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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
BIBLIOTĒKAS. BIBLIOTĒKZINĀTNE
02(05)

Rīgas Centrālā bibliotēka. Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2017 / Rīgas
Centrālā bibliotēka ; sastādītāja Inta Sallinene ; redkolēģija: Dzidra Šmita,
Doloresa Veilande, Andra Vīta, Gida Zepkāne, Inta Sallinene ; redaktore Agra
Turlaja ; Dzidras Šmitas ievadvārdi ; māksliniece Daiga Brinkmane ; tulkojusi
Valerija Zirdziņa. - Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2018]. - Rīga : Veiters
korporācija. , [2018]. - 167, [1] lpp. : il., ģīm., tab. ; 30 cm. - (Rīgas Centrālās
bibliotēkas gadagrāmata , 1691-1377 ; 2017). - Svarīgāko notikumu hronika: 154.161. lpp. . - Publikācijas par Rīgas centrālo bibliotēku 2017. gadā: 162.-164. lpp. Kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934871429. ISSN 1691-1377.

DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS
004.94

Aizstrauta, Dace. Integrētais tehnoloģiju pieņemšanas un ilgtspējas
novērtēšanas modelis : promocijas darba kopsavilkums / Dace Aizstrauta ;
zinātniskais vadītājs Egils Ginters ; recenzenti Artis Teilāns, Jānis Bičevskis, Ivans

Kastilja Rodrigess. - Valmiera : Vidzemes Augstskola, 2018. - 38.lpp. : ilustrācijas,
diagrammas, tabulas. ISBN 9789984633473.
Novērtējums - Tehnoloģijas.
Sociotehniskās sistēmas. Ilgtspējīgas tehnoloģijas. Modelēšanas metodes.
004.94

Aizstrauta, Dace. Integrated Technology Acceptance and Sustainability
Assessment Model : Summary of Doctoral Thesis / Dace Aizstrauta ; scientific
advisor Egils Ginters ; reviewers Artis Teilāns, Jānis Bičevskis, Ivans Kastilja
Rodrigess. - Valmiera : Vidzeme University of Applied Sciences, 2018. - 40 pages :
illustrations,
charts,
tables.
Bibliography:
p.
36-40.
ISBN
9789984633480.
Novērtējums - Tehnoloģijas. Sociotehniskās sistēmas.
Ilgtspējīgas tehnoloģijas. Modelēšanas metodes.

004.6

Ethnography for a Data-Saturated World / edited by Hannah Knox and Dawn
Nafus. - Manchester : Manchester Univeristy Press, 2018. - xiii, 279 pages :
illustrations. - (Materialising the Digital).
ISBN 9781526134974.
Lielie dati.
Datizrace.

004.9

Gregory, Jason. Game Engine Architecture / Jason Gregory. - Third edition. - Boca
Raton : Taylor & Francis, CRC Press, 2018. - xviii, 1200, [21] pages : illustrations. Includes bibliographical references and index.
ISBN 9781138035454.
Datorspēles - Programmēšana. Programmatūras arhitektūra. Datorspēles Dizains.

KULTŪRA
008

Harari, Yuval Noah. Sapiens : a brief history of humankind / Yuval Noah Harari ;
translated by the author, with the help of John Purcell and Haim Watzman. London : Vintage Books, 2015. - x, 498 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Ietver
bibliogrāfiju un rādītāju. - Teksts angļu valodā, tulkots no ivrita. - "First published
by Harvill Secker in 2014"--Titullapas otrā pusē.
ISBN 9780099590088.
Civilizācija - Vēsture. Cilvēka evolūcija - Vēsture. Cilvēka evolūcija - Sociālie
aspekti. Sociālā evolūcija. Kognicija un kultūra. Tehnoloģija un civilizācija Vēsture.

VISPĀRĪGI UZZIŅU IZDEVUMI
030

Nacionālā enciklopēdija / galvenais redaktors Valters Ščerbinskis ; redaktores:
Anda Feščenko, Ilze Fogele, Ieva Heimane [un vēl 3 redaktori] ; dizainere Anna
Aizsilniece ; personu rādītāja veidotāja Elita Egle ; konsultants Valdis Veilands. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.
- 862 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 25 cm. - Nacionālās
enciklopēdijas sējums "Latvija" iekārtots tematiski un tas izceļ plašu faktoloģisko
pārskatu par valsti pēc neatkarības atjaunošanas. Izdevuma saturu veido šādas
sadaļas: vispārīgas ziņas par valsti, vēsture, daba, kultūra, izglītība, zinātne, valsts
iekārta un pārvalde, demogrāfija, tautsaimniecība, veselība, sociālā aizsardzība,
komunikācija, grāmatniecība un poligrāfija, reliģija un baznīca, sports, kā arī
pielikumi. Enciklopēdijai ir vairāk nekā 250 šķirkļu un vairāk nekā 1000 ilustrāciju
(kartes, fotouzņēmumi, gleznu reprodukcijas, diagrammas, tabulas). Visu šķirkļu
autori (kopumā vairāk nekā 200) ir attiecīgo tēmu un jomu vadošie speciālisti
Latvijā, vairumā gadījumu - zinātnieki.
ISBN 9789984850610.

ORGANIZĀCIJAS UN CITAS APVIENĪBAS
061.2(474.3)

Zirnis, Egīls. Rīgas Latviešu biedrība trijos gadsimtos / Egīls Zirnis ; mākslinieks
Andris Lamsters ; fotogrāfijas: Gerda Buša, Inese Raubišķe, Inta Lankovska un
Rīgas Latviešu biedrības arhīvs. - Rīga : Madris, 2018. , 2018. - 63, [1] lpp. :
ilustrācijas, fotogrāfijas. - Rīgas Latviešu biedrības Goda biedri: 60.-63. lpp. . Izmantotā literatūra: [64.] lpp. - Grāmata veltīta Rīgas Latviešu biedrības
150.gadskārtai. No 1868.gada līdz 2018.gadam noiets sarežģīts ceļš. Rīgas
Latviešu biedrības darbības vēsturē ir trīs lieli posmi - līdz Latvijas valsts
dibināšanai, starpkaru Latvija un laiks pēc neatkarības atjaunošanas. Autors
izstaigājis visus šos posmus un atklājis, ka biedrības dzīve, izmantojot uzkrāto
pieredzi, ir nepārtraukta virzība uz jauno, uz pārmaiņām, uz savu sakņu
turpināšanu. - "Rīgas Latviešu biedrībai 150" -- grāmatas priekštitullapā. . Izstādes "Rīgas Latviešu biedrībai 150" stendu plakātu fotoattēli. Mākslinieks Artis
Rutks.
ISBN 9789984311845.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
122/129

122/129

174

Ennšē, Dāgs Eisteins. Nemirstības vēsture : no Jēzus augšāmcelšanās līdz
zombijiem, antioksidantiem un ugunī ieliktiem bērniem / Dāgs Eisteins Ennšē ;
no norvēģu valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; redaktore Elīna Kokareviča. Rīga : u.c., 2018. - 272 lpp. : ilustrācijas. - Literatūra: 241.-251. lpp. . - Izmantotie
citātu avoti: 251. lpp. . - Piezīmes: 252.-272. lpp. - "Kas vēlas dzīvot mūžīgi?” reiz
dziedāja slavenais mūziķis Fredijs Merkūrijs. Šī nemirstīgā jautājuma vadīts,
reliģijas vēstures pētnieks Dāgs Eisteins Ennšē (Dag Øistein Endsjø) grāmatā
„Nemirstības vēsture” cenšas rast atbildes uz jautājumu par mūžīgās dzīvības
esenci. Stāsti par nemirstību parāda, kā ir mainījusies izpratne par mūžīgas
dzīves iegūšanu, sākot ar grēksūdzēm, dievišķiem brīnumiem līdz pat
detalizētiem do-it-yourself aprakstiem. Nemirstība ir stāsts par dziedniecību un
kanibālismu, saldētavām un pazušanām, seksu ar dieviem un mūžīgām
mocībām. Taču vēl vairāk nemirstība ir stāsts par cilvēku cerībām, bailēm no
neziņas un nāves un priekšstatiem par to, kāda varētu būt ideālā pasaule. Oriģinālnosaukums: Udodelighetens historie. - Dažādi mīti un priekšstati
raksturīgi ne tikai senajām civilizācijām, tie arī šodien ietekmē mūsu domāšanu
un ikdienu, tai skaitā priekšstatus par nemirstību. Dāgs Eistens Ennšē, sākot ar
nemirstīgo dvēseli grieķu reliģijā un nemirstīgo ķermeni kristietībā līdz pat
vampīriem un zombijiem mūsdienās, iezīmē robežas starp reliģiju, literatūru,
zinātni un populāro kultūru, kas atklājas dialogā ar mūsu ikdienišķajiem
centieniem dzīvot un būt mūžīgi jauniem – sportošanu, veselīgu uzturu un
plastisko ķirurģiju. Vai ir iespējams apturēt ķermeni no novecošanasl Kas notiks
tad, ja laiks zaudēs varu pār mumsi Un kas patiesībā atšķir Jēzus augšāmcelšanos
no zombijiem, ko var vērot neskaitāmos seriālos un par kuriem var lasīt
grāmatāst Tie ir jautājumi, kurus autors uzdod grāmatas gaitā.
ISBN
9789934861130.
Renārs, Gērijs R. Visuma pazušana : atklāta saruna par ilūzijām, iepriekšējām
dzīvēm, reliģiju, seksu, politiku un piedošanas brīnumu / Gērijs R. Renārs ;
priekšvārds D. Patriks Millers. - Rīga : Madris, [2018]. , ©2018. - 357 lpp. ; 24 cm.
- Rādītājs: [354.]-355. lpp. - Oriģinālnosaukums: The Disappearance of the
Universe.
ISBN 9789984311722.
Johnson, Craig E. Organizational Ethics : a practical approach / Craig E. Johnson.
- 4th edition. - Los Angeles : SAGE, 2019. - xxiv, 453 pages. - Uz vāka:

159.922

International Student Edition.
ISBN 9781544327853.
Biznesa ētika. Organizāciju kultūra. Ētika.
Levin, Diane E. So Sexy so Soon : the new sexualized childhood and what
parents can do to protect their kids / Diane E. Levin, Jean Kilbourne. - New York :
Ballantine Books, 2009. - x, 226 pages. - Presents a guide to raising children with
a healthy attitude toward sex and sexuality in a culture that provides a skewed
sense of body image, role models, and the makeup of healthy intimate
relationships.
ISBN 9780345505071.
Bērni - Amerikas Savienotās Valstis - Sociālais stāvoklis. Sekss - Sociālie
aspekti. Plašsaziņas līdzekļi un bērni. Vecāki un bērns. Sekss plašsaziņas
līdzekļos. Sekss masu kultūrā.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
274 (474.3)

Ceipe, Gundars. Dieva tautas dzimšana. Latvieši / Gundars Ceipe ; māksliniece
Anna Ceipe ; literārā redaktore Gita Bērziņa. - Trešais laidiens. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2018. - Rēzekne : Latgales druka. - 99 lpp. : ilustrācijas,
kartes ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 98.-99. lpp. - Šis ir latviešu teologa un vēsturnieka
Dr.hist. Gundara Ceipes grāmatas "Dieva tautas dzimšana. Latvieši" trešais
laidiens. Grāmatas pirmie divi laidieni tika nodrukāti 2014. un 2015. gadā. Jaunās
tirāžas tekstā ir veikti minimāli labojumi un novērsta viena faktoloģiska kļūda. Šī
grāmatas tirāža veltīta Latvijas valstiskuma simtgadei. Autors šajā grāmatā aicina
lasītāju citām acīm ieskatīties latviešu tautas vēsturē, īpaši pievēršot uzmanību
latviešu kā kultūras nācijas formēšanās procesiem. Par atskaites punktu ir izvēlēts
laiks pēc Ziemeļu kara beigām - 18. gadsimta pirmā puse, kad Vidzemes latvieši
iesaistījās Brāļu draudzē jeb hernhūtiešu atmodas kustībā un dibināja pirmās
patstāvīgās latviešu organizācijas. - Grāmatā izmantotas Imanta Prēdeļa, Arta
Dāmja,
Kristofa
Reihela
(Christoph
Reichel)
fotogrāfijas.
ISBN
9789934183232.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA
316.4

Europe. After 100 Before / editors Aiva Rozenberga, Inna Šteinbuka, Žaneta
Ozoliņa ; cover design by Kristīne Plūksna-Zvagule ; English language editor
Katrīna Daina Baltmane ; preface: Vaira Vīķe-Freiberga ; European Commission
Representation in Latvia, Latvian Institute, Latvian Political Science Association. Rīga : Zinātne, 2018. - 255 lpp. : diagrammas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija
rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Krājumā iekļauti Eiropas Komisijas
pārstāvniecības Latvijā, Latvijas Institūta un Latvijas Politologu biedrības 2018.
gada 7. maijā kopīgi rīkotās konferences "Eiropa. Pēc 100 Pirms" (Europe. After
100 Before) materiāli. Konference pulcēja pārstāvjus no valstīm, kuras parādījās
Eiropas politiskajā kartē Pirmā pasaules kara beigās. Eksperti un pilsoniskās
sabiedrības pārstāvji no Austrijas, Igaunijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas,
Ukrainas un citām valstīm sniedza savu redzējumu un dalījās ar labās prakses
piemēriem, ko šīs valstis tagad un nākamajos 100 gados var dot Eiropai –
mieram, demokrātijai un izaugsmei.
ISBN 9789934549502.

SOCIĀLĀ PSIHOLOGIJA. SOCIĀLĀ UZVEDĪBA
316.6

Sudraba, Velga. Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija / Velga
Sudraba, Kristīne Mārtinsone ; recenzenti: Dr.med. Dainis Balodis, Juris Dragūns,
Dr.psych. Maija Zakriževska ; literārā redaktore Inga Lievīte ; vāka dizaina autors
Modris Brasliņš ; priekšvārds: Dr.med. Inga Millere. - Rīga : RSU, 2018. - 175, [1]
lpp. : diagramma, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 154.-164. lpp.
- Grāmata ir pirmais mēģinājums sniegt latviešu valodā plašu pārskatu par
terapeitiskajām un konsultatīvajām grupām, kas tiek veidotas dažādās vidēs un
ar atšķirīgiem mērķiem. Tajā ir apvienotas galvenās idejas par grupu
konsultēšanu un psihoterapiju vēsturiskā griezumā, un tā ir izveidota, lasītājiem
draudzīgā veidā apvienojot teoriju un pieredzi. Autores parāda un izceļ
problēmas, kas rodas konsultēšanā un grupu terapijā, un ieteic praktiskus,
pieredzē un pētījumos pamatotus risinājumus. Grupu psihoterapija ir
daudzšķautnains fenomens, kas nav reducējams konkrētu noteikumu virknē.
Grāmatā ir aprakstītas vadlīnijas, kas ir elastīgi piemērojamas dažādās situācijās.
Grāmata būs noderīga dažādu jomu profesionāļiem un topošajiem speciālistiem,
kuru ikdienas darbs ir saistīts ar grupu vadīšanu.
ISBN 9789934563249.
316.6
Goleman, Daniel. Social Intelligence : the new science of human relationships /
Daniel Goleman. - London : Arrow Books, 2007. - 403 pages. - Presents a
synthesis of the findings in biology and brain science, revealing a fundamental
discovery: we are designed for sociability, constantly engaged in a 'neural ballet'
that connects us brain-to-brain with those around us. This work explains the
surprising accuracy of first impressions, the basis of charisma and emotional
power, and more.
ISBN 9780099464921.
Sociālais intelekts. Emocijas. Empātija. Starppersonu attiecības.
SOCIĀLĀ KOMUNIKĀCIJA. KOMUNIKĀCIJAS SOCIOLOĢIJA
316.77

316.774

Abidin, Crystal. Internet Celebrity : understanding fame online / by Crystal
Abidin. - First edition. - United Kingdom : Emerald Publishing ; North America,
2018. - xxii, 169 pages : illustrations ; 20 cm. - (SocietyNow). - Includes
bibliographical references (pages 101-156) and index. - "The face of internet
celebrity is rapidly diversifying and evolving. Online and mainstream celebrity
culture are now weaving together, such that breakout stars from one-hit viral
videos are able to turn their transient fame into a full-time career. This book
presents a framework for thinking about the different forms of internet
celebrity that have emerged over the last decade, taking examples from the
Global North and South, to consolidate key ideas about cultures of online fame.
It discusses the overall landscape, developments and trends in the internet
celebrity economy, and cross-cultural lessons on global internet celebrity"--Back
cover.
ISBN 1787560791. . - ISBN 9781787560796.
Internets - Sociālie aspekti. Tiešsaistes identitātes. Komunikācija un kultūra.
Slavenības.
Bakardjieva, Maria. Internet society : the Internet in everyday life / Maria
Bakardjieva. - London : SAGE Publications, 2005. - xi, 220 lpp. ; 24 cm. - Bibliogr.:
201.-213. lpp. - Internet Society investigates Internet use and its implications for
society through insights into the daily experiences of ordinary users. Drawing on
an original study of non-professional, 'ordinary' users at home, this book
examines how people interpret, domesticate, and creatively appropriate the
Internet by integrating it into the projects and activities of their everyday lives. Ietver rād.
ISBN 0761943382. . - ISBN 0761943390. . - ISBN 9780761943396.
Informācijas sabiedrība. Internets. Internets - Sociālie aspekti.

316.774

boyd, danah. It's Complicated : the social lives of networked teens / Danah
Boyd. - New Haven : Yale University Press, 2014. - xi, 281 lpp. ; 22 cm. - Ietver
bibliogrāfiju (245.-266. lpp.) un rādītāju (273.-281. lpp.). - An essential read,
written by a leading expert, for anyone who wants to understand young
people's use of social media.
ISBN 9780300166316.
Internets un pusaudži. Tiešsaistes sociālie tīkli. Jaunieši - Sociālā dzīve un
paražas.
316.774
Exploring the Roots of Digital and Media Literacy through Personal Narrative /
edited by Renee Hobbs. - Philadelphia, Pennsylvania : Temple University Press,
2016. - vi, 255 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās, rādītājs:
[243.]-255. lpp. - "Exploring the Roots of Digital and Media Literacy through
Personal Narrative provides a wide-ranging look at the origins, concepts,
theories, and practices of the field. This unique, exciting collection of essays by a
range of distinguished scholars and practitioners offers insights into the scholars
and thinkers who fertilized the minds of those who helped shape the theory and
practice of digital and media literacy education. Each chapter describes an
individual whom the author considers to be a type of "grandparent." By weaving
together two sets of personal stories--that of the contributing author and that
of the key ideas and life history of the historical figure under their scrutiny-major concepts of digital media and learning emerge"--Sniedz izdevējs.
ISBN 9781439911587.
Medijpratība. Digitālie mediji. Plašsaziņas līdzekļi - Filozofija.
316.774
Jenkins, Henry. Confronting the Challenges of Participatory Culture : media
education for the 21st century / Henry Jenkins (P.I.) with Ravi Purushotma ... [et
al.]. - Cambridge, MA : The MIT Press, 2009. - xv, 129 p. ; 21 cm. - (The John D.
and Catherine T. MacArthur Foundation Reports on Digital Media and Learning).
- Includes bibliographical references.
ISBN 9780262513623.
Plašsaziņas līdzekļi un kultūra. Medijpratība. Plašsaziņas līdzekļi izglītībā.
316.77
The Oxford Handbook on the Science of Science Communication / edited by
Kathleen Hall Jamieson, Dan Kahan, Dietram Scheufele. - New York, NY, United
States of America : Oxford University Press, 2017. - xxii, 486 lpp. : ilustrācijas ; 27
cm. - (Oxford library of psychology). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - On topics
from genetic engineering and mad cow disease to vaccination and climate
change, this Handbook draws on the insights of 57 leading science of science
communication scholars who explore what social scientists know about how
citizens come to understand and act on what is known by science. ISBN
9780190497620.
Komunikācija zinātnē. Zinātne.
Uzziņu līdzekļi.
316.77
Wiesinger, Susan. Digital Literacy : a primer on media, identity, and the
evolution of technology / Susan Wiesinger with Ralph Beliveau. - New York :
Peter Lang, 2016. - vi, 179 pages ; 26 cm. - Includes bibliographical references
(pages 171-173) and index. - This textbook takes a well-rounded view of the
evolution from media literacy to digital literacy to help students better
understand the digitally filtered world in which they live.
ISBN 9781433128219 (pbk. : alk. paper).
Informācijas tehnoloģija - Sociālie aspekti. Informācijas sabiedrība. Digitālie
mediji - Sociālie aspekti.
POLITIKA. POLITOLOĢIJA
321(474.3)

Ījabs, Ivars. Atgūtā Demokrātija Nr.2 : politiskā publicistika 2012-2018 / Ivars
Ījabs ; redaktore Astra Feldmane ; Martas Hercas dizains. - Ķekava : Lasītava, 2018.
, ©2018. - 248, [1] lpp. ; 21 cm. - Grāmatā ir apkopota daļa no politologa I. Ījaba

publicētajiem rakstiem laika posmā no 2012. līdz 2018. gadam, kas lasāmi
izdevumos "Rīgas Laiks", "Klubs", "Playboy", "Laiks Pasaulei", "Latvijas intereses
Eiropas Savienībā" un portālā "Satori". Raksti ir par konkrētām situācijām un
notikumiem, kas tieši vai netieši ir ietekmējuši Latvijas sabiedrisko dzīvi. ISBN
9789934872853.
Latvija - Politika un pārvalde - 21 gs.
327

Klišs, Pēteris. Latvijas interešu pārstāvēšana Apvienoto Nāciju Organizācijā /
Pēteris Klišs ; vāka noformējums: Inese Gura. - [Rīga] : [Sava grāmata], 2018. ,
2018. - 190 lpp. : tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 166.-190. lpp. - Galvenā
uzmanība darbā pievērsta Latvijas līdzdalībai Apvienoto Nāciju Organizācijā:
izanalizēta interešu pārstāvēšana kopš Latvijas uzņemšanas globālajā
starptautiskajā organizācijā; iztirzāta Latvijas dalība ANO; atspoguļota tās
pozīcija diskusijās par ANO reformām. Veiktais pētījums ir Latvijas dalības ANO
pieredzes apkopojums un ar to saistīto problēmu sistemātisks izklāsts, kas var
kalpot par uzziņu materiālu plašam interesentu lokam. Pētījuma materiāls ir
izmantojams mācību procesā vēstures, politoloģijas, sabiedrības vadības un citu
zinātņu nozaru studentiem. Latvijas dalības ANO izvērtējuma nostādnes var
izmantot arī valsts institūciju darbinieki un pētnieki, kas nodarbojas ar globālo
procesu un Latvijas ārpolitikas analīzi.
ISBN 9789934552724.
Latvija - Starptautiskās attiecības.
327
Deterring Russia in Europe : defence strategies for neighbouring states /
edited by Nora Vanaga and Toms Rostoks. - London : Routledge, Taylor &
Francis Group, 2019. - ix, 290 pages ; 24 cm. - (Contemporary security studies). Includes bibliographical references and index. - "This edited volume examines
deterrence and the defense efforts of European states neighboring Russia,
following the Crimean intervention. Deterrence, after being largely absent from
debates among academics and policy-makers for almost a quarter of a century,
has made a comeback in Europe. Since Russia's annexation of Crimea and the
start of the military conflict in Ukraine's Donbass region, eastern and northern
European states have revised their assessments of Russia's policies and
intentions. The approach used by Russia in Ukraine, has rendered lessons
learned from the Cold War deterrence only partially applicable due to the
changing security situation in Europe. The emergence of the cyber realm, a
smaller emphasis on nuclear deterrence, and the ideological conflict between
Russia and the West, are among the key differences between the Cold War and
the current security environment. Structured into two parts, the first part
discusses conceptual aspects of deterrence, while the second discusses 10
country case studies, which include both NATO and non-NATO countries. This
allows for an in-depth analysis of the changing character of deterrence and its
practical application by Russia's European neighbours. This volume will be of
much interest to students of strategic studies, European politics, Russian foreign
policy, security studies and IR in general"--.
ISBN 9780815370154
(hardback).
Nacionālā drošība. Starptautiskās attiecības.
Krievija - Eiropa - Attiecības. Eiropa - Krievija - Attiecības.
EKONOMIKA. TAUTSAIMNIECĪBA. EKONOMIKAS ZINĀTNES
330
Brue, Stanley. Essentials of Economics / Stanley L. Brue, Campel R. McConnell,
Sean M. Flynn. - 4th edition. - New York : McGraw-Hill Education, 2019. - 544
pages : illustrations. - (The McGraw-Hill Series Economics). - Uz vāka - This
International Student Edition is for use outside of the U.S.
ISBN
9781260084665.
Ekonomika.
330
McConnell, Campbell R. Macroeconomics : principles, problems, and policies /
Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn. - Twenty First Edition. -

New York : McGraw-Hill Education, 2018. - xxxii, 462, [28] pages : illustrations. Revised edition of Macroeconomics, 2015.
ISBN 9781259915673. . - ISBN
1259915670.
332
Tonelli, Marcello. Strategic Management and the Circular Economy / Marcello
Tonelli and Nicoló Cristoni. - New York : Routledge, 2019. - xviii, 235 pages. (Routledge research in strategic management).
ISBN 9781138103634.
Stratēģiskā plānošana. Ilgtspējīga attīstība.
TAUTSAIMNIECĪBA
338.2(474.3)

Simtam pāri. Viedā Latvija / zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Elīna Konstantinova,
Dr.oec. Tatjana Volkova ; redakcijas kolēģija: Dr.habil.oec. Baiba Rivža (galvenā
redaktore), Dr.habil.oec. Juris Krūmiņš, Dr.habil.oec. Remigijs Počs, Dr.iur. Ārija
Meikališa, Dr.oec. Elita Jermolajeva (zinātniskā redaktore), Ausma Mukāne
(atbildīgā redaktore) ; priekšvārds: Dr.habil.art. Ojārs Spārītis. - [Rīga] : Latvijas
Zinātņu akadēmija, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 416 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - Autoru
kolektīva monogrāfija sagatavota, balstoties uz 2014.-2017. gadā veiktajiem
pētījumiem 10 projektos, kas iekļāvās minētajam laika posmam apstiprināto
sešu prioritāro zinātnes fundamentālo un lietišķo pētījumu virzienu 5. virzienā:
valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība (sabiedrība, pārvaldība, resursi,
tautsaimniecība, demogrāfija, vide). Monogrāfijā ir dots ieskats blokos
sastrukturētajos projektos: 1. telpiskās attīstības projektu bloks, 2. sabiedrības
attīstības projektu bloks, 3. ekonomiskās attīstības projektu bloks, 4. tiesiskais
ietvars - ilgtspējīga tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara efektivitātes
paaugstināšanas modeļa izstrāde. Katrā projektu blokā ir sniegti secinājumi un
ieteikumi, problēmu uzstādījumi un risinājumi. Tāpat katrā projektu blokā ir
ietverti labās prakses piemēri un ekspertu viedokļi. Ekspertu viedokļi ir pausti arī
saistībā ar zinātnieku izvirzītajiem valsts attīstības scenārijiem, kas izstrādāti ar
Tomasa L. Sātī (Thomas L. Saaty) Hierarhiju analīzes metodi. Monogrāfija ir
izmantojama studiju darbos, lēmumu pieņemšanā dažāda līmeņa pārvaldībā,
reģionālo attīstības plānu u.c. dokumentu izveidē un NVO darbā. - Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. - "Valsts pētījumu programma
EKOSOC-LV - Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un
tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas
ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai"--Titullapā. . - "Autoru kolektīva
monogrāfija "Simtam pāri. Viedā Latvija. Valsts pētījumu programma EKOSOCLV", sagatavota VPP "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme,
pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas
pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)", kas bija
2014.-2017. gadam apstiprināto 6 prioritāro zinātnes fundamentālo un lietišķo
pētījumu virzienu 5. virzienā: valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība
(sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide).
Monogrāfija izdota ar VPP EKOSOC-LV finansiālu atbalstu". - Autori arī: Feliciana
Rajevska, Sarmīte Rozentāle.
ISBN 9789984954295.

TŪRISMA BIZNESS
338.482

338.48-6

Asia Tourism Trends / World Tourism Organization and Global Tourism
Economy Research Centre. – 2018 Edition. – Madrid : World Tourism
Organization, 2018. – 122 pages : illustrations.
ISBN
9789284420025.
Tūrisms – Āzija.
Āzija. Klusā okeāna reģions.
Global Report on the Meetings Industry / editors: Jesus Maria Gomez Merino,
Addaia Arizmendi …[et.al.]. – Madrid : World Tourism Organization, 2014. – 69

338.486

338.48-44

338.487

338.48-6

338.484

338.484

338.48

338.48

pages : illustrations. – (AM Reports ; Volume seven).
Sanāksmes – Tūrisms.
New Platform Tourism Services (or the so-called Sharing Economy) :
Understand, rethink and adapt / World Tourism Organization. - Madrid : World
Tourism Organization, 2017. - 70 pages.
ISBN 9789284419074.
Tūrisms Menedžments.
'Overtourism'? : Understanding and Managing Urabn Tourism Growth beyond
Perceptions / World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism
Organization, 2018. - 55 pages : illustrations.
ISBN
9789284419982.
Tūrisms - Pilsētas.
The Gulf Cooperation Council (GCC) Outbound Travel Market : with Special
Focus on Europe as a Tourism Destination / World Tourism Organization and
European Travel Commision. - Madrid : World Tourism Organization, 2018. - 265
pages : illustrations, charts.
ISBN 9789284420124.
Tūrisms.
Persijas
līča valstis.
Tourism and Culture Synergies / World Tourism Organization. - Madrid : World
Tourism Organization, 2018. - 156 pages : illustrations, charts. - (UNWTO
Publications). - The UNWTO report on Tourism and Culture Synergies highlights
the symbiotic relationship between tourism and culture and the
interdependency of the two sectors. The report, undertaken through a survey of
UNWTO member states and expert opinion, affirms that cultural tourism plays a
major role in global tourism today. It also reveals that the sub-sector, in keeping
with the changes to tourism as a whole, has been transformed by changing
lifestyles, new forms of culture and creativity, and evolution and innovation in
technology.
ISBN 9789284418961.
Kultūra un tūrisms. Kultūras tūrisms.
Tourism for Development / World Tourism Organization. - Madrid : World
Tourism Organization, 2018. - 141 pages : illustrations. - How can tourism
effectively contribute to the 2030 Agenda for Sustainable Development? This
flagship report addresses the changes needed in policies, business practices and
consumer behaviour. Showcased along 23 case studies from around the world,
this two-volume report examines the role of tourism in each of the five pillars of
the International Year of Sustainable Tourism for Development, 2017.
Volume I. Key Areas for Action.
ISBN 9789284419715.
Tūrisms.
Ilgtspējīgs tūrisms.
Tourism for Development / World Tourism Organization. - Madrid : World
Tourism Organization, 2018. - 112 pages : illustrations. - How can tourism
effectively contribute to the 2030 Agenda for Sustainable Development? This
flagship report addresses the changes needed in policies, business practices and
consumer behaviour. Showcased along 23 case studies from around the world,
this two-volume report examines the role of tourism in each of the five pillars of
the International Year of Sustainable Tourism for Development, 2017.
Volume II. Good Practices.
ISBN 9789284419739.
Tūrisms.
Ilgtspējīgs tūrisms.
UNWTO World Tourism Barometer : Volume 16, Issue 5, November 2018 /
World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization UNWTO,
2018. - 10, [26] p. : illustrations, figures, diagrams. - Pieejams arī tīmeklī:
www.unwto.org.
Volume 16. ISSN 1728-9246.
Tūrisms - Statistika.
UNWTO World Tourism Barometer : Volume 16, Issue 4, October 2018 / World
Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization UNWTO, 2018. 12, [28] p. : illustrations, figures, diagrams. - Pieejams arī tīmeklī:
www.unwto.org.
Volume 16. ISSN 1728-9246.
Tūrisms - Statistika.

338.48

UNWTO World Tourism Barometer : Volume 16, Issue 3, June 2018 / World
Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization UNWTO, 2018. 12, [27] p. : illustrations, figures, diagrams. - Pieejams arī tīmeklī:
www.unwto.org.
Volume 16. ISSN 1728-9246.
Tūrisms - Statistika.
TIRDZNIECĪBA. STARPTAUTISKĀS EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS
339.9

339.92

339

339

Joshi, Mahesh K. Global Business / Mahesh Joshi, J.R. Klein. - New york, NY :
Oxford University Press, 2018. - xvi, 158 pages. - In the wake of the Brexit vote
and the election of Donald Trump, globalization has found itself increasingly
under the microscope. An active international discussion is underway, and the
ideological viewpoint that the reversal of globalization and a return to
protectionism and isolation will cure the world's ills is touted by many. In the
midst of the growing prominence of international interconnectivity and
contradicting attention attained by skewed misinformation about global impact,
Global Business is a straightforward commentary on mega trends in
globalization. With insights and observations from academics, practitioners, and
practical thinkers from around the world Global Business demystifies the
economic, social, and cultural impacts of globalism and globalization, and
presents a balanced explanation of what is happening and how it affects
everyone. It highlights that technology and change are not new, and explores
the path taken to reach our current interconnected global state. It encourages a
realistic examination of where we are and invites a dialogue on where we can
go together.
ISBN 9780198827481.
Starptautiskās uzņēmējsabiedrības.
Globalizācija.
Lewis, Richard D. When Cultures Collide : leading across cultures / Richard D.
Lewis. – 4th edition. – London : Nicholas Brealey Publishing, 2018. – xvi, 556
pages. – A major new edition of the book that revolutionised international
business and communicating across cultures.
ISBN 9781473684829.
Starptautiskās uzņēmējsabiedrības. Menedžments – Sociālie aspekti.
Starpkultūru komunikācija.
Suder, Gabriele. Doing Business in Europe / Gabriele Suder, Johan Lindeque. 3rd edition. - Thousand Oaks, CA : SAGE Pub., 2018. - xxvi, 507 pages cm. Fundamental theories and concepts for understanding how business is done in
Europe, linked to the current European business environment through a range
of up-to-date case studies and examples.
ISBN 9781526420749.
Uzņēmējsabiedrības.
Eiropa.
Worthington, Ian. The Business Environment : a global perspective / Ian
Worthington, Chris Britton and Ed Thompson. - Eighth edition. - Harlow, England
: Pearson, 2018. - xxii, 509 pages : illustrations. - Includes bibliographic
references and index. - "In an uncertain economic environment with fast-paced
changing cultures and contexts, today's organizations can seem a tricky and
complex world to understand. The Business Environment - A Global Perspective
endows students with a toolset for identifying, analysing and planning for
external (PESTLE) and internal factors in business strategy. This book is about all
of us and the world we and businesses live in, because organizations do not
exist in a vacuum. Now in its eighth edition this text gives students the
fundamental knowledge of how domestic and international business
environments operate in a systematic and logical approach. The Business
Environment takes the reader through contexts, types of organization and
markets, dealing with contemporary issues in socioeconomic, political and legal
structures. · Clear explanations of economics such as why the prices of things we
buy might go up or down, or why at any given time it might be harder or easier
to get a job. · Put theory into practice with a wealth of case studies from a

diverse range of local and international organizations such as Facebook, GSK and
JCB building into more detailed International Business in Action part case
studies providing real life data to analyse on e.g. Quantitative Easing and the
global financial crisis. End of chapter review and discussion questions along with
assignments - to test both your knowledge and understanding and how to apply
the concepts in real life, and new - Brexit, contexts"--.
ISBN 9781292174358.
Uzņēmējdarbības menedžments. Rūpniecības politika. Starptautiskās
ekonomiskās attiecības.
TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
341.1

UNESCO vispārējā deklarācija par kultūras daudzveidību : pieņemta UNESCO
Ģenerālās konferences 31.sesijā Parīzē, 2001.gada 2.novembrī / UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija. - Rīga : Mantojums, 2003. - 16 lpp.
ISBN 9984969916.
IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA. MĀCĪŠANA
378.6(474.3)

37.018

Latvijas Mākslas akadēmija. Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata 2017 :
humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās : diplomdarbi / redaktore Agita
Gritāne ; tulkotājs Ralfs N. Gritāns ; mākslinieks Aivars Sprūdžs ; fotogrāfijas:
Jānis Gailītis, Didzis Grodzs, Zilgma Prēdele, Antra Priede-Krievkalne. - Rīga :
Latvijas Mākslas akadēmija, [2017]. - [Rīga] : Veiters korporācija. , ©2017. - 235,
[4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 x 20 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā.
ISBN 9789934541292.
Nilson, Linda B. Online Teaching at Its Best : merging instructional design with
teaching and learning research / Linda B. Nilson, Ludwika A. Goodson. - First
edition. - San Francisco, CA : Jossey-Bass, 2018. - xvii, 246 lpp. : ilustrācijas,
tabulas ; 28 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
ISBN 9781119242291.
Tīmeklī bāzēta apmācība. Izglītības tehnoloģija. Internets izglītībā.

ETNOGRĀFIJA
391(=174)

Ektermane, Brigita. Latviešu zīmju spēks : Tradīcijas. Lietojums. Padomi / Brigita
Ektermane, teksts un ilustrācijas ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais
noformējums ; 4. vāka fotogrāfijas autors Juris Galējs ; atbildīgā redaktore Alīna
Melngaile ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2018. - 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. Bibliogrāfija: [144.] lpp. - Grāmatā "Latviešu zīmju spēks" autore, balstoties
savās zināšanās un pieredzē, sniedz personisku redzējumu par zīmēm, iedalot
tās trīs lielās grupās: veselības, aizsardzības un labklājības zīmēs. Kopumā šajā
darbā apskatīti vairāki desmiti zīmju un sniegts to skaidrojums un izmantojums.
Grāmatā atsevišķas nodaļas veltītas arī maģiskajiem skaitļiem un to nozīmei,
puzuriem un citām ar senlatviešu pasaules redzējumu un zīmēm saistītām
tēmām. ISBN 9789934155413.

39(=174)(03)

Latviešu tradīciju enciklopēdija / teksta sastādītājas: Diāna Karaša, Daina
Kraukle, Laura Krustiņa, Raimonda Strode ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ;
grafiskā noformējuma autore Aija Andžāne. - Liepāja : Liegra, 2014. , 2014. - 383
lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (Reader's digest). - Skaidrojošā vārdnīca:
378.-381. lpp. . - Bibliogrāfija: 382.-383. lpp. - Latviskums sakņojas dziļā tautas
garīgajā apziņā, mutvārdu pieredzes un tradīciju mantošanā no paaudzes
paaudzē.Šī grāmata ļauj ielūkoties latviešu tautas tradīciju un pieredzes pūrā,
kas ir veidojiers daudzu gadsimtu laikā, jo latvieši vienmēr ir cienījuši savu senču
tikumus un paražas, viņu dzīves gudrību un pieredzi. Ielūkojoties latvisko
tradīciju apcirkņos, mēs varam uzzināt par gadskārtu svinēšanas tradīcijām,

394(474.3)

galveno ģimenes godu svinībām, ticējumiem un paražām, novadu
tautastērpiem, adītiem cimdiem un zeķēm. Godājot gadskārtu svētkus un
ievērojot tradīcijas ģimenes godos, tiek nodrošināta latviešu neizzušana citās
tautās un kultūrās, tiek stiprināta ģimene un tauta. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. ISBN 9789934844225.
Zaļumballes / sagatavoja Signe Pucena, Ieva Vītola ; redaktore Rita Treija ;
mākslinieks Mārtiņš Ratniks. - [Aizpute] : Starpnozaru mākslas grupa "Serde",
2018. - 149, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - (Tradīciju burtnīca). - Atmiņu
stāsti atklāj izmaiņas zaļumbaļļu tradīcijā – no dzīvās mūzikas uz ierakstiem, no
šlāgera līdz disko ritmiem, no valša, tango un fokstrota līdz šeika soļiem. Gandrīz
nemainīgas ir palikušas zaļumbaļļu norises vietas. Jau izsenis tās rīkotas brīvā
dabā, skaistās vietās – parkos, pilskalnos, pilsdrupās, upes līčos. Zaļumballes bijis
iecienīts tautas izklaides veids un vietējo ļaužu satikšanās vieta. Lauka pētījumos
izdevies pierakstīt ne mazums amizantu personīgās pieredzes stāstu, kuri
piedzīvoti zaļumballēs un nu lasāmi burtnīcā. Tekstā saglabātas teicēju un
atmiņu autoru valodas īpatnības un dialekti.
ISBN 9789934837982.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
VIDES AIZSARDZĪBA
502

502

502

Čakare, Ilze. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā / galvenā
redaktore: Ilze Čakare ; autori: Ilze Čakare, Agnese Priede, Juris Jātnieks, Ērika
Kļaviņa ; zinātniskā recenzente: Inese Silamiķele ; zīmējumu autore Daiga Segliņa
; mākslinieks Ivs Zenne ; kartes Agnese Priede ; fotogrāfiju autori: Ilze Čakare,
Normunds Kukārs, Daiga Segliņa, Andris Bērziņš ; izmantoti arī nezināmu autoru
foto(pastkartes) no Ilzes Čakares un Jāņa Šildovska personiskajiem arhīviem ;
vāka fotogrāfijas autors Andris Soms. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde,
2017. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 96 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 24
cm. - Grāmata elektroniski pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta
vietnē www.daba.gov.lv . - Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā5. sējums. Iežu atsegumi un alas.
ISBN 9789934859083.
Ikauniece, Sandra. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā /
galvenā redaktore: Sandra Ikauniece ; autori: Sandra Ikauniece, Agnese Priede,
Juris Jātnieks, Ērika Kļaviņa ; zinātniskais recenzents: Oļģerts Nikodemus. Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 167
lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - Grāmata elektroniski pieejama Dabas
aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv . - Bibliogrāfija: 162.167. lpp. - Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā--uz grāmatas
vāka.
6. sējums. Meži.
ISBN 9789934859090.
Mežu atjaunošana - Latvija. Meži un mežkopība - Latvija. Mežu saglabāšana
- Latvija. Meža ekoloģija.
Laime, Brigita. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā / galvenā
redaktore: Brigita Laime ; autori: Brigita Laime, Liene Auniņa, Sanda Ikauniece
[un vēl 10 autori] ; zinātniskās recenzentes: Laimdota Kalniņa, Vija Znotiņa ;
zīmējumu autori Daiga Segliņa, Jānis Lapinskis ; mākslinieks Ivs Zenne ; karšu
autori Jānis Lapinskis, Pēteris Rozenbaks, Inese Vanaga. - Sigulda : Dabas
aizsardzības pārvalde, 2017. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 208 lpp. :
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - Grāmata elektroniski pieejama Dabas
aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv .
1. sējums. Piejūra, smiltāji un virsāji.

502

502

502

502

502

502

ISBN 9789934859045.
Pludmales - Latvija. Kāpas - Latvija. Kāpu
aizsardzība.
Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas
programma : 2018-2030 / redaktores: Sandra Ikauniece, Inga Pikšena, Agnese
Priede. - [Rīga] : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 800 lpp. : ilustrācijas,
kartes, tabulas ; 30 cm.ISBN 9789934870385.
Aizsargājamās teritorijas - Latvija. Dabas parki - Latvija. Dabas teritorijas Latvija. Nacionālie parki un rezervāti - Latvija. Dabas pieminekļi - Latvija.
Priede, Agnese. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā / galvenā
redaktore: Agnese Priede ; autori: Agnese Priede, Juris Jātnieks, Ērika Kļaviņa,
Andris Viesturs Urtāns ; zinātniskā recenzente: Inese Silamiķele ; zīmējumu
autore Daiga Segliņa ; mākslinieks Ivs Zenne ; karšu autori Ernests Čunčulis,
Agnese Priede ; vāka fotogrāfijas autors Juris Jātnieks ; fotogrāfiju autori: Agnese
Priede, Ilze Čakare, Gatis Eriņš, Laura Grīnberga, Sandra Ikauniece [un vēl 9
autori]. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - [Rīga] : Dardedze
hologrāfija. - 208 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - Grāmata
elektroniski pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē
www.daba.gov.lv .
4. sējums. Purvi, avoti un avoksnāji.
ISBN 9789934859076.
Rūsiņa, Solvita. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā / galvenā
redaktore: Solvita Rūsiņa ; autori: Ainārs Auniņš, Guntars Dolmanis, Lauma
Gustiņa [un vēl 6 autori] ; zinātniskais recenzents: Kreišmane Dzidra ; zīmējumu
autore Daiga Segliņa ; mākslinieks Ivs Zenne ; karšu autori Ernests Čunčulis,
Agnese Priede ; vāka fotogrāfijas autors Jānis Šlūke ; fotogrāfiju autori: Ainārs
Auniņš, Liene Auniņa, Aija Balandiņa, Valda Baroniņa, Guntars Dolmanis [un vēl
15 autori]. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - [Rīga] : Dardedze
hologrāfija. - 432 lpp., 10 nenumurētas salocītas lpp. ielīmes : ilustrācijas, kartes,
tabulas ; 25 cm. - Grāmata elektroniski pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes
interneta vietnē www.daba.gov.lv .
3. sējums. Dabiskās pļavas un ganības.
ISBN 9789934859069.
Pļavas augi. Bioloģiskās daudzveidības
saglabāšana.
Urtāns, Andris Viesturs. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā /
galvenais redaktors: Andris Viesturs Urtāns ; autori: Andris Viesturs Urtāns,
Loreta Urtāne, Uvis Suško, Agnese Priede, Ērika Kļaviņa, Juris Jātnieks ;
zinātniskais recenzents: Ivars Druvietis ; zīmējumu autores Zane Rubene, Daiga
Segliņa, Loreta Urtāne. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - [Rīga] :
Dardedze hologrāfija. - 208 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - Grāmata
elektroniski pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē
www.daba.gov.lv .
2. sējums. Upes un ezeri.
ISBN 9789934859052.
Upes - Latvija. Ezeri - Latvija.
Čakare, Ilze. Outcrops and Caves / editor in chief: Ilze Čakare ; authors: Ilze
Čakare, Agnese Priede, Juris Jātnieks, Ērika Kļaviņa ; scientific reviewer: Inese
Silamiķele. - Sigulda : Nature Conservation Agency, 2017. - 104 lpp. : ilustrācijas,
kartes, tabulas ; 24 cm. - (Protected habitat management guidelines for Latvia ;
Volume 5). - Grāmata elektroniski pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes
interneta vietnē www.daba.gov.lv .
ISBN 9789934870347.
Ieži - Latvija. Alas - Latvija.
Ikauniece, Sandra. Forests / editor in chief: Sandra Ikauniece ; authors: Sandra
Ikauniece, Agnese Priede, Juris Jātnieks, Ērika Kļaviņa ; scientific reviewer:
Oļģerts Nikodemus. - Sigulda : Nature Conservation Agency, 2017. - 175 lpp. :
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - (Protected habitat management guidelines
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for Latvia ; Volume 6). - Grāmata elektroniski pieejama Dabas aizsardzības
pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv .
ISBN 9789934870354.
Mežu atjaunošana - Latvija. Meži un mežkopība - Latvija. Mežu saglabāšana
- Latvija. Meža ekoloģija.
Laime, Brigita. Coastal, Inland Dune and Health Habitats / editor in chief:
Brigita Laime ; authors: Brigita Laime, Liene Auniņa, Sanda Ikauniece [un vēl 10
autori] ; scientific reviewers: Laimdota Kalniņa, Vija Znotiņa ; authors of
drawings Daiga Segliņa, Jānis Lapinskis ; design layot Ivs Zenne ; authors of maps
Jānis Lapinskis, Pēteris Rozenbaks, Inese Vanaga ; English translation: SIA
"Skrivanek Baltic". - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - [Rīga] :
Dardedze hologrāfija. - 201 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - (Protected
Habitat Management Guidelines for Latvia ; Volume 1). - Grāmata elektroniski
pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv . Bibliogrāfija: 183.-187. lpp. - Autori arī: Juris Jātnieks, Ērika Kļaviņa, Jānis
Lapinskis, Ieva Mārdega, Digna Pilāte, Agnese Priede, Jānis Priednieks,
Voldemārs Spuņgis, Andris Širovs, Didzis Tjarve.
ISBN 9789934870309.
Pludmales - Latvija. Kāpas - Latvija. Kāpu aizsardzība.
Priede, Agnese. Mires and Springs / editor in chief: Agnese Priede ; authors:
Agnese Priede, Juris Jātnieks, Ērika Kļaviņa, Andris Viesturs Urtāns ; scientific
reviewer: Inese Silamiķele ; English translation: SIA "Skrivanek Baltic". - Sigulda :
Nature Conservation Agency, 2017. - 212 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 24
cm. - (Protected Habitat Management Guidelines for Latvia ; Volume 4). Grāmata elektroniski pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē
www.daba.gov.lv .
ISBN 9789934870330.
Avoti - Latvija. Purvu saglabāšana - Latvija. Purvu ekoloģija - Latvija.
Rūsiņa, Solvita. Semi-natural Grasslands / editor in chief: Solvita Rūsiņa ;
authors: Ainārs Auniņš, Guntars Dolmanis, Lauma Gustiņa [un vēl 6 autori] ;
scientific reviewer: Dr. agr. Dzidra Kreišmane. - Sigulda : Nature Conservation
Agency, 2017. - 456 lpp., 10 nenumurētas salocītas lpp. ielīmes : ilustrācijas,
kartes, tabulas ; 25 cm. - (Protected habitat management guidelines for Latvia ;
Volume 3). - Grāmata elektroniski pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes
interneta vietnē www.daba.gov.lv. - Bibliogrāfija: 378.-392. lpp. - Pārējie autori:
Juris Jātnieks, Ērika Kļaviņa, Viesturs Lārmanis, Agnese Priede, Solvita Rūsiņa,
Voldemārs Spuņģis.
ISBN 9789934870323.
Pļavas augi. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana.
Urtāns, Andris Viesturs. Rivers and lakes / editor in chief: Andris Viesturs
Urtāns ; authors: Andris Viesturs Urtāns, Loreta Urtāne, Uvis Suško, Agnese
Priede, Ērika Kļaviņa, Juris Jātnieks ; scientific reviewer: Ivars Druvietis ;
drawings Zane Rubene, Daiga Segliņa, Loreta Urtāne ; English translation: SIA
"Skrivanek Baltic". - Sigulda : Nature Conservation Agency, 2017. - 205 lpp. :
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - (Protected Habitat Management Guidelines
for Latvia ; Volume 2). - Grāmata elektroniski pieejama Dabas aizsardzības
pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv .
ISBN 9789934870316.
Upes - Latvija. Ezeri - Latvija.

ASTRONOMIJA
52

Space Research Review / Engineering Research Institute "Ventspils
International Radio Astronomy Centre" of the Ventspils University College. [Ventspils] : VIRAC, 2016. - 142 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas,
tabulas ; 25 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē.
Volume 4.
ISBN 9789984648644.
Kosmosa zinātnes. Astronomija. Kosmonautika.

52

Space Research Review / Engineering Research Institute "Ventspils
International Radio Astronomy Centre" of the Ventspils University College. [Ventspils] : VIRAC, 2018. - 137 pages : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas,
tabulas ; 25 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija rakstu beigās. "Dedicated to the 15th anniversary of the Ventspils University College.".
Volume 5.
ISBN 9789984648897.
Kosmosa zinātnes. Astronomija. Kosmonautika.
BIOLOĢIJAS ZINĀTNES
577.2

Blekbērna, Elizabete. Telomēru efekts : jaunības gēna meklējumi un
daudzsološi atklājumi molekulārbioloģijā / Elizabete Blekbērna, Elisa Epela ; no
angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Astra Feldmane ; vāka dizaina
autors Māris Garjānis. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2018. - 326, [2] lpp. : ilustrācijas. “Telomēru efekts”, kas vēsta par ikvienam cilvēkam būtisko, neatņemamo šūnu
novecošanas gaitu. To regulē “gēnu uzgaļi” telomēri, kas ietilpst DNS sastāvā,
cilvēka dzīves laikā kļūst īsāki un nosaka viņa veselības pasliktināšanos. Taču šī
grāmata vēsta arī par cilvēka iespējām šo procesu ietekmēt. Oriģinālnosaukums:
The Telomere Effect.
ISBN 9789934576072.
DZĪVNIEKU SISTEMĀTIKA
597(474.3)

Kļaviņš, Askolds. Pazīsti Latvijas zivis / sastādītājs Askolds Kļaviņš ; ilustrācijas:
Dmitrijs Paramonovs ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Gandrs, 2017. ,
©2017. - 166, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Apskatā ir iekļautas 62 zivju sugas
23 dzimtās - faktiski visas, ar kurām iespējama regulāra saskarsme Latvijas dabā
gan iekšzemes ūdeņos, gan jūras piekrastē. Dots katras dzimtas un sugas
raksturojums, sugu nosaukumi sešās svešvalodās, dzīvesveida, izplatības, līdzīgo
sugu un nozīmes skaidrojums. Katra suga ilustrēta ar vienu vai dažādiem
krāsainiem attēliem. Grāmata domāta visplašākajam interesentu lokam. - Teksts
latviešu valodā, zivju dzimtu un zivju nosaukumi paralēli latviešu un latīņu
valodā ; zivju sugu nosaukumi arī angļu, vācu, zviedru, igauņu, lietuviešu un
krievu valodā.
ISBN 9789934801549.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
613.8

Kastanjeda, Marina. Saprast homoseksualitāti / Marina Kastanjeda ; no franču
valodas tulkojuši: Jurģis Sedlenieks un Liene Čakāne. - [Rīga] : [Biedrība "RUI:
Recognize. Understand. Include."], 2017. - [Rīga] : Drukātava. , 2017. - 383, [2]
lpp. ; 15 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmatas “Saprast
homoseksualitāti” autore Marina Kastanjeda ir psihoterapeite, kas ir pētījusi
homoseksuālu cilvēku psiholoģiskās izpausmes un sniedz neitrālu viedokli par šīs
minoritātes psiholoģiskajām īpatnībām uz pārsvarā heteroseksuālās pasaules
fona.
Oriģinālnosaukums:
Comprendre
l'homosexualité.
ISBN
9789934194276.

61

Veselības psiholoģija : monogrāfija / K.Mārtinsones, V.Sudrabas redakcijā ;
recenzentes: Daiga Kamerāde, Anita Pipere, Guna Svence ; literārās redaktores:
Inga Lievīte, Ināra Mikažāne, Indra Orleja, Gunta Freimane ; autori: Kristīne
Mārtinsone, Velga Sudraba, Sandra Mihailova... u.c. ; vāka dizaina autors Mikus
Čavarts ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. 240 lpp. : ilustrācijas. - Bibliogrāfija katras nodaļas beigās. - Kolektīvajā

613.2(07)

monogrāfijā “Veselības psiholoģija” ir aplūkoti būtiski veselības psiholoģijas
pamatjautājumi, raksturotas sociālās vides un īpaši sociālā atbalsta un veselības
kopsakarības, aplūkota stresa un tā pārvarēšanas veidu saistība ar veselību un
slimībām. Īpaša uzmanība grāmatā ir pievērsta veselības uzvedības teorijām un
modeļiem un to izmantošanai veselības psiholoģijā. Ir arī sniegts ieskats par to,
kā personības iezīmes ir saistītas ar veselību un ilgmūžību, aprakstīta krīzes un
traumas intervence veselības psiholoģijas kontekstā, raksturota veselības un
slimības uztvere, aplūkoti jautājumi par komunikāciju veselības aprūpes vidē,
aprakstītas pacientu izglītošanas un veselībpratības pilnveides iespējas, kā arī
pacientu līdzestību ietekmējošie faktori. Atsevišķas apakšnodaļas ir veltītas sāpju
menedžmenta jautājumiem, kā arī veselības psiholoģijas pieejai hronisku,
dzīvību apdraudošu un nespēju izraisošu slimību gadījumā. Sniegts veselības
psiholoģijas attīstības aizsākuma raksturojums mūsu valstī. - Teksts latviešu
valodā, grāmatas kopsavilkums angļu valodā. - Autori: Kristīne Mārtinsone,
Velga Sudraba, Sandra Mihailova, Jeļena Koļesņikova, Jeļena Ļevina, Viktorija
Perepjolkina, Ivans Jānis Mihailovs, Jeļena Harlamova, Aira aija Krūmiņa, Jeļena
Ļubenko, Gunta Freimane, Indra Majore-Dūšele, Anda Upmale, Sandra Dzilna,
Anete Hofmane, Austra Ošleja, Zane Ozoliņa. . - Šī ir pirmā plašākā grāmata par
veselības psiholoģijas jautājumiem, ko izstrādājuši RSU docētāji, pirmie studiju
programmas Veselības psiholoģija absolventi un LVPA biedri. . - Kolektīvā
monogrāfija būs noderīga psihologiem, veselības aprūpē strādājošajiem, citu
palīdzošo profesiju pārstāvjiem, kā arī studentiem un visiem tiem, kurus interesē
psiholoģijas un veselības zinātņu integrācijas jautājumi.
ISBN 9789984793894.
Zariņš, Zigurds. Uztura mācība / Zigurds Zariņš, Lolita Neimane, Edgars Bodnieks
; zinātniskie konsultanti: Daiga Šantare, Edgars Bodnieks ; redaktore Anna Šmite ;
vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Septītais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. , ©2018. - 430 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28
cm. - Bibliogrāfija: 429.-430. lpp. . - Alfabētiskais rādītājs: 417.-427. lpp. - Autori
grāmatā snieguši jaunākās atziņas par uzturvielām, aprakstījuši dažādu slimību
profilaksi un ārstēšanu ar diētām, devuši nekārtno diētu – badošanās,
makrobiotikas un veģetārisma kritisku vērtējumu un uzturā lietojamo produktu
raksturojumu. Grāmatā ievietotas uzturproduktu ķīmiskā sastāva tabulas.
ISBN 9789934183652.

INŽENIERZINĪBAS. TEHNISKĀS ZINĀTNES
623.458

Grēns, Elmārs. Nāves impērija : bioloģisko ieroču slepenā programma PSRS un
vēlāk / Elmārs Grēns ; recenzenti: Dr.habil.biol. Pauls Pumpēns, Dr.habil.med. Aija
Žileviča, Dr.habil.med. Vija Zaiga Kluša ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ;– Rīga
: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. , ©2018. – 159 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm.
– Akadēmiķis Elmārs Grēns grāmatā raksta par šausminošu un slepenu shēmu
PSRS laikos, kur daudzi bija iesaistīti nāvējošu bioloģisko ieroču (baktēriju, vīrusu,
toksīnu u.c.) radīšanā. Diemžēl masveida iznīcināšanas ieroču problēma
mūsdienās ir ļoti aktuāla un maz pētīta, un latviešu lasītājam tā ir maz zināma.
Neskatoties uz 1972. gadā pieņemto ANO konvenciju par bioloģisko ieroču
aizliegšanu un iznīcināšanu, PSRS turpināja to pretlikumīgu un plašu radīšanu.
Savulaik izcilie molekulārās ģenētikas atklājumi pasaulē un mērķtiecīgās
manipulācijas ar baktēriju un vīrusu gēniem solīja revolucionāru apvērsumu
farmācijas industrijā, medicīnā un lauksaimniecībā, taču deva jaunu iedvesmu arī
bioloģisko ieroču attīstībā. Attīstoties bioloģijai, virusoloģijai, imunoloģijai un
ģenētikai, bioloģisko ieroču izpēte un izstrāde norisinājās daudzās pasaules

valstīs, bet pilnu sparu nāves inženierija uzņēma Padomju Savienībā.
ISBN 9789934183720.
62

Žagars, Juris. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) / Juris Žagars, Jānis
Zvirgzds, Jānis Kaminskis ; [recenzenti Jānis Klētnieks, Ansis Klūga ; vāka dizains:
Inga Apsīte]. - [Ventspils] : Ventspils Augstskola, 2014. - 231 lpp. : il., kartes,
diagr. ; 31 cm. - Bibliogrāfija: 225.-231. lpp.
ISBN 9789984648538.
Globālās pozicionēšanas sistēma.
UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
658

658.1

658.1

Forands, Ilgvars. Menedžmenta mazā enciklopēdija / Ilgvars Forands ;
redaktore Inta Ceļdoma. - [Rīga] : Latvijas Izglītības fonds, [2018]. , ©2018. - 488
lpp. : portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Grāmatas pirmajā daļā ievietoti
grāmatas autora agrāk publicētie materiāli, kurus papildina pasaulē pazīstamu
zinātnieku atzinumi, secinājumi, ieteikumi. Tajā apskatīti menedžmenta teorijas
un prakses jautājumi gan vēsturiskā aspektā, gan mūsdienu apstākļos. Grāmatas
otrajā daļā dotas izcilāko menedžmenta zinātnieku īsas biobibliogrāfijas,
ievietotas atsauces uz viņu, pēc grāmatas autora domām, nozīmīgākajām
publikācijām. Grāmata būs noderīga, studējot menedžmenta teoriju, tajā varēs
atrast padomus, kā pilnveidot organizācijas darbību, tā palīdzēs apzināt pasaules
izcilāko zinātnieku dzīves un darba mūžu, iepazīties ar viņu viedokļiem un
devumu menedžmenta teorijas un prakses attīstībā. - Ziņas par autoru: uz 4.
vāka.
ISBN 9789934841330.
Berk, Jonathan. Fundamentals of Corporate Finance / Jonathan Berk, Peter
DeMarzo, Jarrad Harford. - Third Edition. - Harlow : Pearson Education, 2015. 784, [2] pages.
ISBN 9781292018409. . - ISBN 1292018402.
Uzņēmējsabiedrības - Finanses.
Ross, Stephen A. Fundamentals of Corporate Finance / Stephen A. Ross,
Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan. – Twelfth Edition. – New York :
McGraw-Hill Education, 2019. – xlvi, 912, [41] pages : illustrations. – (The
McGraw-Hill Education Series in Finance, Insurance and Real Estate). – Uz vāka –
This International Student Edition is for use outside of the U.S. . – Uz vāka –
Includes Coverage of the Tax Cuts and Jobs Act.
ISBN 9781260091908.
Uzņēmējsabiedrības – Finanses.

MĀRKETINGS
658.8

658.8

Praude, Valērijs. Integrētā mārketinga komunikācija : reklāma, produktu
realizācijas veicināšana, tiešais mārketings, interaktīvais mārketings,
sabiedriskās saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana, izstādes :
monogrāfija / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska ; recenzenti: Baiba Rivža, Biruta
Sloka, Inna Stecenko, Dainis Zelmenis. - Rīga : Burtene, 2015. - 464 lpp. : il. Bibliogrāfija daļu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Grāmatas autori mārketinga
komunikācijas veidošanu un uzplatīšanu aplūko ne tikai no uzņēmuma un
individuālā patērētāja, bet arī no sabiedriskā viedokļa. - "Kā sasniegt savus
klientus internetā. Apsteigt konkurentus. Pareizi uzrunāt klientu. Izvēlēties
piemērotus risinājumus. Mērīt rezultātus. Sasniegt sava biznesa mērķus." -- uz
pirmā vāka.
1.grāmata.
ISBN 9789984833101.
Praude, Valērijs. Integrētā mārketinga komunikācija : reklāma, produktu
realizācijas veicināšana, tiešais mārketings, interaktīvais mārketings,
sabiedriskās saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana, izstādes :
monogrāfija / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska ; recenzenti: Baiba Rivža, Biruta
Sloka, Inna Stecenko, Dainis Zelmenis. - Rīga : Burtene, 2015. - 408 lpp. : il. Bibliogrāfija daļu beigās un zemsvītras piezīmēs. - 2.grāmatā detalizēti

izanalizēta personiskā komunikācija (tiešais mārketings, interaktīvā komunikācija
un personiskā apkalpošana). Liela uzmanība pievērsta IMK izplatīšanas kanālu
(televīzija, internets, prese, radio u.c.) raksturojumiem, vērtējumiem, izvēlei un
plānošanai. Nobeigumā aprakstītas IMK pētīšanas kvalitatīvās un kvantitatīvās
metodes, kā arī IMK efektivitātes mērīšanas un vērtēšanas rādītāji. - Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "Kā sasniegt savus klientus
internetā. Apsteigt konkurentus. Pareizi uzrunāt klientu. Izvēlēties piemērotus
risinājumus. Mērīt rezultātus. Sasniegt sava biznesa mērķus." -- uz pirmā vāka. . Grāmata ir uzrakstīta kā monogrāfija, kas satur autoru pētījumus, analīzi,
metodikas u.c., taču tai ir gan teorētiska, gan praktiska nozīme. Līdz ar to,
grāmata noderēs tiem, kas profesionāli strādā ar IMK: menedžeriem,
speciālistiem, konsultantiem, kā arī studentiem, doktorantiem, pasniedzējiem.
2.grāmata.
ISBN 9789984833125.
658.8

Kotler, Philip. According to Kotler : the world's foremost authority on marketing
answers your questions / Philip Kotler. - New York : AMACOM, 2005. - xxii, 168
p. ; 23 cm. - According to Kotler distills the essence of marketing guru Philip
Kotler's wisdom and years of experience into an immensely readable question
and answer format. Based on the thousands of questions Kotler has been asked
over the years, the book reveals the revolutionary theories of one of the
profession's most revered experts. - Includes index.
ISBN 0814472958.
Tirgvedība.

REKLĀMA
659.1

Kilbourne, Jean. Can't Buy My Love : how advertising changes the way we think
and feel / Jean Kilbourne. - New York : A Touchstone Book, 1999. - 366 pages :
illustrations. - Discusses the advertising establishment, revealing what
advertisers know about human nature and how they exploit it to make a profit. Uz vāka: Originally Published as Deadly Persuasion.
ISBN 9780684866000.
Reklāma - Sievietes. Patērētāji - Sievietes.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
VISPĀRĪGĀ MĀKSLAS VĒSTURE
7.036/.038

Dempsija, Eimija. Modernā māksla / Eimija Dempsija; no angļu valodas tulkojusi
Ieva Lešinska. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. – Ķīna. , 2018. – 175 lpp. :
ilustrācijas. – (Mākslas pamati). – Vārdnīca: 168.-171. lpp. . – Personu rādītājs:
172.-174. lpp. – Grāmata sniedz ieskatu vienā no aizraujošākajiem un
dinamiskākajiem periodiem mākslas vēsturē – no impresionisma 19.gadsimta
nogalē līdz 21.gadsimta jaunākajiem strāvojumiem. Katrā no sešdesmit astoņu
mākslas virzienu aprakstiem sniegts kodolīgs tā skaidrojums, nosaukti spilgtākie
paraugi un norādīts, kurās pilsētās un muzejos atrodamas plašākās attiecīgā
virziena mākslas darbu kolekcijas. – Oriģinālnosaukums: Modern Art.
ISBN 9789984236827.

ARHITEKTŪRA
726(474.3)

Vilīte, Valda. Sesavas baznīca 1633-2018 / Valda Vilīte ; foto un
fotoreprodukcijas: Dainis Bruģis, Irbe Grīnberga, Janeta Jumtiņa, Ints Lūsis, Dace
Pāže, Aigars Pilenieks, Elizabete Vinovska, Signija Vintere, Jānis Vinters. – [B.v.] :
Sesavas evaņģēliski luteriskā draudze, [2018] ([Jelgava] : Jelgavas Tipogrāfija,

SIA). – 127, [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas.
Latvija – Baznīcas vēsture.

ISBN 9789934195716.

GLEZNIECĪBA
75(474.3)(092)

Šteimane, Inga. What Can Go Wrong : the Pavilion of the Republic of Latvia at
the 57th International Art Exhibition la Biennale di Venezia = Kas slikts var notikt
: 57. Venēcijas Mākslas biennāles Latvijas paviljona ekspozīcija / curator Inga
Šteimane ; texts by Inga Šteimane, Ilmārs Šlāpins, Margus Tamm ; translators:
Laima Ruduša, Sabīne Ozola, Biruta Kalniņa ; Latvian proofreading: Māra Ņikitina
; English proofreading: Laima Ruduša, Tabita Rudzāte ; photos by Ansis Starks,
Valdis Jansons, Mārtiņš Grauds [un vēl 5 fotogrāfi] ; foreword by Dace Melbārde,
Kaspars Vanags ; Miķelis Fišers. – [Rīga] : Indie, [2017]. – [Rīga] : Prīmuss
marketings. – 133 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 24 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. – Teksts angļu un latviešu valodā. – “57. Esposizione Internazionale
d’Arte la Biennale di Venezia Partecipazioni Nazionali”–Uz vāka. . – Ziņas par
mākslinieku: [100.]-101. lpp. . – Fotogrāfi arī: Aigars Sērmūkšs, Gunārs Janaitis,
Ēriks Božis, Jānis Pipars, Inga Šteimane.
ISBN 9789934855726.
Instalācijas
(māksla) – Latvija – 21 gs. Kokgriezumi (dekoratīvi lietišķā māksla) – Latvija – 21
gs. Māksla, latviešu – 21 gs.

MŪZIKA
78.091.4(474.3)

78(474.3)(091)

Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija : kolektīvā monogrāfija / Rūtas
Muktupāvelas un Andas Laķes zinātniskajā redakcijā ; zinātniskie recenzenti:
Dr.philol. Dace Bula, Dr.sc.soc. Tālis Tisenkopfs, Guntis Šmidchens, Dr.sc.pol.
Indra Ekmane ; konsultants Saimons Dž. Bronners ; literārā redaktore Gita Bērziņa
; māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja ; fotogrāfs Jānis Deinats ; kopsavilkumu un
S.Dž. Bronnera komentāru tulkojusi Elita Saliņa ; priekšvārds: Dace Melbārde. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 446, [1]
lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs un rakstu beigās. - Kolektīvā monogrāfija "Dziesmu un deju
svētki. Tradīcijas anatomija" veltīta mēroga ziņā plašākajai, simboliem un
emocijām bagātajai, daudzu apbrīnotajai Latvijas tautas tradīcijai. Tajā
raksturotas Dziesmu un deju svētku un ar tiem saistītās tautas mākslas kustības
dinamiskās izpausmes mūsdienu Latvijas mainīgajā kultūrvidē, analizēti tradīcijas
pārmantošanas tiesiskie, finansiālie, sociālie, izglītības un citi priekšnosacījumi.
Īpaša uzmanība veltīta tradīcijas īstenotāju kopienas daudzveidīgās, dažkārt
savstarpēji pretrunīgās pieredzes izpētei. Veiktā teorētiskā un empīriskā izpēte
ļauj modelēt dažādus tradīcijas pārmantošanas scenārijus nākotnē. Monogrāfija
tapusi valsts pētījumu programmas "Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā
vidē/ HABITUS" ietvaros, pētniekiem sadarbojoties ar kultūrpolitikas veidotājiem
un tradīcijas kopienas pārstāvjiem, aprobējot pētījumu rezultātus starptautiskās
konferencēs, kultūras nozares praktiķu forumos un semināros. Pētniecībā tika
iesaistīti visu līmeņu studenti. Monogrāfija paredzēta augstskolu studentiem un
docētājiem, kultūras mantojuma, kā arī citu saistītu kultūras norišu jaunajiem un
pieredzējušajiem pētniekiem, kultūrpolitikas veidotājiem, tradīcijas mantojuma
kopienas pārstāvjiem un ikvienam, kuru interesē Dziesmu un deju svētku
fenomens. - Teksts latviešu valodā, viens raksts angļu valodā ar tulkojumu latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789984237121.
Klotiņš, Arnolds. Mūzika pēckara staļinismā : Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade
1944-1953 / Arnolds Klotiņš ; recenzenti: Jānis Kudiņš, Ingrīda Zemzare ;
redaktore Ligita Bībere ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Laima Asja Bērziņa.
- Rīga : LU LFMI, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 679 lpp., 24
nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija:

637.-642. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . - Personu rādītājs: 643.-679. lpp. Izdevums ir Latvijas mūzikas vēstures pētījums par desmit gadu laikposmu no
sovjetiskās varas atjaunošanas Rīgā 1944. gadā līdz Staļina nāvei (1953). Pētījums
hronoloģiski turpina izzināt Latvijas mūziku politiskas un radošas nebrīves
apstākļos, ko grāmatas autors aizsāka monogrāfijā "Mūzika okupācijā. Latvijas
mūzikas dzīve un jaunrade 1940–1945" (2011). Politisko un sociālo norišu fonā un
kontekstā tiek sniegta mūzikas dzīves un jaunrades panorāma – mūzika
koncertos, operā, radio, sadzīvē un izklaidē, koros un dziesmu svētkos. Tiek
raksturota mūzikas izglītība un audzināšana, atskaņotājmāksla, mūzikas kritika un
prese, Komponistu savienības darbība, publikas attieksme pret sava laika mūzikas
norisēm. Ir aplūkots komponistu devums, latviešu mūzikas stila attīstība. Skarti
jautājumi par mūziķu pretošanos režīmam un kolaborāciju. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Uz grāmatas 1. vāka izmantota fotogrāfija,
kas ataino drupu novākšanu pie Sv. Pētera baznīcas Rīgā 1948. gadā, priekšlapā J. Lerha fotogrāfijā iemūžināts nobeiguma skats no Ādolfa Skultes baleta "Brīvības
sakta" Latvijas PSR Valsts Operas un baleta teātra pirmiestudējumā, pēclapā - B.
Tiknusa fotogrāfijā attainots 1950. gada dziesmu svētku kopkoris un publika
skatītāju vietās Esplanādē (Komunāru laukumā) Rīgā.
ISBN 9789984893365.
KINO
791(474.3)

Jauja, Zigmārs. Zudušos kinoteātrus meklējot : padomju Rīgas kinoteātru vēsture
/ Zigmārs Jauja, Jurijs Perevoščikovs, Anita Uzulniece ; sastādītājs Zigmārs Jauja ;
atbildīgā redaktore Eva Jansone. – Rīga : Jumava, 2018. , 2018. – 167, [1] lpp., [48]
lpp. – Tas ir stāsts par padomju laika Rīgas kinoteātriem, pirms tie kļuva par daļu
no PSRS kinofikācijas sistēmas, par to, kā “dzīvoja” centrālajos projektēšanas
institūtos radītie jauno kinoteātru tipveida projekti un kā 20. gadsimta 90. gados
kinofikācijas sistēma lēnām sabruka, lai dotu ceļu repertuāra un ideālās kino
skatīšanās telpas meklējumu brīvībai. – “Latvijai 100” – grāmatas priekštitullapā.
ISBN 9789934202711.
Kinoteātri – Latvija. Kinomāksla. Kinofilmas

SARĪKOJUMI. DEJAS
793.3

Spalva, Rita. Dejas kompozīcija : monogrāfija / Rita Spalva ; recenzenti: Dr.paed.
Gunta Bāliņa, Dr.paed. Birute Banevičiūte, Dr.habil.philol. Dace Markus ;
māksliniece Kristīne Plūksna-Zvagule ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Anna
Celmiņa ; literārā redaktore Antra Legzdiņa. - Rīga : Zinātne, 2018. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 255 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. Bibliogrāfija: [244.]-247. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . - personu rādītājs: [248.]253. lpp. - Ritas Spalvas monogrāfijā "Dejas kompozīcija" ir apkopota,
sistematizēta un analizēta plaša diapazona informācija par dejas kompozīcijas
struktūru un tās saturu, radošo procesu, kompozīcijas tehniku un paņēmieniem.
Teorētiskie vispārinājumi, praktiskajā pieredzē balstītie piemēri, plašais apjoms
un citētās literatūras klāsts, atsauces uz nozīmīgākajiem šīs jomas pētījumiem
norāda uz autores augsto profesionālo un zinātnisko kompetenci. Grāmata vērtīgs
ieguvums studentiem, dejas kritiķiem un praktizējošiem horeogrāfiem. - Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Uz 1. vāka: Romana Sutas
apgleznotā šķīvja "Deja" fragments.
ISBN 9789934549687.

SPORTS. SPĒLES. FIZISKĀ KULTŪRA
796.3(474.3)(09
2)

Uldriķis, Askolds. Super Marians / Askolds Uldriķis ; mākslinieks Edgars Švanks ;
foto: Armands Puče, Romāns Kokšarovs. - [Rīga] : [Askolds Uldriķis], 2018. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 255, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21

cm. - (Latvijas futbola personība ; 1. grāmata). - Bijušais sporta žurnālists Askolds
Uldriķis izdevis grāmatu "Super Marians", kas ir izcilā Latvijas futbolista Mariana
Pahara autobiogrāfija. Pahars grāmatā atklāti stāsta par karjerā piedzīvoto un
pārdzīvoto, par spožiem panākumiem un sarūgtinošiem zaudējumiem, par
skaistiem mirkļiem un skandaloziem atgadījumiem. Viņš atklāj profesionālā
futbolista ikdienu un lielā futbola aizkulises. - "Šī ir pirmā grāmata sērijā "Latvijas
futbola personība", kas top sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju"
ISBN
9789934196881.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
808

811.111(07)

Lambert, Joe. Digital Storytelling : capturing lives, creating community / Joe
Lambert. – 4th ed. – New York : Routledge ; London, 2013. – xiii, 206 lpp. : il. ; 26
cm. – Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
ISBN 9780415627030
Stāstīšana. Digitālie mediji. Literatūra un tehnoloģija.
Powell, Mark. In Company 3.0 : intermediate teacher's book, B1+ / Mark
Powell. - London : Macmillan, 2014. - 159 pages.
ISBN 9780230455238.
Angļu valoda - Mācību līdzekļi.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
908(474.3)

908(474.3)

Īskalns, P. A. Staburags : Latvijas teiksmaina senvieta un vadonis pa Staburaga
kūrortu / inž[enieris] P.A. Īskalns. – Atkārtots izdevums. – [Bauska] : [Aleksandrs
Aleksandrovs], 2018. , ©2018. – 79 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, plāni ; 21
cm. – Grāmatā stāstīts par Staburaga klinti, Vīgantes parku, pagastu un Daugavu.
Grāmatā ir nodaļa “Vadonis pa Staburaga kūrortu”, kurā apskatāms atpūtas
vietas projekts. Pielikumā zīmējumi un vēl nedzirdētas dziesmas ar notīm.
Grāmata atkārtoti izdota kā veltījums Latvijas simtgadei. – Pielikumā zīmējumi
uz 13 lapām. – Pirmizdevums: , Nereta, 1932. – Veltījums Latvijas simtgadei – uz
grāmatas pēdējā vāka.
ISBN 9789934876547.
Simts stāstu par Lubānu / sastādītāji: Aija Andersone, Ilze Kraukle, Juris Lorencs,
Vilnis Strautiņš, Imants Zembergs ; dzeja: Jānis Jaunsudrabiņš, Broņislava
Martuževa, Māra Zālīte ; vāka grafiskā noformējuma autors Ivars Vimba ;
atbildīgais redaktors Krišjānis Brakovskis. - Rīga : Jumava, 2018. - 501, [3] lpp. :
ilustrācijas. - Grāmata par Lubānu, neparasto vietu Vidzemes malā un Latgales
pierobežā, kas sevī uzņēmusi abu tradīcijas un skaistumu. Par baznīcas, skolas un
kluba celšanu, par revolūcijām, kariem un pretošanos svešām varām. Par
Aiviekstes rakšanu, ozoliem, zaļumballēm un ceļu uz Dziesmu svētkiem. Bet
visvairāk — par stipriem, darbīgiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri visos laikos
palikuši uzticīgi savai zemei, savai dzimtajai pusei. Par bagātām dzīvēm, kas nav
nodzīvotas tukši un veltīgi. - Grāmatā izmantotas Alfrēda Grāvera fotogrāfijas no
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja fondiem.
ISBN
9789934202681.

BIOGRĀFIJAS
929

Mileiko, Vilis. Manas dzīves stāsti / Dr.med. Vilis Mileiko ; redaktore Valentīna
Unda ; pēcvārds: Dr.theol. Pauls Kļaviņš. – Rēzekne : Latgales Kultūras centra

izdevniecība, 2018. – Rēzekne : Latgales Druka. , ©2018. – 157 lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. – Vilis Mileiko rakstījis šo grāmatu, lai dalītos ar saviem piedzīvojumiem
un stāstītu par pieredzēto, staigājot pa pasaules lielceļiem. Krājuma pirmās
lappuses veltītas autora bērnības atmiņām par Andrupeni. Trauksmainas
lappuses vēsta par pārdzīvojumiem pēc šķiršanās no Latgales, šķērsojot kara
liesmās degošo Vāczemi un negaidīti viesmīlīgo Dāniju, līdz var apmesties
Kanādā un izvēlēties ārsta ceļu. Trešajā daļā autors atgriežas pie sava mūža
mīlestības – latviskā un kristīgā mantojuma kopšanas. Grūti iedomāties Kanādas
latviešu katoļu sabiedrību bez allaž rimti smaidošā Viļa Mileiko vaiga tās centrā.
ISBN 9789984293080.
VĒSTURE
94(474.3)

Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi : zinātniskā konference / krājuma
sastādītājs: Alberts Rokpelnis ; zinātniskā redkolēģija: Dr.hist. Ilze BoldāneZeļenkova, Dr.hist. Viktorija Bebre (atbildīgā redaktore), Eva Eihmane (angļu val.)
[un vēl 6 zinātniskie redaktori] ; redaktores: Ināra Stašulāne (latviešu val.) un Eva
Eihmane (angļu val.) ; vāka dizains: Ārija Pakere un Anda Ledaine. – [Valmiera] :
Valmieras muzejs ; [Rīga] : Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2016.
, 2016. – 119, [1.] lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas. – Bibliogrāfija nodaļu beigās.
– Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. – Zinātniskā
redkolēģija: Dr.hist. Anita Čerpinska, Dr.hist. Rūdolfs Brūzis, Dr.hist. Edvīns Evarts,
Dr.hist. Gatis Krūmiņš, Dr.hist. Tālis Pumpuriņš, Dr.hist. Ilgvars Butulis. . – Autori:
Viktorija Bebre, Alise Šulte, Vanda Visocka, Edgars Plētiens, Sanda Salmiņa, Beāte
Lielmane, Alise Ozola, Agnija Ruhocka, Alberts Rokpelnis, Guntis Vāveris, Liene
Rokpelne. . – Vāka dizainam izmantots Gustava fon Bergmana Valmieras
zīmējums (ap 1772. gadu), kas atrodas Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts
vēstures arhīva Rīgas vēstures un senatnes biedrības fondā (4038-2-14, 158. lp.),
Valmieras viduslaiku ģerbonis, kā arī fotoattēli no arheoloģiskajiem izrakumiem
Valmieras senpilsētā. . – Izdevumā “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi I”
publicēti 10 raksti, kuru pamatā ir 2015. gada 26. novembrī Valmierā Valmieras
muzeja un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta rīkotās konferences
“Jauno
vēsturnieku
zinātniskie
lasījumi”
ziņojumu
materiāli.
I. daļa ISBN 9789934149726.

94(474.3)

Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi : starpdisciplinārie pētījumi Latvijas
vēsturē / krājuma sastādītāji: Viktorija Bebre, Alberts Rokpelnis ; zinātniskā
redkolēģija: Dr.hist. Viktorija Bebre (atbildīgā redaktore), Dr.hist. Ilze BoldāneZeļenkova, Dr.hist. Rūdolfs Brūzis [un vēl 6 zinātniskie redaktori] ; redaktores:
Līvija Baumane-Andrejevska (latviešu val.) un Eva Eihmane (angļu val.) ; vāka
dizains: Arta Rozīte, Alberts Rokpelnis, Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras
muzejs, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. – [Valmiera] : Valmieras
muzejs ; [Rīga] : Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2017. , 2017. –
127, [1.] lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas. – Bibliogrāfija nodaļu beigās. – Teksts
latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. – Zinātniskā redkolēģija:
Dr.hist. Ilgvars Butulis, Dr.hist. Anita Čerpinska, Dr.hist. Eva Eihmane, Dr.hist.
Edvīns Evarts, Dr.hist. Gatis Krūmiņš, Dr.hist. Tālis Pumpuriņš. . – Autori: Ēriks
Jēkabsons, Ieva Andrejauska, Aiga Bērziņa, Andrejs Gusačenko, Reinis Jaunais,
Edgars Plētiens, Agnija Ruhocka, Anastasija Smirnova, Marta Starostina, Guntis
Vāveris. . – Vāka dizainam izmantots: Otto von Huhn. Topographisch Statistische
Beitrage Livlands. Die Kreisstadt Wolmar. . – Izdevumā “Jauno vēsturnieku
zinātniskie lasījumi II” iekļauti 10 referāti, kas tika nolasīti 2016. gada 3. novembrī
Valmierā, Valmieras muzeja un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta
rīkotās konferences “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi” ietvaros.

II. Daļa
8244.

ISBN 9789934149726. – ISBN 9772592824050. ISSN 2592-

94(4)”1939/194
5”

Keitels, Vilhelms. Pārdomas pirms nāvessoda / Vilhelms Keitels. - [Latvija] :
Ašurbanipals, 2018. - 205 lpp. ; 22 cm. - Vilhelms Keitels – OKW- vācu vērmahta
virspavēlniecības komandieris. Pēc otrā pasaules kara, viņš tika apsūdzēts kara
noziegumos un Nirnbergas tribunāls piesprieda viņam nāves sodu. Lai aizdzītu
drūmās domas gaidot nāessoda izpildi Keitels raksta savas atmiņas. Šājās atmiņās
Keitels apraksta savu lomu otrā pasules jara notikumos un daudzus apsketus, kas
plašākam lasītāju lokam nav zināmi.
ISBN 9789934195938.

94(474.3)”1940
/1990”

Latvijas Centrālā Padome LCP : Latviešu nacionālā pretestības kustība 1943-1945
/ Edgars Andersons, Leonids Siliņš un citi autori. - Upsala : LCP, 1994. - 496 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. . - Literatūra un avoti: 477.479.lpp. . - Personu rādītājs: 480.-491.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9163017466.

94(474.3)

Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / idejas autors Andrejs
Ēķis ; sastādītāji : Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; autoru kolektīvs: Arnolds Auziņš,
Ilona Bērziņa, Lia Guļevska, Juris Lorencs, Kristīne Matīsa, Pāvils Raudonis, Valdis
Rūmnieks, Pēteris Strubergs, Juris Visockis ; Brigitas Šoriņas literārā redakcija ;
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; foto Juris Dzenis, Rolands Kalniņš, Jānis
Rieksts ; AS ''Latvijas valsts meži'', teksts, foto. - Rīga : Jumava, 2018. - 170, [3] lpp.
: ilustrācijas.
VIII [8.] grāmata.
ISBN 9789934202896. . - ISBN
9789934202889.

94(474.3)”1918
/1940”

Latvijas valsts dibinātāji / tekstu autori Tālis Vigo Pumpuriņš, Imants Cīrulis,
Toms Ķikuts ; literārais konsultants Pauls Raudseps ; mākslinieks Valdis Villerušs
; galvenais redaktors Artis Ērglis ; ievadvārdu autors Arnis Radiņš ; fotogrāfi:
Kārlis Kalsers, Roberts Kalniņš, Valters Lācis ; Latvijas Nacionālais vēstures
muzejs. - Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2018. - [Rīga] : "Dardedze
hologrāfija", tipogrāfija. , 2018. - 412, [2] lpp. - Bibliogrāfija rakstu beigās. Apjomīgajā izdevumā pirmoreiz sniegta iespēja vienkopus un padziļināti izzināt
valsts dibinātāju devumu Latvijas tapšanā, tuvplānā ieraudzīt 39 ļoti dažādus
dzīvesgājumus, spilgtas sava laikmeta personības. Tik pamatīgi valsts
proklamētāju dzīvesstāsti izpētīti tikai nesen. Esejās lasītāja skatam pietuvināts
tieši valsts dibināšanas mirklis 1918. gadā, ceļš uz to cauri 1. pasaules karam un
revolūcijām, kā arī pirmie jaunās Latvijas Republikas soļi. - 8.-9.lpp. atvērumā
fotogrāfija: Latvijas valsts pasludināšana. 1918. gada 18. novembris. Fotogrāfs
Vilis Rīdzenieks. - Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. . - "Latvija 100" -grāmatas priekštitullapā. . - "Latvijas gadsimts. Muzeji valsts simtgadei" -grāmatas priekštitullapā -- muzeju kopizstāde „Latvijas gadsimts” ir viens no
centrālajiem valsts simtgades notikumiem, pie kuras vēsturnieku komanda trīs
gadu garumā ir savedusi kopā vairāk nekā 60 muzejus un radījusi vēstures
meistardarbu, kas stāsta par Latvijas stāstu simts gadu garumā. Šī izstāde ir īpaša
arī tādēļ, ka ikvienam ir iespēja tai pievienot savu dzimtas vēsturi digitālajā
muzejā latvijasgadsimts.lv.
ISBN 9789984747453.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
821.174-1

Atāls, Valdis. Uz domu stāvās kraujas : dzeja un atziņas / Valdis Atāls ; redaktore
Dace Sparāne-Freimane ; grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas
Grāmata, [2018]. , ©2018. - 173, [2] lpp. ; 18 cm. - Grāmata "Uz domu stāvās
kraujas" ir Valda Atāla dažādu laiku dzejas un atziņu izlase. Atāla dzeja pirmo un
svarīgo misiju arvien pildījusi viņa radītajās dziesmās, ko inspirējis saturs, teksts.
"Saplīst lustra, atnāk vakars, ceļa galā bite dzied..." vai "es saucu: sveika, māsa
Rūsa, tu esi sabiedrotā man", vai jebkurš no citiem viņa dziesmu tekstiem,
pirmkārt, ir dzejas darbs, kas nes savu vēstījumu pārdomātā, precīzā simbolu un
tēlu valodā. Sastādītajā krājumā atlasīti vairāk nekā simt dzejoļu un kā atsevišķa
nodaļa sagatavotas arī dzejnieka īsās, asprātīgās atziņas, kas Atāla gadījumā tikpat
lielā mērā piederīgas dzejai kā īpaša īsā forma.
ISBN 9789934546716.

821.174-94

Beinerte, Vija. Mans zelts : sarunu grāmata / Vija Beinerte ; Jāņa Esīša vāka
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. – Rīga : Latvijas
Mediji, 2018 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). – 140 lpp. – Saruna kā žanrs,
likteņstāsts kā atslēgas vārds. Grāmata, kur satiekas cilvēki bākas – tie, kas izstaro
gaismu, rāda virzienu, rada drošības sajūtu. Tā pavisam īsi varētu raksturot
kinorežisores un esejistes Vijas Beinertes jauno krājumu, kur sarunas mijas ar
esejām. Te ir viss – Latvijas vēsture, dzīva, dziļa un aizraujoša, piedzīvojumu
romāna cienīgi sižeta pavērsieni, kas šķistu neticami, ja vien nebūtu reālu cilvēku
likteņstāsti, apbrīnojams vieglums, atklātība un spēks.
ISBN 9789934155529.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

821.174(08)

Daudz laimes, jubilār! : apsveikumi un vēlējumi : mazliet nenopietni / sastādītājs
Inta Kalniņa ; mākslinieks Uldis Baltutis ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots,
[2018]. - 542, [1] lpp. - Grāmatā iekļauti 366 apsveikumi – katras dienas jubilāram,
dots vārda izcelsmes skaidrojums, kā arī ieskats numeroloģijā un
horoskopos.
ISBN 9789934534768

821.174-3

Dombrovska, Lidija. Dzīves virpuļos : romāns / Lidija Dombrovska ; redaktore
Ieva Šuplinska-Murāne ; māksliniece, vāka autore Lidija Dombrovska ; par
izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2018]. - 111, [1] lpp. : ilustrācijas
; 21 cm. - Autores jaunajā romānā ir attēlota latvietes Sandras kolorītā kopdzīve
ar diviem atšķirīgiem cilvēkiem - prominento arhitektu Arni un melanholisko
Ilgmāru. Abus pazaudējusi, Sandra vada dzīvi saskaņā ar savu iemantoto
dzīvesziņu. ISBN 9789984894843.
Latviešu romāni

821.174-3

Dreika, Dagnija. Šaubu mitekļi : romāns / Dagnija Dreika ; Lilija Rimicāne,
mākslinieciskā izveide. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2018. - 192 lpp. ; 21 cm. Romānā attēloti vairāku paaudžu samezglojumi, kas rodas gadu gaitā, to
atrisinājumi ir gana negaidīti. Sliktais dažkārt izrādās labāks par šķietami apbrīnas
cienīgo, kas upurē visu slavaskāres un egoisma dēļ.
ISBN 9789984411194.
Latviešu romāni.

821.174-3

Egle, Jana. Svešie jeb Miļeņkij ti moi : stāsti / Jana Egle ; māksliniece Aija Andžāne
; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Sigita Kušnere. - Rīga :
Latvijas Mediji, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, SIA. , 2018. - 265, [4] lpp. :
portrets ; 21 cm. - J. Egles pirmais stāstu krājums "Gaismā" saņēma Literatūras
gada balvu kā labākais prozas darbs 2017. gadā un raisīja lielu rezonansi
sabiedrībā. Arī jauno krājumu raksturo emocionāla spriedze, un tajā apkopoti

astoņi stāsti. To galvenie varoņi ir Latvijas cilvēki, caur kuru skatpunktu ieraugām
20. gadsimta Latviju, tie ir katrs ar savu likteni, bet cits ar citu cieši saistīti. Stāstu
krājums stāsta par satrūkušajām saitēm. Par svešajiem, kuri īstenībā ir tik tuvi, un
viņu likteņiem. Neviens nezina, vai atsvešinātībā ir iespējams iedvest jaunu
dzīvību. Kādam ir jāsaņem drosme spert pirmo soli pāri laikiem, pāridarījumiem,
vainas apziņai. - Tulkojumi no angļu, krievu un vācu valodas 261.-266 lpp. - Latvijas
Literatūras gada balvas prozā 2017 laureāte. - "Latvijas Literatūras gada balvas
prozā 2017 laureāte"
ISBN 9789934155321.
Stāsti, latviešu.
821.174-3

Ermlere, Franciska. Bliks : Rīgas sapnis par kino: detektīvromāns / Franciska
Ermlere ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ;
literārā redaktore Elīna Kokareviča ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. – Rīga :
Lauku Avīze, 2018. – Rēzekne : “Latgales druka”, SIA. , 2018. – 302 lpp. – (Rīgas
detektīvs). – Sērijā “Rīgas detektīvs” iznācis kārtējais Franciskas Ermleres romāns
“Bliks”. Šoreiz autore pievēršas Latvijas kino pasaulei. Romāna centrā ir mīklaina
nāve uzņemšanas laukumā, kad pa logu izkrīt viena no Rīgas bagātākajām un
zināmākajām sievietēm. Romānā darbojas kolorīti personāži – uzņēmējs un
sponsors Vinčikovs, deputāta meita, kas piestrādā par klapīti filmēšanas laukumā,
rosīgi un viltīgi producenti, režisors un daudzi citi. Autores vēstījums ir ironisks,
romānā liela nozīme sapņiem, filozofiskām pārdomām, kultūrvēsturiskām
atsaucēm. Izdevniecībā “Latvijas Mediji” jau iznākušas trīs sērijas “Rīgas
detektīvs” grāmatas – “Rīgas buča”, “Meistarstiķis”, “Manuskripts”. – Franciskas
Ermleres romāns ir klasisks mākslas detektīva žanra romāns ciklā “Rīgas
detektīvs”.
ISBN 9789934155307.
Detektīvromāni, latviešu.

821.174-3

Gaile, Inga. Piena ceļi : stāsti / Inga Gaile ; redaktors Jānis Oga ; Sandija Ruļuka
un Zigmunda Lapsas vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2018. , 2018. - 127, [1] lpp. ;
20 cm. - Krājumā Piena ceļi apkopotie stāsti tapuši desmit gadu laikā. Tajos
piedalās Mirū, Marija, Saule, Tauriņcilvēks, Jēzus, Pēteris, Kaspičs, Viņš Pats un
visādi
citi
varoņi.
Pat
daži
vīrieši.
ISBN
9789934122163.
Stāsti, latviešu.

821.174-3

Horna, Māra. Atgriešanās dzimtenē : romāns / Māra Horna ; Nataļjas Kugajevskas
vāka dizains ; Agra Liepiņa ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte ; Timurs
Subhankulovs, foto. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - Rēzekne : Latgales druka. ,
©2018. - 235, [1] lpp. : faksimils, ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ;
11/2018 (233). - M. Hornas romānā Zviedrijas latvietis Oto Kadiķis 65 gadu
vecumā nolemj atgriezties dzimtenē, jo autokatastrofā zaudējis sievu un vēlas
atrast līdzīgu sievieti - izsmalcinātām manierēm un labu raksturu, maigu... Viņa
sapnis ir atvērt kafejnīcu kādā Latvijas mazpilsētā. Jau pirmajā dienā,
pastaigājoties pa Rīgu un pusdienojot kafejnīcā, Oto ievēro Mairu, kuras uzvedība
Oto sākotnēji atbaida, tomēr viņš uzaicina Mairu par savas kafejnīcas
pārvaldnieci. Un sākas attiecību līkloči. - Ziņas par autori: [4.] lpp.
ISBN
9789934155161.
Latviešu romāni.

821.174-3

Judina, Dace. Amnēzija : romāns / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains un
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. – Rīga : Latvijas
Mediji, 2018. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 413, [2] lpp. : kartes ; 21
cm. – (Izmeklē Anna Elizabete ; 9.). – Bibliogrāfija: [403.-405.] lpp. – Annas
Elizabetes un Mika Kaķīša medusmēnesi izjauc Rīgā uzradusies melno džipu
banda, kuras ālēšanās biedē iedzīvotājus. Pēdējais upuris – četru auto pārbraukts
akls vīrietis. Pēdas aizved līdz partijai “Mājai un Ģimenei”, kuras jaunais vadonis

turpina īstenot bojā gājušā multimiljonāra Jāņa Pērkona idejas. Pastaigājoties ar
suņiem, Kārlis Mežāju šosejas piesnigušajā grāvī atrod pagasta priekšnieces
Maigas Lācītes apledojušo galvu. Izskatās, ka to kāds ir noplēsis. Naktīs Pūču salas
parkā klīst dīvainas ēnas. Kādu rītu pie Bergu nama ārdurvīm klauvē pārsalusi un
atmiņu zaudējusi jauna meitene, bet pēc pāris dienām no profesora Mihailova
privātklīnikas izbēg Zane Zālīte, kura nolēmusi par savu neizdevušos dzīvi
atriebties visiem, bet vispirms – Annai Elizabetei.
ISBN 9789934155512.
Detektīvromāni, latviešu.
821.174-93

Kļavis, Aivars. Ceļš uz nezināmo zemi : triloģija : romāns jauniešiem / Aivars Kļavis
; Emīla Mozgas ilustrācijas ; vāka mākslinieks Toms Lūsis ; Ievas Čīkas autora foto
; redaktore Gundega Sēja ; Māras Alševskas grāmatas dizains. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 298, [1] lpp. : ilustrācijas,
kartes, portreti ; 20 cm. - Romāna “Ceļojums uz nezināmo zemi” pirmā grāmata
“Melnais akmens” vēsta par to, kā sākās šis ceļš. Gaitas turpinās romāna otrajā
grāmatā “Bēgšana no čūsku valstības” – baltu tālie senči nonāk tagadējā
Baltkrievijas teritorijā. Trešajā grāmatā “Asinis uz dzintara” galvenais varonis
virsaiša dēls Ulriķis spiests kāpt laivā kopā ar mežonīgiem, dzīvē daudz
redzējušiem vīriem, kas ved uz Romu dzintaru. Tālajā, noslēpumainajā Karnuntā
nonāk tikai trīs no viņiem. Bet arī tur puisim ilgi palikt nav lemts. Līst asinis,
nokrāsojot dzintaru tumši sarkanu. Kad Ulriķis beidzot sasniedz kuršu krastu,
izrādās – cilts nonākusi krustcelēs. Tai jāizvēlas: doties uz dienvidiem un kļūt par
daļu no kādas varenākas tautas vai iet uz ziemeļiem pretī nezināmajam, toties
saglabājot savu neatkarību, savus dievus un senču tradīcijas. Tāds ir jautājums, uz
kuru jaunajam kuršu ķoniņam tagad jāatrod atbilde. - 7.-9.kl.
3.
grāmata.Asinis uz dzintara.
ISBN 9789934079412.
Jaunatnes proza,
latviešu.

821.174-3

Krekle, Maija. Dzīvības spītīgie asni : romāns / Maija Krekle ; Nataļjas Kugajevskas
vāka dizains ; Anitas Jansones-Zirnītes ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte ;
Timurs Subhankulovs, foto. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - Rēzekne : Latgales
druka. , ©2018. - 237, [2] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ;
10/2018 (232). - Bibliogrāfija: [239.] lpp. - Romāns aizsāk Mežmaļu ģimenes sāgu.
Beidzies Otrais pasaules karš, un dzīve turpinās. Cilvēki alkst pēc laimes un
mīlestības, pēc prieka... Mežmaļi ir "pareizie" cilvēki, kas no sirds tic jaunajai varai
un iespējām. Viņiem lemts smags liktenis. Vecākā dēla kvēlā mīlestība ir nicināms
kāju pamesls ciema skaistākajai meitenei, kura tikai aprēķina dēļ kļūst par viņa
sievu. Jaunākais – Arvīds iemīl skaidru un krietnu Sibīrijas latviešu meiteni, bet
abu laimīgajā dzīvē iejaucas drauga nodevība.
ISBN 9789934155185.
Latviešu romāni.

821.174-3

Kurzemnieks, Kārlis. Trīsreiz nogalināts : detektīvromāns / Kārlis Kurzemnieks. –
Rīga : Jumava, 2018. – 223 lpp. – Krimināldetektīvs, kas vilktin vilina lasītāju vēlā
nakts stundā iegrimt tā dzīlēs un lielā aizrautībā liek šķirt lapu pēc lapas, līdz
grāmata ir izlasīta! …viss sākas ar nežēlīgām, bet teatrālām
slepkavībām…
ISBN 9789934202995.
Detektīvromāni, latviešu.

821.174-3

Melgalve, Ieva. Vēsais prāts : romāns / Ieva Melgalve ; Artūra Bērziņa vāka
dizains ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 190 lpp. - (Zvaigznes detektīvu
klubs). - Vai mūsu priekšā ir detektīvromāns? Jā, protams. Un: nē, nepavisam.
Tomēr. Ir upuris – savā dzīvoklī vannā nogalināta atrasta ekstravagantā zinātniece
Helēna, kuras aizraušanās ar krioniku radījusi šķelšanos gan viņas draugu, gan

ģimenes vidū. Ir izmeklētājs, kura skaidro priekšstatu par to, kā iekārtota pasaule,
kājām gaisā sagriež šī dīvainā nozieguma izmeklēšana... Pirmais jautājums,
protams, ir: kurš no Helēnai tuvajiem cilvēkiem paveicis slepkavību? Bet otrs: vai
noziegums tiešām ir noticis? Un, ja tā, tad kāds tieši?.
ISBN 9789934071805.
Detektīvromāni, latviešu.
821.174-3

Nesaule, Agate. Zudušie saulgrieži : stāsts par trimdu un draudzību : romāns /
Agate Nesaule ; tulkojusi Velga Polinska ; redaktore Silvija Līce ; mākslinieciskais
noformējums: Zane Neimane ; vāka foto: Irina Kostenich. – Rīga : Vesta-LK, 2018.
– [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 393, [5] lpp. : portrets ; 21 cm. – (Laika
grāmata). – Vēstījums par tiem, kuri dzīvo gan Latvijā, gan trimdā. Par viņu
satikšanos un nesatikšanos. Galvenā tēma grāmatā ir draudzība starp sievietēm.
Pirmo
reizi
abas
satiekas
Amerikā…
ISBN
9789934511530.
Latviešu romāni.

821.174-94

Ruņģis, Ikars. Cietumsargs ar bungu kociņiem / Ikars Ruņģis. – Rīga : Jumava,
2018. , 2018. – 205, [1] lpp. – Slavenās rokgrupas “Pērkons” bundzinieks Ikars
Ruņģis grāmatā stāsta par diviem savas dzīves nozīmīgajiem posmiem. Pirmais ir
dienesta gaitas Padomju armijā ar visām tajā pastāvošajām problēmām. Otrajā
daļā viņš pievēršas savām gaitām grupā “Pērkons” 80.gadu beigās un 90.gadu
sākumā. Grāmatā iespējams palūkoties uz tolaiku notikumiem no Latvijas mūziķu
skatu punkta.
ISBN 9789934202766

821.174-3

Šadre, Daina. Sens attēls : romāns / Daina Šadre ; Nataļjas Kugajevskas vāka
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Līga Sīle ; literārā redaktore
Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 202, [6] lpp. - Laine Eglīte nesen
uzsākusi darbu izdevniecībā un jau kopš pirmās dienas viņa jūt priekšnieka
simpātijas. Abu starpā uzvirmo kaislība, jūtas un mīlestība. Taču pavisam drīz
laime sev līdzi atnes dažādus sarežģījumus, vilšanās un pārsteigumus, atklājot
skaudrus un traģiskus likteņus, kurus apvieno kāds tumšs noslēpums un draud
iznīcināt jauno mīlasstāstu. Kas īsti notika liktenīgajā dienā pirms 30 gadiem, kad
nomaļā ciemā tiek nogalināta jaunā māmiņa Dace?.
ISBN 9789934155253.
Latviešu romāni.

821.174-1

Tīmane, Linda. Tik daudz ko teikt : dzejoļi / Linda Tīmane ; redaktore Iluta
Moldane-Greiškane ; Solvitas Gedertes foto. – Rīga : Annele, [2018]. – [Viļņa] :
UAB BALTO print. , ©2018. – 126, [5] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. – Grāmatā apkopoti
ilgā laika posmā sarakstītie dzejoļi. Te atradīsiet dažādas emocijas. Vairāki teksti
ir izskanējuši komponista Jāņa Strazda melodijās.
ISBN 9789934559150.
Latviešu dzeja.

821.174-1

Ustups, Aivars. Vietējais : dzeja / Aivars Ustups ; maketētāja Ieva Tiltiņa ; vāka un
nodaļu noformējumā izmantotas Ārjas Romanovskas un autora personīgā arhīva
fotogrāfijas. – [B.v.] : Aivars Ustups, 2018. – 232, [7] lpp. : il.
ISBN 9789934196621.
Latviešu dzeja.

821.174-3

Viegliņa-Valliete, Gina. Valdnieka Nameja meita : romāns / Gina Viegliņa-Valliete
; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. –
Rīga : Jumava, 2018. , ©2018. – 206, [1] lpp. ; 20 cm. – Izmantotie avoti un
literatūra: 205. lpp. – Romānā varone Guna sastop un ar gudru prātu un mīlestības
pilnu dvēseli izdzīvo trīs savas dzīves lielās mīlestības — vecākus, jaunības pirmo
mīlu un sievas kārtā esošo. Te mīlestība ir klusa, tā atveras labajam, pieņem
likteņa lemto, tā ir pazemīgi daiļa. Tēva gudrības un maiguma skola, pirmo jūtu
aizrautības un šķiršanās mācība, apprecētā vīrieša mīlestība šajā romānā atklāj

vispārcilvēciskus attiecību aspektus un sievietes atraušanos no savas tautas
saknēm. Sievietes, karaļa meitas ieplūšana citā kultūrā ir ļoti būtiska galvenās
varones tēla pamatā. G. Viegliņa-Valliete uzbur skarbu realitātes versiju, jo
romānā valdnieka meita Guna kļūst par Annu Mariju fon Fitinghofu. Tāda ir mūsu
senvēstures iespējamā versija, kas iegūst jaunu dimensiju arī 2018. gadā skatītāju
vērtējumam nodotās mākslas filmas “Nameja gredzens” kontekstā.
ISBN
9789934202476.
Latviešu romāni. Vēsturiskā proza, latviešu.
821.174(08)

Virza, Edvarts. Raksti : Recenzijas un apceres par literatūru, mākslu, teātri un
kultūrpolitiku / Edvarts Virza ; sastādītāja, priekšvārda, komentāru un
portretskices autore Anda Kubuliņa ; bibliogrāfisko uzziņu autore Velga Kince ;
mākslinieks Aldis Aleks ; literārā redaktore Sigita Kušnere. – Rīga : Zinātne, 2018.
– [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 1437, [2] lpp. : portrets ; 23 cm. –
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . – Personu rādītājs: 1375.-1437. lpp. – Rakstu
pēdējais – 7. sējums ietver Edvarta Virzas literatūras, teātra izrāžu recenzijas,
rakstus par mākslas un kultūrpolitikas jautājumiem, arī dažas Virzas apceres par
20.-30. gadu politiku, kurās redzams dzejnieka satraukums par norisēm ārpolitikā.
Sastādītāja sējumā iekļāvusi arī pirmā ārzemju ceļojuma (1921) piezīmes par
Parīzes muzejiem, atsedzot Virzas pēckara estētisko uzskatu paplašināšanos,
fiksējot izmaiņu impulsus, sevišķi tēlotājā mākslā, ko vēlāk dzejnieks attīsta tālāk.
Lasītājam ir iespēja iepazīsties ar atsevišķām Edvarta Virzas 30. gadu ceļojuma
piezīmēm, dzejniekam esot Parīzē un plašāk apceļojot Franciju, Itāliju: tās atklāj,
kā mainījusies Virzas mākslas un dzīves uztvere, apliecinot dzejnieka sāpi par
ideālu, perfekta darba tikuma apsīkumu mākslā, politiķos un sabiedrībā. Sējumā
saglabāta hronoloģija – tā vairāk izceļ Virzas vienoto mākslas uztveri, tās
pārveides vēsturisko dimensiju. Sējumu noslēdz jaunatrastu dzejoļu rokraksti –
melnraksti no diviem dzejas blociņiem, kas dzejniekam dāvināti un kuros pirmie
ieraksti fiksēti 1910. gadā. Tajos atrodams atsevišķu publicētu dzejoļu līdz šim
nezināmi varianti.
7. sējums. Recenzijas un apceres par literatūru, mākslu,
teātri un kultūrpolitiku.
ISBN 9789934549663.

821.174-3

Žolude, Inga. Silta zeme / Inga Žolude ; literārais redaktors Arvis Kolmanis ; Jāņa
Esīša vāka dizains. – Rīga : Dienas Grāmata, 2018. , ©2018. – 351, [1] lpp. ; 22 cm.
– “Materia botanica” vākos ietverti divi romāni – arī “Silta zeme”, jo “Materia
botanica” ir gan romāna “Silta zeme” turpinājums, gan jauns vēstījums, viss
atkarīgs no skatpunkta. Vientulība reti ir viennozīmīga, un Daniels, Nellija un Vū
gan ir tie paši “Siltas zemes” varoņi, gan nav. “Materia botanica” vēstījums atsākas
tajā pašā vietā, kur stāsta pirmā daļa beidzas. Tomēr lietu daba pa šo laiku ir
mainījusies. Daba. Tieši Dabā galvenais varonis Daniels mēģinās atšķetināt “Siltas
zemes” samezglotās savādās intīmās saiknes, kas viņu vieno ar ģimeni, mīļoto Vū,
bet visīpatnējāk — ar māsu Nelliju. – Vāka noformējumā izmantota Daces Lielās
glezna “Nacionālais parks”.
2. Materia botanica.
ISBN 9789934546693.
Latviešu romāni.

821.174-1

Žuravska, Dzintra. Laikmetu atšalkās : dzeja : veltījums Latvijas simtgadei /
Dzintra Žuravska ; par izdevumu atbild Veronika Lāce ; grāmatas un vāka
mākslinieciskajā noformējumā izmantoti Inas Žuravskas zīmējumi. – Rīga : Sol
Vita, [2018]. , [2018]. – 151 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
ISBN 9789984894850.

821.174-94

Gabris, Roberts. Latvian officer No.35473 / Roberts Gabris ; translated by Evalds
Lasis and Anita Lasis. – [Rīga : LR Aizsardzības ministrija, 2015]. – 343, [1] lpp. :
portr. ; 20 cm. – Oriģinālnosaukums: Latvju virsnieks Nr. 35473. – Teksts angļu
valodā, tulkots no latviešu valodas. – Izdevējziņas precizētas pie izdevēja. . – “This

book was first published under the title “Norilsk – Baltic Katyn”, printed by the
publishing house “Liesma”, 1997.”–Titullapas otrā pusē.
Autobiogrāfiskā
proza, latviešu. Otrais pasaules karš, 1939-1945 – Atmiņas, latviešu.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Vāc 821.112.2-3

Baha, Tabea. Kamēliju sala : romāns / Tabea Baha ; no vācu valodas tulkojusi
Inese Miesniece ; redaktore Anita Poļakovska ; mākslinieciskā redaktore Inguna
Kļava Švanka. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. – 254, [1] lpp. – Silvijai un Holgeram ir
nevainojama un šķietami perfekta ģimenes dzīve. Darba dēļ Silvija bieži dodas
komandējumos, savukārt Holgeram nākas regulāri tikties ar klientiem dažādās
pasaules malās. Ierasto ikdienas rutīnu iztraucē ziņa, ka Silvijas tante Lūcija viņai
atstājusi mantojumā dārzniecību Francijā. Holgers ir pārliecināts, ka no šī
neizdevīgā īpašuma jāatbrīvojas pēc iespējas ātrāk, un Silvija neiebilst. Kad Silvijai
negaidīti uzrodas četras brīvas nedēļas, viņa nolemj doties uz Franciju, lai
apskatītu dārzniecību, pirms tā tiek pārdota. Izrādās, tante Lūcija viņai atstājusi
mantojumā kamēliju audzētavu, kas atrodas uz brīnumskaistas salas Bretaņā.
Silviju apbur gan skaistā apkārtne, gan krāšņās kamēlijas, turklāt pēc sastapšanās
ar dārznieku Maelu situācija kļūst vēl sarežģītāka. – Oriģinālnosaukums: Die
Kamelien-Insel.
ISBN 9789934075025.
Vācu romāni.

Maķ 821.163.33

Dimkovska, Lidija. Slēptā kamera / Lidija Dimkovska ; no maķedoniešu valodas
tulkojusi Ingmāra Balode ; redaktors Dens Dimiņš ; Esteres Rožkalnes vāka dizains.
– Rīga : Mansards, [2018]. , ©2018. – 317, [2] lpp. ; 19 cm. – “Slēptā kamera” —
tas ir romāns, ko beidzot sarakstījusi nevis radošo krīžu, personīgo kompleksu un
globālo ambīciju pārņemta autore vai autors, bet gan sīksīka kamera rakstnieces
kājas īkšķī. Kamera, kam piemīt par jebkādu alter un jebkādu ego precīzāks
vērojums, laba daļa rakstniekiem trūkstošas pašironijas, krietna tiesa
temperamenta un jūtama deva nepieciešamības saprast savu vietu zem saules,
savu vietu Eiropā, pasaulē un pie rakstnieku radošā nama kopējā ēdamgalda.
Lidija Dimkovska ir rakstniece, kuras smieklus, skumjas un virpuļviesuļus mēs jau
kādu laiku bijām gaidījuši, paši to nezinādami. – Oriģinālnosaukums: Скриена
камера.
ISBN 9789934121869.
Maķedoniešu romāni.

Amer
821.111(73)-3

Eldžera, Kristīna. Baņķiera sieva : romāns / Kristīna Eldžera ; no angļu valodas
tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. –
Rīga : Kontinents, 2018. – [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. – 428
lpp. ; 21 cm. – Agrā novembra rītā Alpos bez vēsts pazūd lidmašīna, kurā atradies
arī Metjū Verners, Šveices Apvienotās bankas baņķieris. Viņa sieva Anabella ir
satriekta: policija to uzskata par nelaimes gadījumu, tomēr ir pārāk daudz
neatbildētu jautājumu: kādēļ Metjū lidoja uz Londonu, nevis Cīrihi, kā bija teicis?
Kādēļ pēdējās nedēļās viņš bija kļuvis tik nerunīgs? Un kādēļ lidmašīnā kopā ar
viņu atradās arī Fatima Amīra, Sīrijas prezidenta Bašāra al Asada
māsīca?.
ISBN 9789984359205.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu

K 821.161.1-3

Gončarovs, Ivans. Oblomovs : romāns / Ivans Gončarovs ; no krievu valodas
tulkojis Gundars Āboliņš ; māksliniece Kristīne Jurjāne ; literārā redaktore Inta
Kārkliņa. – [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, [2018]. – 567, [1] lpp. : ilustrācijas. –
Romāns “Oblomovs” vēsta par 19. gadsimta Pēterburgu, par muižnieku
Oblomovu, kurš visu dzīvi neizkāpj no gultas. Oblomovu uzskata par slinkuma
simbolu, bet romānā – fizisku līdzību par dzīves eksistenciālo trauslumu. –
Ilustrācijām izmantotas tērpu un skatuves telpas skices izrādei “Oblomovs” teātrī
“Shauspiel Koln” 2011. gadā.
ISBN 9789934832086.
Krievu romāni.

Som
821.511.111-3

Hiekapelto, Kati. Gājputni : detektīvromāns / Kati Hiekapelto ; no somu valodas
tulkojusi Ingrīda Peldekse ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums
; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ligita Sproģe. – Rīga : Latvijas
Mediji, 2018. – [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. – 330, [3] lpp. :
portrets ; 21 cm. – (Detektīvs (Latvijas Mediji). – Kad uz sniegota ceļa tiek atrasts
ceļu satiksmes negadījumā cietis sirmgalvis pidžamā, Anna Fekete ir pārliecināta
– viss nav tik vienkārši, kā izskatās. “Gājputni” ir otrais Kati Hiekapelto darbs sērijā
par policijas izmeklētāju Annu Feketi. – Oriģinālnosaukums: Suojattomat. –
Grāmata 2014. gadā saņēmusi Vuoden johtolanka balvu detektīvromānu
kategorijā, bet 2016. gadā iekļauta gan ziemeļvalstu detektīvromānu balvas The
Glass Key Award, gan blogeru apbalvojuma Petrona Award nominantu sarakstā.
– “Latvijas Mediji. Detektīvs” – uz grāmatas pirmā vāka. . – “2014. gada labākais
Somijas detektīvromāns” ISBN 9789934155437.
Detektīvromāni, somu.

Angl 821.111-3

Hīlija, Emma. Elizabete ir pazudusi : romāns / Emma Hīlija ; no angļu valodas
tulkojusi Renāte Punka ; Tomass Folks, mākslinieciskais noformējums. – Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, 2018. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 285, [3] lpp. ;
21 cm. – Emmas Hīlijas (1985) lieliskais debijas romāns ļauj mums piedalīties sena
nozieguma atklāšanā un iepazīt vienu no neaizmirstamākajiem personāžiem
pēdējo gadu britu literatūrā. Moda jūs gan sasmīdinās, gan saraudinās, un
pavisam noteikti iespiedīsies atmiņā uz ilgāku laiku. Pēdējā laikā 82 gadus vecā
Moda kļuvusi aizmāršīga, un visu, kas jāatceras, viņa cenšas pierakstīt. “Elizabete
ir pazudusi” – tā vēsta zīmīte, ko viņa atkal un atkal atrod kabatā. Moda ir
apņēmusies noskaidrot, kur palikusi viņas draudzene Elizabete un vai tam ir kāds
sakars ar viņas māsas Sūkijas pazušanu sen, sen, uzreiz pēc Otrā pasaules kara. –
Oriģinālnosaukums: Elisabeth Is Missing. – Ziņas par tulkotāju: [288.]
lpp.
ISBN 9789984237091.
Angļu romāni. Psiholoģiskās spriedzes proza,
angļu.

Vāc 821.112.2-3

Keizerlinka, Linde fon. Stāsti bērna dvēselei : grāmata visai ģimenei / Linde fon
Keizerlinka ; no vācu valodas tulkojusi Vija Brangule ; atbildīgā redaktore Anna
Pavlovska. – [Rīga] : Jumava, 2018. , 2018. – 174, [2] lpp. – Sērijas “Stāsti bērna
dvēselei” trešā grāmata “Tavas asaras uz mana vaiga” domāta bērniem, kas piedzīvojuši krasas un sāpīgas pārmaiņas savā mazajā pasaulē. Kaut gan stāsti attēlo
galvenokārt ārējus notikumus ģimenes dzīvē, tie vienlaikus ir kā dvēseles dzīves
protokoli. – Oriģinālnosaukums: Da war es auf einmal so still.
3.grāmata.
Tavas
asaras
uz
mana
vaiga.
ISBN
9789934572227.
Stāsti, vācu.

Zv 821.113.6-3

Keplers, Lārss. Uguns liecinieks : zviedru kriminālromāns / Larss Keplers ; no
zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; Māra Garjāņa dizains. – Rīga : Mansards,
[2018]. , ©2018. – 555, [1] lpp. ; 22 cm. – (Mansards detektīvi). – Flora Hansena
pelna iztiku, strādājot par mediju starp dzīvajiem un mirušajiem. Tomēr, kad
vairāku simtu kilometru attālajā ciematā tiek brutāli nogalināta jauna meitene,
Flora sāk redzēt īstas vīzijas. Taču tās gatavs uzklausīt tikai izmeklētājs Jona Linna.
Kaut arī slepkava aiz sevis atstājis neapgāžamus pierādījumus, asiņainas pēdas un
āmuru, tomēr vienīgi Floras vīzijas apstiprina Jonas izvirzīto teoriju, ka slepkavība
izdarīta ar akmeni. Izmeklētājs atsakās no vienkāršām atbildēm un šķetina
notikumus gan tālākā, gan nesenākā pagātnē. Arī paša Jonas Linnas dzīve pirms
dažiem gadiem sagriezusies kājām gaisā. – Oriģinālnosaukums: Eldvittnet. –
“Uguns liecinieks” ir trešais romāns inspektora Jona Linnas piedzīvojumu sērijā.

Iepriekšējie izdevumi “Hipnotizētājs” un
9789934122194.
Detektīvromāni, zviedru.

“Paganīni

līgums”.

ISBN

Amer
821.111(73)-3

Kesa, Kīra. Prinča līgava / Kīra Kesa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ;
redaktore Diāna Romanoviča. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. – [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. – 287, [1] lpp. ; 21 cm. – Pēc iepriekšējās Atlases ir pagājuši
divdesmit gadi, un tagad prinča Meksona meita Īdlina atrodas tādas pašas izvēles
priekšā. Vai kāds no 35 puišiem, kas ieradās pilī, spēs ieinteresēt skaisto princesi,
kuras galvenās prioritātes līdz šim ir bijušas darbs, brīvība un vara?. –
Oriģinālnosaukums: The Crown. – Sērijas ‘’Prinča līgava’’ pirmajās grāmatās
‘’Atlase’’, ‘’Elite’’, ‘’Vienīgā’’ un ‘’Mantiniece” stāstīts par prinča Meksona grūto
izvēli, cenšoties iepazīt trīsdesmit piecas meitenes un cerot viņu vidū atrast savu
mūža
mīlestību.
5.
grāmata.
Kronis.
ISBN
9789934074264.
Amerikāņu romāni.

Braz
821.134.3(81)-3

Koelju, Paulu. Hipijs : romāns / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns
Raups ; literārā konsultante Renāte Punka ; mākslinieks Tomass Folks. – Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, [2018]. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 318, [2] lpp. :
karte ; 17 cm. – Iedvesmojoties no paša bagātās dzīves pieredzes, populārais
brazīliešu rakstnieks Paulu Koelju aizved mūs nesenā pagātnē, lai vēlreiz
pasapņotu kopā ar paaudzi, kas ilgojās pēc miera un uzdrīkstējās apšaubīt
patērētājsabiedrībā pastāvošo vērtību sistēmu. Grāmatā “Hipijs” viņš stāsta par
jaunu brazīlieti Paulu, kurš dodas ceļojumā, meklējot dziļāku jēgu savai dzīvei.
Apmeklējis noslēpumainas vietas dzimtajā Latīņamerikā un piedzīvojis gan
teiksmaino, gan traumatisko, viņš ierodas Eiropā. Amsterdamā, slavenajā Dambja
laukumā, Paulu uzzina par Maģisko autobusu, kas garīgo patiesību meklētājus
cauri Eiropai un Centrālajai Āzijai ved uz Nepālu, un nolemj pievienoties
braucējiem. Ikviena dzīvē šis ceļojums ienes pārmaiņas. Paulu un holandiešu
meitene Karla izdzīvo īsu, intensīvu mīlas stāstu, kura diktētās izvēles ietekmēs
visu viņu turpmāko dzīvi. – Oriģinālnosaukums: Hippie.
ISBN 9789984237138.
Brazīliešu romāni. Hipiji – Daiļliteratūra.

Ig 821.511.113- Kreicvalds, Frīdrihs Reinholds. Kalevdēls : igauņu tautas eposs / Frīdrihs
1
Reinholds Kreicvalds ; no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; tekstu autori:
Marina Lāka [ievads], Guntars Godiņš [piezīmes] ; literārās redaktores: Antra Bula,
Sandra Godiņa ; dizains, ilustrācijas: Armands Zelčs. – Rīga : Neputns, [2018]. –
[Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 332, [3] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. –
Bibliogrāfija: 323. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Oriģinālnosaukums:
Kalevipoeg.
ISBN 9789934565540.
Episkā dzeja.
Amer
821.111(73)-3

Kreiss, Roberts. Zaglis : romāns / Roberts Kreiss ; no angļu valodas tulkojusi Liene
Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. – Rīga :
Kontinents, [2018]. – [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. – 415 lpp. ;
21 cm. – Septiņpadsmit gadus vecais Taisons ir pavisam parasts pusaudzis:
spurains saskarsmē, apsēsts ar videospēlēm un vienmēr izsalcis. Tomēr puiša
māte ar bažām ievēro izmaiņas dēla uzvedībā, un, kad sieviete zem Taisona gultas
atrod dārgu Rolex pulksteni, viņu pārņem bailes, ka dēls iesaistījies kādā
nelikumīgā afērā. Sieviete uzmeklē privātdetektīvu Elvisu Kolu un lūdz sākt
izmeklēšanu. Detektīvs Kols atklāj saikni starp Taisonu un vairākām neatrisinātām
krimināllietām Losandželosas bagātākajā apkaimē. Pēkšņi Taisons pazūd. Un
mīklainos apstākļos tiek noslepkavoti cilvēki… – Oriģinālnosaukums: The
Wanted.
ISBN 9789984359236.
Detektīvromāni, amerikāņu.

Angl 821.111-3

Laplante, Linda. Atraitnes : romāns / Linda Laplante ; no angļu valodas tulkojusi
Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. – Rīga :
Kontinents, 2018. – [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. – 479 lpp. ; 21 cm. – Trīs
vīriešu mēģinājums aplaupīt inkasācijas automašīnu beidzas traģiski – viņu sievas
kļūst par atraitnēm. Kad Dollija Rolinsa atrod sava nelaiķa vīra plānus saistībā ar
neveiksmīgo laupīšanu, viņai prātā ienāk neparasta doma… – Oriģinālnosaukums:
Widows.
ISBN 9789984359229.
Detektīvromāni, angļu.

Amer
821.111(73)-3

Lucs, Džons. Terorists : romāns / Džons Lucs ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna
Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents,
2019. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - 383 lpp. ; 21 cm. - Tallinā notiek
mīklains terorakts – ir aizdomas, ka tas saistīts ar ASV valdību, tādēļ aģents
Tomass Leikers tiek nosūtīts slepenā misijā risināt šo lietu... Tomēr viss notiek
pretēji plānam: Leikera sabiedrotie tiek nogalināti, un viņš paliek viens briesmu
epicentrā. Otrā pasaules malā Leikera pāriniece Eiva Norta izmeklē kolēģa
slepkavību. Kad viņa sadzen pēdas kādam kubiešu miljardierim, vadība liek
sievietei atkāpties. Eiva ignorē pavēli. Viņa un Leikers saprot, ka abi ir iesaistīti
vērienīgā sazvērestībā. Lai novērstu pasaules militāro krīzi un glābtu savu dzīvību,
viņi rīkojas pēc pašu riskantā plāna... - Oriģinālnosaukums: The Havana Game. Īsas
ziņas
par
autoru:
383.
lpp.
ISBN
9789984359250.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Som
821.511.111-3

Nuotio, Epu. Indīgais velnarutks : detektīvromāns / Epu Nuotio ; no somu valodas
tulkojusi Anete Kona ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Dina Ābele. –
Rīga : Pētergailis, [2018]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. – 157, [1] lpp. ; 21 cm.
– (Izmeklē Elēna Lehde ; 1. grāmata). – Romāns “Indīgais velnarutks’’ ievada
detektīvromānu sēriju, kurā pensionētā kartogrāfe, 58 gadus vecā atraitne Elēna
Lehde apceļo pasaules skaistākos dārzus. Pirmajā sērijas grāmatā ievadlappuses
atvēlētas Berlīnes Botāniskajam dārzam, kurā Elēna vada ekskursiju, jau
pārdomājot, ka nākamais ceļojums vedīs uz Andalūziju… – Oriģinālnosaukums:
Myrkkykeiso. – Ziņas par autori: uz 1. vāka atloka.
ISBN 9789984334806.
Detektīvromāni, somu.

Vāc 821.112.2--- Petersa, Paulīne. Rubīnsarkanā istaba : romāns / Paulīne Petersa ; no vācu
333
valodas tulkojusi Iveta Galēja ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; mākslinieciskā
redaktore Inguna Kļava Švanka ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 444, [2] lpp. - Londona, 1907. gads.
Pretēji savas dižciltīgās un ietekmīgās ģimenes gribai gados jaunā aristokrāte
Viktorija dzīvo atsevišķā dzīvoklī, un ar viņu kopā ir apmeties tikai viņas mirušā
tēva sulainis Hopkinss. Viņu dzīve nav pārāk pārtikusi, tāpēc Viktorija piepelnās,
strādājot par fotogrāfi un pārdodot fotogrāfijas avīzēm, bet Hopkinss, slēpdamies
aiz pseidonīma, gūst papildu ienākumus, publicējot laikrakstā padomu sleju
mājsaimniecēm... Kad galma balles laikā publiski izskan nelāgi mājieni par senu un
tumšu ģimenes noslēpumu, Viktorija sastrīdas ar seru Frensisu, kurš vēlāk tiek
atrasts nogalināts. Par saistību ar notikušo slepkavību aizdomās tiek turēta arī
Viktorija, tāpēc ar Hopkinsa palīdzību viņa uzsāk pati savu izmeklēšanu. Viktorijas
drosmi apbrīno arī viņas apburošais pielūdzējs lords Randolfs, tomēr, kad Viktorija
nokļūst briesmās, palīgā negaidīti steidzas kāds cits. - Oriģinālnosaukums: Die
Rubinrote Kammer.
ISBN 9789934071164.
Vācu romāni.
Liet 821.173-3

Sabaļauskaite, Kristina. Silva rerum IV : romāns / Kristina Sabaļauskaite ; no
lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 492, [3] lpp. ; 21

cm. - “Silva rerum IV” turpina Norvaišu ģimenes stāstu un pabeidz lielo Viļņas
sāgu. Romāns vēsta par XVIII gs. otro pusi – par laiku, kad notiek straujas
pārmaiņas politikā, ekonomikā un kultūrā, par Baroka un Apgaismības laikmetu
lūzuma punktu, kad Lietuvas dižkunigaitija pieredz politisku dekadenci un
vienlaikus progresīvu ideju uzplūdus, bet tās bajāri sašķeļas divās nesamierināmās
nometnēs: vieni iestājas par veco, bet otri par jaunu pasaules kārtību, kuru ir
gatavi aizstāvēt ar savas dzīves izvēlēm. - Oriģinālnosaukums: Silva rerum
IV.
ISBN 9789934078422.
Vēsturiskā proza, lietuviešu.
Vāc 821.112.2-3

Šodere, Sabīne. Tā notiek tikai ar idiotiem. Kā mēs : romāns / Sabīne Šodere ; no
vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ;
literārā redaktore Ilze Fogele. - Rīga : Jumava ; Liegra, 2018. , ©2018. - 333, [3]
lpp. ; 23 cm. - Vikija un Džejs ir absolūtais sapņu pāris, kas arī pēc vairākiem
mēnešiem vēl lidinās septītajās debesīs. Beidzot viss ir labi, beidzot Vikija ir
atradusi kādu, kuram var uzticēties, kas viņu pilnībā atbalsta. Bet tad viņa atklāj,
ka Džejs pēcpusdienās slepus iet dušā. Tā taču rīkojas tikai kāds, kam kaut kas ir
slēpjams. Vai varbūt ne?. - Oriģinālnosaukums: So was passiert nur Idioten. Wie
uns.
ISBN 9789934572265.
Vācu romāni. Jaunatnes proza, vācu

Angl 821.111-3

Teilore, K. L. Bailes : romāns / K.L. Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita
Mežule ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga :
Kontinents, [2018]. - Silakrogs, Ropažu novads : PNB Print. , ©2018. - 410 lpp. ; 21
cm. - Dažreiz pirmā mīlestība tev neļaus aiziet... Kad četrpadsmit gadu vecumā
Luīze Vandsvērta aizbēga no ģimenes kopā ar savu skolotāju Maiku, meitenei
šķita, ka šis vīrietis ir viņas mūža mīlestība. Tikai vēlāk viņa saprata, kādas
briesmas slēpj šādas attiecības. Luīzes pasaule sabruka. Pēc daudziem gadiem
sieviete nolemj stāties pretim savām bailēm un uzmeklēt Maiku. Ieraudzīdama
vīrieti kopā ar jaunu skolnieci, kas tik ļoti atgādina viņu pašu, Luīze saprot, ka
Maiks nav mainījies un tikai viņas spēkos ir izglābt šo meiteni... Oriģinālnosaukums: The Fear.
ISBN 9789984359243.
Psiholoģiskās
spriedzes proza, angļu. Angļu romāni.

Amer
821.111(73)-3

Vaita, Kārena. Vēlmju koks : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi
Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. – Rīga :
Kontinents, [2018]. – 506 lpp. – Pirms daudziem gadiem trīs draudzenes Vēlmju
kokam uzticēja savus slēptākos sapņus. Viņas zvērēja vienmēr atbalstīt un mīlēt
cita citu. Liktenis šai draudzībai uzlika visgrūtāko pārbaudījumu… Romāns par
sapņiem, draudzību un ģimeni. – Oriģinālnosaukums: Dreams of Falling.
ISBN
9789984359267.
Amerikāņu romāni.

DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ
821.161.1-3

Бродский, Иосиф. Малое собрание сочинений : стихотворения, пьеса, эссе
/ Иосиф Бродский. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. – 880 c.
– 18+. – Алфавитный указатель стихотворений. . – Содержит нецензурную
брань–на обложке.
ISBN 9785389045156.
Krievu proza. Krievu dzeja.

821.161.1-3(08)

Бунин, И. А. Окаянные дни / И. А. Бунин ; Апокалипсис нашего времени /
Розанов В.В. ; Солнце мёртвых / Шмелев И.С. – Москва : Мартин, 2018. – 384
с.
–
(Избранная
культовая
классика).
–
16+.
ISBN
9785847510790.
Krievu proza.

821.161.1-3

Воронова, Мария. Женский приговор : роман / Мария Воронова. - Москва :
Эксмо, 2018. , 2018. - 544 с. - (Больщая любовь. Романы М.Вороновой). - Суд

идет. Так вышло, что и народные заседатели, и судья – женщины. А
подсудимый – маньяк, убивший шесть красавиц. Не должно быть ему ни
снисхождения, ни сочувствия, да и высшее руководство настоятельно
требует не тянуть с вынесением обвинительного приговора. Но что-то
мешает трем этим женщинам, что держат в руках нить судьбы, дать
окончательное решение. Судья, директор школы и избалованная дочь
академика никогда не встретились бы в жизни, но, соединенные общей
ответственностью, пошли против общепринятого шаблона и сделали не то,
что от них ждут. - 16+.
ISBN 9785040959747.
Krievu romāni.
821.161.1-3

Гоголь, Н. В. Мертвые души : с иллюстрациями Марка Шагала / Н.В. Гоголь ;
художник Марк Шагал. – Москва : АСТ, [2018]. , ©2018. – 413, [1] стр. :
ilustrācijas ; 25 cm. – (Коллекционная книга). – В начале ХХ века меценату от
искусства и колекционеру Амбруазу Воллару приходит мысль издавать
высокохудожественные книги, привлекая к иллюстрированию живописцев,
а не книжных графиков, так появляется направление ‘’Livre d’artiste”, что в
переводе с французского означает ‘’книга художника’’. Итогом такого
подхода становится поэма Николая Гоголя “Приключение Чичикова или
Мертвые души” с 96 офортами Марка Шагала, опубликованная в 1948 году.
Напечатанные на бумаге ручной выделки с водяными знаками в количестве
368 штук, эти книги были лично подписаны великим живописцем.
ISBN
9785179826088.
Krievu romāni.

821.161.1-3

Горький, Максим. Старуха Изергиль, Макар Чудра и другие… / Максим
Горький. – Москва : Издательство АСТ, 2018. – 412, [4] с. – (Русская классика).
– 12+.
Содержание: В людях ; Макар Чудра ; Песня о буревестнике ; Песня
о соколе ; Старуха Изергиль ; Человек ; На дне.
ISBN
9785170733323.
Krievu proza. Krievu drāma.

821.161.1-3

Декина, Женя. Плен : роман / Женя Декина. – Москва : Эксмо, 2018. – 288 с.
– (Проза нашей жизни). – Вдумчивая и любопытная Нина всегда мечтала
узнать, зачем живут люди, и хотела для этого встретиться с Богом. Кто же
знал, что вместо этого она окажется в темном подвале… – 18+. – Содержит
нецензурную
брань!–на
обложке.
ISBN
9785040966837.
Krievu romāni.

821.161.1-3

Долонь, Мария. #черные_дельфины : [роман] / Мария Долонь. - Москва :
Эксмо, 2018. , 2018. - 320 с. - (Татьяна Толстая рекомендует. Новый детектив).
- Инга Белова и не думала, что ее коснется громкая история о суицидах,
совершенных по приказу загадочных "кураторов" из социальной сети. Но
ради памяти погибшего друга Олега Штейна ей пришлось вникнуть и в
тайную жизнь людей в депрессии, и в сложные задания квестов. Отважная
журналистка начинает собственное расследование. - 18+.
ISBN
9785040927227.
Krievu romāni.

821.152.1-3

Достоевский, Фёдор. Бесы : роман / Ф. М. Достоевский. – Москва : “Э”, 2016.
– 704 с. – (Библиотека Классической Литературы). (100 главных книг). – 16+.
ISBN 9785699878246. . – ISBN 9785699467150. . – ISBN 9785699655120.
Krievu romāni.

821.161.1-3

Достоевский, Фёдор. Братья Карамазовы : [роман] / Ф. М. Достоевский. Москва : "Э", 2018. - 928 с. - (Библиотека Всемирной Литературы).
(Библиотека Классической Литературы). (Шедевры мировой классики). -

16+.
ISBN 9785699654963. .
9785699702954.
Krievu romāni.

-

ISBN

9785699269457.

.

-

ISBN

821.161.1-3

Достоевский, Фёдор. Преступление и наказание ; Идиот : романы / Фёдор
Достоевский. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 1120 с. - (Русская литература.
Большие книги). - 16+.
ISBN 9785389143807.
Krievu proza.

821.111-3

Джуэлл, Лайза. И тогда она исчезла : роман / Лайза Джуэлл ; перевод с
английского А.Осипова. – Москва : “Э”, 2018. – 384 с. – (Лайза Джуэлл.
Романы о сильных чувствах). – Ей было пятнадцать. Умница. Любимая дочь.
Перед ней были открыты все двери, и целая жизнь, казалось, ждет
впереди.Но потом Элли исчезла.Спустя десять лет Лорел все еще пытается
разыскать дочь. Ее поиски приобретают новый смысл после двух
неожиданных встреч.Первая – с мужчиной. Он красив, харизматичен, но
один лишь его взгляд бросает Лорел в дрожь.Вторая – с ребенком.
Девятилетней девочкой, которую Лорел едва не приняла за призрака.
Точной копией пропавшей Элли.Но как это возможно?. – 16+. – Oriģ. Nos.:
Then She Was Gone.
ISBN 9785040934454.
Angļu romāni.

821.161.1-3

Ильф, Илья. Двенадцать стульев ; Золотой теленок : романы / Илья Ильф,
Евгениц Петров. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. – 960 с. –
(Русская
литература.
Большие
книги).
–
12+.
ISBN
9785389138391.
Krievu proza.

821.161.1-3

Крамер, Стейс. 50 дней до моего самоубийства : роман / Стейс Крамер. –
Москва : Издательство АСТ, 2015. – 576 с. – (Звезда Рунета). – Книга 50 дней
до моего самоубийства – это рассказ юной писательницы Стейс Крамер
повествует о жизни обычного подростка Глории МакФинн из Флориды,
которая столкнулась с типичными проблемами для её сверстников. Она –
тихая и мягкотелая девочка. Безответная любовь, развод родителей,
предательство – все это навалилось на бедную Глорию в одно время.
Единственным выходом она видит лишь смерть. И ей ничего не остается, как
отсчитывать дни до её самоубийства и описывать все это в своем дневнике…
– 16+.
ISBN 9785170886739.
Pašnāvība. Pašnāvība literatūrā

821.113.6-3

Лагеркранц, Давид. Искушение Тьюринга : роман / Давид Лагеркранц ;
перевод с шведского О.Б.Боченкова. – Москва : Эксмо, 2018. – 381, [3] с. –
(DETECTED. Тайна, покорившая мир). (millennium). – 1954 год, сонный
английский городишко Уилмслоу. Здесь найдено мертвое тело Алана
Тьюринга – героя последней войны, разгадавшего код немецкой
шифровальной машины “Энигма”. Впрочем, тогда его имя было известно
лишь немногим, посвященным в высшие тайны государства. Официальная
версия: Тьюринг покончил с собой, съев отравленное яблоко. Но молодой
полицейский Леонард Коррел, которому поручили закрыть это дело,
заподозрил неладное. Что за вычурный способ свести счеты с жизнью? И
еще это странное письмо…. – 16+. – Oriģ. Nos.: Syndafall I Wilmslow.
ISBN
9785040959402.
Zviedru romāni.

821.161.1-3

Лесков, Н. О любви / Н.Лесков, И.Тургенев, Л.Толстой. – Москва : Мартин,
2018. – 288 с. – (Избранная культовая классика: О любви). – 16+.
ISBN 9785847510615.
Krievu proza.

821.111(73)-3

Лонсдейл, Керри. Лазурь на его пальцах : роман / Керри Лонсдейл ; перевод
с английского Н.Флейшман. – Москва : “Э”, 2018. – 416 с. – В день свадьбы

Эйми отправилась не к алтарю, а на похороны. Казалось, боль от потери
жениха никогда не унять, но по прошествии двух лет она встретилась с
талантливым фотографом Яном Коллинзом, чьи талант и дружба позволили
ей заново ощутить вкус жизни. – 16+. – Oriģ. Nos.: Everything We
Keep.
ISBN 9785040893010.
Angļu romāni.
821.111(73)-3

Мартин, Чарльз. Слезы небес : роман / Чарльз Мартин ; перевод с
английского А.Бушуева, Т.Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2018. , 2018. - 352 c. (Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина). - Каково
осознавать, что твоя жизнь пошла прахом из-за обмана близкого человека?
Понимать, что твое доверие и любовь обманули? И разве можно исправить
то, что уходит корнями в прошлое на десятки лет? Потеряв ресторан,
основанный на побережье еще ее родителями, Элли и представить не могла,
что это запустит череду загадочных событий, в результате которых она
раскроет преступление, которое совершил ее муж более сорока лет назад.
Это увлекательное путешествие в прошлое, через солнечное побережье
Флориды и до пропитанных дождем джунглей Вьетнама. Путешествие во
имя страсти, сострадания и непреложной истины, что любить никогда не
поздно и жизнь всегда дает нам второй шанс. Главное - знать, как за него
бороться. - 16+. - Oriģinālnosaukums: Send Down the Rain.
ISBN
9785040963591.
Amerikāņu romāni.

821.161.1-3

Ольбик, Александр. Судный день : научно-фантастический детектив /
Александр Ольбик. - [Рига] : Kontinents, 2018. , 2018. - 470, [1] lpp. ; 21 cm. - В
далеком сибирском лагере умирает неправосудно осужденный
искусствовед, прозванный заключенными Маэстро. Только ему известно,
как послание, зашифрованное в созданной его знаменитым предком
Малевичем картине «Черный квадрат», способно катастрофически повлиять
на судьбу всего человечества. Картину надо выкрасть любой ценой. Перед
смертью Маэстро успевает поделиться частью секрета со своим
сокамерником – вором-домушником по имени Нуарб, который вот-вот
должен
быть
выпущен
на
волю….
ISBN
9789984359007.
Detektīvromāni, krievu - Latvija. Fantastiskā proza, krievu Latvija.

821.161.1-3

Островская, Екатерина. Актеры затонувшего театра : роман / Екатерина
Островская. - Москва : Эксмо, 2018. , 2018. - 320 с. - (Татьяна Устинова
рекомендует). - Возвращаясь из зарубежной командировки, Вера Бережная
встретила на улице Стокгольма своего знакомого, бывшего министерского
чиновника Бориса Софьина. Оставив должность, он решил заняться
организацией круизов и предложил Вере вернуться в Санкт-Петербург на его
фешенебельной яхте. Борис обещал незабываемую поездку, ведь на яхте
сейчас гастролирует театральная труппа. И действительно, эту поездку Вера
вряд ли забудет! В первый же день путешествия была убита чиновница,
которая курировала театр и сопровождала актеров. И причины желать ей
смерти нашлись у каждого из служителей Мельпомены…. - 16+.
ISBN
9785040957668.
Krievu romāni

821.161.1-3

Пушкин, Александр. Капитанская дочка ; Повести ; Драматические
произведения / Александр Пушкин. – Москва : “Э”, 2017. – 640 с. –
(Библиотека Классической Литературы). (Библиотека всемирной
литературы).
(100
главных
книг).
–
16+.
Содержание: ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: Борис Годунов ; Скупой

Рыцарь ; Моцарт и Сальери ; Каменный Гость ; Пир во время чумы. РОМАНЫ
И ПОВЕСТИ: Арап Петра Великого ; Повести покойного Ивана Петровича
Белкина ; Дубровский ; Пиковая Дама ; Капитанская дочка ; “Каменный
Гость” Пушкина/ А. Ахматова ; Из книги “Пушкин. Краткий очерк жизни и
творчества” / Ирина Сурат, Сергей Бочаров.
ISBN 9785699886050. . – ISBN
9785699887903. . – ISBN 9785699887873.
Krievu proza.
821.161.1-3

Романова, Галина. Узнай меня : роман / Галина Романова. - Москва : "Э",
2018. , 2018. - 320 с. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). - Три
долгих года Татьяна живет на маленьком, отрезанном от цивилизации
северном острове вместе со своим мужем. Три года она старается забыть о
том, что когда-то ее звали совсем по-другому и у нее было другое лицо.
Равно как и о том, что на родине она стала свидетельницей жуткого
преступления и только чудом спаслась от преследователей. Вот только
спаслась ли она или эти три года были для нее всего лишь передышкой
перед новыми испытаниями? И не за ней ли на самом деле приехал на
остров ищущий свою исчезнувшую сестру странный русский мужчина?. - 16+.
ISBN 9785040922772.
Krievu romāni.

821.161.1-3

Ручей, Наталья. Дыхание осени : роман / Наталья Ручей. – Москва : АСТ,
2019. , 2019. – 448 с. – (Хиты Рунета). – Если бы кто-нибудь спросил меня, чего
не стоит делать провинциалке в большом городе, я бы ответила, что ей не
стоит перебирать с коктейлями, заключать пари с сомнительными
подругами и выходить замуж за первого встречного миллионера…. – 18+.
ISBN 9785171096199.
Krievu romāni.

821.161.1-3

Солженицын, Александр. Раковый корпус : повесть / Александр Исаевич
Солженицын. – Москва : Издательство АСТ, 2017. – 508, [4] с. – (Русская
классика). – От неизлечимой болезни умирают люди – и гибнет страна.
Исцеление может прийти только чудом. Быть может, если не люди, то хотя
бы страна сумеет исцелиться от смертельного недуга страха?. – 16+.
ISBN 9785170632831.
Krievu romāni.

821.161.1-3

Степанова, Татьяна. Часы, идущие назад : роман / Татьяна Степанова. Москва : Эксмо, 2018. , 2018. - 352 с. - (Следствие ведет профессионал.
Детективы Т.Степановой). - Загадочное и страшное убийство фотографа
Нилова приводит криминального обозревателя Пресс-центра ГУВД
Московской области Екатерину Петровскую в городок Горьевск. В начале XX
века в местной достопримечательности – башне с часами – была найдена
повешенной единственная наследница и дочь фабриканта Шубникова Аглая.
В этот момент часы на башне пошли вспять, после чего навсегда
остановились. С тех пор в Горьевске существует поверье, что дух башни
требует ритуальных жертв – и за это исполняет заветные желания. Век спустя
странные убийства возобновились. И на глазах испуганных горожан, а также
прибывших на место преступления полковника Гущина, Екатерины
Петровской и всей следственной группы стрелки башенных часов ожили и
сделали
несколько
кругов
назад….
16+.
ISBN 9785040951116.
Detektīvromāni, krievu.

821.161.1-3

Терентьева, Наталия. Мой человек : роман / Наталия Терентьева. - Москва
: АСТ, 2018. , 2018. - 288 с. - (Золотые небеса). - Жизнь идет быстрее, чем нам
хотелось бы. Голоса из юности… Они уже еле слышны. Невозможно вернуть
ни то время, ни себя молодого, но вдруг встречаешь человека – из того

далекого времени, когда ярче светили звезды и все было еще впереди, и
жизнь
как
будто
начинается
сначала.
16+.
ISBN 9785171105709.
Krievu romāni.
821.161.1-3

Токарева, Виктория. Самый счастливый день : рассказы / Виктория
Токарева. – Санкт-Петербург : Азбука ; [Азбука-Аттикус], 2018. – 636, [3] с. –
(Русская
литература.
Большие
книги).
–
16+.
ISBN 9785389148260.
Stāsti, krievu.

821.161.1-3

Толстой, Лев. Анна Каренина : [роман] / Лев Толстой. – Москва : “Э”, 2018. –
960 с. – (Библиотека Всемирной Литературы). (Библиотека Классической
Литературы). (100 главных книг). – 16+.
ISBN 9785699823093. . – ISBN
9785699143429. . – ISBN 9785699654673.
Krievu romāni.

821.161.1-3

Толстой, Лев. Война и мир : шедевр мировой литературы в одном томе / Лев
Толстой. – Москва : Издательство Эксмо, 2018. – 1296 с. – (Полное собрание
сочинений). – 16+.
ISBN 9785699524761.
Krievu romāni.

821.161.1-3

Толстой, Алексей. Петр Первый : исторический роман / Алексей Николаевич
Толстой. – Москва : Издательство АСТ, 2018. – 800 с. – (Библиотека проекта
Бориса
Акунина
“История
Российского
Государства”).
ISBN
9785171065966.
Vēsturiskā proza, krievu.

821.161.1-3

Трауб, Маша. Любовь со странностями и без : рассказы / Маша Трауб. Москва : Эксмо, 2018. , 2018. - 288 с. - (Проза Маши Трауб). - Любовь – это
всегда пелена на глазах. Совсем тонкая, как шелк. Но мне казалось, что
мешковина или брезент лучше защищают чувства. Чтобы не видеть и не
слышать ничего вокруг, кроме себя и того состояния, которое принято
называть любовью. - 16+.
ISBN 9785040965182.
Krievu proza.

821.161.1-3

Труфанова, Татьяна. Счастливы по-своему : [роман] / Татьяна Труфанова. Москва : Эксмо, 2018. , 2018. - 384 с. - Юля стремится вырваться на работу,
ведь за девять месяцев ухода за младенцем она, как ей кажется, успела
превратиться в колясочного кентавра о двух ногах и четырех колесах. Только
как объявить о своем решении, если близкие считают, что важнее всего
материнский долг?. - 16+.
ISBN 9785040966349.
Krievu romāni

821.161.1-3

Тургенев, Иван. Ася ; Первая любовь : повести / Иван Тургенев. – Москва :
Мартин, 2018. – 144 с. : ил. – (Малая избранная иллюстрированная классика:
Проза). – 12+.
ISBN 9785847510646.
Krievu proza.

821.161.1-3

Тургенев, Иван Сергеевич. Дворянское гнездо ; Рудин : романы / Иван
Сергеевич Тургенев. – Москва : Издательство АСТ, 2018. – 352 с. – (Русская
классика). – “Дворянское гнездо” – один из тончайших и печальнейших
романов Тургенева. . – “Рудин” – роман о трагедии русского интеллигента,
неспособного на решительный поступок, губящего и себя, и своих близких.
Содержание:
Дворянское
гнездо
;
Рудин.
ISBN
9785171067007.
Krievu romāni.

821.111(73)-3

Уайт, Карен. Колыбельная звезд : роман / Карен Уайт ; перевод с
английского И.Гюббенет. – Москва : Издательство “Э”, 2018. , 2018. – 384 с. –
После развода с мужем Джиллиан Парриш уехала из мегаполиса в
небольшой городок на побережье Атлантики. Вот только место, которое она
рассматривала как убежище от невзгод, преподнесло ей странные

сюрпризы. Все началось с того, что в город неожиданно вернулся ее давний
знакомый Линк, фигурант дела об исчезновении лучшей подруги Джиллиан,
которую так и не нашли. В то же время семилетняя дочь Джиллиан заводит
себе воображаемого друга. И все бы ничего, с детьми такое случается, но ее
фантазию зовут Лорен, как и пропавшую девушку. Лорен настойчиво
передает Линку послания. Но как это возможно?. – 16+. – Oriģinālnosaukums:
The Color of Light.
ISBN 9785040909742.
Amerikāņu romāni.
821.161.1-3

Чехов, Антон. Большое собрание юмористических рассказов в одном томе
/ Антон Чехов. - Москва : Эксмо, 2018. - 832 с. - (Полное собрание сочинений).
- Знаменитый Антон Павлович Чехов первые шаги в русской литературе
делал под псевдонимами Антоша Чехонте, "Человек без селезенки", Брат
моего брата, как автор юмористических рассказов и фельетонов, которые
издавали в юмористических московских журналах "Будильник", "Зритель" и
др. и в петербургских юмористических еженедельниках "Осколки",
"Стрекоза", а впоследствии вошли в первые книги начинающего автора.
Именно первые сборники и книги А. Чехова - "Шалость", "Сказки
Мельпомены", "Пестрые рассказы", а также рассказы, печатавшиеся в
журналах "Осколки", "Зеркало" и др. - включены в эту книгу, раскрывающую
юмористический талант признанного в мире писателя. Книга представляет
наиболее полное собрание юмористических рассказов А.П. Чехова. 16+.
ISBN 9785040947768. . - ISBN 9785040947836.
Krievu proza.

821.161.1-3

Чехов, Антон. Дама с собачкой : повести и рассказы / Антон Чехов. - Москва
: "Э", 2018. - 656 с. - (Библиотека Классической Литературы). (Библиотека
всемирной литературы). (100 главных книг). - В книгу вошли самые
интересные, необходимые для школьного изучения повести и рассказы
известного русского писателя А.П. Чехова: "Смерть чиновника", "Толстый и
тонкий", "Жалобная книга", "Хирургия", "Хамелеон", "Устрицы",
"Репетитор", "Певчие", "Лошадиная фамилия", "Злоумышленник",
"Пересолил", "Тоска", "Ванька", "Каштанка", "Мальчики", "Степь", "Гусев",
"Дуэль", "Попрыгунья", "Палата №6", "Рассказ неизвестного чиновника",
"Чёрный монах", "Студент", "Учитель словесности", "Анна на шее", "Дом с
мезонином", "Мужики ", "Ионыч", "Человек в футляре", "Крыжовник", "О
любви", "Душечка", "Дама с собачкой". Легко читать, полезно знать. 16+.
ISBN 9785699843923. . - ISBN 9785699418107. . - ISBN
9785699730568.
Krievu proza.

Aicinām iepazīties ar plašu e-grāmatu kolekciju angļu valodā!
Skatīt šeit: http://ej.uz/egramatas_anglu

