng, Joseph E. Phelps, Daniel
Pimentel. 5: Role of Technology in Online Persuasion: A MAIN Model Perspective
/ S. Shyam Sundar, Qian Xu, Xue Dou. 6: Theories of Emotion: Appeal,
Engagement, and Empowerment in Marketing Communications / Jon D. Morris.
7: Managing Advertising in Non-Traditional Environments: A Message Processing
Framework / Rick T. Wilson, Brian D. Till. 8: The Reflexive Persuasion Game: The
Persuasion Knowledge Model (1994-2017) / Chang-Dae Ham, Michelle R. Nelson.
9: Involvement / Eric Haley. Part 3: Audiences and Roles in Advertising: 10: A

Theory of Advertising to Children / Russell N. Laczniak, Les Carlson. 11: Theory
Advancement in International Advertising: Drawing on Theories from Strategic
Management and International Business / Charles R. Taylor, Shintaro Okazaki,
Barbara Mueller. 12: Gender Roles in Advertising / Martin Eisend, Nathalie Dens,
Patrick De Pelsmacker. Part 4: Creativity and Advertising: 13: Creativity and Ad
Theory / Sheila L. Sasser, Scott Koslow. 14: A Rhetorical Theory of the
Advertisement / Edward F. McQuarrie, Barbara J. Phillips. 15: Creativity and Risk
Theories of Advertising / Douglas C. West. Part 5: Different Types of Advertising
Messages: 16: A Review of Native Advertising / Lawrence J. Marks, Pamela E.
Grimm, Colin Campbell. 17: Narrative Advertisements and Narrative Processing /
Chingching Chang. 18: Political Advertising / Marjolein Moorman, Peter Neijens,
Denise Harr. 19: Direct-to-Consumer Advertising of Prescription Drugs:
Consumers, Physicians, Messages, and Complexity / Kim Bartel Sheehan. Part 6:
Media and Media Devices: 20: Mobile Advertising: Current and Future Research
Directions / Shintaro Okazaki, Takami Tagashira. 21: In-Game Advertising and
Advergames: A 15-Year Review / Seounmi Youn. 22: Social Media and Advertising
Theory / Harsha Gangadharbatla. 23: Digital Video Advertising / Soojung Kim,
Joonghwa Lee, Jisu Huh. Part 7: Organizations: 24: Toward a Social Ecology of
Advertising / Christine Wright-Isak. 25: "If It Fits…" The Definability and
Consequences of Perceived Fit in Corporate Social Responsibility Initiatives /
Amanda B. Bower, Stacy Landreth Grau. 26: Brand Concepts and Advertising /
Jameson L. Hayes, Dean M. Krugman. Part 8: Contexts of Advertising: 27: How
Advertising Works Within a Cultural Context: Theories and Frameworks Informing
the Process / Carrie La Ferle, Wei-Na Lee. 28: Interactive Advertising: Untangling
the Web of Definitions, Domains, and Approaches to Interactive Advertising
Scholarship from 2002-2017 / Sally J. McMillan. 29: Theories about Health and
Advertising / Joyce M. Wolburg. 30: Ethics and Advertising Theory / Minette E.
Drumwright. 31: Theory and Law / Jef I. Richards.
ISBN
9780815382508.
Reklāma.
KOKAPSTRĀDES RŪPNIECĪBA
674(474.3)(091)

Berķis, Aivars. Saplāksnis : no sarkofāga līdz tankkuģim / Aivars Berķis, Andris
Ziemelis ; mākslinieks Gunārs Vīķelis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga :
Jumava, 2019. , ©2019. - 375, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas,
portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Kokrūpniecības speciālists,
inženierzinātņu doktors Andris Ziemelis trešdaļu mūža bija pētījis arhīvus un
bibliotēku krājumus, un ar dubultu enerģiju turpināja to darīt, grāmatu rakstot. Es
kā ziņkārīgs puišelis urķējos internetā. Jo dziļāk rakām, jo process kļuva
interesantāks. Uzzinājām par saplākšņa 2000 dažādiem izmantošanas veidiem,
par tā 4700 gadus seno sākotni, par Herberta Cukura un Kārļa Irbīša būvētajām
lidmašīnām un par aviācijas saplāksni, kas bijis audekla biezumā. Izrēķinājām, ka
Latvija ir saplākšņu ražošanas lielvalsts, jo ir otrajā vietā pasaulē pēc saražotā
saplākšņu daudzuma uz vienu iedzīvotāju. Rezultātā izveidojās kaut kas radniecīgs
saplākšņu enciklopēdijai, kuras ļoti sīkajā satura rādītājā katrs viegli sameklēs
viņam interesanto vai vajadzīgo. Turklāt grāmatā ir uzrādītas gandrīz 800
atsauces, kas ļauj internetā, bibliotēkā vai arhīvos par katru jautājumu uzzināt vēl
daudz ko vairāk. - "Latvijai 100" -- titullapā.
ISBN 9789934203152.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
VISPĀRĪGĀ MĀKSLAS TEORIJA
7.03

Mākslas vēsture un teorija : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures
institūta žurnāls = Art History and Theory. Journal of the Institute of Art History
of the Latvian Academy of Art / galvenā redaktore Elita Grosmane; literārās
redaktore un korektore Karīna Horsta; latviešu-angļu tulkotāja Stella Pelše. - Rīga
: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2018. - 120 lpp. :
ilustrācijas. - Teksts latviešu, angļu valodā; kopsavilkums angļu valodā; satura
rādītājs latviešu un angļu valodā.
21/2018.
Saturs: Rīgas pils erkers /
Ilmārs Dirveiks, Uldis Jaunzems-Pētersons. Liepājas Karostas plānojums un
arhitektūra analoģiju kontekstā / Katriona Luīze Rožlapa. Alfrēda Ašenkampfa
projektētās koka ēkas Āgenskalnā / Laura Plūmiņa. The World of Eric von
Campenhausen: A Creative Spirit to Mark the Opening of a new Artistic Era in
Riga… and Beyond (Art Historical Lacunae: A Case Study). Part II / Jeremy Howard.
Memoriālais ansamblis un karagūstekņu piemineklis Salaspilī / Laila Bremša.
IZSTĀDE: Baltijas mākslas atgriešanās Parīzē / Ginta Gerharde-Upeniece.
ZINĀTNES DZĪVE: Akmens ciļņi “Madonna ar bērnu” un “Volters fon Pletenbergs”
Rīgas pilī. Izpēte un konservācija / Madara Rasiņa. RECENZIJAS: Rozentāls de luxe
savas mākslas salidojumā / Kristiāna Ābele. Bezsaimnieka mantas likteņstāsti /
Stella Pelše. Par noklusēto / Liene Jākobsone. Estonia’s Own Path of Development
/ Stella Pelše. ISSN 1691-0869.

GLEZNIECĪBA
75(474.3)(092)

Gerbers, Hanss Joahims. Edgars Vinters. Gaisma, krāsas, noskaņas = Edgars
Vinters. Licht, Farben, Stimmungen / Hanss Joahims Gerbers, Ojārs Spārītis ; no
vācu valodas latviešu valodā un no latviešu valodas vācu valodā tulkojusi Inguna
Kvēpa ; Aigara Truhina grāmatas un vāka dizains ; redaktore Sarmīte Lomovceva.
- Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 239 lpp. :
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. Grāmata tapusi kā veltījums gleznotāja Edgara Vintera (1919-2014) simtgadei.
Autoru iecere nebija fiksēt jau agrāk izgaismotus faktus un notikumus vai nodoties
apcerei par pretrunīgo laikmetu, kurā ritēja mākslinieka dzīve. Pēc mākslinieka
nāves viņa tukšais namiņš slēpa vēl daudz necerētu un negaidītu pārsteigumu –
agrāk neredzētas gleznas, akvareļus un monotipijas. E. Vintera gleznas neapnīk,
tās uzmirdz ikreiz, kad tajās veramies. No tām plūst gadalaiku mūžam mainīgās
krāsas. Brīžam mums pretī uzvēdī negaidīts svaigums vai uzmirdz dārzā ziedošo
vizbuļu baltums, pāri jūrmalas akmeņiem sejā iesitas sāļais un mitrais jūras gaiss,
bet no zaļi glazētā krūzē sakārtotiem ziediem mūsos noraugās visa spektra
magoņu, dāliju, ceriņu un margrietiņu salūti. Viņš bija īsts dabas cilvēks, viņš arī
neko nepārspīlēja un neizskaistināja. E. Vinters ieguva lielu glezniecisku vērtību ar
patiesi tīru un godīgu sirdsapziņu pret dabu un savu darbu. - Teksts paralēli
latviešu un vācu valodā.
ISBN 9789934084522.

SKATUVES MĀKSLA. TEĀTRIS. TEĀTRA ZINĀTNE
792(474.3)(092)

Kramiņš, Edgars. Sarunas bez robežām : veltījums Kārlim Pamšem simtgadē /
Edgars Kramiņš ; Artūra Tiguļa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore
Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 318, [1] lpp. : fot. - (Latvijai 100). - Šajā
grāmatā — par spīti visam, kā teiktu aktieris, režisors, dramaturgs, teātra
vēsturnieks, stāstnieks un pedagogs Kārlis Pamše, — ir apkopotas mūsu sarunas
par mākslu un dzīvi turpat trīsdesmit gadu laikā (1986–2015). Tās veido savdabīgu
dokumentālu monogrāfiju par viņa veikto Latvijas Nacionālajā teātrī (1944–1965),
Valsts Rīgas Operetes teātrī (1966–1989) un Rīgas Muzikāli poētiskajā teātrī
(1989–1999), par noieto dzīves ceļu un tajā sastaptajiem līdzcilvēkiem. Kārlim bija
dziļa cieņa pret radošām personībām neatkarīgi no viņu vecuma un mākslas
jomas. Viņš stāstīja man savus stāstus, bet kas šobrīd stāsta bērniem stāstus par
Latviju un tās izcilībām, lai viņi kļūtu īsteni cilvēki Šis ir mans sirdsdarbs Latvijai un
cilvēkiem, kuri mani veidojuši, jo esmu pārliecināts — ja nezinām savu vēsturi, tad
arī nevaram neko nodot tālāk, jo nav atspēriena punkta. Tikai tad, kad cilvēki
Latvijā iemīlēs un spēs godāt savus skolotājus, viņiem pavērsies jauni garīgi
apvāršņi.
ISBN 9789934203329.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
81’25

Čestermens, Endrū. Tulkošanas mēmi : ideju izplatīšanās tulkošanas teorijā /
Endrū Čestermens ; zinātniskie konsultanti Gunta Ločmele un Andrejs Veisbergs ;
redaktori: Ieva Tazāne, Dens Dimiņš ; rādītāja sastādītājs Rūdolfs Balodis ; dizains:
Baiba Lazdiņa ; tulkojums no angļu valodas: Estere Ekmane, Ieva Gruzniņa, Monta
Plaude [un vēl 19 tulkotāji]. - Papildinātais izdevums. - Rīga : LU Akadēmiskais
apgāds, 2019. - 276, [1] lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 218.-[237.] lpp. un autoru
rādītājs: 238.-[242.] lpp., jēdzienu rādītājs: 243.-271. lpp. - E. Čestermens grāmatā
aplūko tulkošanas mēmu attīstību, tulkošanas stratēģijas, tulkošanu kā teoriju,
tulkošanas kompetences veidošanos un tulkošanas ētiku. Darbs sākas ar teoriju
un beidzas ar praktisko daļu. Pirmās trīs grāmatas nodaļas pēta, kā rodas
tulkošanas normas, bet nākamajās trijās tiek apspriesta to dažādā ietekme uz
tulkošanas praksi. Pēdējā nodaļā uzmanība pievērsta ētikas principiem, uz kuriem
balstītas jau minētās tulkošanas normas. - Tulkotāji arī: Inga Jogure, Zane
Zauberga, Karīna Adamaite, Līga Federiči, Zane Skuja, Paula Vītoliņa, Linda
Legzdiņa, Daiga Vīndedze, Ivars Priede, Jānis Skeranskis, Olafs Grigulis, Edgars
Purviņš, Viesturs Lācis, Sintija Šauriņa, Inga Cirvele, Ilze Vēbere, Ildze Jurkāne, Ieva
Tazāne, Dens Dimiņš.
ISBN 9789934184604.

808(07)

Milēviča, Inga. Veiksmes retorika / Inga Milēviča ; recenzenti Dita Liepa, Renāte
Cāne. - Rīga : Burtene, 2019. - 256 lpp. : ilustrācijas. - Izmantotā literatūra: 239. 244. lpp. . - Izmantoto daiļliteratūras un folkloras avotu saraksts: 244. - 245. lpp. .
- Izmantoto publicistikas un elektronisko plašsaziņas līdzekļu saraksts: 245. - 246.
lpp. . - Izmantoto spēlfilmu, animācijas , televīzijas, dokumentālo filmu un seriālu
saraksts: 246. - 251. lpp. - Šis mācību līdzeklis būs noderīgs ikvienam, kam svarīga
kvalitatīva publiskā runa un tās veidošanas principi, it īpaši topošajiem sabiedrisko
attiecību speciālistiem un uzņēmējiem, kuriem savs uzņēmums jāpārstāv
publiskajā telpā. Grāmatu īpaši saistošu padara tajā izmantotais materiāls -

mūsdienu kultūra. Tieši spēlfilmas nereti ir veiksmīgu un neveiksmīgu runu un
runātāju tēlu, prezentācijas knifu, uzmanības piesaistīšanas paņēmienu, arī
manipulācijas prasmju avots. Grāmatas nodaļas ietver gan teorētisko materiālu,
gan uzdevumus, kurus vēlams pildīt paralēli teorētiskā materiāla apguvei.
ISBN 9789984833149.
811.111(07)

Aish, Fiona. Expert IELTS 7.5 : coursebook / Fiona Aish, Jo Tomlinson, Jan Bell. Essex : Pearson Education, 2017. - 214 pages : illustrations. - Suitable for students
starting at band 6.
ISBN 9781292125114.
Angļu valoda - Mācību līdzekļi.

808

Heinrichs, Jay. Winning Arguments : From Aristotle to Obama - Everything You
Need to Know About the Art of Persuasion / Jay Heinrichs. - London : Penguin,
2010. - xi, 326 pages. - Everyone is always trying to persuade us of something:
politicians, advertising, the media, and most definitely our families. With all the
wisdom of the ages, from Aristotle and Stalin to Yoda and Monty Python,
'Winning Arguments' will show you how to win more than your fair share of
arguments. - Previously published as Thank You for Arguing.
Contents: Introduction ; Offense ; Defense ; Advanced offense ; Advanced
Agreement ; Appendices.
ISBN 9780141032580.
Pārliecināšana (retorika).
Retorika.

811.111(07)

Matthews, Margaret. Expert IELTS 7.5 : student's resource book with key /
Margaret Matthews, Katy Salisbury. - Essex : Pearson Education, 2017. - 139 pages
: illustrations. - suitable for students starting at band 6.
ISBN 9781292125138.
Angļu valoda - Mācību līdzekļi.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
VĒSTURE
94(474.3)”1918
/1940”

Jānis Čakste. Piemiņas rakstu krājums / Valda Villeruša vāka grafiskais
noformējums ; foto: Vilis Rīdzinieks ; ievadam: Ansis Kurmis. - Rīga : Jumava, 2019.
, ©2019. - 247, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Ja Platons
apgalvoja, ka atmiņā meklējami atziņas un filozofijas pamati, tad drīkst teikt, ka
atmiņās, kas izceļ pareizā vēsturiskā gaismā pagātnes darbus un darbiniekus,
dibinās paša pieminētāja, viņa sabiedrības un valsts darbu sekmes. Ar Čakstes
vārdu saistīti Latvijas valsts tapšanas pirmie soļi. J. Čakstes piemiņas grāmata
veidota ar mērķi objektīvā un kritiski vēsturiskā apgaismojumā nostiprināt tautas
atmiņā valstsvīra piemiņu. - "Latvijai 100" -- priekštitullapā.
ISBN 9789934203473.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
821.174-3

Nemiera, Linda. Kaķis otrpus ceļam : romāns / Linda Nemiera ; Arņa Kilbloka vāka
dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 285, [1] lpp. ; 21 cm. - Leonīdu Fēliksu gaida karsta
vasara. Viņa vislabprātāk to pavadītu jūras krastā, tomēr darbi negaida. Leo
priekšniece, ragana Viktorija dodas atvaļinājumā un uztic Leonīdai vadīt reklāmas
aģentūru. Tikmēr Tukuma pusē risinās baisi notikumi - ezera krastā pazuduši trīs
jaunieši. Aizdomās par noziegumu tiek turēts vilkaču bars, un barvedis Rego lūdz
Leonīdas palīdzību. Leo nāksies noskaidrot - ko tad īsti spēj paveikt sieviete-kaķis
ar deviņām dzīvībām?. - Romānā turpinās grāmatās "Kaķa lāsts", "Kaķis maisā" un
"Kaķa koncerts" aizsāktie Leonīdas Fēliksas dēkainie piedzīvojumi.
ISBN 9789934082863.
Latviešu romāni.

821.174-3

Palkavniece, Ingrīda. 29 stāsti : stāsti par bēgšanu uz tūristu paradīzi / Ingrīda
Palkavniece ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019.
- 102, [1] lpp. ; 17 cm. - Brīvdienas dienvidos mēdz piedāvāt grūti definējamas
sajūtas, kas rodas, raugoties uz neticami skaisti iedegušiem un pieticīgi ģērbtiem
pludmaļu "iedzimtajiem". Tie varētu būt apkalpotāji bāros, niršanas instruktori un
citas personas. Viņu dzīve šķiet bezgalīgs atvaļinājums, kuram nepiestāv ikdienas
rūpes. Ingrīdas stāsti bez liekas kautrēšanās ieved mūs šo varoņu guļamistabās.
Stāsti ir īsi, tajos ir krietna deva rezignācijas un ironijas, kas padara grāmatu par
labu lasāmvielu ļaudīm, kas vēlas atslodzes brīdi pēc pilsētas burzmā pavadītas
dienas.
ISBN 9789934203466.
Stāsti, latviešu.

821.174-3

Poruks, Jānis. Klusētājs. Proza / Jānis Poruks ; vāka dizaina un ilustrācijas autore
Krista Jūlija Kreišmane ; sakārtotāja, redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2019. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 122, [3] lpp. ; 21 cm. - Jānis Poruks ir latviešu
literatūras romantiskā atzara pamatlicējs. Latviešu literatūrā viņš pirmo reizi
ieveda intelektuālo varoni, kurš lielu nozīmi velta dzīves jēgas meklējumiem.
Poruks ir arī pirmais latviešu rakstnieks, kurš prozā izmantojis aizgūtus sižetus,
tēlus no mitoloģijas un kristīgajām leģendām. Viņa prozā savijas klusās lauku sētas
tēlojums ar modernās dzīves atklāsmi. Šajā krājumā iekļauti Jāņa Poruka stāsti,
noveles, fantāzijas, tēlojumi un līdzības.
ISBN 9789934081675.
Latviešu proza.

821.174-3

Priede, Dace. Kur sarkanas ogas auga : romāns / Dace Priede ; Artūra Bērziņa vāka
dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 331, [5] lpp. : faksimili, ilustrācija, plāns ; 22 cm. Bibliogrāfija piezīmēs: 324.-[332.] lpp. un [333.] lpp. - D. Priedes romāns vēsta par
17. gadsimta Alsungas novada pārvaldnieku, vācu tautības muižnieku Ulrihu fon
Šverinu, kura valdīšanas laikā novads ieguva to savdabību, kas to izceļ vēl
mūsdienās. Rūpīgi izpētītu vēsturisku faktu materiālu autore ietērpusi dzīvā un
aizraujošā stāstā par tālaika cilvēkiem – apņēmīgo Ulrihu, viņa mīļoto Barbaru,
kādu noslēpumainu priesteri un, protams, viņiem – suitu novada iedzīvotājiem.
ISBN 9789934084256. Proza. Vēsturiskā proza, latviešu. Latviešu romāni.

821.174-94

Priede, Laura. Vienmēr atgriezties : uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts /
Laura Priede ; redaktores Agnese Piļāne, Iveta Reinsone. - Rīga : Ezerrozes
grāmatas, 2019. , 2019. - 218 lpp. - Cilvēki lidostās un autoostās, atskatīdamies uz
tuvajiem, iekāpj. Vai viņi vēl satiksies? Nu Laimas Muktupāvelas romānam
''Šampinjonu derība'' (2002.) un Viļa Lācīša ''Stroika ar skatu uz Londonu'' (2010.)
piepulcējusies Lauras Priedes grāmata ''Vienmēr atgriezties''. Viņas skatījums par
latviešu viesstrādniecēm Vācijā.
ISBN 9789934587078.
Dokumentālā
proza, latviešu.

821.174-1

Račko, Karīna. Sasietā / Karīna Račko ; māksliniece Natālija Kugajevska. - [Rīga] :
[Karīna Račko], [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2019. - 365, [1] lpp. Skaistāks un sāpīgāks par to, kas reiz bijis, ir tikai tas, kas būtu varējis būt… Denīze
Veitmane ir psiholoģe, kuras dzīvē viss šķiet pedantiski sakārtots pa plauktiņiem.
Jaunajai sievietei ir veiksmīga karjera, gādīgs līgavainis un jau pēc nedēļas
paredzētas krāšņas sapņu kāzas. Lai nosvinētu vecmeitu ballīti, tveicīgā jūlija
sestdienā Denīze kopā ar labākajām draudzenēm dodas uz laukiem. Rokas
stiepiena attālumā šalc jūra, pļavās ganās zirgi, dzirkstī bezrūpīgi smiekli un rozā
šampanietis, taču pašā svinību kulminācijā negaidīti atgriežas rēgs no Denīzes
pagātnes… liktenīgais vīrietis, kurš reiz salauzis viņas sirdi. Marks Grīnfelds ir
talantīgs, ambiciozs mūziķis, kurš pirms desmit gadiem pieņēmis vilinošu
profesionālo piedāvājumu un pārcēlies uz Losandželosu. Tagad Markam visa
kārotā ir pārpārēm – slavas, naudas, dēku -, tomēr viņš joprojām nespēj aizmirst
sievieti, kuru aizbraucot pameta. Izrādās, pagātnes rētas nebūt nav sadzijušas.
Vientulīgajā zvejniekkrasta idillē no jauna uzjundī mežonīga kaisle, neatgriezeniski
vedot atpakaļ agrāko izjūtu vētrās un uguņos. Pienākuma apziņas, ilgu un
mīlestības pavedienu sasietai, Denīzei jāpieņem sarežģīts lēmums, taču… ja nu
tas, ko viņa iedomājas mīlam, patiesībā nemaz neeksistē? Vai cilvēku, kurš ir
mums līdzās, mēs redzam tādu, kāds viņš ir patiesībā? Vai arī tikai savas
interpretācijas atspulgu? Varbūt mēs katrs dzīvojam savā prātā un veidojam
attiecības nevis ar reālām būtnēm, bet gan tēliem, ko paši esam radījuši?.
ISBN 9789934199240.
Erotiskā proza, latviešu. Latviešu romāni.

821.174-1

Šlāpins. Es nemāku, komatus jeb dzejoļi grūti audzināmiem bērniem / Šlāpins ;
redaktors Kārlis Vērdiņš ; ilustratore Kristīne Martinova ; dizains: Aleksejs
Muraško. - [Rīga] : Neputns, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 82,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - "Man negribējās, lai šie dzejoļi, kas izskatās pēc
bērnu dzejoļiem, tā stilistika, ritms, atskaņas atgādina bērnu dzeju. Bet tā nav īsti
bērnu dzeja un kas tā īsti ir, es pats pateikt nevaru, negribu teikt priekšā. Bet tas,
kādā veidā noformējums, ilustrācijas, teksts, teksta izvietojums, kādā veidā tas
samulsina lasītāju prātu, man šķiet ir ļoti veiksmīgi izdarīts. Lai lasītājs mēģina tikt
ārā vai galā ar to, kas ir viņa rokās," saka Ilmārs Šlāpins.
ISBN 9789934565717.
Latviešu dzeja.

821.174-3

Varde, Rvīns. Kas te notiek : dokumentālā īsproza / Rvīns Varde ; mākslinieks
Ernests Kļaviņš ; literārā redaktore Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019.
- Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2019. - 140, [4] lpp. - Dokumentālās īsprozas skices
atspoguļo autora atmiņas, novērojumus un refleksijas. Personīgais un subjektīvais
atsedz ne vien autora individuālo pieredzi, bet lielā mērā mūsu kopējo pieredžu
spektru. Paša autora vārdiem – teksts ir izdzīvošanas mēģinājuma hronikas. Rvīns Varde (1985) ir žurnāla Rīgas Laiks šifrētājs un slejas "Vardes saraksts"
autors. Publicējies izdevumos "Benji Knewman", "Domuzīme", interneta žurnālā
"Satori" un citur.
ISBN 9789984237619.
Latviešu proza.

821.174-1

Vensko, Sandra. Pieres vieta / Sandra Vensko ; redaktors Dace SparāneFreimane. - Rīga : SIA "Dienas Grāmata", 2019. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. 91, [4] lpp. - Sandra Vensko ir rakstniece, dzejniece un dramaturģe, četrpadsmit
grāmatu autore. Pēc psiholoģiski un poētiski spriegajiem romāniem “Maigā
okupācija” (2014) un “Adele” (2019) autore atgriežas pie lasītājiem ar dzeju, kas
savā ziņā ir arī šo abu romānu pieres vieta. Poēma nobendētajiem Liepājas
slimnīcas ārstiem un cikls “astoņas tēta vēstules savai mammai” patiesas, tīras
smeldzes noti šajā krājumā paceļ apbrīnojamā augstumā. Vīrietis — ilgotais tēvs,
vīrietis — kara murgu upurlops, vīrietis — saudzējams un apbrīnots mīļotais un arī
vīrietis — asinskārais kundziņš… viņi visi ir šeit.” Dace Sparāne-Freimane.
ISBN 9789934546938.
Latviešu dzeja.

821.174-3

Zusta, Zane. Aiz durvīm : stāsti / Zane Zusta ; vāka dizaina autors Aigars Mamis ;
redaktore Jana Boikova. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , 2019. - 127, [1], 93, [1] lpp. - "Aiz durvīm" ir emocionāls stāsts par
divām sievietēm psihoterapeita kabinetā. Un par to, kas notiek, katrai esot savā
durvju pusē. Grāmata un vēstījums būvēti tā, lai lasītājs sev uzskatāmi atklātu
patiesību par patiesības divējādo dabu. - Abpusēji lasāms izdevums.
ISBN 9789934082382.
Latviešu proza.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
ZV 821.113.6-3

Helberga, Osa. Sonjas pēdējā vēlēšanās / Osa Helberga ; no zviedru valodas
tulkojusi Rute Lediņa ; redaktore Elga Rusmane ; Natālijas Kugajevskas vāka
dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. , 2015. - 287, [1] lpp. - ''Sonjas pēdējā
vēlēšanās'' ir burvīga, romantiska komēdija, kura izvilina gan smieklus, gan asaras
un kurā stāstīts gan par uzmācīgiem šķirtajiem vīriem un brīnišķīgiem
mazbērniem, gan karstām mīlas dēkām un neparastiem piedzīvojumiem. Oriģinālnosaukums: Sonjas sista vilja. - Izklaidējoša un sirsnīga grāmata par
sieviešu patiesu draudzību--uz vāka.
ISBN 9789934053955.
Zviedru
romāni.

K 821.161.1-3

Jakovļeva, Jūlija. Mednieks tieši virsū skrien : detektīvs par Staļina laiku / Jūlija
Jakovļeva ; tulkojusi no krievu valodas Lāse Vilka ; Nataļjas Kugajevskas
mākslinieciskais noformējums ; redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji,
2019. - [Silakrogs] : PNB Print. , 2019. - 352 lpp. - (Glabāt mūžīgi. Jūlijas Jakovļevas
retrodetektīvs). - Staļina laika Ļeņingrada, 1930. gads. Lielā terora mašīna jau ir
ieeļļota, notiek “tīrīšanas” – varai aizdomīgus cilvēkus atrod gan Ermitāžā, gan
milicijā. Taču līdzās Staļina lielajam ļaunumam notiek arī parasto pilsoņu
noziegumi – īpatnējas, īpaši iestudētas slepkavības, kas aizņem arī izmeklētāja
Zaiceva prātu. Kas lielajā valstī spiež pilsoņus slepkavot – greizsirdība, zaglība vai
pārdabiski spēkik Tikmēr romantiskā un skaistā pilsēta apaug ar komunālo
dzīvokļu smakām, bet terors tikai maļ un maļ...
ISBN 9789934156342.
Detektīvromāni, krievu.

Spān 821.134.23

Kabrē, Žaume. Es atzīstos : romāns / Žaume Kabrē ; no katalāņu valodas tulkojusi
Dace Meiere ; redaktors Arturs Hansons. - Rīga : Mansards, 2019. - [Viljandi,
Igaunija] : Print Best. , ©2019. - 867, [1] lpp. ; 22 cm. - “Es atzīstos” ir gara
mīlestības vēstule, ko raksta kāds, kurš gadu gadiem bijis spiests dzīvot vientulībā
starp senām grāmatām un neizsūdzētiem noslēpumiem, kāds, kurš ir mīlējis
neizmērojami un bez nosacījumiem, kāds, kurš jūtas vainīgs tuva cilvēka
vardarbīgajā nāvē, kāds, kurš nespēj saprast ļaunumu, kas caurstrāvo visu
Rietumu vēsturi. Žaume Kabrē (Jaume Cabré, dzimis Barselonā 1947. gadā) ir

viens no izcilākajiem, visvairāk tulkotajiem un pasaulē lielāko atzinību guvušajiem
katalāņu rakstniekiem, savukārt “Es atzīstos” tiek ierindots mūsu gadsimta
spožāko romānu vidū.
ISBN 9789934122279.
Spāņu romāni. Kataloņu
romāni.
Amer
821.111(73)-3

Konstantīna, Liva. Kad tevi redzēju pēdējo reizi : romāns / LIva Konstantīna ; no
angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga :
Kontinents, [2019]. - 412 lpp. - Keita uzzina, ka viņas māte ir noslepkavota pati
savās mājās. Šajā brīdī vairāk nekā jebkad Keitai ir vajadzīgs atbalsts. Viņa uzaicina
savu labāko draudzeni Blēru uz bērēm. Taču tajā pašā vakarā Keitu pārņem
šausmas – viņa saņem īsziņu ar tekstu: “Kad es būšu ticis ar Tevi galā, Tu vēlēsies,
kaut šodien pati būtu apglabāta.” Spriedze aug un kļūst teju neizturama. Kāds liek
Keitai domāt, ka viņa pamazām zaudē veselo saprātu, un to sāk ievērot arī viņas
tuvinieki. Slepkava var būt ikviens – draugs, kaimiņš, mīļotais. Lai kurš tas arī būtu,
ir skaidrs, ka nākamais upuris būs Keita... Ar romānu ''Kad tevi redzēju pēdējo
reizi'' Liva Konstantīna strauji turpina grāmatā “Plēsoņa” iesākto un paceļ latiņu
vēl augstāk, radot psiholoģiskas spriedzes pilnu stāstu, kurā nevainīgu cilvēku
dzīve – un vienas sievietes veselais saprāts – balansē uz bezdibeņa malas. - Liva
Konstantīna ir māsu Linnas un Valērijas Konstantīnu literārais
pseidonīms.
ISBN 9789984359571.
Psiholoģiskās spriedzes proza,
amerikāņu.

Angl 821.111-3

Korija, Džeina. Neskaties uz mani : romāns / Džeina Korija ; no angļu valodas
tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. Rīga : Kontinents, 2019. - [Silakrogs] : PNB Print. - 464 lpp. ; 21 cm. - Tas notiek
atkal. Atkal esmu kļuvusi par slepkavu pret pašas gribu... Satiekot Eliju, jebkurš
nospriestu, ka viņa ir laimīga sieviete. Pievilcīga, situēta, mīlošas ģimenes
ieskauta... Itin neviens nenojauš, ka aiz spožās fasādes slēpjas sagrauta dvēsele.
Elijas laulība ir uz sabrukuma robežas – vīra kārtējā dēka liek sabirst gabalos viņas
ideālās sievas tēlam. Tomēr vēl sāpīgāks ir kāds pagātnes notikums, kuru Elija
nespēj aizmirst. Notikums, kurš sagrāva viņas dzīvi un pēc kura viņa turpināja
eksistēt vien kā pašas ēna. Kad Elijas mājās notiek nelaimes gadījums, pagātnes
atmiņas ietriecas gluži kā duncis krūtīs. Viņa saprot – nekas vēl nav beidzies. Šim
rēbusam jātiek atrisinātam, pat ja tas maksās dzīvību... Džeina Korija ir
pasaulslavena spriedzes romānu rakstniece, autore tādiem ikoniskiem trilleriem
kā Mana vīra sieva, Asinsmāsas un Vīrs, kura nav. Korija ar apbrīnojamu
meistarību atklāj iekšējās dilemmas, kas plosa ikvienu no mums un liek balansēt
uz labā un ļaunā robežas. Romānā autore soli pa solim atklāj kādas ģimenes
traģēdiju, kura varēja arī nenotikt – ja, cīnoties ar bailēm, cilvēki būtu izvēlējušies
mīlestību, nevis naidu.
ISBN 9789984359564.
Psiholoģiskās spriedzes
proza, angļu.

Angl 821.111-3

Moja, Džodžo. Joprojām es : romāns / Džodžo Moja ; no angļu valodas tulkojusi
Karīna Tillberga ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2019]. - 399, [1] lpp. - Lūisa Klārka zina tik daudz... Lū zina, cik
jūdzes šķir viņas istabiņu Ņujorkā no mīļotā Sema mājas Londonā. Un zina, ka
jaunais darbadevējs ir labs cilvēks, bet viņa sievai ir kāds noslēpums. Tomēr Lūisa
nezina, ka drīz satiks vīrieti, kurš tik ļoti atgādinās kādu, ko viņa reiz mīlējusi. Un
Lū nezina, kā rīkoties. Skaidrs ir tikai viens: jebkura viņas izvēle mainīs visu...
Džodžo Moja ir rakstniece un žurnāliste. Viņas grāmatas ir kļuvušas par
bestselleriem visā pasaulē, tās tulkotas četrdesmit sešās valodās un pārdotas
miljonos eksemplāru. Romāns “Joprojām es” uzskatāms par noslēdzošo daļu
triloģijai, kuras galvenā varone ir Lūisa Klārka un kuru aizsāka darbi “Pirms atkal

tiksimies” un “Pēc tevis”. - Romāns ''Joprojām es'' ir triloģijas par Lūisu Klārku
trešā
grāmata.
(''Pirms
atkal
tiksimies''
un
''Pēc
tevis'').
ISBN 9789934082603.
Angļu romāni
Zv 821.113.6-3

Nesers, Hokans. Pavisam cits stāsts : kriminālromāns / Hokans Nesers ; no
zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava
Švanka ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 542, [1]
lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - 2007. gada jūlijā pie kriminālinspektora
Barbaroti durvīm uzrodas vēstule, kurā tiek detalizēti aprakstīta slepkavība, kas
notiks viņu pašu klusajā pilsētā. Kad policijai izdodas atrast vēstulē minēto cilvēku,
tas jau ir miris. Pienāk otra vēstule, pēc tam trešā un ceturtā, un sākas
ātrumsacīkstes, lai apturētu noziedznieku, pirms tas paspēj izpildīt vēstulēs solīto.
Tiek atrasta anonīma dienasgrāmata, kurā ir aprakstīts kāds pirms pieciem
gadiem Francijā noticis incidents. Un Barbaroti nav nepieciešams ilgs laiks, lai
saprastu, ka dienasgrāmatā minētie cilvēki ir tie paši, kuru dzīvība šobrīd ir
briesmās.
ISBN 9789934080784.
Detektīvromāni, zviedru

Fr 821.133.1-3

Vēra, Ruta. Sieviete no desmitās kajītes : romāns / Ruta Vēra ; no angļu valodas
tulkojusi Adriana Dzērve ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ;
redaktore Margita Krasnā ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 350, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu
klubs). - Tas bija iecerēts kā īsts sapņu ceļojums. Ziemeļblāzma. Ekskluzīvs
prezentācijas brauciens ar luksusa kruīza kuģi kopā ar preses pārstāvjiem, un Lo
Bleklokai tā vienlaikus ir iespēja atgūties pēc šokējoša pārdzīvojuma. Tomēr viss
izvēršas pavisam citādi... Pamodusies no kliedziena, Lo saspringti ieklausās naktī
un dzird skaļu šļakstu, it kā no blakus kajītes jūrā tiktu izsviests cilvēka ķermenis.
Izsteigusies ārā, viņa pārliecas pār margām un pamana ūdenī šūpojamies kādu
gaišu apveidu. Taču blakus esošajā kajītē neviens nav iemitināts, turklāt visi kuģa
pasažieri ir uz vietas. Bezmiega nomocītā, satrauktā un arvien pieaugošas
spriedzes pārņemtā Lo spiesta samierināties ar domu, ka droši vien kļūdījusies.
Bet ja nu tomēr uz kuģa atrodas slepkava? Un viņa ir vienīgā lieciniece... Kā lai
aptur slepkavu, ja neviens netic tā esamībai?.
ISBN 9789934080760.
Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu. Detektīvromāni, angļu.

DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ
K 821.161.1-3

Данилова, Анна. Стану рыжей и мертвой, как ты : роман : психологический
детектив / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2019. , 2019. - 288 с. - (Эффект
мотылька. Детективы Анны Даниловой). - Следователь Дмитрий Дождев
подбирает у своего подъезда девушку, которая называет себя Линой Круль.
Лина рассказывает ему странную историю о том, что она приехала на
похороны родственницы, но по дороге, в лесу, на нее напали и ограбили.
Теперь она хочет, чтобы преступника наказали — в этом ей и должен помочь
Дождев. И хотя поначалу Дмитрий, влюбившись в девушку, соглашается,
после ее отъезда он начинает понимать, что вся ее история шита белыми
нитками, а сама она – совсем не та, за кого себя выдает. - 16+.
ISBN 9785041032784.
Psiholoģiskā proza. Detektīvromāni, krievu.
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Леонов, Николай. Папа с прицепом : повесть / Николай Леонов, Алексей
Макеев. - Москва : Эксмо, 2019. - 352 с. - (Черная кошка). - У студента Никиты
неожиданно объявился родной отец, далеко не бедный предприниматель.
Парень обрадовался: теперь их с матерью жизнь начнет налаживаться. Но
счастье длилось недолго - вскоре мужчину нашли мертвым в собственном

гараже. По совету друзей Никита обратился за помощью к полковнику МВД
Гурову, и тот взялся расследовать это дело. Следы привели сыщиков в
Череповец, где убитый занимался продажей металла. Неужели обычная
месть конкурентов? Эта версия казалась правдоподобной, пока Гуров и
Крячко не вышли на крупного воротилу, контролирующего тайные схемы
криминального бизнеса…. - 16+.
ISBN 9785041046231.
Detektīvromāni,
krievu.
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Маринина, Александра. Другая правда : роман в 2 томах / Александра
Маринина. - Москва : Эксмо, 2019. , 2019. - 352 с. - 50-й, юбилейный роман
Александры Марининой.Впервые Анастасия Каменская изучает старое
уголовное дело по реальному преступлению. Осужденный по нему до сих
пор отбывает наказание в исправительном учреждении.С детства мы
привыкли верить, что правда – одна. Она?– как белый камешек в куче
черного щебня. Достаточно все перебрать, и обязательно ее найдешь –
единственную, неоспоримую, безусловную правду… Но так ли это?Когда-то
давно в московской коммуналке совершено жестокое тройное убийство
родителей и ребенка. Подозреваемый сам явился с повинной. Его
задержали, состоялось следствие и суд.По прошествии двадцати лет старое
уголовное дело попадает в руки легендарного оперативника в отставке
Анастасии Каменской и молодого журналиста Петра Кравченко. Парень
считает, что осужденного подставили, и стремится вывести следователей на
чистую воду. Тут-то и выясняется, что каждый в этой истории движим своей
правдой, порождающей, в свою очередь, тысячи видов лжи…. - 16+.
Том 1.
ISBN 9785041046361.
Detektīvromāni, krievu.
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Маринина, Александра. Другая правда : роман в 2 томах / Александра
Маринина. - Москва : Эксмо, 2019. , 2019. - 352 с. - 50-й, юбилейный роман
Александры Марининой. Впервые Анастасия Каменская изучает старое
уголовное дело по реальному преступлению. Осужденный по нему до сих
пор отбывает наказание в исправительном учреждении. С детства мы
привыкли верить, что правда – одна. Она?– как белый камешек в куче
черного щебня. Достаточно все перебрать, и обязательно ее найдешь –
единственную, неоспоримую, безусловную правду… Но так ли это? Когда-то
давно в московской коммуналке совершено жестокое тройное убийство
родителей и ребенка. Подозреваемый сам явился с повинной. Его
задержали, состоялось следствие и суд. По прошествии двадцати лет старое
уголовное дело попадает в руки легендарного оперативника в отставке
Анастасии Каменской и молодого журналиста Петра Кравченко. Парень
считает, что осужденного подставили, и стремится вывести следователей на
чистую воду. Тут-то и выясняется, что каждый в этой истории движим своей
правдой, порождающей, в свою очередь, тысячи видов лжи…. - 16+. Том
2.
ISBN 9785041050139.
Detektīvromāni, krievu
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Мартова, Людмила. Дьявол кроется в мелочах : роман / Людмила Мартова.
- Москва : Эксмо, 2019. , 2019. - 320 с. - (Детективный роман). - Соня
Менделеева подозревала, что в соседской квартире творится неладное.
Иначе почему пожилого отца и его не вполне здорового сына так давно не
видно? Соня не зря беспокоилась: оказалось, что соседей нет в живых,
правда, причины смерти вполне естественные. Но почему тогда в их
совершенно обычной квартире двойные сейфовые двери? Что за сокровище
она скрывает? По найденному дневнику Соня поняла, что это прижизненное
издание стихов знаменитого английского поэта Уильяма Блейка. Но как

редчайший раритет попал к соседям и где теперь его искать? Соня не знала,
что вместе с ответами на эти вопросы она найдет и главного мужчину в своей
жизни…. - 16+.
ISBN 9785041053895.
Detektīvromāni, krievu.
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Нестерова, Наталья. Дом учителя : роман / Наталья Нестерова. - Москва :
АСТ, 2019. , 2019. - 320 с. - (Пазлы. Истории Натальи Нестеровой). (Разговор
по душам). - Как ни горько это признавать, но многие женщины, чьи дети
покидают отчий дом, теряют почву под ногами. Куда теперь себя девать?
Готовить завтраки, собирать в школу, стирать и чинить рваные джинсы,
мазать зеленкой разбитые коленки, проверять уроки и ходить на классные
собрания больше не нужно. Ну, а что тогда делать? "Судьба человека есть
его характер", - много лет назад утверждал философ Гераклит. И Анна
Аркадьевна, главная героиня романа, женщина, всю жизнь полагавшаяся
только на себя, решила начать новую жизнь. Но это оказалось не так-то
просто, как она думала... - 16+.
ISBN 9785171169503. . - ISBN
9785171169510.
Krievu romāni.
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Рой, Олег. Запасной козырь : роман / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2019. - 320
c. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). - Борис Козырев не
планировал становиться героем — он мечтал о спортивной карьере и счастье
с любимой девушкой. Но судьба распорядилась по-другому. Чтобы спасти
свою семью, он вынужден пойти на сотрудничество со спецслужбами и
рисковать собственной жизнью. Борис — запасной козырь в крупной
антитеррористической операции, и только от него зависит то, удастся ли
избежать жертв среди мирного населения. - 16+.
ISBN 9785041052898.
Krievu romāni.
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Шувалов, Александр. Самый опасный человек : роман / Александр
Шувалов. - Москва : Эксмо, 2019. - 288 c. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный
военным разведчиком). - У Николая Большакова богатый послужной список:
операции в Европе, ЮАР, Афганистане и других странах. Ценный разведчик,
редкий профессионал. Но на этот раз ему не повезло. Николая выдал
перебежчик, и разведчика задержали прямо в аэропорту. А дальше –
уговоры, запугивание и предложение работать на разведку чужой страны.
Но Большакова голыми руками не возьмешь. Что ж, ему дают время
подумать… в подвале тайной тюрьмы. На счастье, соседом Николая по
камере оказался его старый знакомый, с которым ему не раз приходилось
пересекаться в разных точках земного шара. Вербовщики и не подозревают,
что сами же запустили страшный механизм ответного удара…. - 16+. - Роман
о политических войнах и их тайных участниках – агентах ГРУ и западных
спецслужб. Уникальная возможность познакомиться с секретными
механизмами сложной работы разведчика.
ISBN 9785041045760.
Krievu romāni.
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