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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

ORGANIZĀCIJAS JAUTĀJUMI
005.1

Tarasovs, Vladimirs. Dzīves tehnoloģija : grāmata varoņiem / Vladimirs
Tarasovs ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Tonija Stroda grāmatas
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - Rīga :
Jumava, 2019. , ©2019. - 182, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Vladimirs Tarasovs
ir oriģināls un spožs menedžmenta domātājs un skolotājs pēcpadomju telpā.
Grāmata "Dzīves tehnoloģijas" ir gadu tūkstošu kara un valsts austrumu
gudrības, un rietumu pārvaldes funkcionālisma eksakta un pragmatiska, tēlaina
un filozofiska sintēze. To var lasīt un pārlasīt katru dienu - kā katram savs ceļš
ejams uz mērķi, kas lielāks par dzīvi. - Oriģinālnosaukums: Технология жизни.
Книга для героев.
ISBN 9789934203343

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
159.94

Deividsons, Ričards Dž. Smadzeņu emocionālā dzīve : kā izprast smadzeņu
neiroķīmiju un regulēt savu emocionālo stilu / Ričards Dž. Deividsons, Šārona
Beglija ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Antra Legzdiņa ;
Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2019. - 279, [1] lpp. Oriģinālnosaukums: The Emotional Life of Your Brain / Richard J. Davidson,
Sharon Begley.
ISBN 9789934576157
Pašaktualizācija (psiholoģija).
Emocijas. Pārmaiņa (psiholoģija). Smadzenes.

14

Paskāls, Blēzs. Apgaismības : izlase / Blēzs Paskāls ; no franču valodas tulkojusi
Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide Lilija Rimicāne. - [Izdošanas vieta nav
zināma] : Daugava, 2019. - 188, [3] lpp.
Saturs: Domas par prātu un stilu ;
Nožēlojams ir cilvēks bez Dieva ; Par derību vajadzīgumu ; Par cilvēku.
ISBN
9789984411224
Filozofija.

159.92

Vūlgere, Dženifera Bārkere. Dieviete tevī : mūžīgo mītu atbalsis mūsdienu
sievietes dzīvē / Dženifera Bārkere Vūlgere un Rodžers Dž. Vūlgers ; Ilzes Isakas
vāka dizains ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Elīna
Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019.
- 463, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 432.-442. lpp. un alfabētiskais
rādītājs: 451.-461. lpp. - Mīlas dieviete Afrodīte piedzima no jūras putām,
apprecējās ar dievu Hēfaistu, taču kārdināja daudzus vīriešus. Auglības dieviete
Dēmetra draudēja nomērdēt badā cilvēkus, ja pazemes valdnieks Aīds
neizlaidīs virszemē viņas meitu Persefoni. Dabas dievietes Artemīdas dusmas
varēja būt nāvējošas ikvienam vīrietim, kurš viņu ieraudzīja vai apdraudēja
viņas šķīstību. Izklausās traki? Mēs, racionāli izglītotie mūsdienu ļaudis,
tiecamies uztvert senus mītus, stāstus par dieviem un dievietēm kā
izklaidējošas pasakas vai māņticīgas blēņas. Taču patiesībā tā ir augsti attīstīta
psiholoģija – tikai ietērpta poētiskā valodā. - Oriģinālnosaukums: The Goddess
Within.
ISBN 9789934079979.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
27-5

Lebo, Pols. Etija Hilesuma. Kāds garīgais ceļš : Amsterdama 1941 - Aušvica
1943 / Pols Lebo ; no franču valodas tulkojusi Aija Balode ; māksliniece Laura
Feldberga. - [Latvija] : NVO Egļukalns, ©2005. - 303, [4] lpp. ; 21 cm. - Ietver
bibliogrāfiskas piezīmes (287.-301. lpp.) un rādītāju ([305].-[306]. lpp.). - Kad
1941.gadā nacisti uzsāk Nīderlandes ebreju apcietināšanas, jauna turienes
ebrejiete iestājas darbā Vesterborkas pagaidu nometnē, lai strādātu ieslodzīto
labā. Nezaudējot brīvību, Etija Hilesuma ar miesu un dvēseli ziedojas šim
uzdevumam līdz pat dienai, kad pati tiek nāves mašinērijas samalta. 1981.gadā
pirmo reizi nāk klajā Etijas dienasgrāmatas fragmenti - brīnišķīga liecība par
viņas iekšējo dzīvi šajos baisajos gados. Turpmāk tā tulkota četrpadsmit
valodās. Dienasgrāmatā pārdomu, īsu stāstījumu un lūgšanu veida jaunā
sieviete atklāj savu absolūti vienreizīgo garīgo pieredzi, kurā jaušama
agnotiscisma, judaisma un kristietības ietekme. Tieši nenoliedzamo
vienreizīgumu ir vēlējies izcelt jezuīts Pols Lebo. Viņš parāda, cik trāpīgi šī
unikālā dvēsele ar saviem reizē vienkāršajiem un specīgajiem vārdiem uzrunās

šodienas pasauli. Lasot Etijas atstāto mantojumu, kas atklājas pārsteidzoši
moderns, mēs ieraugām, cik grūti, bet nepieciešami ir domāt par Dievu
pēcaušvices laikā. - Oriģinālnosaukums: Etty Hillesum : un itinéraire spirituel,
Amsterdam 1941 - Auschwitz 1943.
ISBN 9984197646.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
EKONOMIKA. TAUTSAIMNIECĪBA. EKONOMIKAS ZINĀTNES
331

Changing European Employment and Welfare Regimes : the influence of the
open method of coordination on national reforms / edited by Martin
Heidenreich and Jonathan Zeitlin. - London : Routledge ; New York, 2009. - xiv,
255 lpp. ; 24 cm. - (Routledge/EUI studies in the political economy of welfare ;
12).
Ietver
bibliogr.
(rakstu
beigās)
un
rād.
Contents: The open method of coordination : a pathway to the gradual
transformation of national employment and welfare regimes? / Martin
Heidenreich. Neither convergence nor frozen paths : bounded learning,
international diffusion of reforms, and the open method of coordination / Jelle
Visser. Unemployment protection reform in Belgium, Finland, the Netherlands,
and the UK : policy learning through open coordination? / Minna Van Gerven
and Mieke Beckers. The open method of coordination and national social policy
reforms in Belgium and France : window dressing, one-way impact, or
reciprocal influence? / Marie-Pierre Hamel and Bart Vanhercke. Joining the
European employment strategy : Europeanization of employment policy
making in the Baltic States / Kerstin Jacobsson and Charlotte West. Soft
Europeanization? : the differential influence of the European employment
strategy in Belgium, Spain, and Sweden / Mariely Lopez-Santana. North, South,
East, West : the implementation of the European employment strategy in
Denmark, the UK, Spain, and Poland / Mikkel Mailand. The micro-politics of the
open method of coordination : NGOs and the social inclusion process in
Sweden / Kerstin Jacobsson and Håkan Johansson. Europeanization of
domestic employment and welfare regimes : the German, Italian, and French
experiences / Jenny Preunkert and Sascha Zirra. The open method of
coordination and reform of national social and employment policies :
influences,
mechanisms,
effects
/
Jonathan
Zeitlin.
ISBN 9780415846370.
Darbaspēka politika - Eiropas Savienības
valstis.
Eiropas Savienības valstis - Ekonomiskā politika.

TŪRISMA BIZNESS
338.48

UNWTO World Tourism Barometer : Volume 17, Issue 2, May 2019 / World
Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization UNWTO, 2019. 16, [24] p. : illustrations, figures, diagrams.
Volume 17.
Contents: International tourist arrivals (Jan- March 2019) ; Regional
Insights ; International tourism exports ; UNWTO Confidence Index.
ISSN 1728-9246.
Tūrisms - Statistika.

338.48

UNWTO World Tourism Barometer : Volume 17, Issue 1, January 2019 / World
Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization UNWTO, 2019. 14, [26] p. : illustrations, figures, diagrams.
Volume 17.
Contents: International tourist arrivals 2018 ; Regional Insights ;

International tourism receipts and expenditures ; UNWTO Confidence Index ;
Outlook for 2019. ISSN 1728-9246.
Tūrisms - Statistika.
338.48:311

Compendium of Tourism Statistics [elektroniskais resurss] : Data 2013-2017
/ World Tourism Organization. - 2018 Edition. - Madrid : World Tourism
Organization, 2019. - 1 CD. - (UNWTO Publications).
ISBN
9789284420452.
Tūrisms - Statistika.

338.48:311

Yearbook of Tourism Statistics [elektroniskais resurss] : Data 2013-2017 /
World Tourism Organization. - 2019 Edition. - Madrid : World Tourism
Organization, 2019. - 1 CD. - (UNWTO Publications).
ISBN
9789284420445.
Tūrisms - Statistika.

338.48-44

'Overtourism'? : Understanding and Managing Urabn Tourism Growth
beyond Perceptions / World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism
Organization, 2019. - 80 pages : illustrations.
Volume 2. Case
Studies.
Contents: Amsterdam, Netherlands – A strategy to keep a growing
city in balance ; Antwerp, Belgium ; Barcelona, Spain ; Berlin, Germany ; Besalu,
Spain ; Bukchon Hankok Village, Seoul, Republic of Korea ; Cambridge, United
Kingdom ; Dubrovnik. Croatia ; Edinburgh, United Kingdom ; Ghent, Belgium ;
Hangzhou, China ; Lisbon and Porto, Portugal ; London, United Kingdom ;
Lucerne, Switzerland ; Macao, China ; New York City, United States of America
; Prague, Czech Republic ; Venice, Italy.
ISBN 9789284420612.
Tūrisms
- Pilsētas. Pilsētas.

338.48-44

Sustainable Mountain Tourism : Opportunities for Local Communities / World
Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization, 2018. - 149 p. :
illustrations, figures.
Contents: The characteristics of mountain tourism ;
The long specialization process of mountain tourism ; The nature of the
mountain tourism market ; The dynamics of structural change in mountain
tourism ; Positioning and branding ; Key success factors of mountain resorts ;
Sustainable development in mountain tourism ; The institutional framework of
mountain tourism development.
ISBN 9789284420254.
Kalni - Tūrisms.
Ilgtspējīgs tūrisms.

338.48-52

The 21st Century Maritime Silk Road : Tourism Opportunities and Impacts /
World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization, 2019. 210 p. : photos.
Contents: The historic Maritime Silk Road ; The 21st
Century Maritime Silk Road ; Tourism on the 21st Century Maritime silk Road ;
China Maritime Silk Road Promotion Alliance ; China Maritime Silk Road
Museum, Guangdong Province, China ; Cheng Ho Maritime Trail, Indonesia ;
Community engagement in preserving heritage: Jakarta Old Town, Indonesia ;
Muziris Heritage Project, Kerala, India ; National Maritime Museum, Galle, Sri
Lanka ; From Port City to tourism destination: Aqaba, Jordan ; Black Sea Silk
Road Corridos: tourching time ; Maritime Silk ROad heritage and tourism
development:
the
case
of
Thessalonki,
Greece.
ISBN
9789284418732.
Jūras ceļojumi. Tūrisms.
Zīda ceļš.

338.48-52

Walking Tourism : Promoting Regional Development / World Tourism
Organization. - Madrid : World Tourism Organization, 2019. - 64
p.
Contents: Why walking tourism? ; Destinations with potential for
walking tourism ; Segmenting walking travelers ; Key elements for the
development of walking tourism ; Partnerships, engagement and support of
local stakeholders ; Case studies ; Georgia Hiking Trails (Georgia) – creating a

national network of hiking routes ; Lebanon Mountain Trail (Lebanon) – rural
development through hiking tourism ; Jeju Olle Trail (Republic of Korea) – rural
development through hiking tourism ; Kyushu Olle (japan) – creating a new
tourism attraction as a region. Via Francigena (Italy) – developing walking
tourism through interregional cooperation under a common theme ; Shinetsu
Trail (Japan) – roles of a leading body of hiking tourism development ; ONSEN
and Gastronomy Walking (Japan) – combining walking with other resources ;
Sierra Greenway (Spain) – walking tourism with accessibility ; Kamioyama
Kurort (Japan) – a programme for residents’ health and walking tourism ; Hiking
trails as an additional tourism attractions (Hong Kong, China) – an urban retreat
for both tourists and residents.
ISBN 9789284420339.
Tūrisms.
Pārgājieni.
338.48-6

Exploring Health Tourism / World Tourism Organization. - Madrid : World
Tourism Organization, 2018. - 180 pages : illustrations, figures.
Contents:
Analysis of macro-environmental factors ; Development of a taxonomy for
health tourism ; The health tourism market ; Conclusions and
recommendations ; Development of health tourism - toolkit for implementing
a Health Development Strategy.
ISBN 9789284420193.
Medicīnas
tūrisms.

SABIEDRĪBA KĀ SOCIĀLA SISTĒMA
336.22

Jurušs, Māris. Nodokļi : mācību grāmata / Māris Jurušs ; recenzenti: Dr.oec.
Artūrs Kodoliņš, Dr.oec. Alberts Zvejnieks, Dr.oec. Jānis Ēriks Niedrītis,
Dr.sc.ing. Vaira Gromule ; literārā redaktore Rūta Lapsa ; vāka dizains: Paula
Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. , ©2019. 172 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 168.172. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Grāmata "Nodokļi" sniedz ieskatu nodokļu
būtībā un nodokļu piemērošanas pamatprincipos, ietverot gan nodokļu teoriju,
gan praktiskos jautājumus. Tajā tiek apskatīta arī Latvijas nodokļu sistēma. Tā
kā normatīvo aktu regulējums mainās bieži, grāmatā izpratnes vajadzībām doti
vispārīgi piemēri, kas palīdz pēc būtības saprast, kā tiek rēķināti nodokļi.
Grāmata paredzēta gan RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta studentiem, apgūstot
studiju programmu "Muitas un nodokļu administrēšana", gan citiem Latvijas
studentiem un interesentiem par nodokļu jautājumiem. - Resursā uzrādīts arī
elektroniskā
izdevuma
ISBN
9789934221972
(pdf).
ISBN
9789934221965.

CILVĒKTIESĪBAS. TIESU IEKĀRTA
343.3(072)
Butjanova, Evita. Cilvēku tirdzniecībā cietušo personu atpazīšana un
identificēšana : metodiskais līdzeklis / Evita Butjanova, Iveta Lielbikse. - Rīga :
Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs AISMA, 2019. - Rīga : Salana Art.
- 74 lpp. - (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 14). - Bibliogrāfija 72.-74.
lpp.
ISBN 9789934858345.
VALSTS ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE
351

Roe, Emery. Narrative Policy Analysis : theory and practice / Emery Roe. Durham : Duke University Press, 1994. - xv, 199 p. : ill. ; 24 cm. - Includes
bibliographical references (p. [167]-196) and index.
Contents: Introduction

to Narrative Policy Analysis: Why It Is, What It Is, and How It Is ; Deconstructing
Budgets, Reconstructing Budgeting: Contemporary Literary Theory and Public
Policy in Action ; What Are Policy Narratives? Four Examples and Their
Policymaking Implications ; Stories, Nonstories, and Their Metanarrative in the
1980-1982 California Medfly Controversy ; Constructing the Metanarrative in
the Animal Rights and Experimentation Controversy ; A Salt on the Land:
Finding the Stories, Nonstories, and Metanarrative in the Controversy over
Irrigation-Related Salinity and Toxicity in California's San Joaquin Valley with
Ianne Hukkinen and Gene Rochlin ; Warming as Analytic Tip: Other Models of
Narrative Analysis I ; Intertextual Evaluation, Conflicting Evaluative Criteria,
and the Controversy over Native American Burial Remains: Other Models of
Narrative Analysis II ; Conclusion: In Shackle's Tide-Race: The Ethics of Narrative
Policy Analysis.
ISBN 9780822315131.
Politikas zinātnes - Gadījumu
izpēte. Lēmumu pieņemšana. Diskursa analīze, stāstījuma.
KARALIETAS. VALSTS AIZSARDZĪBA. BRUŅOTIE SPĒKI
355

Кочнев, Е. Д. Энциклопелия военных автомобилей : 1769-2006 / Е. Д.
Кочнев. - Издание 2-еб дополненное и переработанное. - Москва : ООО
"Книжное издательство "За рулем"", 2008. - 640 с. : ил.
ISBN 9785969801523.
Militārā vēsture. Automobiļi, militārie.

LABKLĀJĪBA UN SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA
364

Attitudes, Aspirations and Welfare : Social Policy Directions in Uncertain
Times / edited by Peter Taylor-Gobby, Benjamin Leruth. - New York, NY :
Palgrave Macmillan, 2018. - xix, 317 pages. - This edited collection uses
democratic forums to study what people want from the welfare state in five
European countries. The forum method yields new insights into how people
frame social issues, their priorities and acceptable solutions. This is the first
time democratic forums have been used as a research tool in this field. The
contributors' research show that most people recognize growing inequality,
population ageing, paying for health care and pensions, social care and
immigration as areas where the welfare state faces real challenges. The most
striking findings are the high level of support across all countries for social
investment, and the way justifications for this vary between welfare state
regimes.
Contents: New challenges for the welfare state and new ways to study
them / Peter Taylor-Gooby, benjamin Leruth. Individualism and neo-liberalism
/ Peter Taylor- Gooby and Benjamin Leruth. European welfare nationalism : a
democratic forum study in five countries / Christian Albrekt Larsen, Morten
Frederiksen, and Mathias Herup Nielsen. Attitudes to inequalities : citizen
deliberation about the (re-)distribution of income and wealth in four welfare
state regimes / Jan-Ocko Heuer, Steffen Mau, and Katharina Zimmerman.
Intergenerational solidarity and the sustainability of state welfare / Mi Ah
Schøyen and Bjørn Hvinden. The provision of care : whose responsibility and
why? / Heejung Chung, Maša Filipovič Hrast, and Tatjana Rakar. Healthcare
futures : visions of solidarity and the sustainability of European healthcare
systems / Maša Filipovič Hrast ... [et al.]. Labour market challenges and the role
of social investment / Katharina Zimmermann, Heejung Chung, and Jan OckoHeuer. Democratic forums and welfare state attitudes / Peter Taylor-Gooby

and Benjamin Leruth.
Sabiedrības labklājība.

ISBN

9783319757827.

Labklājības

valsts.

364

Social Policy First Hand : An International introduction to participatory social
welfare / edited by Peter Beresford and Sarah Carr. - Bristol : Policy Press,
2018. - x, 468 p. : illustrations, diagrams. - Social Policy First Hand is the first
comprehensive international social policy text from a participatory perspective
and presents a new service user-led social policy that addresses the current
challenges in welfare provision.
ISBN 9781447332367.
Sociālā
politika.

364

Welfare and the Great Recession : a comparative study / edited by Stefan
Ó́́́ lafsson, Mary Daly, Olli Kangas, and Jaokim Palme. - First Edition. - New York
: Oxford University Press, 2019. - xv, 293 pages : illustrations ; 24
cm.
Contents: Introduction : Leading themes and explanatory framework
/ Stefán Ólafsson, Mary Daly, Olli Kangas, and Joakim Palme. Welfare
consequences of the crisis in Europe / Stefán Ólafsson and Kolbeinn
Stefánsson. The political economy of crisis responses / Agnar Freyr Helgason.
Government responses to the Great Recession : a comparative perspective /
Agnar Freyr Helgason. Greece : the crisis, austerity, and the transformation of
welfare / Manos Matsaganis. Spain : economic crisis and the politics of welfare
under austerity / Ana M. Guillén and Sergio González Begega. Ireland : the
welfare state and the crisis / Mary Daly ; Iceland's strategy of redistribution /
Stefán Ólafsson. Finland : from the deep crisis of the 1990s to the Great
Recession / Olli Kangas. UK : changing politics of crisis management / Fran
Bennett. Denmark : the welfare state as a victim of neoliberal economic
failure? / Jørgen Goul Andersen. Norway : averting crisis through coordination
and Keynesian welfare policies / Jon Erik Dølvik and Johannes Oldervoll.
Sweden : in times of two crises / Joakim Palme. How institutional environments
and policies impacted hardship / Stefán Ólafsson, Agnar Freyr Helgason, and
Kolbeinn Stefánsson.
ISBN 9780198830962.
Sabiedrības labklājība Ekonomiskie aspekti. Labklājības ekonomika.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
613.8

Brokmane, Nīna. Viva la vagina! : viss par sieviešu dzimumu / Dr. Nīna
Brokmane, Ellene Stēkene Dāle ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare ;
redaktors Gints Tenbergs ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 335, [1] lpp. : ilustrācijas
; 22 cm. - Bibliogrāfija: 323.-[336.] lpp. - Ģenitālijas ir pasakaini un neticami
jūtīgi orgāni. Saistībā ar tiem ir tik daudz, ko atklāt, par ko brīnīties un... ko
izbaudīt? Grāmatā tu vari noskaidrot patiesību par dzimumorgānu personisko
dzīvi, par menstruālo hormonu danci un to, vai patiešām eksistē vaginālais
orgasms; uzzināt, kā ķermeni iespaido dažādi kontracepcijas veidi, kā izskatās
"normāla" vagīna un kas patiesībā ir klitors; gūt nepieciešamās zināšanas, lai
izdarītu gudras izvēles par labu savai seksuālajai veselībai. - Oriģinālnosaukums:
Gleden med skjeden.
ISBN 9789934080616.

DĀRZKOPĪBA
635.9

Pīrlesa, Veronika. Kā nepiebeigt savu telpaugu : vērtīgi padomi telpaugu
audzētājiem / Veronika Pīrlesa ; no angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs ;
redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. , ©2019. - 142, [2] lpp.
: ilustrācijas ; 20 cm. - Ko darīt, ja augs sāk nīkuļot un vīst? Tad meklē padomu
grāmatā "Kā nepiebeigt savu telpaugu". Tajā uzzināsi, kāpēc sansevjēra vīst,
kaut gan to tik čakli laisti, kāpēc lirveida fikusam pēkšņi nokrīt lapas, kur lai
novieto juku, kā pēc noziedēšanas saglabāt Alpu vijolīti un citus jautājumus.
Grāmata palīdzēs radīt veselīgu, zaļojošu istabas augu oāzi. Oriģinālnosaukums: How Not to Kill Your Houseplant. - Rādītājs: 142.-[144.]
lpp.
ISBN 9789934080876

634.7

Strautiņa, Sarmīte, 1957-. Avenes un to audzēšana / Sarmīte Strautiņa, Ieva
Kalniņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 108, iii lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. Sarmītes Strautiņas un Ievas Kalniņas grāmatai "Avenes", manuprāt, ir divas
īpašas vērtības. Pirmā — tā labi var noderēt gan mazdārziņu kopējiem ar pāris
aveņu vadziņām, gan profesionālam audzētājam, kurš nolēmis rūpnieciskos
apmēros pievērsties šai ogulāju kultūrai. Otrā īpašā vērtība — grāmata ir
Latvijas dārzkopju tepat Latvijā radīts un uz Latvijā gūtu pieredzi balstīts darbs.
Tāpēc es šai grāmatai uzticos un tā noteikti būs arī manā grāmatplauktā! Andrejs Svilāns Dendrologs, Nacionālā botāniskā dārza direktors.
ISBN
9789934203312.

MĀJTURĪBA UN MĀJSAIMNIECĪBA
641.5

Dumpe, Linda. Jāņu siers / Linda Dumpe, Anna Šmite, Aija Golde ; grāmatu
sastādīja Vanda Davidanova ; redaktore Laura Zaharova ; mākslinieks Edgars
Janemanis ; zīmējumi: Ēriks Sļusars ; foto: Anda Krauze, Aigars Altenbergs,
Andris Eglītis [un vēl 2 fotogrāfi]. - 2. izdevums. - Jūrmala : Siera klubs, [2017].
- Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 205 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. Grāmatā atspoguļota Jāņu siera tapšanas vēsture, tā gatavošanas receptes,
uzsvērta šā unikālā produkta loma latviešu svētku ieražās un ikdienā. Grāmata
ir ceļvedis visiem, kurus interesē latviešu tautas vēsture, kultūra, tradīcijas. Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu valodā. - Fotogrāfi arī:
Aleksejs Kozņecs, Gunārs Vilcāns.
ISBN 9789984976242.

KOSMĒTIKA
687.5

Java, Zane. Ēteriskās eļļas sievietes skaistumam / Zane Java ; redaktore Ilze
Sausiņa ; vāka un grāmatas dizaina autore Gunta Plotka. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 127 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
- Bibliogrāfija: 124.-127. lpp. - Grāmatā iekļauta noderīga informācija par
ēterisko eļļu vēsturi un izmantošanas iespējām, kā arī sniegti vērtīgi padomi
ēterisko eļļu kombinēšanā un daudzveidīgā lietošanā ikdienā. Zane Java
grāmatas lasītājus iepazīstina ar eļļu izmantošanas metodēm un sniedz
padomus aromterapijā, aromkosmetoloģijā un veselības uzlabošanā. Izdevumā
atrodami ieteikumi, kā kopt seju, rokas, matus un ķermeni, kā izvairīties un
mazināt gadsimta slimību – celulītu un pat kā pašu spēkiem izgatavot smaržas.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
MĀKSLA
75.05
(474.3)(092)

Brinkmane, Daiga. Gunārs Zemgals uz un aiz skatuves / sastādītājas Daiga
Brinkmane, Ingrīda Burāne, Rita Melnace ; māksliniece Daiga Brinkmane ;
fotogrāfi Imants Urtāns, Lauma Kalniņa ; literārā redaktore Gundega Saulīte. Rīga : Vesta - LK, 2019. - 230 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. - (Laika Grāmata). Izdevums stāsta par vienu no Latvijas izcilajiem scenogrāfijas stūrakmeņiem
Gunāru Zemgalu, kurš Nacionālajā teātrī strādāja vairāk nekā 50 gadus bija
teātra galvenais mākslinieks. Grāmatā izmantoti materiāli no Latvijas Nacionālā
teātra krājuma, Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centra krājuma,
Eduarda Smiļģa Teātra muzeja krājuma, galerijas "ISTABA" krājuma, Gunāra
Zemgala ģimenes arhīva.
ISBN 9789934511547.

730(474.3)(092)

Burāne, Ingrīda. Kārlis Zemdega “Un spēcīgs celšos…” : “And I shall rise
powerful…” / Ingrīdas Burānes koncepcija, teksti un sakārtojums ; redaktore
Ieva Jansone ; vāka mākslinieks Aldis Aleks ; fotogrāfi: Armands Lācis un Aigars
Altenbergs, Leonards Birzmalis [un vēl 7 fotogrāfi] ; tulkotāja angļu valodā
Andra Damberga ; angļu teksta redaktore Regīna Jozauska. – Rīga : Zinātne,
[2019]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 271 lpp. : faksimili,
ilustrācijas, portreti ; 31 cm. – Bibliogrāfija: 259.-268. lpp. un personu rādītājs:
268.-269. lpp. . – Ziņas par mākslinieku: 243.-248. lpp. – Mākslas zinātnieces I.
Burānes veidotā grāmata veltīta tēlniekam Kārlim Zemdegam – vienam no
izcilākajiem 20. gadsimta latviešu māksliniekiem un dižai personībai. Izdevums
ir ne tikai pirmais aptverošais pētījums par talantīgā latviešu tēlnieka personību
un mūžu mākslā, bet arī ilustratīva Latvijas brīvības pieminekļu vēsture.
Grāmatā pirmo reizi Latvijas grāmatniecības vēsturē sakārtota lielākā daļa Kārļa
Zemdegas veidoto darbu, raksti, ieceres, dzīves fiksējums, atziņas. Līdzās
Zemdegas darbiem ir Raiņa dzejoļi kā vienotības zīme par abu mākslinieku
augstāko ideālu – indivīda, tautas, valsts Brīvību. – Teksts latviešu valodā, daļa
teksta tulkota angļu valodā. – Uz vākiem: fragmenti no Raiņa pieminekļa
Esplanādē. Foto: Armands Lācis, 2018. gada 12. aprīlis.

7.034

Šveinfurts, Filips. Renesanses māksla / Filips Šveinfurts ; no rokraksta tulkojis
Visvaldis Peņģerots. - Rīga : Neatkarīgo mākslinieku vienības izdevums, 1925
(Valstpapīru spst.). - 410 lpp. : att. ; 26x14 cm. - (Apcerējumu virkne "Mākslas
vēsture" ; Nr. 1).
Renesanse. Māksla, renesanses.

MŪZIKA
784

Vispārējie latviešu dziesmu svētki. (26 : 2018 : Rīga, Latvija). Zvaigžņu ceļā
[notis] : XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Noslēguma
koncerts: dziesmas koriem. - Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2018. 1 kora dziesmu krājums (161, [2] lpp.) : ilustrācijas. - Izdevumā iestrādāta austa
grāmatzīme.. I. Cinkuss) -- Jāņuvakars / E. Melngailis ; latv. t. dz. vārdi (dir. J.
Zirnis) --. ISMN 9790900503893.

SPORTS
796.9(474.3)(09
2)

Jurisons, Ingmārs. Dukuri. Ledus karaļi dzīvē : ledus karaļi dzīvē / Ingmārs
Jurisons ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna
Kokarēviča ; mākslinieks Indulis Martinsons ; uz vāka Valta Kleina fotogrāfija. Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. 260, [11] lpp., 64 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti,
tabulas ; 21 cm.

796.4(474.3)

Terzens, Arnis, 1961-. Lūsis. Laikmeta iezīmētais : latvietis, kurš valdīja pasaulē
/ Arnis Terzens ; Ingus Feldmaņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 302, [2] lpp. :
fotogrāfijas ; 24 cm. - (Latvijai 100). - Grāmatas noformējumā izmantotas
fotogrāfijas no Jāņa Lūša personīgā arhīva.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
BIOGRĀFIJAS
929

Bondarevska, Sandra. Pētersoni Īrijā / Sandra Bondarevska ; vāka māksliniece,
dizainere, maketētāja Santa Siliņa ; redaktore Elīna Rozīte Bērziņa. - Rīga : SIA
Vesta-LK, 2019. - 159 lpp. - (Laika grāmata). - Baltic-Ireland žurnālistes,
publicistes un vairāku grāmatu autores Sandras Bondarevskas desmit gadu
pētījums par Pētersonu dzimtas gaitām, sasniegumiem, kā arī devumu mītnes
zemei Īrijai un dzimtenei Latvijai Monogrāfija “Pētersoni Īrijā” sastāv no trīs
daļām. Pirmā daļa ir veltīta uzņēmējam un izgudrotājam Kārlim Pētersonam,
otrā – revolucionāram, Latvijas un Īrijas kūdras nozares attīstītājam un
uzņēmumu direktoram Konrādam Pētersonam, bet trešā – Kārļa meitai,
kustības Amnesty International dibinātājai Īrijā Izoldei Pētersonei.

VĒSTURE
94(474.3)12/18

Dzenis,Agris,1972-. Kuršu ķoniņi cauri paaudzēm / teksts Janīna Kursīte, Liene
Peniķe ; sastādījums un ievadvārdi: Inita Peniķe ; mākslinieks Andris Lamsters ;
literārā redaktore Ina Eglīte. - Rīga : Madris, [2019]. - 127, [1] lpp. + ilustrācijas,
fotogrāfijas. - Bibliogrāfija 127.-[128]. lpp. - Lasītājiem tiek piedāvāta iespēja
tuvāk iepazīt kuršu ķoniņus. Cauri gariem pārbaudījumu gadsimtiem septiņu
ciemu apvienībā ietilpstošie ķoniņi prata saglabāt savu brīvību. Agris Dzenis
aplūko seno kuršu sabiedrību tās attīstībā un mijiedarbē ar Livonijas ordeni,
vēlāk Kurzemes un Zemgales hercogistē, Krievijas impērijā, neatkarīgajā Latvijā
padomju okupācijas apstākļos. Janīna Kursīte uzrakstījusi par ķoniņu īpašajām
tradīcijām, viņu ciemu un uzvārdu izcelsmi, svētvietām, īpašajām atšķirības
zīmēm un lietām. Liene Peniķe, ķoniņu pēctece, stāsta par savas dzimtas
vēsturi. Grāmatu ievada Ķoniņciema Atālmauļu māju saimnieces un ķoniņu
garīgā mantojuma lietu uzturētājas Initas Peniķes ceļavārdi.

94(474.3)

Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi : Scholarly Readings of Young Historians
: starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē. / krājuma sastādītāji: Ilze BoldāneZeļenkova un Alberts Rokpelnis ; zinātniskā redkolēģija: Dr.hist. Viktorija Bebre

(atbildīgā redaktore), Dr.hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Dr.hist. Rūdolfs Brūzis
[un vēl 6 redaktori] ; redaktores: Ruta Puriņa (latviešu valodā) un Eva Eihmane
(angļu valodā) ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa ; Valmieras pilsētas pašvaldības
Valmieras muzejs, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2018. , ©2018. - 134 lpp. : diagrammas, ilustrācijas,
karte, tabula ; 24 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu un angļu
valodā, kopsavilkumi angļu valodā. - Zinātniskā redkolēģija arī: Dr.hist. Ilgvars
Butulis, Dr.hist. Anita Čerpinska, Dr.hist. Eva Eihmane, Dr.hist. Edvīns Evarts,
Dr.art.
Jānis
Kudiņš,
Dr.hist.
Tālis
Pumpuriņš.
III [3].
ISBN 9789934183799.
94(474.3)”1940
/1990”

Latvija un Otrā pasaules kara beigas Eiropā : atzīmējot nacistu kapitulācijas 60.
gadadienu = Latvia and the end of the Second World War in Europe :
commemorating the 60th anniversary of the Nazi capitulation / [redakcijas
kolēģija: Andris Caune, Antonijs Zunda, Andrejs Pildegovičs]. - Rīga : Latvijas
vēstures institūta apgāds, 2005. - 226 lpp. ; 30 cm. - Teksts latviešu, angļu,
bulgāru, čehu, franču, horvātu, igauņu, itāliešu, japāņu, krievu, lietuviešu, poļu,
spāņu, turku, ungāru un vācu val. - Virstit.: Latvijas Vēsturnieku komisija =
Commission of the Historians of Latvia.
ISBN 9984601226.

94(430)

Olers, Normans. Totālais skurbums: Narkotikas Trešajā Reihā / Normans Olers
; no vācu valodas tulkojušas Anita Muitiniece un Silvija Ģībiete ; literārā
redaktore Ina Eglīte. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Helios Kirjastus, 2019. ,
©2019. - 279, [1] lpp. : ilustrācijas, foto ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 267. - 279 lpp. Nacisti dēvēja sevi par morālās deģenerācijas pretiniekiem. Tomēr, kā atklāj
Normana Olera aizraujošais bestsellers, viss Trešais Reihs bija narkotiku
caurvīts: kokaīnu, heroīnu, morfiju un, pats galvenais, metamfetamīnu
izmantoja visi, sākot no rūpnīcu strādniekiem un beidzot ar mājsaimniecēm!
Turklāt tas bija būtisks karaspēka izturības elements, daļēji skaidrojot vācu
uzvaru 1940.gadā. Laikā, kad karš pavērsās pret Vāciju, neizvēlīgā narkotiku
lietošana visaugstākajos līmeņos, ārsta Morela uzraudzībā jauktie potenciāli
nāvējošie stimulantu kokteiļi, ko izmantoja Hitlers un viņa svīta, radīja
apmulsumu un apgrūtināja lēmumu pieņemšanu. Lai gan narkotikas pašas par
sevi nespēj izskaidrot Otrā pasaules kara notikumus vai tā iznākumu, Olers
parāda - tās maina mūsu izpratni par to. "Totālais skurbums" ir būtisks
iztrūkstošais fragments šajā stāstā. - Oriģinālnosaukums: Der Totale Rausch.
Drogen im Dritten Reich. - Piezīmes 23. - 266. lpp.
ISBN 9789949610891.

ORIĢINĀLLITERATŪRA
821.174-3

Dreimane, Inese. Vēstule ar pielikumu : romāns / Inese Dreimane ; Natālijas
Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 222, [2] lpp. Vēsturiskā romāna “Vēstule ar pielikumu” pamatā ir autores, vēsturnieces
Ineses Dreimanes zināšanas, Latvijas vēstures izpēte, atklājumi, kā arī spilgts un
emocionāls līdzpārdzīvojums. Grāmatā Rīga 20. gadsimta 30. gadu beigās.

821.174-4

Grīnberga, Andrita. Laika jautājums : esejas ar epifāniju garšu / Andrita
Grīnberga ; māksliniece Līga Kitchen ; grafiskā dizainere Una Grants. [Ozolnieki] : [Andrita Grīnberga], [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 82,
[3] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - "Pārdomas rodas par to, vai esam tikai pasīvi laika
vērotāji, kas paredzēti nolemtībai, vai arī esam tie, kuri iesaistās, kuriem rūp
tas, kas sekos aiz daudzpunktēm. Šī doma grāmatā izteikta it kā šķietami

vienkāršās jautājumu rindās, kas, uzmetot pirmo skatu, atgādina latviešu
valodas uzdevumu pamatskolā. Taču kopainā aizved pie būtiskā, pie pārdomām
par to, kādi mēs cilvēki bijām, kādi esam un kādi būsim. Un, domājot par katra
personīgo atbildību šīs pasaules un sevis priekšā, šie jautājumi izskan pavisam
konkrēti - kāds es biju, kāds esmu un kāds es būšu..." par grāmatu stāsta autore
Andrita Grīnberga.
821.174-94

Grīnbergs,Andris. Kustinu dzīvi : 60 gadi žurnālista ceļos un neceļos / Andris
Grīnbergs ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Monika Zīle. - Rīga : AS "Latvijas
Mediji", 2019. - 221, [2] lpp.
Grāmatā "Kustinu dzīvi" autors caur savas
personības prizmu vēsta par žurnālista spilgtākajām atklāsmēm laiku lokos,
īpašu uzmanību veltot Sēlijai un tās iedzīvotājiem. "Andris Grīnbergs. Joprojām
ar krampi. Ar skarbu pieredzi, bet jūsmīgs. Dzīves realitātes pētniek, nekļuvis
par ciņiki. "Latvijas Avīzes" žurnālists un dzejnieks. Kas paliek aiz žurnālista
mūža? Jautā autors un smiedamies pats arī atbild: "Hektāriem izcirsta meža..."
Šī grāmata parāda, ka ne tas vien: arī dziļāja izpratne par rakstīto, nospiedumi
savā un citu dzīvē un mainīti ļaužu dzīves tecējuma virzieni."

821.174-3

Indriķis,Latvietis. Bailes : [romānu triloģija] / Indriķis Latvietis ; vāka dizains,
Kapteinis Nemo. - [Rīga] : Mantojums, 2019. , 2019. - 448 lpp. - „Visa ļaunuma
sakne ir mantas kārība; dažs labs, tiekdamies pēc tās, ir nomaldījies no ticības
un pats sev nodarījis daudz sāpju,” – jaunā romāna moto šoreiz ir ņemts no
svētajiem rakstiem, Pāvila vēstules Timotejam. Romāna „Nauda” autors īpaši
norāda: „Paši savas labsajūtas vārdā lasītāji tiek laipni aicināti uzskatīt, ka arī šīs
grāmatas – tāpat kā triloģijas pirmo divu daļu “Bailes” un “Vara” – pamatā
nekādā gadījumā nav patiesi notikumi un ka tās varoņi ir izdomāti no A līdz Z,
jo Latvijas valstī nekas tāds notikt joprojām nevar. Bet, ja gadījumā arī notiek,
tad zināšanas par to var būt kaitīgas veselībai un reizēm arī dzīvībai.”. - Triloģijas
pirmā daļa - "Bailes" (2017), otrā daļa - "Vara" (2018), trešā daļa - "Nauda".
3. Nauda.

821.174-3

Janovskis, Gunars. Sōla : romāns / Gunars Janovskis ; vāka dizaina un
ilustrācijas autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Marika Taube. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2019. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 206, [1] lpp. ; 21 cm. - Lai
gan latviešu prozaiķis Gunars Janovskis rakstniecībai pievērsās diezgan vēlu,
viņš ir vairāk nekā 30 prozas darbu autors. "Sōla" ir viņa debijas romāns,
publicēts 1963. gadā. Tas spilgti vēstī par Baltijas trimdinieku dzīvi pēckara
Anglijā, atklājot arī detaļas un pārdomas par paša autora dzīvi svešumā. Šķiet,
tik maz un reizē tik daudz cilvēkam vajag – vien brīvu tēvu zemi un iespēju tajā
atgriezties.

821.174-94

Judins,Vitālijs. Torņi un vīns : (ne)rīdzinieka stāsti / Vitālijs Judins ; redaktore
Dace Sparāne-Freimane ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; fotogrāfi Ojārs
Millers un Matīss Purmalis ; priekšvārds: Nora Ikstena. - [Rīga] : [Dienas
Grāmata], 2019. - 141, [2] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 26 cm. - Šis personiskais,
krāšņi ilustrētais stāstījums ir drīzāk atmiņu, nevis arhitektūras rokasgrāmata
un varbūt tikai daļēji ir labu vīnu karte, ko izveidojis diplomēts someljē V.
Judins. Torņi un vīns šai grāmatā pirmkārt ir simboli un sabiedrotie. V. Judina
grāmata par Rīgas torņiem un vīniem ir kā svaiga gaisa malks. Izbaudiet šo
lielisko tekstu, iemalkojiet labu vīnu un pieņemiet savu pieredzi un vēsturi nevis
kā nastu, bet kā piedzīvojumu. Un paceliet acis uz augšu!.

821.174-3

Ketnere, Keita. Samta nakts bērns : romāns / Keita Ketnere ; vāka dizains: Dace
Kamela ; makets: Margarita Stoka. – [Izdošanas vieta nav zināma] : SIA “Virja
LK”, 2019. – 254, [2] lpp.
Kādu dienu Lienes Itālijas mājā ierodas jauns puisis
Džannī. Lienei liekas, ka laiks ir atkāpies. Liktenis viņas dzīvē atkal veicis kārtējo
salto. Puisis ir viņas jaunības mīlestības dēls. Ne viņas dēls, bet tik neizsakāmi
līdzīgs tēvam, ka Liene ir gatava ceļot līdzi Džannī un viņa draudzenei Anabellai
Lī, lai vēlreiz satiktos ar savu jaunību. Vai viņi satiksies?.

821.174-3

Komats : romāns / Dzintars Berģis-Kalns ; Oskara Sūniņa vāka dizains ; literārā
redaktore Zane Seņkova. - [Jūrmala] : Dzintars Berģis-Kalns, [2019]. - [Jelgava]
: Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 463, [1] lpp. ; 21 cm. - Vakar Lielvārdes
dzelzceļa stacijas tuvumā tika aizturēts Krievijas spiegs, Drošības dienests ir
uzsācis kriminālprocesu. Vai kādam ir jautājumi? Domāju, ka ne. Latvijai
lojālam, "pareizi domājošam" pilsonim nedrīkst būt ne mazāko šaubu, ka visur,
kur notiek kas slikts, savu roku pielikusi Krievija. Bet vai, slēpjoties aiz skaļiem
nacionālpatriotiskiem saukļiem, netiek plānota kārtējā Parex bankai līdzīgā
afēra, par kuru maksās ikviens Latvijas iedzīvotājs.

821.174-93

Kreicbergs, Toms. Havanas kaķu karalis : romāns / Toms Kreicbergs ; no angļu
valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Anda Ogriņa. – Rīga : Zvaigzne ABC,
2019. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 351, [1] lpp. ; 21 cm. – Kad
Riku Gutjeresu viņa sešpadsmitajā dzimšanas dienā pamet draudzene, puisis
saprot: ir pienācis laiks pārmaiņām. Riks iestājas salsas deju skolā… citas
meitenes dēļ, un aicina viņu sev līdzi pavadīt vasaru Kubā. Oficiālais iemesls:
mācīties dejot. Slēptā programma: romantika zem palmām. Tomēr Kuba
nenozīmē tikai sauli, salsu un mūziku. Un, kad abi jaunieši beidzot atrod
mīlestību, viņiem sāp… – 7.-9.kl. – Oriģinālnosaukums: The Cat King of Havana.

821.174-1

Kroma, Monta. Trotuārs : dzejas izlase, 1959-1993 / Monta Kroma ; sastādītāja
un priekšvārda autore Agija Ābiķe-Kondrāte ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizains:
Zane Ernštreite ; fotogrāfiju autori: Jānis Mangals, Voldemārs Priede, Eižens
Auza [un vēl 5 fotogrāfi]. – Rīga : Neputns, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. – 224 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. – Bibliogrāfija
priekšvārda beigās. – Izlasē apkopota Montas Kromas modernistiskā posma
dzeja, sākot no poēmas “Tālo apvāršņu zemē” (1959) fragmenta un beidzot ar
mūža pēdējā posmā tapušiem darbiem, ietverot gan raksturīgākos dzejoļus no
krājumiem, gan nepublicētus dzejoļus, kuros dominē dinamiski pilsētas motīvi,
intīma jūtu atklāsme, jutekliskums un grafiska izteiksme. Tālaika literārās vides
bieži nepieņemti, šie dzejoļi ir pārdzīvojuši laiku un šodien ļauj runāt par Montu
Kromu kā novatorisku dzejnieci, kuras mantojums pelnījis dziļāku izpēti gan
modernisma, gan urbānās dzejas, gan femīnās rakstības kontekstā.

821.174-94

Liniņš, Vilis. Līdumnieks jautrajā ciematā / Vilis Liniņš ; redaktore Ligita Leja. –
[Rīga] : Autora izdevums, [2019]. , ©2019. – 239 lpp., 16 nenumurētas lpp.
ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. – (Patiesi kriminālstāsti). – Hidrotehniķis,
būvinženieris, kuģu mehāniķis. Taču pirmām kārtām – iedzimts zemkopis,
līdumnieks. Mūžā pieredzēto autors apkopo jaunā literatūras žanrā – patiesie
kriminālstāsti-, no līdumnieka pozīcijām palūkojoties uz varas raksturu.

821.174-3

Lukjanskis, Egils. Kliedziens no debesīm / Egils Lukjanskis ; Nataļjas
Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; Ērika Hānberga pēcvārds ;
atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. – Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. – Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 359, [1] lpp. ; 21 cm. – Pirmā pasaules kara ellē

ģenerālis Jānis Krišlauks satiek mūža mīlestību Ievu. Kaisles pilna nakts aizsāk
dzimtas sāgu. Brālis karo pret brāli, sieva nodod sava bērna tēvu, meitene
zaudē mīļoto, ticību dzīvei un izvēlas nocietināties, lai bēgtu no sāpēm… Uz ko
paļauties, kad pasaule ir kļuvusi neprātīga?.
1. grāmata. Betelgeizes
gaisma.
821.174-3

Lukjanskis, Egils. Kliedziens no debesīm / Egils Lukjanskis ; Nataļjas
Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna
Melngaile. – Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2019. – 382, [2] lpp. ; 21 cm. – Māksliniekam Jānim Vanagam uzdod uzgleznot
Pirmā pasaules kara karavīra Jāņa Krišlauka portretu. Krišlauks bijis ārkārtīgi
līdzīgs Vanagam, un tas aizsāk Vanaga meklējumus savai patiesajai identitātei
(Krišlauks vēlāk izrādās viņa vectēvs). Šī saikne savieno 90.gadus, mazdēla laiku,
un Pirmā pasaules kara un pēckara gadus – sižets lec no viena laika uz otru
organiski,
kopā
veidojot
vienotu
dzimtas
stāstu.
2. grāmata. Asaras debesīs.

821.174-4

Mauriņa,Zenta. “Sirds mozaīka” atbalsis / Zenta Mauriņa, Vaira VīķeFreiberga ; projekta vadītāja Antra Rencberga ; atbildīgā redaktore Eva Jansone
; Maijas Rolavas pēcvārds ; Imants Freibergs, foto. – Rīga : apgāds “Jumava”,
2019. – 54, [2] lpp., 4lp. Iel. : fotogrāfijas. – Latvijai – 100.

821.174-4

Repše,Gundega. Skiču burtnīca. Simts / Gundega Repše ; dizains: Katrīna
Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 197 lpp. ; 21 cm. Gundegas Repšes jaunā eseju grāmata sniedz personisku ieskatu aizvadītajā
Latvijas simtgades gadā. Rakstnieces dienasgrāmatā tverts laika posms no
2017. gada 18. novembra līdz 2018. gada 18. novembrim. "Līdzās Latvijas
simtgades fanfarām un bagātīgajām svētku reportāžām gribējās saskatīt
jubilejas gadu caur viena indivīda pieredzi. Ieraudzīt (vai neieraudzīt) valsti sevī.
Žanrs – dokumentāla esejistika," par grāmatu raksta Gundega Repše.

821.174-1

Rokpelnis, Jānis. Tīmeklītis / Jānis Rokpelnis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizains:
Dita Pence ; foto: Kristaps Kalns. – Rīga : Neputns, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. – 94, [1] lpp. : portrets ; 17 cm. – Jāņa Rokpeļņa dzejoļu
krājuma teksti virtuozi balansē starp lirismu, grotesku un traģismu. Kārtojums
tematiskos ciklos akcentē gan viņa tēmu un intonāciju daudzveidību, gan arī
ļauj skatīties uz dzejas rakstīšanas procesu kā nebeidzamu ceļu, kura
mērošanas jēga dažkārt var šķist apšaubāma, tomēr allaž noved pie negaidītām
atskārsmēm.

821.174-3

Rušmane, Andra. Vienpatnieki : [romāns] / Andra Rušmane ; Nataļjas
Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji,
[2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 224 lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns
; 2019/6 (240).
ISBN 9789934156038.
Latviešu romāni

821.174-3

Švarca, Sandra. Gliemezis uz rīta takas : romāns / Sandra Švarca ; redaktore
Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019].
- Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 191, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ;
2019/4 (238). - Dzīvē bieži vien viss ir savstarpēji saistīts. Arī romāna galveno
varoņu dzīve cieši savijusies – gan Andreja, kurš dēkas dēļ zaudējis mīļoto sievu
un dēlu, gan Kārļa, kurš sagandējis dzīvi, jaunības maksimālismā labprātīgi
piesakoties dienestam Afganistānā, gan populārās dziedātājas Alises liktenis,
kura iepazīstas ar narkomāni Liju un uzņemas rūpes par viņas bērnu. Mīlestība,

kaislība, nodevība, vilšanās, piedošana, sapņi un cerība ir visu romānā iesaistīto
varoņu pavadoņi.
ISBN 9789934155734.
Latviešu romāni.
821.174-1

Vācietis, Ojārs. Uz putnu lielceļa : dzeja / Ojārs Vācietis ; sakārtojusi Gundega
Sēja ; grāmatas vāka un dizaina autors Aigars Truhins ; redaktore Marika Taube.
- Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 109
lpp. ; 21 cm. - Dzejnieka O. Vācieša (1933-1983) dzejoļu izlasē putnu un cilvēku
zemē, skumju un cerību debesīs var aizņemties spēku lidojumam. Starta
enerģiju. Un tad - pacelties spārnos, jo spārni taču ir katram.

821.174-1

Vādons, Jānis. Klusuma forma / Jānis Vādons ; mākslinieks un maketētājs Ivo
Grundulis ; redaktors Artis Ostups. - Rīga : Pētergailis, [201-]. - 61, [1] lpp. :
ilustrācijas.

821.174-3

Važa, Maiga. Pārbaudītā laime : romāns / Maiga Važa ; redaktore Dzintra Zālīte
; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne :
Latgales druka. , ©2019. - 239, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2019/5 (239).
- Pilsētniece Baiba piekrīt krustmātes Otīlijas ierosinājumam - doties uz laukiem
un pieņemt telefonistes darbu, lai iepazītos ar Ojāru Kalnu tā, lai viņš
nenojaustu, ka Baiba ir viņu tēvu izvēlētā meitene. Baiba patiesi vēlas iegūt
staltā un krietnā Ojāra Kalna mīlestību, turklāt drīz viņai jākļūst arī par
pilntiesīgu mantinieci un saimnieci savās tēva mājās. Romantiskie sižeta
pavērsieni atklās lasītājam skaistu Latvijas ainavu 20. gadsimta 20.-30. gados,
ticamus dzīves stāstus, varoņu savijušos likteņus un kolorītus raksturus. - Ziņas
par autori: uz 3. vāka.
ISBN 9789934156014.
Latviešu romāni.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
821.134.2-1

Dziesma par manu Sidu / no spāņu (senkastīliešu) valodas atdzejojis Uldis
Bērziņš ; zinātniskais redaktors, glosārijs: Dens Dimiņš ; literārā redaktore
Ingmāra Balode ; dizains: Armands Zelčs ; piezīmes, ievads: Uldis Bērziņš, Dens
Dimiņš. - Rīga : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 198
lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 198. lpp. un spāņu-latviešu personvārdu
un vietvārdu rādītājs: 189.-194. lpp. - Senspāņu varoņepus "Dziesma par manu
Sidu" ("Cantar de Mio Cid") ir senākais spāņu literatūras piemineklis, kas
saglabājies līdz mūsdienām. Pasaules literatūrā tas ieņem tikpat nozīmīgu vietu
kā angļu "Bišuvilks" (Beovulfs), franču "Rolanda dziesma" vai vācu "Nībelungu
dziesma". Tas vēsta par 11. gadsimtā dzīvojuša kastīliešu bruņinieka, saukta
Sida (El Cid arābu valodā – "mans kungs"), dzīvi un varoņdarbiem. Sids
Kampeadors (epus atdzejotājs Uldis Bērziņš Sida pavārdu tulko kā "Kaujvedis")
ir vēsturiska persona, tautas mīlēts un godāts nacionālais varonis Rodrigo Diazs
no Vivaras. Latviešu tulkojums veidots pēc Ramona Menendesa-Pidala veidotā
vēsturiskā izdevuma (1908). Teksts salīdzināts ar mūsdienu sidologa Alberto
Montanera izsmeļošo filoloģisko izdevumu. - Oriģinālnosaukums: Cantar de
Mio Cid.

Angļu 821.111-3 Džeferisa, Dina. Safīra atraitne : romāns / Dina Džeferisa ; no angļu valodas
tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 413, [1] lpp. ; 23 cm. Ceilona, 1935. gads. Veiksmīga dārgakmeņu tirgotāja meitas Luīzas Rīvas un
viņas vīra Eliota, šarmanta biznesmeņa, laulība šķiet nevainojama. Viņiem ir
viss, taču nav bērna, pēc kura abi ļoti ilgojas. Kamēr Luīza cenšas pārvarēt
zaudējuma sāpes pēc vairākām neveiksmīgām grūtniecībām, Eliots arvien

biežāk laiku pavada netālajā kanēļa plantācijā. Kad viņš negaidīti aiziet bojā,
Luīzai vienai nākas šķetināt vīra noslēpumu. Vairākkārt apmeklējot plantāciju,
Luīza ieskatās tās īpašniekā Leo, skarbā, bet labestīgā vīrietī. Kad atklājas Eliota
rīcības patiesie iemesli, Luīzai ir tikai viens cilvēks, pie kura vērsties, - Leo. Vai
pēc laulības, kas balstījusies uz meliem, var iemācīties mīlēt no jauna?.
Amer
821.111(73)-3

Fainders,Džozefs. [Judgment.]Tiesnese : romāns / Džozefs Fainders ; no
angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore
Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB
Print. , ©2019. - 460 lpp. ; 21 cm. - Džuliana Broudija, Masačūsetsas Augstākās
tiesas tiesnese, vienmēr ir klausījusi likumiem. Viņa nekad nepārsniedz
braukšanas ātrumu, nekad nezaudē savaldīšanos un vienmēr spriež taisnīgu
tiesu. Džuliana zina, ka pat vismazākais solis sāņus var izjaukt viņas ambiciozos
karjeras plānus. Viņa ir ļāvusies kārdinājumam tikai vienu reizi, pēc konferences
citā pilsētā pavadot nakti ar pievilcīgu svešinieku. Tam bija jābūt nenozīmīgam
sakaram, kas nekad vairs neatkārtosies... Tomēr, kad šis svešais vīrietis piepeši
parādās Džulianas vadītajā tiesas prāvā, viņa saprot, ka ir iegāzta. Pirmo reizi
mūžā viņa atrodas dilemmnas priekšā – pieņemt taisnīgu lēmumu vai arī visu
atlikušo mūžu sadzīvot ar netīru sirdsapziņu.

Amer
821.111(73)-3

Konstantīna, Līva. plēsoņa : romāns / Liva Konstantīna ; no angļu valodas
tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens.
- Rīga : Kontinents, [2019]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2019. - 457 lpp. ; 21 cm. Embera savas nabadzības dēļ vienmēr jutusies kā būrī iesprostots putns ar
aplauztiem spārniem. Sieviete alkst dzīvot tikpat spoži kā vietējā slavenība
Dafne Periša, kas ir precējusies ar miljonāru un dienas vada greznībā. Embera
liek lietā savu skaistumu un gudrību, lai iefiltrētos Dafnes ģimenē. Abas
sievietes kļūst par labākajām draudzenēm. Dafne beidzot ir ieguvusi uzticības
personu, ar kuru dalīties slēptākajās izjūtās. Savukārt Embera ir atradusi tiltu
uz daudzsološu nākotni - Dafnes pievilcīgo vīru un naudu. Arvien straujāk
virzoties pretim savam mērķim, Embera domā, ka viņai izdevies visus apmuļķot.
Taču rūpīgi plānotā iecere tiek apdraudēta, jo skelets, ko slēpj pagātne, var
iznīcināt
visu
līdz
šim
panākto.
ISBN
9789984359441.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Amer
821.111(73)-3

Kvērks, Metjū. Nakts aģents : romāns / Metjū Kvērks ; no angļu valodas
tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019].
- 430 lpp.
Federālā izmeklēšanas biroja darbinieku Pīteru Saterlendu norīko
darbā Baltajā namā. Viņa vienīgais pienākums ir būt balsij ārkārtas situāciju
telefona līnijā un nodot ziņojumus ASV prezidenta personāla vadītājai Diānai
Fārai. Personīgu motīvu vadīts, Pīters vienmēr visu dara ļoti rūpīgi un precīzi.
Atskanot ilgi gaidītajam telefona zvanam, Pīters atbild. Pārbiedēta jauna
sieviete Roza stāsta, ka tantes un tēvoča mājā notiek apšaude un arī viņa pati
atrodas nāves briesmās...
ISBN 9789984359472.
Amerikāņu romāni.

Somu
821.511.111.-3

Niemi, Jūli. Tu neiesi viens : romāns / Jūli Niemi ; no somu valodas tulkojusi
Anete Kona ; redaktore Māra Kalve. - Rīga : Pētergailis, [2018]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. - 351 lpp. ; 22 cm. - Galvenie stāsta varoņi ir vidusskolēni:
Ada un Egzons, kuru mīlas stāsts ļauj ieskatīties divās atšķirīgās kultūras
pasaulēs, tradīcijās un mentalitātēs. - Finlandia-palkinto, 2016. - Ziņas par
autori: uz 1. vāka atloka.
ISBN 9789984334820.
Jaunatnes proza, somu.
Somu romāni.

Īru 821.152.1-3

Isl. 821.113.3-3

Railija, Lūsinda. Septiņas māsas : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas
tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 592 lpp. - Pēc mīļotā tēva –
noslēpumainā miljardiera Pā Solta, kā viņu dēvēja adoptētās meitas, –
negaidītās nāves Tigija pārceļas uz nomaļu, mazapdzīvotu vietu Skotijā. Tur
viņai tiek piedāvāts sirdij tīkams darbs: rūpēties par dzīvniekiem plašajā muižas
saimniecībā, kas pieder Čārlijam Kinērdam. Tigijas mierpilnā dzīve mainās, kad
Čilijs, vecs čigāns, kurš īpašumā dzīvo jau daudzus gadus, izstāsta par sen
izteiktu pareģojumu, kas vēsta, ka tieši viņš aizvedīs Tigiju uz dzimteni Granadā
Spānijā... Tur, pie varenās Alhambras, Tigija atklāj savu saistību ar leģendāro
Sakromontes čigānu kopienu, no kuras cēlusies La Kandela – izcilākā tālaika
flamenko dejotāja. Tigija izzina eksotisko un sarežģīto ģimenes pagātni un
apdāvinātas čigānu bruja uzraudzībā sāk apzināt un izkopt iedzimto
dziedināšanas talantu. Bet pienāk brīdis, kad viņai ir jāizlemj, vai palikt pie
jaunatrastās ģimenes vai arī atgriezties Skotijā pie Čārlija... - Romānu cikls
"Septiņas māsas"--Uz vāka.
5. grāmata. Mēness māsa. Tigijas
stāsts.
ISBN 9789934081996.
Īru romāni (angļu valoda).
Sigurdardotira, Irsa. Sāga : romāns / Irsa Sigurdardotira ; no islandiešu valodas
tulkojusi Inga Bērziņa ; redaktore Iveta Polkmane ; mākslinieciskā redaktore
Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2019. , 2019. - 415, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - “SĀGA” ir otrais darbs
sērijā par psiholoģes Freijas un detektīva Huldara izmeklētājiem noziegumiem.
Skolas pagalmā tiek atrakta laika kapsula ar skolēnu pirms desmit gadiem
rakstītiem sacerējumiem. Starp tiem viens ir tik savāds, ka skolas vadība nolemj
to nodot policijai. Tajā ticis izteikts brīdinājums par vairākām slepkavībām, kas
notiks 2016. gadā – desmit gadus tālā nākotnē. Lai gan nešķiet, ka šis pusaudža
rakstītais būtu jāuztver patiešām nopietni, Huldars un Freija ķeras pie
vēstījuma autora identificēšanas. Seko nepatīkami notikumi un slepkavības.
Huldars un Freija tiek ierauti jaunas šokējošas lietas epicentrā, un nu vēstījuma
autora atrašana kļūst vitāli svarīga... - Oriģinālnosaukums: Sogid.
ISBN 9789934080272.
Detektīvromāni, islandiešu.

Žadans, Serhijs. Mezopotāmija : romāns / Serhijs Žadans ; no ukraiņu valodas
Ukr. 821.161.2- tulkojusi Māra Poļakova ; atdzejotājs Māris Salējs ; mākslinieks Tomass Folks. 3
Rīga : Jāņas Rozes apgāds, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2019. - 283,
[5] lpp. - Romānu "Mezopotāmija" (2014) autors veltījis Harkivai, modernajai
Mezopotāmijai, vietai, kur satiekas realitāte, ideāli un mīti. To veido deviņi
atsevišķi stāsti par vienkāršiem šīs pilsētas puišiem, kas mīl, cieš un cer, un visi
kā viens meklē laimi. Stāsti un likteņi nemanāmi saplūst kopā un pārvēršas
dzejā. - Oriģinālnosaukums: Месопотамія.
ISBN 9789984237480.
Ukraiņu proza.
GRĀMATAS ANGĻU VALODĀ
Amer
821.111(73)-3

Cast, P. C. Betrayed : A House of Night Novel / P. C. and Kristin Cast. - London
: Atom, 2009 (Chatam : CPI Mackays). - 392 p. - (House of Night ; 2). - Zoey,
High Priestess in training, has managed to settle in at the House of Night and
come to terms with the vast powers the Vampyre Goddess Nyx has given her.
Just as she finally feels she belongs, the unthinkable happens: human
teenagers are being killed, and all evidence points to the House of Night. While
danger stalks the humans from Zoey’s old life, she begins to realize that the

very powers that make her so unique might also threaten those she loves...
ISBN 9781905654321.
Amerikāņu romāni. Fantastiskā proza,
amerikāņu. Vampīri.
Amer
821.111(73)-3

Cast, P. C. Hunted : A House of Night Novel / P. C. and Kristin Cast. - London :
Atom, 2009 (Chatam : CPI Mackays). - 439, [1] p. - (House of Night ; 5). - What
if the hottest guy in the world was hiding a nameless evil, and all he wanted
was you? At the start of this heart-pounding new installment of the bestselling
House of Night series, Zoey’s friends have her back again and Stevie Rae and
the red fledglings aren’t Neferet’s secrets any longer. But an unexpected
danger has emerged...
ISBN 9781905654574.
Amerikāņu romāni.
Fantastiskā proza, amerikāņu. Vampīri.

Amer
821.111(73)-3

Harris, Charlaine. All Together Dead : a novel / Charlaine Harris. - London :
Gollanz, 2009 (Clays Ltd, St Ives plc). - 323 p. - (Sookie Stackhouse ; 7). Louisiana cocktail waitress Sookie Stackhouse has her hands full dealing with
every sort of undead and paranormal creature imaginable. And after being
betrayed by her longtime vampire love, Sookie must not only deal with a new
man in her life—the shapeshifter Quinn—but also contend with the longplanned vampire summit... - Now the HBO original series True Blood.
ISBN
9780575083929.
Amerikāņu romāni. Fantastiskā proza, amerikāņu.
Vampīri. Gotiskā proza (literārais žanrs).

Amer
821.111(73)-3

Harris, Charlaine. Dead and Gone : a novel / Charlaine Harris. - London :
Gollanz, 2009 (Clays Ltd, St Ives plc). - 312 p. - (Sookie Stackhouse ; 9). - The
vamps have been out for years, and now the weres and shifters have decided
to follow the lead of the undead and reveal their existence to the ordinary
world. Sookie Stackhouse already knows about them, of course - her brother
turns into a panther at the full moon, she's friend to the local were pack, and
Sam, her boss at Merlotte's bar, is a shapeshifter... - Now the HBO original
series True Blood.
ISBN 9780575085527.
Amerikāņu romāni.
Fantastiskā proza, amerikāņu. Vampīri. Gotiskā proza (literārais žanrs)

Amer
821.111(73)-3

Harris, Charlaine. Dead as a Doornail : a novel / Charlaine Harris. - London :
Gollanz, 2007 (Clays Ltd, St Ives plc). - 295 p. - (Sookie Stackhouse ; 5). - Smalltown cocktail waitress Sookie Stackhouse has had more than her share of
experience with the supernatural—but now it’s really hitting close to home.
When Sookie sees her brother Jason’s eyes start to change, she knows he’s
about to turn into a were-panther for the first time—a transformation he
embraces more readily than most shapeshifters she knows. But her concern
becomes cold fear when a sniper sets his deadly sights on the local changeling
population, and Jason’s new panther brethren suspect he may be the shooter...
- Now the HBO original series True Blood.
ISBN 9780575091054.
Amerikāņu romāni. Fantastiskā proza, amerikāņu. Vampīri. Gotiskā proza
(literārais žanrs).

Amer
821.111(73)-3

Harris, Charlaine. From Dead to Worse : a novel / Charlaine Harris. - London :
Gollanz, 2009 (Clays Ltd, St Ives plc). - 312 p. - (Sookie Stackhouse ; 8). - After
the natural disaster of Hurricane Katrina and the manmade explosion at the
vampire summit, everyone human and otherwise is stressed, including
Louisiana cocktail waitress Sookie Stackhouse, who is trying to cope with the
fact that her boyfriend Quinn has gone missing... - Now the HBO original series

True Blood.
ISBN 9780575083967.
Amerikāņu romāni. Fantastiskā
proza, amerikāņu. Vampīri. Gotiskā proza (literārais žanrs).
Afg 821.221.31- Hosseini, Khaled, 1965-. The Kite Runner : a novel / Khaled Hosseini. - New
3
york : Riverhead Books, 2005. - 371 p. - (Riverhead Essential Editions). - The
unforgettable, heartbreaking story of the unlikely friendship between a
wealthy boy and the son of his father’s servant, The Kite Runner is a beautifully
crafted novel set in a country that is in the process of being destroyed. It is
about the power of reading, the price of betrayal, and the possibility of
redemption; and an exploration of the power of fathers over sons—their love,
their sacrifices, their lies...
ISBN 1573222453. . - ISBN
1594481776.
Puštu proza.
Amer
821.111(73)-3

Mead, Richelle, 1976-. Spirit Bound : a novel / Richelle Mead. - London :
Penguin Books, 2010 (England : Clays Ltd, St Ives plc). - 479, [11] p. - (Vampire
Academy ; 5). - After a long and heartbreaking journey to Dimitri’s birthplace
in Siberia, Rose Hathaway has finally returned to St. Vladimir’s—and to her best
friend, Lissa. It is nearly graduation, and the girls can’t wait for their real lives
beyond the Academy’s iron gates to begin. But Rose’s heart still aches for
Dimitri,
and
she
knows
he’s
out
there,
somewhere...
ISBN 9780141331874.
Amerikāņu romāni. Fantastiskā proza,
amerikāņu. Vampīri.

Amer
821.111(73)-3

Mead, Richelle, 1976-. Succubus Revealed : a novel / Richelle Mead. - London
: Penguin Books, 2011 (Croydon : CPI Group (UK) Ltd). - 295, [1] p. - (Georgina
Kincaid ; 6). - In Georgina Kincaid, succubus and she-demon, #1 New York Times
bestselling author Richelle Mead has created one of her most enticing
characters. But with a shot at love, and maybe even redemption, is the ultimate
seductress
finally
going
soft?
Like
hell
she
is.
.
ISBN 9780553826081.
Amerikāņu romāni. Fantastiskā proza,
amerikāņu.

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

