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Blain, John M., 1942-. The Complete Guide to Blender Graphics :
computer modeling & animation / John M. Blain. - 3rd Edition. - xxi,
599 pages ; 24 cm. - Includes bibliographical references (page 581)
and index.
Contents: Introduction. The Blender Interface. Navigation.
Creating and Editing Objects. Materials. Textures. World Settings.
Lighting and Cameras. Rendering and Ray Tracing. Animation Basics.
3D Text. NURBS and Meta Shapes. Modifiers. Particle Systems.
Child/Parent Relationships and Constraints. Armatures. Shape Key
and Action Editors. Fluid Simulation. Smoke Simulation. Nodes.
Cycles Render. The Blender Game Engine. The Video Sequence
Editor: Making a Movie. Drivers. Installing Add-Ons.
ISBN 9781498746458 (alk. paper).
Datoranimācija. Trīsdimensiju displeja sistēmas. Datorgrafika.
Dunn, Fletcher. 3D Math Primer for Graphics and Game
Development / Fletcher Dunn, Ian Parberry. - 2nd ed. - Boca Raton,
FL : A K Peters/CRC Press, 2011. - xxi, 824 p. : col. ill. ; 25 cm. Includes bibliographical references (p. 801-805) and index. - "This
book presents the essential math needed to describe, simulate, and
render a 3D world. It provides an introduction to mathematics for
game designers, including fundamentals of coordinate spaces,
vectors, and matrices, orientation in three dimensions, introduction
to calculus and dynamics, graphics, and parametric curves"--Provided
by publisher. - "An A K Peters book.".
Contents: Cartesian Coordinate Systems. Vectors. Multiple
Coordinate Spaces. Introduction to Matrices. Matrices and Linear
Transformations. More on Matrices. Polar Coordinate Systems.
Rotation in Three Dimensions. Geometric Primitives. Mathematical
Topics from 3D Graphics. Mechanics 1: Linear Kinematics and
Calculus. Mechanics 2: Linear and Rotational Dynamics. Curves in 3D.
Afterword. Appendix A: Geometric Tests. Appendix B: Answers to the
Exercises. Bibliography. Index.
ISBN 9781568817231 (hardback). . - ISBN 1568817231
(hardback).
Datorgrafika. Datorspēles - Programmēšana. Datorzinātne.
Gray Hat Hacking : The Ethical Hacker's Handbook / Daniel
Regalado, Shon Harris, Allen Harper ...[et.al.]. - 4th edition. - New
York : McGraw-Hill Eduacation, 2015. - xxix, 625 p. - Fully updated
throughout and featuring 13 entirely new chapters, the new edition of
this bestseller offers in-depth, advanced coverage of the latest
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strategies for vulnerability discovery and exploitation, mobile
security, malware analysis, and reverse engineering.
Contents: Crash Course: preparing for the War. Ethical Hacking
and the Legal System. Programming Survival Skills. Static Analysis.
Advanced Analysis with IDA Pro. World for Fuzzing. Shellcode
strategies. Writing Linux Shellcode. From Vulnerability to Exploit.
Spoofing-Based Attacks. Exploiting Cisco Routers. Basic Linux
Exploits. Advanced Linux Exploits. Windows Exploits. Bypassing
Windows Memory Protections. Exploiting the Windows Access Control
Model. Exploiting Web Applications. Exploiting IE: Smashing the
Heap. Exploiting IE: Use-After-Free Technique. Advanced Client-Side
Exploitation with BeEF. One-Day Exploitation with Patch Diffing.
Advanced Malware Analysis. Dissecting Android Malware. Dissecting
Ransomware. Analyzing 64-bit Malware. Next-Generation Reverse
Engineering.
ISBN 9780071832380.
Datora drošība. Datornoziegumi. Internets - Morālie un ētiskie
aspekti. Datorurķi.
Meyers, Mike, 1961-. CompTIA A+ Certification : exam guide,
(exams 220-901 & 220-902) / Mike Meyers. - Premium ninth edition.
- New York : McGraw-Hill Education, 2016. - xxix, 1473 p. : ill. + CD.
- Includes index.
Contents: The Path of the PC Tech. Operational Procedures. The
Visible Computer. Microprocessors. RAM. BIOS. Motherboards. Power
Supplies. Hard Drive Technologies. Implementing Hard Drives.
Essential Peripherals. Building a PC. Windows Under the Hood. Users,
Groups, and Permissions. Maintaining and Optimizing Operating
Systems. Working with the Command-Line Interface. Troubleshooting
Operating Systems. Virtualization. Display Technologies. Essentials of
Networking. Local Area Networking. Wireless Networking. The
Internet. Portable Computing. Understanding Mobile Devices. Care
and Feeding of Mobile Devices. Printers and Multifunction Devices.
Securing Computers.
ISBN 9781259836909 (set).
Mikrodatori. Datorinženieri.
Meyers, Mike. CompTIA A+ Certification [elektroniskais resurss] :
exam guide, (exams 220-901 & 220-902) / Mike Meyers. - New York
: McGraw-Hill Education, 2016. - 1 CD. - (All in one). - Komplektā
grāmatai: Meyers, Mike, 1961-. CompTIA A+ Certification : exam
guide, (exams 220-901 & 220-902) / Mike Meyers. - Premium ninth
edition. - New York : McGraw-Hill Education, 2016. - xxix, 1473 p. :
ill. + CD. - ISBN 9781259836909 (set).
ISBN 9781259836893.
Mikrodatori. Datorinženieri.
Schmidt, Cheryl A. Complete CompTIA A+ Guide to IT Hardware
and Software / Cheryl A. Schmidt. - 7th edition. - Indianapolis :
Pearson IT Certification, 2016. - xxxvi, 1370 p. : ill.
Contents: Intro to the World of IT. Connectivity. On the
Motherboard. Introduction to Configuration. Disassembly and Power.
Memory. Storage Devices. Multimedia Devices. Video Technologies.
Printers. Mobile Devices. Computer Design and Troubleshooting
Review. Internet Connectivity. Introduction to Networking. CompTIA
A+ 220-902 Exam Focus. Basic Windows. Windows Vista 7/8/10. OS
X and Linux Operating Systems. Computer and Network Security.
Operational Procedures.
ISBN 9780789756459 (hardcover : alk. paper). . - ISBN
0789756455.
Datori. Datortīkli. Programmatūra.
Yener, Murat. Expert Android Studio / Murat Yener, Onur Dundar. Indianapolis, IN : John Wiley and Sons, 2016. - xxx, 423 p. : ill. Take your Android programming skills to the next level by unleashing
the potential of Android Studio Expert Android Studio bridges the gap
between your Android programing skills with the provided tools
including Android Studio, NDK, Gradle and Plugins for IntelliJ Idea
Platform.
Contents: Getting Started. Android Studio Basics. Android
Application Development With Android Studio. Android Studio in
Depth. Layouts with Android Studio. Android Build System. MultiModule Projects. Debugging and Testing. Using Source Control: GIT.
Continuous Integration. Using Android Studio. Writing Your Own
Plugin. Third-Party Tools.
ISBN 9781119089254 (pbk.).
Datorzinātne. Programmatūra. Java (programmēšanas valoda).
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Ziemciešu cilts : latviešu skautisma 100 gadi : 1917-2017 / grāmatas
sastādītāji: Jānis Šķinķis, Ints Rupners, Alvis Eikstrēms, Maija Šķinķe
; literārā redaktore Inese Raubišķe ; ievadu sarakstīja Arnis Vējiņš ;
pēcvārda autors Jānis Šķinķis ; zīmējumu autors Aivars Zandbergs ;
māksliniece Zane Neimane. - Rīga : Vesta-LK, 2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - 584 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 31
cm. - (Laika grāmata). - Bibliogrāfija: 583.-584. lpp. - Grāmata
stāsta par latviešu skautu gaitām, sākot Latvijā, tālāk bēgļu gaitās
Rietumeiropā, aizjūrā ASV, Kanādā un Austrālijā un atkal atpakaļ
Latvijā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. "Latviešu skautu kustības izdevums" -- titullapā.
Saturā: Skautisma mērķi, likumi, solījums. Lords Roberts
Bēden-Pauels. Ģenerālis Kārlis Goppers. SAVĀ ZEMĒ (1916-1944).
Pirmsākums(1916). Pirmie soļi (1917-1920). Latvijas skautu centrālā
organizācija (1921-1940): Skautu vienības ; Aviācijas skautu vienības
; Jūras skautu vienības. Zem okupācijas jūga (1940-1944). BĒGĻU
GAITĀS (1945-1963). Beļģijā (1945-1946). Rietumvācijā (19451963). Austrijā (1945-1950). Skandināvijā (1945-1956). PASAULES
TĀLĒS (1947-2017). Anglijā (1947-2011). Ziemeļamerikā (19502017). Amerikas Savienotajās Valstīs (1948-2017). ATKAL SAVĀ
ZEMĒ (1988-2017). Organizācijas atjaunošana (1988-1990). Latvijas
skautu un gaidu centrālā organizācija (LSGCO) (1990-2017):
Vienības ; Jūras novads ; Jūras skautu / gaidu vienības. 100 Years of
Latvian Scouting. Apbalvojumi.
ISBN 9789934511295.
Skautisms - Latvija - Vēsture. Skautisms - Vēsture. Jaunieši Latvija - Biedrības un klubi - Vēsture. Jaunieši - Biedrības un klubi Vēsture. Latvieši - Ārvalstis - Biedrības utt - Vēsture.
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Vējš, Jānis Nameisis, 1936-. Četras esejas par Berlinu / Jānis
Nameisis Vējš ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Līva Rotkale, Dr.phil.
Jānis Taurens, Dr.phil. Ella Buceniece ; literārā redaktore Arta Jāne ;
vāka dizains: Māris Kūlis ; Latvijas Universitāte. Filozofijas un
socioloģijas institūts. - Rīga : FSI, 2017. - 165 lpp. ; 21 cm. Personu rādītājs: [153.]-157. lpp. . - Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. - Četros īsformāta sacerējumos nav iespējams atainot visas
Jesajas Berlina daudzpusīgās personības un filosofiskās, sociāli
ētiskās, kā arī ideju vēstures šķautnes. Tam būtu nepieciešams
plašāks atvēziens. Taču patlaban ir vajadzīga tēmas izkustināšana no
stinguma punkta tā, lai Latvijas akadēmiskajā apritē ievērojamā
divdesmitā gadsimta britu domātāja devums ienāktu kā pilnvērtīgas
analītiskās un kritiski liberālās domāšanas sastāvdaļa. Eseju krājuma
krāšņojumam tam pievienota viena nepastarpināta vērtība - paša
Jesajas Berlina sacerējuma "Eiropas voienotība un tās nedienas"
tulkojums, kas, iespējams, varētu ieinteresēt tos intelektuālās
lektīras cienītājus, kuri tur rūpi par vakareiropeiskās domāšanas un
dzīves uztveres iestiprināšanos mūsu kultūrā. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā.
Saturā: DZĪVE. "...garajā ceļā no Rīgas" ; Petrogradas epizodes
; Izaugsmes iespējas Apvienotajā Karalistē ; Studijas un pētnieciskās
darbības sākums Oksfordas Universitātē ; Analītiķis un viedokļa
veidotājs ; Akadēmiskie sasniegumi un starptautiskā atzinība ;
J.Berlina pētnieciskās ievirzes recepcija Latvijā. FILOZOFIJA. Ideju
vēsturnieks un filozofs ; Oksfordas filozofijas dzimšana ; Britu
fenomenālisms iepretim klasiskajam ideālismam ; Loģiskais
pozitīvisms un valodfilozofiskais pavērsiens ; Džordžs Mūrs, Alfreds
Aiers un Džons Ostins ; Verifikacionisms un bon sense filozofiskā
refleksija. IDEJAS. Ideju vēsture kā filozofiska prātniecība ;
Humanitārās zināšanas: zinātniskums iepretim scientismam ;
Vēstures gājuma izpratne - liberālisms, skepticisms, relatīvisms ;
Monisma/plurālisma nostādnes pasaules redzējumā un ideju vēsturē
; Vēsture kā informēta imaginācija un refleksīva pašizpratne ; Krievu
domātāji - Hercens, Turgeņevs, Tolstojs ; Plurālistiska pasaules
redzējuma sākotne - Herdera un Hāmaņa iezīmīgums ; Apgaismība
un pret-apgaismība ; Monisma/plurālisma pretmeti un iracionālisma
vaibsti (Žozefs de Mestrs). BRĪVĪBA. "Negatīvā" un "pozitīvā" brīvība
; Brīvības jēdziena izkropļošanas (perversēšanas) iespējas ; Cilvēka
kļūmīgais stāvoklis (predicament) ; Brīvības saistība ar nacionālo
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(paš)apziņu ; Vērtību nesamērojamība ; Izvēles iespējas un iecietība
(tolerance) ; Brīvības, tolerances un kristietisma ētikas kopsakarības.
Eiropas vienotība un tās nedienas / Jesaja Berlins ; no angļu valodas
tulkojis Jānis Nameisis Vējš.
ISBN 9789934506468.
Filozofi - Lielbritānija. Filozofi - Krievija. Filozofi - Vācija.
Filozofija. Filozofija, britu - 20 gs. Analītiskā filozofija - Lielbritānija Vēsture - 20 gs. Filozofija, jauno laiku - 20 gs. Fenomenālisms.
Verifikācija (empīrisms). Ideja (filozofija). Brīvība. Politoloģija Filozofija. Latviešu esejas.
Vienotība un atšķirība: Johana Gotfrīda Herdera filozofija : kolektīvā
monogrāfija / sastādītājs, zinātniskais redaktors un ievada autors R.
Bičevskis ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Iveta Nātriņa, Dr.hist.
Raimonds Cerūzis, Uģis Sildegs ; literārā redaktore Arta Jāne ; vāka
dizains: Māris Kūlis ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas
institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2017. - xxvii,
451, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 435.-441.
lpp., dažu rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Izdevums apvieno
Latvijas, Vācijas, Lielbritānijas un Šveices autoru skatījumus uz
Herderu gan biogrāfiskā, gan vēsturiskā, gan sistemātiskā aspektā.
Herders parādās grāmatas nodaļās gan kā dabas, gan kā kultūras,
gan kā valodas filozofs, gan kā ekspresīvas retorikas un jaunas
estētikas veidotājs, gan kā vēstures, politikas un nāciju likteņu
domātājs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā, trīs
raksti tulkoti no vācu valodas.
I. ANTROPOLOĢIJA - VĒSTURE - ESTĒTIKA: Antropoloģija un
vēsture Herdera "Idejās par cilvēces vēstures filozofiju" / Volfgangs
Pross. Skāruma spēks: Herders un estētika / Māra Rubene. II.
RETORIKA - IZGLĪTĪBA - LITERATŪRA: Dieva runātājs: Herders kā
sprediķotājs Rīgā / Kaspars Renners. Herders un viņa Rīgā gūtā
vispusīgā "pasaules pazinēja" izglītība / Džons Vivjens. III. HERDERS
LAIKMETA UN LAIKABIEDRU KONTEKSTĀ: J.G. Herdera laika Rīga un
rīdzinieki / Gvido Straube. Voldemārs Dītrihs brīvkungs fon Budbergs
/ Aija Taimiņa. Latviešu tautasdziesmu teksti, to pierakstītāji un
sūtītāji J.G. Herderam "Tautasdziesmu" izdevuma vajadzībām / Beata
Paškevica. IV. UZRUNA - UZTVERE - VALODA: Neizsakāmā pieredzes
izpratne un pakāpes Žana Lika Mariona fenomenoloģijā ar atsauci uz
Herdera valodas filozofiju / Māra Grīnfelde. Tur, kur pietrūkst vārds.
Esamība un valoda starp Herdera "Apcerējumu par valodas
izcelšanos" (1772) un Heidegera semināru "Par valodas būtību"
(1939) / Raivis Bičevskis. V. HERDERS RETROSPEKTĪVĀ UN
PROSPEKTĪVĀ: Taulers un Luters: pretmetus domājot. Par vācu
mistikas ietekmi uz reformācijas centrālo mācību par attaisnošanu
Herdera domu kontekstā / Aigars Dāboliņš. Viko pret Herderu jeb
Viko un tikai Viko: Roberta Vipera uzskati par Latvijas un Krievijas
vēsturi / Svetlana Kovaļčuka.
ISBN 9789934506475.
Filozofija, vācu - 18 gs. Filozofija, vācu - 20 gs. Estētika, vācu 18 gs. Valodas filozofija. Filozofi - Vācija. Filozofi - Itālija. Vēsturnieki
- Latvija. Vācbaltieši. Gleznotāji - Latvija. Muižniecība - Latvija.
Fenomenoloģija. Misticisms - Vācija.
Rīga (Latvija) - Intelektuālā dzīve - 18 gs.
Bibliogrāfijas.
Bičevska, Gundega, 1981-. Dimanti tavā pagalmā : iedvesmojies
un piedzīvo savu personīgo renesansi caur mazām, skaistām
pārmaiņām / Gundega Bičevska ; vāka un grāmatas dizains:
Gundega Ozoliņa ; literārā redaktore Vija Stepiņa ; fotogrāfiju autori:
Elīna Upmane, Anna Turanova, Anita Austvika. - Rīga : Avantis
Publishing, 2017. - 261, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - ''Dimanti
tavā pagalmā'' ir praktiska dzīvesstila grāmata, kuru veidojusi
vairāku sieviešu žurnālu galvenā redaktore Gundega Bičevska.
Grāmatā autore atklāj, ka meiteņu labākie draugi - dimanti - ir
apslēpti mūsu pašu pagalmā. Atliek vien to apzināties, lai sajustu, cik
skaista un bezgalīgu iespēju bagāta ir tava pasaule.
Saturā: PAVASARIS. Mazās pārmaiņas ; Kurpes, kleitas,
komplimenti ; Patiesais luksuss ; Vienmēr formā. VASARA. Tātad svinēsim ; Gudrās skaistuma investīcijas ; Atrast sevi no jauna ; Labi
būt mājās. RUDENS. Rudens baudīšanas rituāli ; Uzdrīkstēties
sasniegt virsotnes ; Pareizie akcenti ; Unikāla. Šarmanta. Tu pati.
ZIEMA. Meklējot apslēpyos dārgumus ; Pārvērst neveiksmes
dimantos ; Īstās pārvērtības ; Jo brīnums ir tevī.
ISBN 9789934868702.
Sievietes - Dzīves veidošana. Pašaktualizācija (psiholoģija),
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sieviešu. Sevis pieņemšana, sievietes. Sievišķība. Sievietes tēls.
Aforismi, latviešu.
Dzīves prasmju rokasgrāmatas.
Ziemciešu cilts : latviešu skautisma 100 gadi : 1917-2017 / grāmatas
sastādītāji: Jānis Šķinķis, Ints Rupners, Alvis Eikstrēms, Maija Šķinķe
; literārā redaktore Inese Raubišķe ; ievadu sarakstīja Arnis Vējiņš ;
pēcvārda autors Jānis Šķinķis ; zīmējumu autors Aivars Zandbergs ;
māksliniece Zane Neimane. - Rīga : Vesta-LK, 2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - 584 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 31
cm. - (Laika grāmata). - Bibliogrāfija: 583.-584. lpp. - Grāmata
stāsta par latviešu skautu gaitām, sākot Latvijā, tālāk bēgļu gaitās
Rietumeiropā, aizjūrā ASV, Kanādā un Austrālijā un atkal atpakaļ
Latvijā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. "Latviešu skautu kustības izdevums" -- titullapā.
Saturā: Skautisma mērķi, likumi, solījums. Lords Roberts
Bēden-Pauels. Ģenerālis Kārlis Goppers. SAVĀ ZEMĒ (1916-1944).
Pirmsākums(1916). Pirmie soļi (1917-1920). Latvijas skautu centrālā
organizācija (1921-1940): Skautu vienības ; Aviācijas skautu
vienības ; Jūras skautu vienības. Zem okupācijas jūga (1940-1944).
BĒGĻU GAITĀS (1945-1963). Beļģijā (1945-1946). Rietumvācijā
(1945-1963). Austrijā (1945-1950). Skandināvijā (1945-1956).
PASAULES TĀLĒS (1947-2017). Anglijā (1947-2011). Ziemeļamerikā
(1950-2017). Amerikas Savienotajās Valstīs (1948-2017). ATKAL
SAVĀ ZEMĒ (1988-2017). Organizācijas atjaunošana (1988-1990).
Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija (LSGCO) (1990-2017):
Vienības ; Jūras novads ; Jūras skautu / gaidu vienības. 100 Years of
Latvian Scouting. Apbalvojumi.
ISBN 9789934511295.
Skautisms - Latvija - Vēsture. Skautisms - Vēsture. Jaunieši Latvija - Biedrības un klubi - Vēsture. Jaunieši - Biedrības un klubi Vēsture. Latvieši - Ārvalstis - Biedrības utt - Vēsture.
Melbārde, Indra, 1961-. Neirolingvistiskā programmēšana :
mācība par personīgo meistarību. / Indra Melbārde, Artūrs Zeltiņš ;
ilustrāciju autors Imants Liepiņš ; Aigara Truhina vāka dizains ;
redaktore Kristīne Kupce ; priekšvārdu autori: Aiva Logina, Igors
Kudrjavcevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 240 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [234.]
lpp. - NLP ir panākumu psiholoģija! Ja apgūsiet neirolingvistisko
programmēšanu, jūs varēsiet: domāt un rīkoties efektīvāk, būt
veiksmīgāki biznesā un savā profesijā, vieglāk motivēt sevi un citus,
izvēlēties labākos paņēmienus mērķu īstenošanai, veidot laimīgas un
harmoniskas attiecības utt. Grāmata noderēs gan tiem, kuri ir
mācījušies neirolingvistisko programmēšanu, gan tiem, kuri vēl neko
nezina par NLP, bet ir atvērti izaugsmei un vēlas pilnveidot sevi. Titullapā: Personības pilnveidošanas centrs. . - Uz vāka un titullapā:
NLP.
1. grāmata. Soli pa solim.
Saturs: Ceļā uz izcilību / Aivas Loginas priekšvārds. Veidot savu
dzīvi - tas ir brīnums / Igora Kudrjavceva priekšvārds. Kas ir NLP?
Ieskats NLP vēsturē. NLP apmācības struktūra., kvalitāte un
standarti. NLP pamatpieņēmumi. Kā mācīties NLP, izmantojot šo
grāmatu. Efektīvs mācību process. Sensorās reprezentatīvās
sistēmas (VAK). Fizioloģiskie marķieri un lingvistiskās atslēgas. Acu
pieejas signāli. Veiksmīga komunikācija ar NLP.Ekoloģija. Pozitīvais
nolūks un sekundārais ieguvums. Paterni, cilvēku spēles, kas
atkārtojas. Pielāgošanās nākotnei. Resursu stāvokļi un neresursu
stāvokļi. Asociēšanās un disociēšanās. Enkuri. Submodalitātes.
Loģiskie apziņas līmeņi, to atspoguļojums valodā. Trīs uztveres
pozīcijas. Laika līnijas. S.C.O.R.E. - efektīvs modelis izmaiņām. Darbs
ar daļām - komunikācija ar zemapziņu. NLP terminu vārdnīca.
Informācija par kursiem un semināriem. Kursu ''NLP praktiķis''
programma. Kursu ''NLP meistars'' programma.
ISBN 9789934068942.
Neirolingvistiskā programmēšana.
Uzziņu līdzekļi.
Sīgels, Daniels. Prāts : cilvēka būtības meklējumos / Daniels Sīgels
; no angļu valodas tulkojis un priekšvārdu sarakstījis Imants Vilks ;
Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna
Melngaile. - Rīga : Jumava, 2017. - Rīga : Jumava, [2017]. , ©2017.
- 373, [1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 352.-[363.] lpp. - Cilvēka
prāts ir mīkla un reizē izaicinājums. Daniels Sīgels savā grāmatā
''Prāts", izmantojot plašu zinātnisko pētījumu klāstu un ilgstošu
psihoterapijas pieredzi, atklāj būtiskas likumsakarības, kas palīdz
mums labāk saprast sevi, savu prātu un vietu pasaulē. Grāmatas

159.92
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vērtību vairo tas, ka tā palīdz apzināties, ko nozīmē veselīgs prāts,
veselīgs cilvēks un sabiedrība; tā palīdz saprast, ka labestība un
līdzcietība ir neatņemamas prāta un arī sabiedrības veselības
pazīmes. - Oriģ. nos.: Mind.
Saturs: Tulkotāja priekšvārds. Sveicināti! Kas ir prāts? Kā
darbojas vesels un nevesels prāts? Vai prāta radītā subjektīvā
realitāte ir reāla? Kas mēs esam? Kur ir prāts? Prāta kāpēc? Prāta
kad? Vai nepārtrauktība savieno apziņu, izziņu un sabiedrību.
Cilvēce: vai mēs varam būt abi. Pārdomas un ierosmes.
ISBN 9789934200885.
Prāts. Apziņa. Patība. Apzinātība (psiholoģija).
Sitskorna, Margrēta. Prāta kaislības : kāpēc netikumi ir tik vilinoši
/ Margrēta Sitskorna ; no nīderlandiešu valodas tulkojusi Māra
Neikena ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga :
Lietusdārzs, 2017. - 156, [3] lpp. : il. - Izmantotā literatūra: 131.[157.] lpp. - Grāmatā ''Prāta kaislības'' autore skaidro, ka cilvēku
lielākie netikumi rodas tieši smadzenēs. Katru dienu mēs esam
spiesti apvaldīt savas kaislības un cīnīties ar lieliem un maziem
kārdinājumiem. Margrēta Sitskorna pamatoti skaidro, kādā veidā
mūsu un līdzcilvēku prātā rodas tādi netikumi kā dusmas par
sīkumiem, slinkums darbā vai attiecībās, tieksme lielīties par
materiālām lietām, neremdināma kāre pēc noteiktiem ēdieniem,
atkarības un daudzi citi. Grāmata sniedz nebijušu iespēju ieskatīties
smadzeņu aizkulisēs un saprast, kā prātā veidojas pieņēmumi pašiem
par sevi un to, ko vēlamies iegūt vai sasniegt. - Oriģ. nos.: Pasies
van het brein.
Saturs: Septiņi grēki smadzenēs. Mantkārība. Skaudība.
Lepnums. Slinkums. Dusmas. Iekāre. Negausība. Prāta kaislības.
Smadzeņu ilustrācijas.
ISBN 9789984869933.
Plous, Scott. The Psychology of Judgment and Decision Making /
Scott Plous. - New York : McGraw-Hill, 1993. - xvi, 302 p. : ill. ; 24
cm. - (McGraw-Hill series in social psychology). - Includes
bibliographical references (p. [262]-292) and indexes. - Highlighting
the role of psychological experimentation, this title is an introduction
to the field. This title features Reader Survey which readers are to
complete before beginning the book.
Contents: SECTION ONE: PERCEPTION, MEMORY, AND
CONTEXT. Selective Perception. Cognitive Dissonance. Memory and
Hindsight Biases. Context Dependence.SECTION TWO: HOW
QUESTIONS AFFECT ANSWERS. Plasticity. The Effects of Question
Wording and Framing.SECTION THREE: MODELS OF DECISION
MAKING. Expected Utility Theory. Paradoxes in Rationality.
Descriptive Models of Decision Making. SECTION FOUR: HEURISTICS
AND BIASES.The Representativeness Heuristic. The Availability
Heuristic. Probability and Risk. Anchoring and Adjustment. The
Perception of Randomnest. Correlation, Causation, and Control.
Attribution Theory. SECTION FIVE: THE SOCIAL SIDE OF JUDGMENT
AND DECISION MAKING. Social Influences. Group Judgments and
Decisions. SECTION SIX: COMMON TRAPS. Overconfidence. SelfFulfilling Prophecies. Behavioral Traps. AFTERWORD:Taking a Step
Back.
ISBN 0070504776 (pbk.). . - ISBN 9780070504776.
Lēmumu pieņemšana. Spriedumi.
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Ābele, Zaiga, 1948-. ...burtnīca / Zaiga Ābele ; vāka dizains: Inga
Apsīte. - [Rīga] : Sava grāmata, 2016. - 72 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
- Katram ceļojumam ir savs stāsts. Katram ceļam ir savs stāsts, un
arī katrai dienai ir savs stāsts .
ISBN 9789934552106.
Kristiešu svētceļnieki un svētceļojumi - Portugāle. Kristiešu
svētceļnieki un svētceļojumi - Spānija - Santjago de Kompostela.
Portugāle - Ceļojumu apraksti.88
Birze, Āris, 1989-. Nebaidies : īstas piezīmes un kaila patiesība,
klusējot ar sevi Rišikešā, Indijā = Don't be scared : raw notes from
solitude and silence in Rishikesh, India / Āris Birze ; redaktori:
Kristaps Ozoliņš (angļu val.), Līvija Baumane-Andrejevska (latviešu
val.) ; ilustrācijas un dizains: Āris Birze. - Rīga : Mansards, 2017. 205, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 2015. gadā Ā. Birze uzsāka
piecu mēnešu ilgu piedzīvojumu un filmēšanas ceļojumu pa Indiju un
Nepālu. Tur arī tapa piezīmes viņa pirmajai grāmatai "Nebaidies". Ā.

Birzes dzīves misija: iedrošināt cilvēkus kļūt patstāvīgiem un
uzņemties atbildību par savām izvēlēm, lēmumiem un rīcību.
Grāmata stāsta par autora cīņu ar sevi, un sarunām vienatnē, par
pieredzi, pavadot desmit dienas vienā no Rišikešas ašramiem Indijā. Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934121616.
Dzīves veidošana. Meditācija.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA
316.6

316.7

316.7

Burr, Vivien, 1952-. Social Constructionism / Vivien Burr. - Third
edition. - Hove, East Sussex : Routledge, Taylor & Francis Group ;
New York, NY, 2015. - 276 p. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [240.]-264.
lpp. un rādītāji: [265.]-276. lpp.
Contents: 1. What is Social Constructionism? 2. The Case for
Social Constructionism. 3. The Role of Language in Social
Constructionism. 4. What is a Discourse? 5. Is There a Real World
Outside Discourse? 6. Identity and Subjectivity in Macro Social
Constructionism. 7. Identity and Subjectivity in Micro Social
Constructionsm. 8. Social Constructionist Research. 9. Issues and
Debates in Social Constructionism. Glossary .Suggested Further
Reading. Bibliography. Author Index. Subject Index.
ISBN 9781848721920. . - ISBN 9781848721913.
Sociālais konstrukcionisms. Sociālā psiholoģija. Kultūras
relatīvisms. Subjektivitāte. Diskursa analīze. Sociālā mijiedarbība.
Sociālās problēmas.
Carey, James W. Communication as Culture : essays on media
and society / James W. Carey ; new foreword by G.Stuart Adam. Revised edition. - New York : Routledge ; London, 2009. - 205 p. Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. - Questions the American tradition of
focusing only on mass communication's function as a means of social
and political control. This title makes a case for examining the
content of a communication - the meaning of symbols, not only the
motives that originate them or the purposes they serve.
Contents: PART I: COMMUNICATION AS CULTURE. A Cultural
Approach to Communication. Mass Communication and Cultural
Studies. Reconceiving "Mass" and "Media". Overcoming Resistance to
Cultural Studies. PART II: TECHNOLOGY AND CULTURE. The Mythos
of the Electronic Revolution / with John J Quirk. Space, Time and
Communications: A Tribute to Harold Innis. The History of the Future
/ with John J. Quirk. Technology and Ideology: The Case of the
Telegraph. Works Cited. Index. About the Author.
ISBN 9780415989763.
Plašsaziņas līdzekļi un kultūra. Komunikācija - Tehnoloģiskie
jaunievedumi.
Media Effects : advances in theory and research / edited by
Jennings Bryant and Mary Beth Oliver. - 3rd ed. - New York :
Routledge, 2009. - xv, 640 p. : ill. ; 26 cm. - (Communication series.
Communication theory and methodology). - Includes bibliographical
references and indexes.
Contents: How the news shapes our civic agenda / Maxwell
McCombs, Amy Reynolds. News framing theory and research / David
Tewksbury, Dietram A. Scheufele. Growing up with television :
cultivation processes / Michael Morgan, James Shanahan, Nancy
Signorielli. Media consumption and perceptions of social reality :
effects and underlying processes / L. J. Shrum. Media priming : an
updated synthesis / David R. Roskos-Ewoldsen, Beverly RoskosEwoldsen, Francesca Dillman Carpentier. Social cognitive theory of
mass communication / Albert Bandura. Mass media attitude change :
implications of the elaboration likelihood model of persuasion /
Richard E. Petty, Pablo Brinol, Joseph R. Priester. Uses-andgratifications perspective on media effects / Alan M. Rubin. Where
psychophysiology meets the media : taking the effects out of mass
media research / Annie Lang, Robert F. Potter, Paul Bolls. Media and
civic participation : on understanding and misunderstanding
communication effects / Dhavan V. Shah, Hernando Rojas, Jaeho
Cho. Political communication effects / Douglas M. McLeod, Gerald M.
Kosicki, Jack M. McLeod. Mass media, social perception, and the
third-person effect / Richard M. Perloff. Media violence / Glenn G.
Sparks, Cheri W. Sparks, Erin A. Sparks. Fright reactions to mass
media / Joanne Cantor. Effects of sex in the media / Richard Jackson

Harris, Christopher P. Barlett. Effects of racial and ethnic
stereotyping / Dana Mastro. Content patterns and effects
surrounding sex-role stereotyping on television and film / Stacy L.
Smith, Amy D. Granados. The effects of media on marketing
communications / David W. Stewart, Paul A. Pavlou. Educational
television and interactive media for children : effects on academic
knowledge, skills, and attitudes / Shalom M. Fisch. Public
communication campaigns : theoretical principles and practical
applications / Ronald E. Rice, Charles K. Atkin. Effects of media on
personal and public health / Kim Walsh-Childers, Jane D. Brown.
Effects of media on eating disorders and body image / Michael P.
Levine, Kristen Harrison. Individual differences in media effects /
Mary Beth Oliver, K. Maja Krakowiak. Entertainment and enjoyment
as media effects / Peter Vorderer, Tilo Hartmann. Effects of
computer/video games and beyond / Kwan Min Lee, Wei Peng,
Namkee Park. Effects of the Internet / Carolyn A. Lin. Effects of
mobile communication / Scott W. Campbell, Rich Ling.
ISBN 9780805864502 (pbk). . - ISBN 0805864504 (pbk).
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Perloff, Richard M. The Dynamics of Persuasion : communication
and attitudes in the 21st century / Richard M. Perloff. - Sixth edition.
- xx, 627 pages ; 25 cm. - Includes bibliographical references and
indexes.
Content: Foundations. Introduction to Persuasion. Historical and
Ethical Foundations. The Nature of Attitudes. Attitudes: Definition
and Structure. The Power of our Passions: Theory and Research on
Strong Attitudes. Attitudes: Functions and Consequences. Attitude
Measurement. Changing Attitudes and Behavior. Processing
Persuasive Communications. "Who Says It": Communicator Factors in
Persuasion. Fundamentals of the Message. Emotional Message
Appeals: Fear and Guilt. Cognitive Dissonance Theory Part Four
Persuasive Communication Contexts. Interpersonal Persuasion.
Advertising, Marketing, and Persuasion. Health Communication
Campaigns. Glossary. Subject Index.
ISBN 9781138100336 (pbk.).
Pārliecināšana (psiholoģija). Plašsaziņas līdzekļi - Psiholoģiskie
aspekti. Attieksmes maiņa.
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EKONOMIKA
338.1

Feļštinskis, Jurijs. Korporācija : Krievija un VDK gadsimtu mijā /
Jurijs Feļštinskis, Vladimirs Pribilovskis ; no krievu valodas tulkojis
Atis Klimovičs ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis
Esītis ; Dace Sparāne-Freimane, otrā izdevuma priekšvārda
tulkojums. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - Rīga : Dienas Grāmata,
[2017]. , ©2017. - 598, [1] lpp. : faksimils ; 22 cm. - Bibliogrāfija
nodaļu beigās. - Krievija un VDK prezidenta V. Putina laikos — arī
tāds joprojām var būt šī pētnieciskā darba apakšvirsraksts. Jau 1996.
gadā Krievijā, kad B. Jeļcinu pārvēlēja par prezidentu un varas
akcijas saņēma oligarhu partija, tika likti pamati sistēmai, kas
vēlēšanās uzvaru garantētu vienīgi Kremļa kandidātam. No visām
pusēm drošībnieku ielenkti un savstarpēji konkurēdami, politikā
nepieredzējušie oligarhi, kas nicināja tautu un neticēja nekādai
demokrātijai principā un Krievijas demokrātijai jo īpaši, izlēma, ka par
nākamo prezidentu jāievēl specdienesta vadītājs. Nez kāpēc viņiem
šķita, ka šādu vadītāju oligarhi varēs viegli kontrolēt un nopirkt.
Pārrēķinājās. 2000. gada 7. maijā Putins oficiāli kļuva par Krievijas
prezidentu, taču pirmkārt viņš pārstāvēja sistēmu, kurā visu laiku bija
strādājis, — Valsts drošības komiteju, šodienas Federālo drošības
dienestu. - Oriģ. nos.: Корпорация. - Personu rādītājs: 580.-[599.]
lpp.
Saturs: 1. Koržakova sazvērestība. 2. Who is MR.Putin. 3.
Putins Sanktpēterburgā. 4. Putins Maskavā. 5. Otrais Čečenijas karš.
6. Operācija ''Pēctecis''. 7. FDD, Oligarhi, klani. 8. Prezidenta cilvēki
jeb aģenti un objekti. 9. Vadāmā demokrātija. 10. Mediju apspiešana.
11. Nolīgto slepkavu laiks.
ISBN 9789934546426.
Prezidenti - Krievija. Vēlēšanas - Krievija. Plašsaziņas līdzekļi Krievija. Atentāti - Krievija - Vēsture.
Krievija - Politika un pārvalde - 1991-.
Brīvers, Ivars, 1957-. Konservatīva ekonomista skats uz cilvēkiem
un pasauli XXI gadsimtā / Ivars Brīvers ; recenzenti: Raita Karnīte,
Andrejs Jaunzems, Juris Morics ; redaktore Laura Riekstiņa ;
priekšvārdu sarakstīja Juris Morics. - Rīga : Dobums, izdevniecība,
2017. - 269, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija atsevišķu
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TŪRISMA BIZNESS
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nodaļu beigās. - I. Brīvera grāmata sastāv no trim daļām. 1. daļā
ievietoti Latvijas presē publicētie un nepublicētie raksti, ieskaitot
pasakas un jokus. 2. daļā ir pēdējo gadu laikā tapušie zinātniskie
raksti. 3. daļu veido iesāktās, bet nepabeigtās ekonomikas mācību
grāmatas pirmā - vissvarīgākā nodaļa "Ekonomikas pamati".
Saturā: PUBLICISTIKA. Pasaka par Pēteri, kurš bija Latvijas
patriots. Kāpēc es nejūsmoju par Latvijas ekonomikas straujo
augsmi. Latvijas ekonomikas straujā augsme un reģionālā
nevienlīdzība. Eiropas integrācijas vērtību dimensija jeb I'll Piss on
Your Freedom. Globālā krīze un Latvijas ekonomika. Pasaka par
vadītāju. Ilūzija par Latvijas izeju no krīzes. Zinātnisks sapnis par
inovatīvo kapacitāti, pievienoto vērtību un citām labām lietām.
Starpposmā starp 16. martu un 9. maiju. Augstskolas uzdevumi
personības veidošanā. Reja Bredberija piemiņai. Inovācijas, banānu
mizas un "ES 2020" stratēģija. Kāpēc "par katru cenu" bija jāatsakās
no savas valūtas? Augstākas izglītības komercializācijas radītās
sekas. Latvijas ceļš un "Latvijas ceļš". ZINĀTNISKIE RAKSTI. Latvijas
ekonomikas straujā augsme un tās atbilstība ilgtspējīgas attīstības
kritērijiem. Darbinieku finansiālā līdzdalība - modes kliedziens vai
risinājums Latvijas tautsaimniecībai. Ko varam mācīties no
ekonomikas vēstures? Kārlis Balodis (Atlantikus) un viņa "Nākotnes
valsts" mūsdienu skatījumā. Ekonomiskie aprēķini nemonetārā
izteiksmē - Kantoroviča un Siroježina aizmirstās idejas. Latgales
atbilstība stacionārā stāvokļa ekonomikas modelim. Tehnoloģiju
attīstība - radošā noārdīšana vai noārdošā radīšana? Kuzņeca līknes
hipotēze un sociālās vides loma sabiedr;ibas ilgtspējīgā attīstībā.
Alternatīvs skatījums uz naudu gadsimta pirmajā pusē un mūsdienās.
Ekonomikas izaugsmes ilgtspēja un nepārtrauktība. Konkurētspējas
priekšrocības stratēģijas un avoti Latvijai. EKONOMIKAS PAMATI. 1.
Ekonomika - mājas kārtība. 2. Mērķis - tautsaimniecības ilgtspējīga
attīstība. 3. Ekonomikas priekšmets. 4. Ekonomikas pamatpretruna
un ekonomikas pamatproblēma. 5. Ekonomikas pamatjautājumi. 6.
Ekonomikas teorija, mikroekonomika un makroekonomika. 7.
Kopsavilkums.
ISBN 9789934846861.
Ekonomiskā vēsture.
Latvija - Ekonomiskā politika - 1991-. Latvija - Ekonomiskais
stāvoklis - 1991-.338
Mickeviča, Nataļja. Arodbiedrību likums ar komentāriem / [autori:
Nataļja Mickeviča un Kaspars Rācenājs] ; Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība. - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2015. - 160
lpp. ; 21 cm. - Autori uzrādīti titullapas otrā pusē. . - ESF projekts
(Nr. 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001/01). Šis informatīvais mareiāls ir
veidots ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par informatīvā materiāla saturu atbild Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība.
Saturs: Komentāros lietotie saīsinājumi. 1. pants. Likuma
mērķis. 2. pants. Arodbiedrību darbības tiesiskais regulējums. 3.
pants. Arodbiedrības jēdziens. 4. pants. Tiesības dibināt arodbiedrību
un iestāties arodbiedrībā. 5. pants. Arodbiedrību tiesības apvienoties.
6. pants. Arodbiedrību neatkarība un līdztiesība. 7. pants.
Arodbiedrības un arodbiedrību apvienības dibināšana. 8. pants.
Arodbiedrības nosaukums. 9. pants. Arodbiedrības reģistrēšana. 10.
pants. Arodbiedrības tiesiskais statuss. 11. pants. Arodbiedrības
patstāvīgā vienība. 12. pants. Arodbiedrību tiesības un to īstenošana.
13. pants. Arodbiedrības pilnvarotās amatpersonas. 14. pants.
Arodbiedrības tiesības veikt saimniecisko darbību. 15. pants.
Arodbiedrību pārstāvība sociālajā dialogā. 16. pants. Arodbiedrību
pārstāvība attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām. 17. pants.
Arodbiedrību pārstāvība trīspusējās sadarbības institūcijās. 18. pants.
Atbildība par likuma pārkāpumiem. Pārejas noteikumi. Pielikums Nr.1
Arodbiedrības statūtu paraugs. Pielikums Nr.2. Piekrišanas būt par
valdes locekli paraugs. Pielikums Nr.3 Biedrību un nodibinājumu
likuma A un B sadaļas.
Arodbiedrības - Latvija - Tiesības un likumdošana.
Arodbiedrības - Latvija - Tiesības un likumdošana - Avoti.
Latvija.
Namfua, Joshua. Development Possibilities of Local Communities
through Rural Tourism / Joshua Namfua. - Saarbrucken : LAP
LAMBERT Academic Publishing, 2016. - ix, 70 p.
Contents: Introduction. Background of a Problem. Statement of
the Problem. Objectives of the study. Significance of the Study. Rural
Tourism. Literature review. Methodology. Presentation and Analysis
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of data. Discussion of Findings, Limitation, Recommendations and
Conclusion.
ISBN 9783659857652.
Lauku tūrisms.
Tezenas, Ambroise. I Was There / Ambroise Tezenas ; introduction
John J.Lennon and Ambroise Tezenas ; translation Emma Lewis. Stockport : Dewi Lewis Publishing, 2014. - 198 p. : ill., photos.
Contents: Auschwitz-Birkenau State Museum - Poland. Dark
Tourism: the attraction of death and disaster. Oradour-sur-Glane,
martyr village - France. The JFK Assassination Trail - USA. Tuol Sleng
Genocide Museum - Cambodia. Gruto Parkas - Lithuania. Karostas
Cietums - Latvia. Escape from the USSR - Spy Game. Trip to
Cernobyl - Ukraine. Genocide Memorial Tour - Rwanda. Mleeta
Resistance Tourist Landmark - Lebanon. Maroun Al-Ras park Lebanon. Sichuan Wenchuan earthquake ruins tour - China.
ISBN 9781907893582.
Tūrisms.
Horner, Susan, 1956-. Consumer Behaviour in Tourism / Susan
Horner and John Swarbrooke. - Third edition. - ix, 446 lpp. :
ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. Pārstrādāts izdevums no: Consumer behavior in tourism / John
Swarbrooke and Susan Horner. 2007.
Contents: Part 1: Context. 1. Introduction. 2. The History of
tourist behaviour. 3. Main concepts in consumer behaviour, including
models of consumer behaviour adapted for tourism. Part 2: The
Purchase-Decision Process. 4. Motivators. 5. Determinants. 6. Models
of the purchase decision-making process. Part 3: Typologies of
Tourist Behaviour. 7. Typologies of tourist behaviour and
segmentation of the tourism market. Part 4: Tourism Demand and
Markets. 8. The global pattern of tourism demand. Case study
Taiwan: the emergence of a new major outbound tourism market 9.
National differences: domestic, outbound and inbound. 10. The
nature of demand in different segments. 11. Consumer experience in
tourism marketing. Part 5: Consumer Behaviour and Marketing. 12.
Researching tourist behaviour: marketing research. 13. The
marketing mix and tourist behaviour. Part 6 Topical Issues in
Consumer Behaviour. 14. The ‘ethical tourist’: myth or reality? 15.
Quality and tourist satisfaction. 16. The emergence of new markets
and changes in tourist demand. 17. The rise in the use of the internet
and social media in tourism. Part 7 Conclusions and Future. 18.
Conclusions. 19. The future of tourist behaviour.
ISBN 9781138013391.
Patērētāju uzvedība. Tūrisms.
Mediating the Tourist Experience : From Brochures to Virtual
Encounters / edited by Jo_Anne Lester, Caroline Scarles. - London :
Routledge, 2016. - xv, 276 p. : ill. - (Current Developments in the
Geographies of Leisure and Tourism).
ISBN 9781138255609.
Tūrisms - Sociālie aspekti. Reklāma - Tūrisms. Vizuālā
komunikācija. Plašsaziņas līdzekļi un uzņēmējdarbība. Sociālie mediji.
Minazzi, Roberta. Social Media Marketing in Tourism and
Hospitality / Roberta Minazzi. - [Chippenham] : Springer, 2015. - xix,
163 p. + ill. - This book describes ongoing developments in social
media within the tourism and hospitality sector, highlighting impacts
on both the demand and the supply side.
Contents: 1. Information and communication technologies
(ICTs) in tourism : concepts and developments. 2. The digitization of
word-of-mouth. 3. Social media impacts on travelers. 4. Social media
impacts on travel suppliers : social media marketing. 5. Mobile social
media marketing in tourism. 6. Social media metrics and analysis.
ISBN 9783319051819.
Tūrisms - Tirgvedība. Sociālie mediji. Interneta tirdzniecība.
Social Media in Travel, Tourism and Hospitality : theory,
practice and cases / edited by Marianna Sigala, Evangelos Christou
and Ulrike Gretzel. - London : Routledge, 2016. - xxii, 316 p. : ill. (New Directions in Tourism Analysis). - Includes bibliographical
references and index. - Presenting cutting-edge theory, research and
case studies investigating the web 2.0 applications and tools that
transform the role and behaviour of the new generation of travelers,
this book also examine the ways in which firms reengineer and
implement their business models and operations.
ISBN 9781138247598.
Tūrisms. Viesmīlības industrija. Ceļošana. Datortīklu resursi -
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Tūrisms. Web 2 0 - Ekonomiskie aspekti. Sociālie mediji. Tiešsaistes
sociālie tīkli - Tūrisms.
Boniface, Brian G. Worldwide Destinations : the geography of
travel and tourism / Brian Boniface, Robyn Cooper and Chris Cooper.
- 7th edition. - xiii, 731 pages : color illustrations ; 25 cm. - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 9781138901810. . - ISBN 9781138901803. . - ISBN
9781315697666.
Pike, Steven. Destination Marketing : essentials / Steven Pike. Second edition. - xx, 344 pages : illustrations ; 25 cm. - Includes
bibliographical references and index.
Contents: 1. The study of destination marketing. 2. The
Destination Marketing Organisation (DMO) and destination
competitiveness. 3. The role of Government in destination
competitiveness. 4. The Destination Marketing Organisation (DMO)
and social media. 5. Governance of Destination Marketing
Organisations (DMO). 6. The Destination Marketing Organisation
(DMO), meetings and events. 7. The Destination Marketing
Organisation (DMO), disasters, crises, and dark tourism. 8.
Destination marketing strategy development. 9. Destination
branding. 10. Destination image. 11. Destination brand positioning.
12. Destination consumer-marketing communications. 13. The
Destination Marketing Organisation (DMO), public relations and
publicity. 14. Destination Marketing Organisations (DMO) and the
travel trade. 15. Destination Marketing Organisation (DMO)
performance measurement.
ISBN 9781138912908 (pbk). . - ISBN 9781138912915 (hdk). .
- ISBN 9781315691701 (ebk)(atcelts).
Tūrisms - Tirgvedība.
Latvija. Administratīvā procesa likums : Administratīvā procesa
likuma spēkā stāšanās likums. - Rīga : AFS, 2017. - 158, [1] lpp. ;
20 cm. - Likumdošanas akti, ar kuriem izdarīti grozījumi
Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā: 149., 156. lpp.
Saturā: A DAĻA. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI. 1.nodaļa.
Administratīvā procesa pamatnoteikumi. 2.nodaļa. Administratīvi
procesuālā tiesībspēja un rīcībspēja. 3.nodaļa. Administratīvā procesa
dalībnieki iestādē un tiesā. 4.nodaļa. Procesuālie termiņi. B DAĻA.
ADMINISTRATĪVAIS PROCESS IESTĀDĒ. 5.nodaļa. Piekritība,
sadarbība un informācijas atklātība. 6.nodaļa. Administratīvā procesa
virzība iestādē. 7.nodaļa. Iestādes faktiskā rīcība. 8.nodaļa.
Atlīdzinājums. 9.nodaļa. Uzziņa par savām tiesībām. C DAĻA.
ADMINISTRATĪVAIS PROCESS TIESĀ. PIRMĀ SADAĻA. TIESVEDĪBAS
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI. 10.nodaļa. Pamatnoteikumi. 11.nodaļa.
Tiesas sastāvs. 12.nodaļa. Administratīvās lietas pakļautība un
piekritība. 13.nodaļa. Maksājumi valsts budžetā. 14.nodaļa. Tiesas
paziņojumi un izsaukumi. 15.nodaļa. Tiesas sēdes gaitas fiksēšana.
16.nodaļa. Procesuālās sankcijas. 17.nodaļa. Administratīvā procesa
dalībnieku tiesības un pienākumi tiesā. OTRĀ SADAĻA. PIERĀDĪJUMI.
18.nodaļa. Vispārīgie noteikumi par pierādījumiem. 19.nodaļa.
Pierādījumu nodrošināšana. 20.nodaļa. Pierādīšanas līdzekļi. TREŠĀ
SADAĻA. TIESVEDĪBA PIRMĀS INSTANCES TIESĀ. 21.nodaļa.
Pieteikuma iesniegšana. 22.nodaļa. Pagaidu noregulējums.
23.nodaļa. Administratīvās lietas sagatavošana iztiesāšanai.
24.nodaļa. Tiesas sēde. 25.nodaļa. Administratīvās lietas iztiesāšana.
26.nodaļa. Spriedums. 27.nodaļa. Administratīvās lietas izskatīšanas
atlikšana. 28.nodaļa. Tiesvedības apturēšana administratīvajā lietā.
29.nodaļa. Pieteikuma atstāšana bez izskatīšanas. 30.nodaļa.
Tiesvedības izbaigšana administratīvajā lietā. 31. nodaļa. Tiesas
lēmums. CETURTĀ SADAĻA. TIESVEDĪBA APELĀCIJAS INSTANCES
TIESĀ. 32.nodaļa. Apelācijas sūdzības iesniegšana. 33.nodaļa.
Administratīvās lietas izskatīšana apelācijas instances tiesā.
34.nodaļa. Apelācijas instances tiesas nolēmums. PIEKTĀ SADAĻA.
PIRMĀS INSTANCES TIESAS UN APELĀCIJAS INSTANCES TIESAS
LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANA. 35.nodaļa. Tiesas lēmuma pārsūdzēšana.
SESTĀ SADAĻA. TIESVEDĪBA KASĀCIJAS INSTANCES TIESĀ.
36.nodaļa. Kasācijas sūdzības iesniegšana. 37.nodaļa.
Administratīvās lietas izskatīšana kasācijas instances tiesā.
38.nodaļa. Kasācijas instances tiesas nolēmums. SEPTĪTĀ SADAĻA.
LIETAS JAUNA IZSKATĪŠANA PĒC SPRIEDUMA VAI LĒMUMA
STĀŠANĀS SPĒKĀ. 39.nodaļa. Lietas jauna izskatīšana sakarā ar
jaunatklātajiem apstākļiem. D DAĻA. ADMINISTRATĪVĀ AKTA TIESAS
NOLĒMUMA IZPILDE. ASTOTĀ SADAĻA. ADMINISTRATĪVĀ AKTA
IZPILDE. 40.nodaļa. Izpildes vispārējie noteikumi. 41.nodaļa. Uz
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naudas maksājumu vērsta administratīvā akta piespiedu izpilde.
42.nodaļa. Uz noteiktu darbību vai darbības aizliegumu vērsta
administratīvā akta piespiedu izpilde. DEVĪTĀ SADAĻA. TIESAS
NOLĒMUMA IZPILDE. 43.nodaļa. Tiesas nolēmuma izpildes vispārīgie
noteikumi. 44.nodaļa. Atsevišķu tiesas nolēmumu piespiedu izpildes
nodrošināšana. Pārejas noteikumi. Likumdošanas akti, ar kuriem
izdarīti grozījumi Administratīvā procesa likumā. ADMINISTRATĪVĀ
PROCESA LIKUMA SPĒKA STĀŠANĀS LIKUMS. Likumdošanas akti, ar
kuriem izdarīti grozījumi Administratīvā procesa likuma spēkā
stāšanās likumā.
ISBN 9789984889467.
Administratīvais process - Latvija - Avoti.
Latvija. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. - [Rīga] : AFS,
2017. - 276, [1] lpp. ; 21 cm. - "Kodeksa teksts ar grozījumiem, kas
izsludināti līdz 01.05.2017." -- titullapas 2. pusē. . - "Norādes uz
likumdošanas aktiem, kuros izdarīti grozījumi un papildinājumi no
1991. gada 20. septembra (skatīt 268. lpp.)" -- titullapas 2. pusē. . Likumdošanas akti, ar kuriem izdarīti grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā: 268.-274. lpp.
Saturā: I. SADAĻA. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI. 1.nodaļa.
Vispārīgie noteikumi. II. SADAĻA. ADMINISTRATĪVAIS PĀRKĀPUMS
UN ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA. I. VISPĀRĪGĀ DAĻA. 2.nodaļa.
Administratīvais pārkāpums. 3.nodaļa. Administratīvais sods.
4.nodaļa. Administratīvā soda uzlikšana. II. SEVIŠĶĀ DAĻA. 5.nodaļa.
Administratīvie pārkāpumi darba un iedzīvotāju veselības aizsardzībā.
6.nodaļa. Administratīvie pārkāpumi pret īpašumu. 7.nodaļa.
Administratīvie pārkāpumi vides, vēstures un kultūras pieminekļu
aizsardzībā. 8.nodaļa. Administratīvie pārkāpumi rūpniecībā,
elektriskās un siltuma enerģijas izmantošanā, un metroloģijā.
9.nodaļa. Administratīvie pārkāpumi lauksaimniecībā. Veterināro un
pārtikas aprites prasību pārkāpšana. 10.nodaļa. Administratīvie
pārkāpumi transportā, ceļu un sakaru nozarē. 10.a nodaļa.
Administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē. 11.nodaļa. Administratīvie
pārkāpumi būvniecībā, pilsoņu dzīvokļa tiesību ievērošanā, dzīvokļu
un komunālajā saimniecībā un labiekārtošanā. 12.nodaļa.
Administratīvie pārkāpumi tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas un
finanšu jomā. 12.a nodaļa. Administratīvie pārkāpumi
uzņēmējdarbībā. 12.b nodaļa. Administratīvie pārkāpumi patērētāju
tiesību aizsardzības jomā. 12.c nodaļa. Administratīvie pārkāpumi
korupcijas novēršanas jomā. 12.d nodaļa. Administratīvie pārkāpumi
maksātnespējas jomā. 13.nodaļa. Administratīvie pārkāpumi, kas
apdraud sabiedrisko kārtību. 14.nodaļa. Administratīvie pārkāpumi,
kas apdraud noteikto pārvaldes kārtību. 14.a nodaļa. Administratīvie
pārkāpumi prese un citu masu informācijas līdzekļu jomā. 14.b.
nodaļa. Administratīvie pārkāpumi muitas jomā. 14.c nodaļa.
Administratīvie pārkāpumi valsts valodas lietošanas jomā. 14.d
nodaļa. Administratīvie pārkāpumi, kuros izpaužas necieņa pret tiesu.
14.e nodaļa. Administratīvie pārkāpumi valsts simbolikas lietošanā.
14.f nodaļa. Administratīvie pārkāpumi iesniegumu, sūdzību un
priekšlikumu izskatīšanā valsts un pašvaldību institūcijās. 14.g
nodaļa. Administratīvie pārkāpumi izglītības un sporta jomā.
15.nodaļa. Atbildība par citiem administratīvajiem pārkāpumiem. III.
SADAĻA. INSTITŪCIJAS, KAS PILNVAROTAS IZSKATĪT
ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU LIETAS. 16.nodaļa. Pamatnoteikumi.
17.nodaļa. Administratīvo pārkāpumu lietu pakļautība. IV. SADAĻA.
LIETVEDĪBA ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU LIETĀS. 18.nodaļa.
Pamatnoteikumi. 19.nodaļa. Protokols par administratīvo pārkāpumu.
20.nodaļa. Administratīvā aizturēšana, mantu apskate un mantu un
dokumentu izņemšana. 20.a nodaļa. Garantijas nauda. 21.nodaļa.
Personas, kas piedalās administratīvo pārkāpumu lietu lietvedībā.
22.nodaļa. Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana. 23.nodaļa.
Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšana
augstākā iestādē. 23.a nodaļa. Administratīvo pārkāpumu lietu
izskatīšana rajona (pilsētas) tiesā. 23.b nodaļa. Administratīvo
pārkāpumu lietu izskatīšana apelācijas instances tiesā. 23.c nodaļa.
Administratīvā pārkāpuma lietas atjaunošana sakarā ar
jaunatklātajiem apstākļiem. V. SADAĻA. LĒMUMA IZPILDE PAR
ADMINISTRATĪVO SODU UZLIKŠANU. 24.nodaļa. Pamatnoteikumi.
25.nodaļa. Lēmuma par brīdinājumu izpildes kārtība. 26.nodaļa.
Lēmuma izpildes kārtība par naudas soda uzlikšanu. 27.nodaļa.
Lēmuma izpildes kārtība par priekšmeta atsavināšanu pret atlīdzību.
28.nodaļa. Lēmuma izpildes kārtība par konfiskāciju. 29.nodaļa.
Lēmuma izpildes kārtība par speciālo tiesību atņemšanu un tiesību
atņemšanu ieņemt noteiktus amatus.30.nodaļa. Lēmuma izpildes
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kārtība par labošanas darbiem. 31.nodaļa. Lēmuma izpildes kārtība
par administratīvo arestu. 32.nodaļa. Lēmuma izpildes kārtība par
mantiskā zaudējuma atlīdzināšanu. Pārejas noteikumi. Informatīva
atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu. Likumdošanas akti, ar
kuriem izdarīti grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
ISBN 9789984889450.
Administratīvās tiesības - Latvija - Avoti.
Latvija. Maksātnespējas likums. - Rīga : AFS, 2017. - 146, [1] lpp.
; 21 cm. - Likumdošanas akti, ar kuriem izdarīti grozījumi
Maksātnespējas likumā: 145. lpp. - "Likums stājas spēkā 2010. gada
1. novembrī" -- titullapas otrā pusē.
Saturā: A SADAĻA. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI. I nodaļa. Likuma
mērķis un likumā lietotie termini. I-1 nodaļa. Tiesiskās aizsardzības
procesa uzraugošā persona. II nodaļa. Maksātnespējas procesa
administrators. III nodaļa. Administratora iecelšana un atcelšana
juridiskās vai fiziskās personas maksātnespējas procesā. IV nodaļa.
Administratora darbības vispārīgie noteikumi. IV-1 nodaļa. Tiesiskās
aizsardzības procesa uzraugošās personas un administratora
disciplinārā atbildība. B SADAĻA. TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS
PROCESS. V nodaļa. Tiesiskās aizsardzības procesa vispārīgie
noteikumi. VI nodaļa. Tiesiskās aizsardzības procesa lietas
ierosināšanas sekas. VII nodaļa. Tiesiskās aizsardzības procesa
īstenošana. VIII nodaļa. Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process. C
SADAĻA. JURIDISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS. IX
nodaļa. Juridiskās personas maksātnespējas procesa vispārīgie
noteikumi. X nodaļa. Juridiskās personas maksātnespējas procesa
pieteikums. XI nodaļa. Juridiskās personas maksātnespējas procesa
pasludināšanas sekas. XII nodaļa. Parādnieka pārstāvis un
ieinteresētās personas attiecībā pret parādnieku. XII-1 nodaļa.
Valdes locekļu atbildība. XIII nodaļa. Kreditoru prasījumi. XIV nodaļa.
Kreditoru informēšanas pienākums. XV nodaļa. Kreditoru sapulce.
XVI nodaļa. Parādnieka manta un tās pārvaldīšana. XVII nodaļa.
Darījumu apstrīdēšana. XVIII nodaļa. Līgumu izpilde un izbeigšana.
XIX nodaļa. Pāreja no juridiskās personas maksātnespējas procesa uz
tiesiskās aizsardzības procesu. XX nodaļa. Mantas realizācija
juridiskās personas maksātnespējas procesā. XXI nodaļa. Kreditoru
prasījumu apmierināšana juridiskās personas maksātnespējas
procesā. XXII nodaļa. Individuālo komersantu un personālsabiedrību
maksātnespējas procesa īpatnības. XXIII nodaļa. Lauksaimniecības
produktu ražotāja maksātnespējas procesa īpatnības. D SADAĻA.
FIZISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS. XXIV nodaļa.
Fiziskās personas maksātnespējas procesa vispārīgie noteikumi. XXV
nodaļa. Fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšana. XXVI
nodaļa. Bankrota procedūras norise. XXVII nodaļa. Saistību dzēšanas
procedūras norise. E SADAĻA. TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESA
UN MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA IZMAKSAS. XXVIII nodaļa. Izmaksas
tiesiskās aizsardzības procesa un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības
procesa likumīgas un efektīvas norises nodrošināšanai. XXIX nodaļa.
Izmaksas juridiskās personas maksātnespējas procesa likumīgas un
efektīvas norises nodrošināšanai un šo izmaksu finansēšanas avoti.
XXX nodaļa. Izmaksas fiziskās personas maksātnespējas procesa
likumīgas un efektīvas norises nodrošināšanai. F SADAĻA. TIESISKĀS
AIZSARDZĪBAS PROCESA UN MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA
UZRAUDZĪBA. XXXI nodaļa. Maksātnespējas administrācija tiesiskās
aizsardzības procesā un maksātnespējas procesā. XXXII nodaļa.
Maksātnespējas administrācijas lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība. Pārejas noteikumi. Likumdošanas akti, ar
kuriem izdarīti grozījumi Maksātnespējas likumā.
ISBN 9789984889474.
Bankrots - Latvija - Avoti.
Pastars, Edgars. Atlīdzības likums ar komentāriem / [autori:
Edgars Pastars, Inga Ošiņa, Kaspars Rācenājs ; Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība]. - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība ; Cobalt, [2017]. - 87 lpp. ; 21 cm. - Virstitulā logo:
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Friedrich-Ebert-Stiftung.
Saturs: Priekšvārds. Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. Vispārīgie noteikumi.
Atlīdzības sistēma. Mēnešalga. Piemaksas. Prēmijas. Pabalsti.
Kompensācijas, mācību izdevumu segšana un apdrošināšana.
Atva\linājumi.
ISBN 9789934191008.
Atalgojums - Latvija - Tiesības un likumdošana - Avoti.
Latvija.

IZGLĪTĪBA. MĀCĪŠANA. AUDZINĀŠANA
Fadels, Čārlzs. Četru dimensiju izglītība : skolēnu panākumiem
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nepieciešamās kompetences / Čārlzs Fadels, Maja Bialika, Bērnijs
Trilings ; priekšvārdu sarakstīja Andreas Šleihers. - 2. izdevums. Lielvārde : Lielvārds, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 112 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģinālnosaukums: Fourdimensional education: the competencies learners. - Par autoriem:
112. lpp.
Saturā: 21. gadsimta izglītības mērķi. Zināšanu dimensija.
Prasmju dimensija. Rakstura dimensija. Meta-mācīšanās dimensija.
ISBN 9789984115481.
Izglītības jaunievedumi. Izglītības plānošana. Izglītība - Mērķi
un nolūki. Mācīšanās.
Selgs, Pēteris. Grandioza metamorfoze : ieguldījums antroposofijas
antropoloģijā un pusaudžu izglītošanā un audzināšanā / Pēteris Selgs
; tulkojusi Vita Valdmane ; redaktore Dace Kārkliņa ; vāka dizains:
Ieva Līce. - [Rīga] : Alis, [2017]. , ©2017. - 135 lpp. ; 21 cm. Bibliogrāfija: 127.-133. lpp. - Īsas ziņas par autoru: 134. lpp. . "Veltīts Brīvajām Valdorfskolām un pieminot Rūdolfu Šteineru"--[3.]
lpp.
Saturs: Grandioza metamorfoze: Par spēku konstelāciju
jauniešu vecumā. Mums jāpadara lietas petiesas no iekšienes:
Jaunieša gadu pedagoģijas mitīvi. Skolotāji zaudē saikni ar
vidusskolas skolēniem: Rūdolfs Šteiners asi kritizē pirmās
Valdorfskolas skolotājus. Pielikums. Jūsu skolotāji dienu un nakti
domā par to, kāda būs jūsu nākotne / Rūdolfs Grose. Mūsdienu
situācija pasaulē / Eigens Kolisko. Mēs cīnīsimies par katru dvēseli /
ita Vegmane.
ISBN 9789934504259.
Valdorfa pedagoģija. Pusaudžu psiholoģija. Izglītības
antropoloģija.
Višķere, Zane. Spēlējies un audz! : Montesori pedagoģijas
iedvesmotas attīstošās rotaļas pirmsskolas vecuma bērniem / Zane
Višķere ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ieva
Heimane. - Rīga : J.L.V., 2017. - [Rīga] : J.L.V., [2017]. , 2017. 143 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 143. lpp. - Grāmata ir
lielisks ideju avots radošiem un sava bērna vispusīgā, harmoniskā
attīstībā ieinteresētiem vecākiem, vecvecākiem un pedagogiem.
Iespējams, daudziem būs atklājums tas, ka rotaļlietas un idejas
dažādām nodarbēm ir pieejamas ik uz soļa un nav jāmeklē dārgos
veikalos. Montesori pedagoģiskā un filozofiskā pieeja bērnu
audzināšanai ir simtgadīga, bet arvien aktuāla, jo balstīta bērnā no
dabas ieliktajās vēlmēs un vajadzībās. Agrīnais vecums ir tas posms
bērna dzīvē, kad viņu patiesi aizrauj un interesē viss, ko dara
pieaugušie. Bērni grib piedalīties, palīdzēt un kopā darboties ar īstām
lietām. Viņi grib paveikt paši! Un ja vēl aizraujošās nodarbes veicina
viņu harmonisku attīstību, dod bagātu sensoro, motoro, sociālo un
emocionālo pieredzi, tas ir būtisks ieguldījums katra bērna nākotnē!.
Saturā: Radošo spēju attīstīšana ; Sajūtu un sensoro spēju
attīstīšana ; Praktiskās un sabiedriskās dzīves iemaņu attīstīšana ;
Matemātisko un loģisko spēju attīstīšana.
ISBN 9789934200854.
Bērna attīstība. Spēles. Montesori pedagoģija. Pirmsskolas
vecuma bērni. Radošās spējas, bērnu. Sajūtas un jušana, bērnu.
Sociālās iemaņas, bērnu. Spriešana, bērnu. Matemātiskās spējas,
bērnu.
Harasim, Linda. Learning Theory and Online Technologies / Linda
Harasim. - 2nd ed. - New York : Routledge, 2017. - viii, 204 p. : ill.
Contents: Introduction to Learning Theory and Technology.
Historical Overview of Learning and Technology. Behaviorist Learning
Theory. Cognitivist Learning Theory. Constructivist Learning Theory.
Connectivism as an Online Learning Theory. Collaborativist (aka
Online Collaborative Learning) Theory. Collaborativist (aka Online
Collaborative Learning or OCL) Pedagogies in Practice. Collaborativist
Scenarios: Online Communities of Practice. Conclusions: In
Retrospect and In Prospect.
ISBN 9781138860001.
Internets izglītībā. Datorizētā apmācība. Izglītības tehnoloģija.
Student Engagement in Higher Education : theoretical
perspectives and practical approaches for diverse populations
/ edited by Stephen John Quaye and Shaun R. Harper, foreword by
George D. Kuh. - Second edition. - xiii, 373 pages : illustrations ; 26

cm. - Includes bibliographical references and index. - "Student
Engagement in Higher Education fills a longstanding void in the
higher education and student affairs literature. In the fully revised
and updated edition of this important volume, the editors and
chapter contributors explore how diverse populations of students
experience college differently and encounter group-specific barriers
to success. Informed by relevant theories, each chapter focuses on
engaging a different student population, including: low-income
students, students of color, international students, students with
disabilities, LGBT students, religious minority students, studentathletes, homeless students, transfer students, commuter and parttime students, adult learners, student veterans, and graduate
students. The forward-thinking, practical strategies offered
throughout the book are based on research and the collected
professional wisdom of experienced educators and scholars at twoyear and four-year institutions of higher education. Current and
future faculty, administrators, and student affairs staff will
undoubtedly find this book complete with fresh ideas to reverse
troubling engagement trends among various college student
populations. "--.
ISBN 9780415895101 (paperback).
Studenti. Multikulturālā izglītība.

ETNOGRĀFIJA
391(474.3)

391(174)

Vaska, Baiba, 1950-. Rotas un ornaments Latvijā no 13. gs. līdz
18. gs. vidum / Baiba Vaska ; redaktore Ilze Antēna ; tulkotājs Valdis
Bērziņš ; attēlu parakstu tulkotāja Alise Šulte ; vāka mākslinieks
Māris Garjānis ; foto: Roberts Kaniņš, Normunds Grasis, Saule
Butrimiene, Andrejs Vasks, Ansis Vasks, Baiba Vaska, Baiba Dumpe,
Vitolds Muižnieks ; Baibas Vaskas, Aigas Ivbules un Dzintras Zemītes
zīmējumi. - Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2017
(Dardedze Hologrāfija). - 298, [1] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Arheoloģija , 1407-4540 ;
Nr. 22). - Bibliogrāfija: 214.-220. lpp. - B. Vaskas grāmatā aplūkota
rotu un to ornamenta attīstība laika posmā no 13. gadsimta līdz 18.
gadsimta vidum. Pētījumā pirmo reizi aplūkots arī materiāls, kas
aizpilda starpposmu starp arheoloģiju un etnogrāfiju, un tās ir 17.
gadsimta un 18. gadsimta sākuma rotas. Autore pauž jaunas atziņas
latviskā ornamenta pētniecībā. Grāmatā analizēta jauno vēsmu
ietekme uz lokālo ornamenta tradīciju un faktori, kas padarīja tās
pieņemamas latviešu zemniekiem. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums un ilustrāciju paskaidrojumi angļu valodā.
Saturā: I. AVOTI UN PĒTNIECĪBAS VĒSTURE. II. ROTAS UN
ORNAMENTS LIVONIJAS PERIODĀ, 1195.-1561. GADS. 1. Vēsturiskie
apstākļi. 2. 13. gs. - 14. gs. sākums. 2.1. Kuršu rotas. 2.2. Zemgaļu
rotas. 2.3. Latgaļu un sēļu rotas. 2.4. Lībiešu rotas. 2.5. Ornaments.
3. 14. gs. beigas - 15. gs. sākums. 3.1. Gotiskās saktas. 3.2. Vietējā
tradīcija. 3.3. Ornaments. 4. 15. gs. beigas - 16. gs. sākums. 4.1.
Bronzas skārda plāksnīšu vainagi un to ornaments. 4.2. Vietējās
tradīcijas riņķsaktas. 4.3. Ornaments. 5. 16. gs. pirmā puse līdz
Livonijas sabrukumam 1561. gadā. 5.1. Renesanses saktas. 5.2.
Ornaments. 6. Galvenās tendences Livonijas laika rotās un
ornamentā. III. ROTAS UN ORNAMENTS JAUNAJOS LAIKOS PĒC
LIVONIJAS SABRUKUMA, 1561. GADS - 18. GS. VIDUS. 1. Kurzemes
un Zemgales hercogiste laikā līdz Polijas-Zviedrijas karam, 1562. 1600. gads. 1.1. Riņķsaktas ar viegli izliektu loku jeb renesanses
saktas. 1.2. Skārda lentes vainagi. 1.3. Ornaments. 2. Latvijas
teritorija pēc Polijas-Zviedrijas kara, 17. gs. - 18. gs. vidus. 2.1.
Burbuļsaktas. 2.2. Saktas ar gravētu ornamentu. 2.3. Sirdsveida
saktas. 2.4. Lietās saktas ar mazajām reljefajām puķītēm. 2.5.
Saktas ar sadoto roku motīvu jeb derību saktas. 2.6. Tapainās
(lapainās) zvaigžņu saktas ar noapaļotiem stariem. 2.7. Pakaru
saktas. 2.8. Gredzeni. 2.9. Ķēžu joslas jeb sleņģenes. 2.10. Adatu
kārbiņas. 2.11. Ornaments.
ISBN 9789984747361.
Rotaslietas - Livonija. Rotājumi un ornamenti - Livonija.
Etniskās rotaslietas - Latvija - Vēsture. Rotājumi un ornamenti Latvija - Vēsture. Arheoloģiskie izrakumi - Latvija.
Latvija - Antikvitātes.
The Lielvārde Belt : from ancient to modern times / text and design
author Raimonda Strode ; translated by Ilze Kreišmane ;
photographs courtesy of Kaspars Lācis, Uldis Veisbuks, Uģis Nagliņš
and Jānis Galzons ; editor Aija Abens ; preface by Arveds Paegle. [Rīga] : J.L.V., 2017. - 110, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. Bibliogrāfija: 110. lpp. - Lielvārdes josta ir leģendārākais latviešu

etnogrāfijas atribūts, strīdi un diskusijas par to joprojām ir aktuālas
un klātesošas. Izdevumā stāstīts par to, kas ir Lielvārdes josta, kādi
ir tās raksti un ko tie varētu nozīmēt, kā tie tiek veidoti un izprasti
gadsimtu gaitā. Sarkanbaltā Lielvārdes josta kopā ar
sarkanbaltsarkano karogu ir Latvijas simbols. Grāmata ir skaista
velte Latvijas simtgadei. - Lielvārdes josta: no senatnes līdz
mūsdienām.: Oriģinālnosaukums.
Content: INTRODUCTION. THE BELT - AN ELEMENT OF THE
NATIONAL COSTUME. A glance back into history ; Traditions and
folklore ; Types of belts ; Belt ends. THE LIELVĀRDE BELT.
Ornamental signs ; Arrangement of ornamental signs in the belt ;
The Lielvārde national costume. THE SYMBOLISM OF ORNAMENTAL
SIGNS USED IN THE BELT. Materials and dying ; Forming the
ornamental pattern ; Weaving the belt. THE SIGNIFICANCE OF THE
LIELVĀRDE BELT IN OUR CONTEMPORARY WORLD. Arrangement of
the Lielvārde belt design elements.
ISBN 9789934210020.
Jostas (apģērbs) - Latvija. Tautastērps - Latvija. Aušana ar
rokām - Latvija. Zīmes un simboli - Latvija.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
GĒOLOĢIJA UN ĢEOFIZIKAS ZINĀTNES
Siliņš, Uldis, 1951-. Āderu krusti : divpadsmit jaunas atziņas /
556

Uldis Siliņš: teksts, fotoattēli ; redaktore Līvija Baumane-Andrejevska
; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Veranda, 2017. - Rīga : Veranda,
[2017]. , ©2017. - 83, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Koku veidotās
āderes, koku "savstarpējās saziņas" tīkli daudzu kilometru garumā,
koku enerģiju struktūra un tās trīs līmeņi. Kā novērot, pētīt un
iemācīties sajust enerģijas ar vai bez svārsta? Autora pieredze,
novērojumi un secinājumi par to, kā koki pārveido enerģētiku, kā
cilvēki to var izmantot (iespējams, izmantoja arī pirms 2000
gadiem), koku saistība ar tautas dziednieku darbību, hipotēze par
latvju rakstu zīmēm un no jauna veidojamām svētbirzīm. Sens, bet
mazpazīstams dabas enerģijas veids — dzīvības enerģija, kā koki to
veido, kāpēc autoram nācās apgūt dziednieka prasmes un kā jūs paši
varat sevi dziedināt pašu veidotajās svētbirzīs. Zinātnisks
skaidrojums par īsto ūdens āderu veidošanos. Pastāv arī neīstas
ūdens āderes — tās aku vietu atradēji jeb rīkstnieki uzskata par
ūdens āderēm, kuras krusto īstās āderes. Padoms, kā raktajā grodu
akā iespējams pasmelt dziedniecisku ūdeni, kas ir tikpat
dziedniecisks kā no daudziem svētavotiem smeltais. Akmeņu spējas
un pilskalnu enerģija, pārpratumi un mīti, kas saistīti ar šīm spējām,
kuras varēsiet parbaudīt paši, ja apgūsiet prasmi sajust enerģētiku,
iekustinot savu sesto maņu - magni.
Saturs: Sestā sajūta - magne. Koku saziņa. Meža enerģētika.
Svētbirzis. Svētakas. Akmeņu spējas. Pilskalnu enerģija. Enerģija
telpās.
ISBN 9789934121715.
Bioenerģētika. Radiestēzija. Rīkstniecība. Pazemes ūdeņi. Koki Psihiskie aspekti. Akmens - Psihiskie aspekti. Pilskalni - Latvija Psihiskie aspekti. Svētās vietas. Psihiskā dziedināšana.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
613.8

Franks, Pjērs. Mīlēt kaislīgi : septiņi likumi piepildītam seksam /
Pjērs Franks ; no vācu valodas tulkojusi Ligita Sproģe ; atbildīgā
redaktore Alīna Melngaile ; vāka grafiskais noformējums: Ivars
Vimba. - Rīga : Jumava, [2017]. , ©2017. - 203 lpp. : tabulas ; 20
cm.
ISBN 9789934201141.
Sekss. Dzimums (psiholoģija). Seksuālie paradumi. Vīrieši Seksuālā uzvedība. Sievietes - Seksuālā uzvedība. Iekāre. Juteklība.

615.8

PUĶKOPĪBA
635.9

Roja, Ināra. Medicīniskā hipnoterapija / Ināra Roja ; zinātniskie
recenzenti: Dr.med. Vladimirs Kuzņecovs, Dr.habil.med. Jānis
Zaļkalns. - Rīga : Madris, [2017]. , ©2017. - 254 lpp., [4] lpp.
ielīmes : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu
beigās. - Medicīnas doktore I. Roja grāmatā aplūko aktuālas
medicīniskās hipnoterapijas pielietošanas iespējas pacientiem.
Grāmata ir domāta kā mācību līdzeklis ar mērķi sniegt izglītojošu un
informatīvu materiālu veselības aprūpes profesionāļiem, augstskolu
Medicīnas fakultātes studentiem, psihoterapeitiem, psihologiem un
pedagogiem, kā arī ikvienam cilvēkam, kurš vēlas labāk izprast
personiskās mentālās, uzvedības un emocionālās reaģēšanas
problēmas un iegūt izpratni par iespējām pārvaldīt stresu, veiksmīgi
mainīt negatīvos domāšanas un reaģēšanas stereotipus, lai saglabātu
darbaspējas un uzlabotu dzīves kvalitāti.
ISBN 9789984318431.
Hipnotisms - Izmantošana terapijā. Kognitīvā terapija.
Vēriņš, Aldonis. Peonijas : skaistāko un smaržīgāko šķirņu izvēle
un kopšana / Aldonis Vēriņš, teksts, foto ; mākslinieks Indulis
Martinsons ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Lauku
Avīze, 2017. - Rīga : Lauku Avīze, [2017]. - [Silakrogs, Ropažu
novads] : PNB Print. , ©2017. - 143 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. Izdevums ir Latvijas un starptautiski atzītā peoniju audzētāja,
selekcionāra Aldona Vēriņa 65 gadu pieredzes apkopojums. Grāmatā
ir sniegti padomi un ieteikumi smaržīgu un krāšņu peoniju
audzēšanā, tajā ir atrodami ilgstošā praksē pārbaudīti 405 autora
ieteicamo peoniju šķirņu audzēšanas un kopšanas knifi un bagātīgs
ilustratīvais materiāls. Īpašs grāmatas papildinājums ir 2016. gada
Latvijas profesionālo dārzkopju un selekcionāru aptaujas rezultātā
izveidots tops – šī brīža ieteicamākās, smaržīgākās un veiksmīgākās
peoniju šķirnes.
ISBN 9789934153433.
Peonijas. Peonijas - Šķirnes. Peonijas - Slimības un kaitēkļi.

ĒDIENA GATAVOŠANA. ĒDIENI
Sautējumi : no garda cepeša līdz ragū / no vācu valodas tulkojis
641.5

Kaspars Poikāns ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā
redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Lauku Avīze, [2017]. - ©2017. 236, [3] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. - (Ātri, lēti, gardi). - Recepšu
rādītājs: [238.-239.] lpp.
ISBN 9789934153235.
Sautējumi. Kulinārija (gaļa). Kulinārija (zivis). Kulinārija (jūras
produkti). Kulinārija (dārzeņi). Pavārgrāmatas.

VIESU UN APMEKLĒTĀJU UZŅEMŠANA. VIESMĪLĪBA
Bowie, David, 1951-. Hospitality Marketing / David Bowie, Francis
649.9

649.9

Buttle, Maureen Brookes and Anastasia Mariussen. - Third edition. xxi, 410 pages ; 26 cm. - Includes bibliographical references and
index.
Contents: Preface. Structure and learning features.
Acknowledgements. Part A: Introduction. 1.Introduction to
hospitality marketing. Part B: Pre-encounter Marketing. 2. Marketing
research. 3. Understanding and segmenting customers. 4.
Competitive strategies. 5. Developing the offer. 6.Locating the offer.
7. Pricing the offer and Revenue Management. 8. Distributing the
offer. 9. Communicating the offer. Part C: Encounter Marketing. 10.
Managing the physical environment. 11. Managing service processes.
12. Managing customer-contact employees. Part D: Post-encounter
Marketing. 13. Managing customer satisfaction. 14. Relationship
marketing. Part E: The Marketing Plan. 15. Marketing planning.
ISBN 9781138927483 (pbk). . - ISBN 9781138927476 (hbk). .
- ISBN 9781315682549 (ebk)(atcelts).
Viesmīlības industrija - Tirgvedība. Viesnīcas - Tirgvedība.
Harper, David. Hotels and Resorts : an investors' guide / David
Harper. - xiv, 373 p. + ill., photos. - Includes bibliographical
references and index.
Contents: 1. The Investment Lifecycle. 2. Ownership Guide. 3.
Buying Guide. 4. Development Guide. 5. Construction Guide. 6. The
Disposal Guide. 7. Methods of Valuation. 8. Due Diligence. 9.
Financial Due Diligence – Understanding the Business. 10. Valuation
Due Diligence. 11. Rental Valuations. 12. Site Values and How they
are Determined. 13. Serviced Apartment Values and how they are
Determined. 14. Resorts with Fractional Ownership Units and how
their Value is Determined. 15. Gym Values and How they are
Determined. 16. Golf Course Values and How They Are Determined.

649.9

649.9

649.9

17. Spa Values and How they are Determined.
ISBN 9781138853744 (pbk. : alk. paper). . - ISBN
9781138690158 (hardback : alk. paper). . - ISBN 9781315722610
(ebook)(atcelts).
Viesnīcas - Vērtēšana. Kūrorti - Vērtēšana. Vērtēšana.
Management Science in Hospitality and Tourism : theory,
practice, and applications / edited by Muzaffer Uysal, PhD, Zvi
Schwartz, PhD, Ercan Sirakaya-Turk, PhD. - Oakville : Apple
Academic Press, 2017. - xx, 405 pages ; 24 cm. - (Advances in
hospitality and tourism). - Includes bibliographical references and
index.
ISBN 9781926895710 (hardcover : alk. paper).
Viesmīlības industrija - Menedžments. Tūrisms - Menedžments.
Modern Hotel Operations Management / Latifa Benhadda,
Shane de Bruyn...[et.al.] ; ed. Michael N.Chibili. - Houten :
Noordhoff Uitgevers Groningen, 2016. - 656 p. : ill., fig., tab.,
photos.
Contents: 1. The Hospitality Industry - Past, Present and
Future. 2. Rating Systems and the Structure of the Hospitality
Industry. 3. Hotel Management - Viewed from Above. 4. The Rooms
Department. 5. The Food and Beverage Department. 6. Hospitality
Human Resource Management. 7. Marketing for the Hospitality
Industry. 8. Financial Control and the Accounting Department. 9.
Facility Engineering and Maintenance. 10. Managing Safety and
Security Issues. 11. Managing Hospitality Services. 12. Conceiving
Hospitality Processes. 13. Designing Hospitality Processes. 14.
Delivering Hospitality Services. 15. Managing Change in the
Hospitality Industry. 16. Managing Quality in the Hospitality
Industry.
ISBN 9789001878900.
Viesnīcas. Viesnīcu menedžments.
Simon, Carol J., 1956-. A Hotel Manager's Handbook : 189
techniques for achieving exceptional guest satisfaction / Vincent P.
Magnini, PhD and Carol J. Simon, MBA. - Oakville, Ontario :
Waretown, New Jersey, Apple Academic Press. - viii, 247 pages ; 23
cm. - Includes bibliographical references.
Contents: Section I: Enabling the Service Experience. Frontline
Employee Recruitment and Selection. Frontline Employee Training.
Frontline Employee Feedback and Evaluation. Section II: Delivering
the Service Experience. The Check-In Experience. The Guestroom
Experience. The Public Space Experience. The Food and Beverage
Experience. The Check-Out Experience. Section III: Managing the
Critical Drivers of Service Scores. Service Failure Recovery.
Forecasting and Contingency Plans. Perceived Waiting Times. Section
IV: Creating and Maintaining a Service Culture. Frontline Employee
Incentives. Signals of Training Transfer. Closing the Loop by Acting
Upon Guest Feedback. Conclusions. Index.
ISBN 9781771883481 (alk. paper).
Viesnīcu menedžments.

RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJA
Supervīzija : teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums /
658.3

sastādītājas: Kristīne Mārtinsone, Dr.psych., Sandra Mihailova,
Dr.psych. ; recenzentes: Maija Zakriževska, Dr.psych., Liāna
Deklava, Dr.med. ; literārā redaktore Regīna Jozauska ; Rīgas
Stradiņa Universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. 422 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu
beigās. . - Autoru rādītājs: 421.-422. lpp. - Rakstu krājumā
"Supervīzija: teorija un prakse", pamatojoties gan uz vēsturisko
perspektīvu, gan mūsdienu praksi un pētījumiem, ir aplūkoti
supervīzijas pamatjautājumi. Šī krājuma mērķis ir raksturot
supervīziju no dažādiem skatupunktiem, parādot tās daudzveidīgo
potenciālu. Rakstu krājums būs noderīgs studentiem un viņu prakses
vadītājiem, visiem tiem, kuri strādā ar cilvēkiem, jo īpaši palīdzošo
profesiju pārstāvjiem sociālajā un veselības aprūpē, pedagogiem,
uzņēmējiem, konsultantiem utt., kā arī tiem, kurus interesē
personīgā profesionālā izaugsme.
1. daļa. SUPERVĪZIJA UN SUPERVIZORS. Supervīzija
mūsdienās, tās mērķi un kvalitātes kritēriji / Inese Stankus-Viša.
Supervīzijas vēsture un teorijas / Sandra Mihailova, Zane Kronberga,
Dzintra Zariņa. Supervīzijas process / Evija Apine. Individuālā
supervīzija / Anda Upmale. Supervīzija grupā / Velga Sudraba.
Komandas un organizācijas supervīzija / Evija Apine. Pieaugušo
izglītošanās process supervīzijā / Kārlis Viša. Supervizora personības
kvalitātes / Ilona Zariņa. Lomas supervīzijā / Anna Šteina.

Supervīzijas tiesiskie aspekti / Ivans Jānis Mihailovs. Ētikas jautājumi
supervīzijā / Indra Majore-Dūšele, Zane Kronberga. 2. daļa.
SUPERVĪZIJAS IZGLĪTĪBA UN PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS SPECIFIKA
DAŽĀDĀS DARBĪBAS VIDĒS. Supervīzijas izglītība Latvijā / Kristīne
Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs. Supervīzijas dažādība Latvijā /
Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs. Supervīzija sociālajā
darbā / Ivita Puķīte, Iveta Sietiņsone, Evija Apine. Supervīzija
psihoterapijā / Ginta Ratniece. Supervīzija psihologu darbā / Inga
Skreitule-Pikše. Supervīzija mākslu terapijā / Ilze Dreifelde, Anda
Upmale. Supervīzija karjeras atbalsta speciālistiem / Jānis Pāvulēns.
Supervīzija māsu praksē / Kristaps Circenis. Supervīzija pedagogu
darbā / Olga Blauzde, Marika Grohjacka. Supervīzija juridiskajām
profesijām / Inese Avota, Arita Featherstone. Supervīzija
uzņēmējdarbībā / Natālija Dieviņa. Garīguma un reliģiozitātes
komponenti ietveroša supervīzija (kristīgās tradīcijas kontekstā) /
Gatis Līdums. 3. daļa. SPECIFISKIE JAUTĀJUMI SUPERVĪZIJĀ.
Refleksija supervīzijā / Inta Poudžiunas, Ieva Antonsone, Inga
Kartupele, Zanda Lauva. Supervīzija dažādos psihoterapijas virzienos
/ Ginta Ratniece. Psihodinamiskie koncepti supervīzijā / Velga
Sudraba. Objektu attiecības supervīzijā / Ineta Heinsberga, Velga
Sudraba. Piesaiste un attiecības supervīzijā / Inga Kartupele, Velga
Sudraba. Psihes aizsardzības mehānismi supervīzijā / Dzintra Zariņa,
Velga Sudraba. Projektīvā identifikācija supervīzijā / Anita Pīlēna,
Velga Sudraba. Transference supervīzijā / Ineta Heinsberga, Velga
Sudraba. Kontrtransference supervīzijā / Jeļena Skripka, Velga
Sudraba. Māksla, metaforas un simboli supervīzijā / Edīte Krevica.
Mūzikas metožu izmantojums supervīzijā / Inese Paiča. Ķermeņa un
kustības izmantojums supervīzijā / Simona Orinska. Robežu
jautājumi supervīzijā / Inese Paiča. Empātijas nozīme supervīzijā /
Inta Poudžiunas. Varas un kontroles aspekti supervīzijā / Sandra
Aleksandra Hartmane, Kristīne Mārtinsone. Varas un kontroles
aspekti supervīzijā / Sandra Aleksandra Hartmane, Kristīne
Mārtinsone. Kauna izjūta supervīzijā / Sandra Aleksandra Hartmane,
Velga Sudraba. Atgriezeniskā saite supervīzijā / Sandra Barsineviča.
Multikulturālisms supervīzijā / Anita Pīlēna, Indra Majore-Dūšele. 4.
daļa. PĒTIJUMI SUPERVĪZIJĀ. Praktizējošo supervizoru vērtības /
Sandra Aleksandra Hartmane, Kristīne Mārtinsone, Jeļena Ļevina.
Supervizora profesionālā identitāte / Līga Vaivade-Kalnmeiere,
Kristīne Mārtinsone. Supervizora profesionālā kompetence / Jeļena
Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Baiba Pumpiņa, Ilona Talente, Inga
Rancāne, Natālija Dieviņa. 5. daļa. PRAKTISKĀ DARBA METODES
SUPERVĪZIJĀ. Supervīzijā izmantojamo metožu piemēri / Aelita
Vagale, Mirdza Paipare. Metaforiski asociatīvo kāršu lietošana
supervīzijās / Agita Šmitiņa.
ISBN 9789984793986.
Supervīzija. Supervizori. Supervizores. Vadības koučings.
Darbinieku uzraudzība. Skolu uzraudzība. Sabiedrības veselības
darbinieki - Uzraudzība. Psihiskās veselības aprūpes darbinieki Uzraudzība. Psihiskās veselības konsultanti - Uzraudzība.

SABIEDRISKĀ SASKARSME
Bernays, Edward L.
659.4

Public Relations / Edward L.Bernays. - Milton
Keynes : Snowball Publishing, 2012. - x, 374 p.
ISBN 9781607967125.
Sabiedriskās attiecības.
The Routledge Handbook of Critical Public Relations / edited
by Jacquie L'Etang, David McKie, Nancy Snow and Jordi Xifra. - xxiii,
422 pages ; 26 cm. - (Routledge companions in business,
management and accounting). - Includes bibliographical references
and index. - "Timely, authoritative and provocative, this major
volume meets the emerging need for an introduction to critical public
relations, to look at the diverse perspectives in the field, and to
construct a tentative mapping of possible ways forward. While critical
theory has a long and fluctuating history, critical public relations is
much more recent. This book takes stock of how, and where, critical
public relations has emerged via three main foci: theoretical
traditions; critique and action; along with methodological and future
implications. As mainstream public relations has become established
and critical public relations is reaching a critical mass in the
discipline, this book seeks to capture both the coherence and the
plural nature of this fast-growing area. Compiled by a high-profile
and widely respected team of academics and bringing together the
key scholars in the field, this comprehensive international collection
will be a major contribution to forming and directing how critical
theory increasingly informs public relations and communication. It is

an essential reference for educators teaching advanced
undergraduate and post-graduate courses, scholars and students
around the world in the field of public relations and critical theory.
Also of interest to scholars in advertising, communication, consumer
studies, cultural studies, marketing, media studies, and sociology. "-.
ISBN 9781138212077.
Sabiedriskās attiecības.
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Zariņa, Aina. Rietumbengālijas terakotas tempļi / Aina Zariņa,
Mihails Ramuss. - Talsu novads : Aina Zariņa, [2017]. - 152. lpp. :
ilustrācijas. - Skaidrojošā vārdnīca: 137. - 149. lpp. . - Bibliogrāfija:
150. - 152. lpp. - No 1996.-2001. gadam grāmatas autori apmeklēja
ap simts pilsētas un ciemus Bengālijā, papildinot Mak'Keišina
(Mc'Cutchion) iesākto darbu ar aptuveni 3000 Tempļu, dzīvojamo
ēku, tradicionālās tautas mākslas un sadzīves ainu fotogrāfijām.
Katrs ceļojums tika dokumentēts, veidotas terakotas rotājumu
kolekcijas no lauskām, kuras tika savāktas pie sabrukušajiem
Tempļiem. Šajā grāmatā autori piedāvā lasītājam savu savākto
materiālu un pētījumu vispārinātu apkopojumu, cerot, ka šī
informācija noderēs tiem, kas meklē un atrod senās vēdu kultūras
pērles visdažādākajās radošās, sociālo zināšanu un praktiskās dzīves
izpausmēs, un palīdzēs saglabāt unikālo Bengālijas kultūras
fenomenu kā pasaules kultūras vēstures neatņemamu sastāvdaļu.
Saturā: TERAKOTAS TEMPĻU KULTŪRAS PRIEKŠVĒSTURE.
Vēsturiskie priekšnosacījumi. BENGĀLIJAS TEMPĻU TRADICIONĀLIE
STILI. Bengāļu stils. Tornīšu stils. Plakano jumtu stils.
KONSTRUKTĪVIE RISINĀJUMI. Tempļu plāni. Tempļu pārsegumi,
velves. TEMPĻU TIPU KLASIFIKĀCIJA. TEMPĻU TERAKOTA.
ARHITEKTI UN CELTNIEKI. Ceļojošā kopiena. Sūtrādharu apmetnes.
Bengālijas Tempļu arhitektu vārdi. Profesionālā apmācība. Sievietes
sūtrādharu komūnā. Tradicionālā kastu sistēma Bengālijā. Deviņas
amatnieku kastas. Nava-sakh kastas stāvoklis sabiedrībā. Mūsdienu
sūtrādharas. Atteikšanās no tradīcijām. Sūtrādharu sabiedrības
mūsdienu ekonomiskais stāvoklis. Tradīcija pārtraukta? - Bet ne uz
visiem laikiem. Sūtrādharu kopienas nozīme pasaules mākslas
vēsturē. BENGĀLIJAS TERAKOTA TEMPĻU PATRONI. DZĪVE
BENGĀLIJAS LAUKOS. TEMPĻU EKONOMIKA. Tempļu grupējums,
atbilstoši to sponsoriem un uzdevumie. Tempļu atrašanās vietas.
Tempļu sociālās funkcijas. Tempļu ienākumu avoti. TEMPĻA
VADĪŠANA. Tradicionālās Tempļu vadīšanas metodes. Tempļa
vadīšana mūsdienās. MUIŽU - ZAMINDĀRIJU SISTĒMA BENGĀLIJĀ
NO 16. - 19. GADSIMTAM. Zamindārijas 16. gadsimtā. Angļu
Austrumindijas kompānija. Tempļi 16. gs. un 17. gs. sākumā.
Bengālijas vēstures Moguļu periods (1576.-1707.). Zamindārijas
Moguļu valdīšanas laikā - 17. gs. Zemes nodoklis. Bengālija 18.
gadsimtā. Tempļu patroni 18. gs. beigās. Pastāvīgais līgums. 18. gs.
būvēto terakotas Tempļu atšķirīgie stili. Bengālija 19. gadsimtā.
Zemes reforma. TEMPĻU CELTNIECĪBAS ILGUMS UN IZMAKSAS.
Tempļu celtniecības ilguma piemēri. Tempļu celtniecības izmaksu
piemēri. IEVĒROJAMĀKIE BENGĀLIJAS TERAKOTAS TEMPĻU
PATRONI. TERAKOTAS TEMPĻU PATRONESES SIEVIETES.
VISCIENĪJAMĀKĀS RADŽU UN ZAMINDARU ĢIMENES BENGĀLIJĀ.
Višnupuras radžu dinastija. Neatkarīgo Višnupuras vaišnavu
valdnieku dinastijas. Višnupuras Tempļi un to patroni 17. gadsimtā.
Kheturī pilsētas zamindaru dinastija. Nadijas rajona radžu ģimene.
Bardhamanas radžu dinastija. Dinadžpuras radžu dinastija.
Dinadžpuras radžabārī. Tripuras radžu ģimene, Manikjas dinastija.
Radžsahi (Natoras) radžu dinastija. Baranagara. APSEKOTO (19972001) BENGĀLIJAS TERAKOTAS TEMPĻU ATRAŠANĀS VIETU
SARAKSTS. rietumbengālijas karte ar uzrādītajām apsekoto terakotas
Tempļu atrašanās vietām. FOTOMATERIĀLI. TEMPĻU TIPU FOTO
ATTĒLI.
ISBN 9789934192302.
Tempļi - Indija - Rietumbengālija. Celtniecība, terakotas - Indija
- Rietumbengālija.
Pārups, Tomass, 2000-. Maija Kurševa / Tomass Pārups ; literārā
redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Marianna Auliciema

; angļu teksta redaktori: Uldis Balodis, Iveta Boiko ; dizains: Dita
Pence ; fotogrāfi: Vents Āboltiņš, Renārs Derrings, Edgars Jurjāns,
Maija Kurševa, Kristīne Madjare, Ansis Starks, Oskars Veilands. Rīga : Neputns, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 143 lpp. : ilustrācijas,
portrets ; 22 cm. - (Studijas bibliotēka). - T. Pārups ikdienā novēro
laikmetīgās mākslas procesus Latvijā un cenšas sekot līdzi mākslas
notikumiem ārzemēs. Maijas Kurševas mākslu, šķiet, vieno gan tās
spilgti emocionālā, pat psihodēliskā iedarbība, gan tāds kā
stāstnieciskums, kas sasaista darba sižetisko līniju un idejisko ieceri,
radot vēstījumu, lai skatītāju ievirzītu mākslinieces tēlu sistēmā. Tā ir
tieša, smagnēja un tajā pašā laikā - pateicoties mākslinieces humora
izjūtai - viegla. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934565168.
Mākslinieces - Latvija. Māksla, latviešu - 21 gs. Zīmējumi,
latviešu - 21 gs.
Biogrāfijas.
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Erenštreits, Jānis, 1942-. Kroņu pinējs : Jahnis Zimse
(3.07.1814.-22.10.1881.) / Jānis Erenštreits ; literārā redaktore:
Gundega Blumberga ; pēcvārda autors Vents Armands Krauklis ;
grafiskais dizains un foto: GoshDesign. - Rīga : Upe tuviem un
tāliem, 2017. - [Rīga] : Upe tuviem un tāliem ; Upett, [2017]. ,
©2017. - 319 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ; 22 cm. Bibliogrāfija: [318.]-319. lpp. - Autoram veiksmīgi izdevies sasaistīt
vienā veselumā pedagoga, tautas dziesmu vācēja, ērģelnieka,
latviešu kora mūzikas pamatlicēja Jāņa Cimzes (1814-1881) un
daudzu viņa laikabiedru teikto, rakstīto, atmiņās atstāto, veidojot
vispusīgu un krāsainu tautas izglītotāja un mūzikas kultūras
pamatlicēja tēlu. Lasot kļūst labi saprotama arī Cimzes mūža
traģēdija un arvien lielākā vientulība, sarežģītās attiecības tiklab ar
vācu izglītības rīkotājiem un uzraugiem, kā ar jaunlatviešiem. Darbā
atrodams arī lielisks ieskats pirmo dziesmusvētku norisē.
Saturs: 1. Tā kunga bijāšana. 2. Skolotāju skolotājs. 3. Kroņu
pinējs. 4. Kamēr vien latvji dzīvos.
ISBN 9789934832031.
Skolu direktori - Latvija. Pedagogi - Latvija. Komponisti Latvija. Kora dziedāšana - Latvija - Vēsture. Dziesmu svētki, latviešu
- Vēsture. Mācību iestādes - Latvija - Vēsture - Valka (Valkas
novads).
Biogrāfijas.
Muktupāvels, Valdis. Tautas mūzikas instrumenti Latvijā / Valdis
Muktupāvels ; zinātniskie recenzenti: Dr.habil.art. Ojārs Spārītis,
Dr.art. Arnolds Klotiņš, Ph.D. Hannu Saha ; literārā redaktore Laura
Slišāne ; māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja ; fotogrāfs Aleksandrs
Okonovs ; angļu kopsavilkuma tulkotāja Andra Damberga. - Rīga :
Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, [2017]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 319 lpp. : faksimili, ilustrācijas,
kartes, notis ; 28 cm. - Bibliogrāfija: 271.-280. lpp. un rādītāji: 298.315. lpp. - Profesora mākslas zinātņu doktora Valda Muktupāvela
pētījums "Tautas mūzikas instrumenti Latvijā" ir plašākais un
izsmeļošākais līdz šim pieejamais pētījums par tradicionālajiem
mūzikas instrumentiem Latvijā. Monogrāfijā apkopotas visdažādāko
avotu ziņas, iekļaujot tās starptautiski aprobētā sistemātikā,
izdevums papildināts ar 157 attēliem, nošu pielikumu un dažādiem
rādītājiem. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
Saturā arī par tautas mūzikas instrumentiem Valmieras apriņķī.
ISBN 9789934182488.
Mūzikas instrumenti - Latvija. Tautas mūzika - Latvija.
Šmidchens, Guntis, 1963-. Dziesmu vara : nevardarbīga nacionālā
kultūra Baltijas dziesmotajā revolūcijā / Guntis Šmidchens ; no angļu
valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; dziesmas no vācu valodas tulkojis
Ingmārs Bisenieks, no lietuviešu valodas - Jānis Elsbergs, no igauņu
valodas - Guntars Godiņš ; literārā redaktore Ingmāra Balode ;
zinātniskais redaktors Valdis Muktupāvels ; Zigmunda Lapsas dizains.
- Rīga : Mansards, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2017. - 563, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis ; 22 cm. Bibliogrāfija, diskogrāfija un filmogrāfija: 507.-[538.] lpp.,
bibliogrāfija arī zemsvītras piezīmēs. - Vašingtonas Universitātes
(Sietlā) Skandināvijas studiju departamenta asociētā profesora Gunta
Šmidchena pētījums "Dziesmu vara. Nevardarbīga nacionālā kultūra
Baltijas dziesmotajā revolūcijā", ir pirmais plašākais pētījums par
Baltijas valstu atmodas kustību - dziesmoto revolūciju, akcentējot
dziesmu kā līdz galam neizskaidrojamu, neiedomājami ietekmīgu un
nacionalitāti vienojošu pretošanās instrumentu politiskā un vēsturiskā
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aspektā. Lai arī pētījuma centrā ir Baltijas atmoda, pētījuma lauks ir
daudz plašāks – līdz pat 18. gadsimta beigām, uzsverot
tautasdziesmu nozīmi nacionālās identitātes veidošanā, to rituālo
nozīmi. - Vietvārdu, dziesmu, personu un priekšmetu rādītāji: 475.[478.], 486.-[506.], 539.-[564.] lpp. . - "ISBN 9789934121548 (egrāmata)"--Titullapas otrā pusē.
ISBN 9789934121531. . - ISBN 9789934121548.
Tautasdziesmas, baltu - Vēsture un kritika. Tautasdziesmas,
baltu - Tēmas, motīvi. Mūzika - Baltija - Politiskie aspekti. Dziesmu
svētki - Baltija - Politiskie aspekti. Kora dziedāšana - Baltija Politiskie aspekti.
Latvija - Vēsture - Trešā Atmoda, 1987-1991.
Tihovska, Ieva, 1979-. Īsta čigānu mūzika : autentiskums un
etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā / Ieva Tihovska ;
recenzenti: Dr.phil. Mārtiņš Boiko, Agita Lūse ; redaktore Gita
Bērziņa ; angļu valodas tulkotāja un redaktore Armanda Māra Zaeska
; māksliniece Dita Pence ; vāka foto: Kaspars Goba. - Rīga :
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2017. - 247 lpp., 16
nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, notis, portreti ; 21 cm. (Studia humanitarica). - Bibliogrāfija: 203.-223. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. - Grāmata ir pirmā zinātniskā monogrāfija, kas pilnībā
veltīta kādas Latvijas mazākumtautības mūzikai. Tās uzrakstīšanu
rosinājuši jautājumi "Vai Latvijā var sastapt īstu čigānu mūziku?" un
"Kas ir īsti čigāni?", ko autorei nācies gan dzirdēt, gan lasīt dažādu
laiku publikācijās. Grāmata iepazīstina ar etniskuma un autentiskuma
teorijām, kas var interesēt ne tikai čigānu, bet arī citu etnisko kultūru
un kustību sakarā. Čigānu sabiedrība un mūzika aprakstīta, ņemot
vērā čigānu iesakņotību vietējā kultūrā un uzskatot viņus par vietējās
kultūras daļu. Raksturots vietējo, galvenokārt Ventspils, čigānu
mūzikas repertuārs un izpildījuma stils. Analizētas svinības ar
dziedāšanu un dejošanu, kas notiek kopienas iekšienē, kā arī vietējo
čigānu publiskās muzicēšanas vēsture kopš 20. gadsimta 30. gadiem,
kuras gaitā čigāni sadarbībā ar nečigāniem veidojuši publisko un
spilgto "čigāniskumu" vai arī gluži otrādi – centušies priekšnesumus
veidot pēc iespējas etniski neitrālus. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā. - Ziņas par autori uz 2. vāka atloka. . Skaņu ierakstu rādītājs: 224. lpp.
Saturā: MAZĀKUMTAUTĪBU MŪZIKAS PĒTNIECĪBA. 1.1.
Etniskās minoritātes. 1.2. Minoritāšu mūzikas pētniecība Eiropā.
1.2.1. Pētniecības vēsture. 1.2.2. Pētniecības pieejas. 1.3. Čigānu
mūzikas pētniecība Eiropā. 1.3.1. Stāvokļa raksturojums. 1.3.2.
Dokumentētāji un pētnieki. 1.3.3. Čigānu mūzikas daudzveidība un
universālijas. 1.3.4. Čigānu un nečigānu mūzikas nošķīrums un
mijiedarbība. 1.4. Latvijas mazākumtautību tradicionālā mūzika.
1.4.1. Mazākumtautības reprezentatīvākajās Latvijas tradicionālās
mūzikas publikācijās un pasākumos. 1.4.2. Dokumentēšanas,
publicēšanas un pētniecības pārskats. 1.4.3. Latvijas čigānu mūzikas
dokumentācija un pētniecība. 2. PĒTĪJUMA PAMATJĒDZIENI. 2.1.
Etniskums. 2.1.1. Jēdzieni un to lietojums. 2.1.2. Etniskā arēna un
komunikācija. 2.1.3. Kontinuitātes aspekts. 2.1.4. Etniskums un
kultūra. 2.1.5. Etnicitāte kā profesija. 2.1.6. Etniskums un
etnomuzikoloģija. 2.2. Autentiskums. 2.2.1. Autentiskuma koncepts.
2.2.2. Autentiskums un etniskums. 2.2.3. Autentiskuma diskurss
mūzikas pētniecībā. 3. ČIGĀNI UN NEČIGĀNI. 3.1. Čigāni vai Romi?
3.2. Čigāni pasaulē un Latvijā. 3.2.1. Izcelsme un migrācijas vēsture.
3.2.2. Izplatība. 3.2.3. Dzīvesvieta un nodarbošanās. 3.2.4. Sociālās
grupas. 3.3. Čigāni nečigānu vidē. 3.3.1. Roma-gādže dihotomija.
3.3.2. Čigānu atšķirīgums. 3.4. Nečigāniete čigānu vidē: lauka
pētījums. 4. "MĒS TĀDS ĪSTS DZIESMS DZIED." MŪZIKAS
AUTENTISKUMS. 4.1. Ventspils čigānu mūzika. 4.1.1. Skaņu ierakstu
kolekcija. 4.1.2. Dziesmu tekstu valoda. 4.1.3. Mūzikas struktūra un
izpildījums. 4.2. Dziesmu autentiskums. 4.2.1. "Aizguvumi" Latvijas
čigānu mūzikā. 4.2.2. Dziesmu rašanās un ienākšana repertuārā.
4.2.3. Dziesmas kā pieredzes stāsti. 4.2.4. Autentiskums kā
emocionālā īstenība un ideālā patiesība. 5. "MĒS PAŠ PALIEK NE JAU
TA KA VAIRS ČIGĀŅI." MUZICĒŠANA UN KOLEKTĪVĀ IDENTITĀTE.
5.1. Čigānu kolektīvā identitāte. 5.1.1. Statuss un cieņa. 5.1.2.
Dzimta un sociālais slānis. 5.1.3. Turīgums. 5.1.4. Garīgā tīrība.
5.1.5. Secinājumi. Etnicitātes komunikācija. 5.2. Kolektīvās
identitātes svinēšana. 5.2.1. Svinības un muzicēšana. 5.2.2.
Dziedāšana, deja un sociālā struktūra. 5.2.3. Secinājumi. Situācijas
autentiskums. 5.3. Identitāte un asimilācija. 5.3.1. Čigānu etniskā
identitātes krīze. 5.3.2. Pusčigānu statuss un perspektīva. 5.3.3.
Secinājumi. Identitāte un izvēle. 6. "ČIGĀNI PROT ARĪ POPSĪT UN NE

JAU TIKAI SVĀRKUS VICINĀT." PUBLISKĀS MUZICĒŠANAS MĒRĶI UN
DILEMMAS. 6.1. Čigānu mūzika un vietējo čigānu publiskās
muzicēšanas aizsākumi Latvijā 20. gadsimta 20. - 30. gados. 6.1.1.
Čigānu sociālais stāvoklis 20. gadsimta 20. - 30. gados. 6.1.2. Viltus
un īstie čigāni uz Latvijas skatuvēm. 6.1.3. Biedrības "Čigānu draugs"
koris. 6.1.4. Secinājumi. Skatuve un čigānu mūzikas autentiskums.
6.2. Čigānu mūziķu profesionalizācija 20. gadsmita 60. - 80. gados.
6.2.1. Čigānu sociālais un politiskais stāvoklis PSRS. 6.2.2. Maskavas
čigānu teātris Ромэн kā ideoloģijas līdzeklis. 6.2.3. Čigānu publiskā
muzicēšana Latvijā. 6.2.4. Latvijas PSR Valsts filharmonijas
ansamblis Ame roma. 6.2.5. Secinājumi. Estrādes un etniskās
mūzikas apvienojums. 6.3. Čigānu publiskās muzicēšanas
uzplaukums 21. gadsimta pirmajā desmitgadē. 6.3.1. Čigānu
sociālais un politiskais stāvoklis. 6.3.2. Čigānu publiskā muzicēšana
20. gadsimta 90. gados. 6.3.3. Čigānu publiskā muzicēšana 21.
gadsimta pirmajā desmitgadē. 6.3.4. Secinājumi. Publiskā
reprezentācija un čigāniskums.
ISBN 9789984893280.
Čigāni - Latvija - Vēsture un kritika - Mūzika. Etniskums
mūzikā. Etnomuzikoloģija - Latvija.
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Solovjova, Jeļena, 1956-. Peldēšana / Jeļena Solovjova ; galvenā
redaktore Dace Zvaigzne ; zinātniskais konsultants Uldis Grāvītis ;
literārais redaktors Andris Dzenis ; konsultanti: Aivars Platonovs,
Imants Upītis ; mākslinieks Mārtiņš Kreicbergs ; Latvijas Sporta
federāciju padome, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. - Rīga :
Latvijas Sporta federāciju padome, 2017. - 141 lpp. : faksimili,
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm. - (LSFP sporta metodiskā
literatūra ; 2. grāmata). - Bibliogrāfija: 136.-137. lpp. - Grāmatā
sniegts ieskats peldēšanas sporta veida vēsturē un sporta zinātnes
attīstībā. Tajā apkopotas peldēšanas tehnikas un veidi, kā arī
peldēšanas mācīšanas metodika, kas nodrošinātu efektīvu peldēšanas
apguvi un pilnveidošanu. Izdevums paredzēts sporta skolotājiem,
sporta treneriem un sporta instruktoriem, kā arī topošajiem sporta
speciālistiem un visiem interesentiem peldēšanas prasmju un dažādu
peldēšanas veidu apguvei. - Izdota kā otrā grāmata sērijā "LSFP
sporta metodiskā literatūra" -- Iespiedziņās.
Saturā: NO PELDĒŠANAS VĒSTURES. Senās mācību grāmatas
peldēšanā. Peldēšanas tehnikas pētījumi 20. gs. Peldēšanas
sacensības senatnē. Peldēšanas sabiedriskās organizācijas.
Peldēšanas veidu attīstība: Krauls uz krūtīm ; Brass ; Tauriņstils ;
Peldēšana uz muguras. Peldēšanas tērps. Pirmie peldēšanas
imitācijas trenažieri. Peldēšana Plimpiskajās spēlēs. STATISKĀ UN
DINAMISKĀ PELDĒŠANA. Ūdens īpašības. Ķermeņa formas
pretestība. Berzes pretestība. Viļņveida pretestība. Inerces spēki
ūdenī. Dinamiskā peldēšana. Peldspēja un līdzsvars ūdenī. Peldētāja
pārvietošanās ūdenī. Ūdens sajūta. SPORTA PELDĒŠANAS TEHNIKA.
Kustību cikls, cikla fāzes, temps, solis. SPORTA PELDĒŠANAS VEIDI.
Krauls uz krūtīm. Krauls uz muguras. Brass. Tauriņstils. Starts no
paaugstinājuma. Starts uz muguras. Apgriezieni. Augstas klases
peldētāju tehnikas īpatnības. Kustību pamatu mācīšana.
PELDĒŠANAS MĀCĪŠANA. Peldēšanas inventārs. Drošības un
glābšanas līdzekļi. PELDĒŠANAS MĀCĪŠANAS METODIKA. Pirmais
posms - iepazīšanās ar ūdens īpašībām. Otrais posms - iepazīšanās
ar ķermeņa pārvietošanos ūdenī. Trešais posms - peldēšanas veidu
kustību apgūšana. Ceturtais posms - peldēšanas veidu tehnikas
mācīšana. PELDĒŠANAS TEHNIKAS PILNVEIDOŠANA. Vingrinājumi
ķermeņa pludlīnijas un līdzsvara ūdenī mācīšanai un pilnveidošanai.
Atbrīvošanās vingrinājumi. Krauls uz krūtīm. Krauls uz muguras.
Brass. Tauriņstils. Starts un apgriezieni. Starta izpildes mācīšana un
pilnveidošana. Apgriezienu mācīšana un pilnveidošana. Tehniskās
sagatavošanas plānošana.

VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
821.174.0

Aspazija - Rainis. Dzīvā dzīve : kolektīvā monogrāfija / sastādītāja
un zinātniskā redaktore Dr.philol. Maija Burima ; zinātniskie
recenzenti: Dr.philol. Inguna Daukste-Silasproģe, Dr.habil.philol.
Alvydas Butkus ; māksliniece Solvita Kukle ; tulkojusi angļu valodā
Sandra Meškova ; redaktores: Ieva Jansone (latviešu valoda), Regīna
Jozauska (angļu valoda) ; Daugavpils Universitāte. - Rīga : Zinātne,
[2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 462 lpp. :
faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. Izdevums ietver Aspazijas un Raiņa literārā mantojuma

821.174(091)

interpretācijas valodniecībā, literatūrzinātnē, filozofijā, teātrī, mūzikā
un reģionālajās studijās, liela vieta ierādīta arī citu valstu Aspazijas
un Raiņa pētnieku atziņām salīdzināmās literatūrzinātnes kontekstā. Teksts latviešu valodā, priekšvārds latviešu un angļu valodā,
kopsavilkumi angļu valodā. - Personu rādītājs: [435.]-457. lpp. . Ziņas par autoriem: [459.]-462. lpp.
I ASPAZIJA UN RAINIS STARPDISCIPLINĀROS KONTEKSTOS:
Aspazija, Rainis un latviešu valodas attīstība: domas un darbi / Māris
Baltiņš, Ina Druviete. Aspazijas un Raiņa poētisko vārdformu analīze
autoru dzejas korpusos / Gatis Dilāns, Astra Skrābane. Mūžības
saspēle dzejas un filozofijas tvērumā: Aspazija, Platons, Timeņecka /
Zaiga Ikere. Aspazijas un Raiņa lugu 19.-20. gadsimta mijas
iestudējumu nozīme latviešu profesionālā teātra attīstībā / Ilze
Kļaviņa. Trīs mīlas stāsti Raiņa drāmās / Viktors Hausmanis. Ieskats
literatūrzinātnes termina semantiski funkcionālajā kontekstā: "Raiņa
divieši" / Anita Helviga. Dzimtenes tēls Raiņa daiļradē / Valērijs
Makarevičs. Raiņa un Aspazijas piemiņas iemūžināšana Daugavpilī:
arhīvu fondu, preses un atmiņu liecības / Henrihs Soms. Harmoniskā
valoda Jāzepa Vītola bērnu dziesmās ar Raiņa tekstiem / Ēvalds
Daugulis. Aspazijas dzejolis "Mēness starus stīgo" latviešu vokālajā
mūzikā: kopīgais un atšķirīgais komponistu interpretācijās / Baiba
Jaunslaviete. II ASPAZIJAS UN RAIŅA PERSONĪBA UN DAIĻRADE
SALĪDZINĀMOS KONTEKSTOS 2.1. SASAUCES AR DAŽĀDU
LAIKMETU UN ŽANRU PĀRSTĀVJU LATVIEŠU LITERĀTIEM: Radošas
personības un sadzīves attieksmes Aspazijas un Augusta Deglava
sarakstē un citos tekstos / Inta Genese-Plaude. Dažas paralēles
pārcilvēka koncepcijā: Rainis - Austriņš / Alīna Romanovska. "Puķu
lodziņš" un "Sēd uz sliekšņa pasaciņa": Raiņa un Aspazijas dzejas
izlases bērniem / Sandra Okuņeva. Aspazijas un Raiņa inspirācijas
Mirdzas Ķempes daiļradē / Anda Kuduma. Raiņa un Aspazijas
personība un teksti kā intertekstualitātes avots latviešu mūsdienu
dzejā / Iveta Ratinīka. 2.2. REZONANSE UN INTERPRETĀCIJA
STARPNACIONĀLOS LITERĀROS KONTAKTOS: Aspazija un Rainis kā
komparatīvistikas pētījumu objekts / Maija Burima. Rainis lietuviešu
kulturoloģijā un literatūrzinātnē / Vigmants Butkus. Armēņu "pēdas"
un recepcija: Rainis / Tigrans Simjans. Rainis gruzīnu literatūrā /
Irine Modebadze. Nacionālās identitātes atspoguļojums 20. gadsimta
sākumā žurnālā "Mulla Nasredins" un citos izdevumos / Rahila
Geibullajeva. Krievu valodā tulkotās Raiņa dzejas vārsmošanas
īpatnības / Jurijs Orļickis. Rainis un Aspazija Jeremeja Parnova
garstāstā "Vētras sēja" / Žans Badins. Raiņa lugas "Jāzeps un viņa
brāļi" pirmizrāde Zviedrijā / Ilona Ļaha.
ISBN 9789934549397.
Latviešu dzeja - Vēsture un kritika. Latviešu drāma - Vēsture un
kritika. Latviešu literatūra - Tulkojumi. Salīdzināmā literatūrzinātne Armēņu un latviešu. Salīdzināmā literatūrzinātne - Latviešu un
armēņu. Salīdzināmā literatūrzinātne - Gruzīnu un latviešu.
Salīdzināmā literatūrzinātne - Latviešu un gruzīnu. Salīdzināmā
literatūrzinātne - Azerbaidžāņu un latviešu. Salīdzināmā
literatūrzinātne - Latviešu un azerbaidžāņu. Dzīve. Mūzika un
literatūra. Teātris - Latvija - Vēsture.
Radzobe, Silvija, 1950-. "Kosmopolītu" lieta un Aleksandrs Čaks :
dokumentāla hronika ar komentāriem / Silvija Radzobe ; recenzenti:
Dr.philol. Valda Čakare, Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs ;
redkolēģija: Dr. philol. Ieva Kalniņa, Dr.philol. Ojārs Lāms, Dr.philol.
Māra Grudule [un vēl 2 redaktori] ; literārā redaktore Ruta Puriņa ;
kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Andra Damberga ; vāka
noformējumu veidojusi Ieva Tiltiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2017. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. - Rēzekne : Latgales
druka. , 2017. - 206 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - (Latvijas
gadu gredzeni literatūrā). - Bibliogrāfija: 183.-193. lpp. . - Rādītājs:
195.-202. lpp. - Silvijas Radzobes grāmata "Kosmopolītu" lieta un
Aleksandrs Čaks" veltīta dzejnieka pēdējiem pieciem dzīves gadiem.
Autore to nosaukusi par dokumentālu hroniku ar komentāriem.
Balstoties uz dažādu arhīvu, muzeju fondu, bibliotēku materiāliem un
publikācijām presē, kā arī Aleksandra Čaka laikabiedru intervijām un
vēsturisko pētījumu datiem, grāmatā atklāta VK(b) partijas iniciētā
1949. gada teātra kritiķu – "kosmopolītu" – kampaņas patiesā būtība
un tās loma dzejnieka dzīvē un priekšlaicīgajā nāvē. Dramatiskā
procesa izsekojums dod ieskatu Latvijas literārās vides represīvajā
atmosfērā 40. gadu otrajā pusē. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā. - Redaktori arī: Dr.philol. Pāvels Štolls,
Dr.philol. Inga Stepukoniene.
Saturā: PĒC MASKAVAS LAIKA. Kanoniskais scenārijs ;

Formālisms - realitāte vai izdomājums? ; Tomēr - rakstveida liecība.
LATVIJAS PSR PADOMJU RAKSTNIEKU SAVIENĪBA. 36 - 4 + 11 = 43
; Pētera Birkerta lieta ; "Rakstnieku savienība nav amatnieku
organizācija" ; Rakstnieku savienības Pūcesspieģelis un viņa lieta ;
Rakstnieku savienība un Čaks: trīs periodi ; Galvenais apsūdzētājs.
ALEKSANDRS ČAKS UN TEĀTRA KRITIKA. Teātra kritiķis vai rakstītājs
par teātri? ; Teātris - literatūras kalps ; V.G.Vdovičenko skolnieks ;
A.Čaka 1948. gada produkcija teātra kritikā. "KOSMOPOLĪTU" LIETA.
EAK un slepkavība Minskā ; Maskavas signāls vajāt ebrejus ;
Kampaņa pret Rīgas "antipatriotiem" ; Kārļa Ozoliņa laikmetīgā
mīlestība ; Iznīcinošās dzirnavas turpina malt. IESKATS 1948.GADA
LATVIEŠU DZEJĀ. Viens laiks - divas dzejas ; Čaks 1940. un 1941.
gadā ; Dzejnieks un viņa riska grupas.
ISBN 9789934182457.
Autori, latviešu. Autori, padomju. Komunisms un literatūra Latvija. Padomju literatūra - Latvija - Vēsture un kritika. Latviešu
literatūra - Vēsture un kritika - 20 gs. Padomju dzeja - Latvija Vēsture un kritika. Antisemītisms - Padomju Savienība. Ebreji Latvija - Vajāšanas. Latviešu dzeja - Vēsture un kritika - 20 gs.
Teātra kritika - Latvija. Teātra kritika - Padomju Savienība. Teātra
kritiķi - Latvija. Teātra kritiķi - Padomju Savienība. Formālisms
(literārā analīze).
Latvija - Intelektuālā dzīve - 20 gs. Latvija - Politika un pārvalde
- 1940-1991.
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DižDundaga : apcerējumi par Dundagas novadu : monogrāfisks
rakstu krājums / sastādītāja un atbildīgā redaktore, ievada autore
Janīna Kursīte ; zinātniskie recenzenti: Dr.philol. Maija Burima,
Dr.philol. Ieva E. Kalniņa ; redakcijas kolēģija: Ingus Barovskis,
Svetlana Jevstratova, Violeta Koceva [un vēl 5 redaktori] ;
kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Andra Damberga ; redaktore
Sigita Kušnere ; mākslinieks Oskars Stalidzāns. - Rīga : Zinātne,
2017. - 366, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 25
cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Monogrāfiskajā rakstu krājumā
ietverti apcerējumi, kas galvenokārt balstās savāktajā mutvārdu
vēstures materiālā (Divas vasaras 2014. un 2015.gadā grupa Latvijas
Universitātes pētnieku un folkloras studentu, piedaloties arī
brīvprātīgiem palīgiem, devās tradicionālās kultūras un mutvārdu
vēstures ekspedīcijā, lai veiktu lauka pētījumus Latvijas rietumdaļā –
Dundagas novadā). Tikai nelielu monogrāfiskā rakstu krājuma daļu
veido apcerējumi par novada vēsturi (autors dr.hist. Agris Dzenis) un
arheoloģiju (dr.habil.art. Juris Urtāns), kas balstīti rakstītajos
vēstures avotos un arheoloģiskajos izrakumos iegūtajās liecībās. Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Redaktori arī:
Janīna Kursīte, Sigita Kušnere, Jolanta Stauga, Ernests Vasiļausks,
Māra Zirnīte.
Saturā: Zilo govi un citus brīnumus Dundagas novadā meklējot
/ Janīna Kursīte. Dundagas sākumi: mitoloģiski arheoloģiskais
aspekts / Juris Urtāns. Dundagas pilsnovada izveidošanās / Agris
Dzenis. Tēvu zemes vērtība un mantošanas ieražas Dundagas novadā
/ Kristīne Rotbaha. Tāmnieku izlokšņu īpatnības Dundagas novada
iedzīvotāju runā / Daira Vēvere. Dundagas māju poētika / Janīna
Kursīte. Dundagas novads - mākslas vērtību meklējumos / Austra
Celmiņa-Ķeirāne. Vēsture un mīlestība Dundagas novada iedzīvotāju
dzīvesstāstos / Ilze Mileiko, Elīna Kursīte. Dundagas koncentrācijas
nometne Dundagas un tās apkaimes iedzīvotāju atmiņās / Inga Sindi.
Bads kā identitāti veidojošs fenomens pierobežas iedzīvotāju
dzīvesstāstu kontekstā: Dundagas piemērs / Ingus Barovskis. Slēgtās
piekrastes stāsti / Jolanta Stauga. Dzīvā tradīcija - dziedināšana
Dundagas apkaimē / Ieva Ančevska. Grūtniecība un dzemdības
tradīciju kontekstā: Dundagas novada iedzīvotāju piemēri / Lingita
Lina Bopulu. Tradicionālie ēdieni Dundagas novada piekrastes
teritorijā un iekšzemē / Indra Čekstere. Atmiņu tilti / Māra Zirnīte.
Dundadznieka Kārļa Ludeviga (1922-2014) arhīvā ieskatoties / Janīna
Kursīte. Mans dzīves apraksts / Ansis Erdbergs ; Brigitas Tamužas
komentāri. "Tas toč nav šampūns". Atmiņu fragmenti / Gunārs
Anševics ; Janas Vērdiņas komentāri. Viens no Dinsberģu dzimtas:
Fricis Dinsberģis / Sigita Kušnere. No Dundagas novada ciemu
vēstures / Alnis Auziņš ; Ingus Barovska komentāri.
ISBN 9789934549373.

Ciemi - Latvija - Vēsture - Dundagas novads. Latviešu valoda Latvija - Dialekti - Dundagas novads. Kulinārija, latviešu - Latvija Dundagas novads.
Dundagas novads (Latvija) - Vēsture. Dundagas novads
(Latvija) - Sociālā dzīve un paražas. Dundagas novads (Latvija) Intelektuālā dzīve.
Biogrāfijas.
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Ar plinti plecā pasaulē / teksts, foto: Vilnis Avots, Haralds Barviks,
Linda Dombrovska, Filips Jēgers, Vilis Krištopans [un vēl 7 autori,
fotogrāfi] ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Lilita Vīksna,
sastādījums ; Linda Dombrovska, Filipa Jēgera raksta tulkojums ;
grāmatas noformējumam izmantotas arī Filipa Zerfasa fotogrāfijas. Rīga : Jumava, 2017. - Rīga : Jumava, [2017]. , 2017. - 222, [1]
lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. - (Aiz
apvāršņa). - Grāmatā var lasīt par mednieku piedzīvojumiem Latvijā
un pasaulē. Mednieks vienmēr ir gatavs X stundai Magadanā, Altajā,
Sajānos, Čehijā, Āfrikā vai Latvijā - arī mūsu pašu mežakuilis, ja ir
savainots, var būt ļoti bīstams. Mednieks, pienākot X stundai
Magadanā, zina, ka līdz laivai jāsoļo vismaz kilometrs, līdz bāzes
nometnei, kur ir satelīttelefons, apmēram 30 kilometru, bet līdz
tuvākajam helikopteram kādi 400 kilometri, turklāt helikopters lido
tikai tad, ja ir atbilstoši laika apstākļi. Mednieks X stundā sapratīs
otru mednieku, pat nesaprotot ne vārda svešā mēlē. Var taču paņemt
papīru, zīmēt, stāstīt, iedzert mēriņu un priecāties par tik jauku un
saprotošu sarunu biedru. Mednieks uzmetīs plinti plecos un pirms
doties pasaulē, lai kaut nedaudz iecirstu zobus kārdinošajā gaļas
šķēlē, teiks pa vecai mednieku modei: Ne pūku, ne spalvu! Un
vienmēr atgriezīsies mājās.
Autori un fotogrāfi arī: Egons Mednis, Mārtiņš Pavārs, Aldis
Plaudis, Kate Šterna, Andrejs Vaivods, Artis Vēveris, Normunds
Zvirgzdiņš.
ISBN 9789934200908.
Medības. Lielo dzīvnieku medības. Mednieku stāsti, latviešu.
Heijerdāls, Tūrs. Aku-Aku : Lieldienu salas noslēpums / Tūrs
Heijerdāls ; no norvēģu valodas tulkojusi Elija Kliene. - Rīga :
Jumava, [2017]. - Rīga : Jumava, [2017]. - 387, [2] lpp., 16
nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. - (Leģendārie
ceļojumi). - Leģendārā norvēģu etnogrāfa, ceļotāja un rakstnieka
Tūra Heijerdāla grāmata ''Aku-aku'', kas atspoguļo mēģinājumus
zinātniski pētnieciskās ekspedīcijas laikā atklāt Lieldienu salas
gigantisko akmens skulptūru noslēpumu, neapšaubāmi pieder pie
piedzīvojumu literatūras klasikas. Šo aizraujošo, detektīvromāna
cienīgo darbu var salīdzināt ar spožo spīdekli ceļojumiem veltīto
grāmatu plejādē - ""Aku-aku'' vairāk nekā pusgadsimtu pēc tā
pirmizdevuma turpina kveldināt lasītāju prātus un piesaistīt arvien
jaunus lasītāju pulkus. - Oriģ. nos.: AKU-AKU.
ISBN 9789934200823.
Ceļojumi. Piedzīvojumi un piedzīvojumu meklētāji.
Lieldienu sala - Atklāšana un izpēte. Lieldienu sala - Ceļojumu
apraksti.
Pērse, Laine, 1990-. Ar stopiem apkārt pasaulei / Laine Pērse,
teksts, fotogrāfijas ; Aija Pastare, vāka salikums. - [Skrīveri] :
[autores izdevums], 2017. - 254, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes,
tabulas ; 22 cm. - Divu latviešu solis pasaulē - sešdesmit četru valstu
dziļumā, piecu kontinentu platumā, septiņpadsmit mēnešu garumā.
Galvenais pārvietošanās veids ir autostopi. Pirmā grāmata
"Ziemeļamerikas kokteilis" no grāmatu sērijas "Ar stopiem apkārt
pasaulei" atspoguļo Laines un Artura ceļojuma sākumu, dodoties ar
stopiem no Kanādas līdz pat Panamai, lai tālāk turpinātu
piedzīvojumus Dienvidamerikā. Grāmata parāda jauniešu ilgā ceļa
sākumu - atklājumus, ieteikumus, dēkas un pašas pasaules spožumu.
1.grām. Ziemeļamerikas kokteilis.
ISBN 9789934192326.
Ceļotāji.
Ziemeļamerika - Ceļojumu apraksti.
Riņķe, Linda. Paradīzē : jeb Kā uzzināt, vai pasaule ir apaļa / Linda
Riņķe ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Vita
Grīnvalte ; Lindas Riņķes un Sergio Ruiz Díaz ilustrācijas. - Rīga :
Jumava, 2017. - Rīga : Jumava, [2017]. , 2017. - 204, [3] lpp., 32
lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. - (Aiz apvāršņa). - Šis stāsts ir L.
Riņķes otrā ceļojumu grāmata par dienām un nedienām Jaunzēlandē
- Vaiheles salā, par tās burvīgo dabu un unikālo dzīvesveidu.
Visvairāk grāmata atspoguļo autores ceļu un sekošanu savai
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sirdsbalsij, ļaušanos dabai un notikumiem, sapņu piepildīšanu,
neatteikšanos no meklējumiem un ideālā darba atrašanu. - Par
ceļojuma pirmo cēlienu - Lindas Riņķes grāmatā "Tūkstošiem
kilometru ceļa malā"!.
ISBN 9789934201219.
Jaunzēlande - Ceļojumu apraksti. Kalifornijas štats (Amerikas
Savienotās Valstis) - Ceļojumu apraksti. Samoa Neatkarīgā Valsts Ceļojumu apraksti. Turcija - Ceļojumu apraksti.
Vagrants, Harijs. Ielu muzikanta dienasgrāmata : jeb daļēji
nopietns 21. gs. klaidoņa ikdienas atspoguļojums cauri astoņām
Eiropas valstīm un ne tikai...Latvija - Lietuva - Polija - Slovākija Ungārija - Austrija - Čehija - Vācija / Harijs Vagrants ; redaktore
Renāte Kārkliņa ; Māris Garjānis, dizains. - Rīga : Mansards, 2017. Rīga : Mansards, [2017]. , ©2017. - 327, [1] lpp. ; 19 cm. - Harijs
Vagrants (īstajā uzvārdā Kadiķis) ir ceļotājs, mūziķis un publicists.
Beidzis Teoloģijas fakultāti, aizrāvies ar dažādu netradicionālu
mūzikas instrumentu spēli. Hariju biedē rutīna un šķiet svarīgi atklāt
Dzīves Patiesību. To, kas mīt aiz vārdiem un mentālām
konstrukcijām. Mazbudžeta ceļošana ir Harija aizraušanās un reizē
mēģinājums transcendēt pašam sevi. - Latvija - Lietuva - Polija Slovākija - Ungārija - Austrija - Čehija - Vācija--uz grāmatas vāka.
ISBN 9789934121739.
Ielu muzikanti - Latvija. Ceļotāji - Latvija.
Eiropa - Ceļojumu apraksti.
Riekstiņš, Jānis, 1942-. Boļševiku terora bāreņi 1918-1938 / Jānis
Riekstiņš ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; maketētāja Andra Liepiņa.
- Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. - Rīga : LU Akadēmiskais
apgāds, 2017. , ©2017. - 191 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs, personu rādītājs: 173.-189. lpp. - Grāmatā "Boļševiku
terora bāreņi, 1918–1938" īpaša uzmanība pievērsta 1937.–1938.
gada Lielā terora bāreņu sāpju ceļiem Padomju Savienībā. Izdevumā
publicēti vēsturiski dokumenti un vairāku represijās cietušo atmiņas.
Saturs: Ģimeņu sagraušana. Boļševiku režīma bāreņi. Latviešu
bāreņu sāpju ceļi.
ISBN 9789934182433.
Valsts terorisms - Padomju Savienība. Politiskā vajāšana Latvija. Bāreņi - Padomju Savienība. Latvieši - Padomju Savienība Vēsture. Bāreņi - Latvija - Vēsture. Bāreņi - Padomju Savienība Saraksti.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
Aivieksts, Aivars, 1943-.
821.174-3

821.174-3

821.174-94

Ielāps uz goda biksēm : viena vakara
romāns / Aivars Aivieksts ; vāka salikuma autore Aija Pastare. [Ugāle, Ventspils novads] : Visual studio, 2017 (BookPrint.lv). - 186,
[1] lpp. ; 21 cm. - A. Aivieksts (īst.v. Aivars Seržāns) nu jau trešo
gadu kopš pārcelšanās no Vidzemes dzīvo Kurzemē. Madonas pusē
viņš iegriežas apciemot radus un kā sendienās - pamakšķerēt.
Romāna rakstīšanas manierē autoram ļoti palīdzēja bbibliotēkas
plauktos satiktā Dženetas Vintersones grāmata "Smagums" (2007),
kas tika izlasīta ar lielu vieglumu.
ISBN 9789934523380.
Latviešu romāni.
Auziņš, Arnolds, 1931-. Bīstamā līdzība : romāns / Arnolds Auziņš
; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais
noformējums. - Rīga : Jumava, [2017]. , ©2017. - 213, [2] lpp. ; 20
cm. - No vēstures zināms par kungu pirmās nakts tiesībām, bet A.
Auziņa romānā notikumi samezglojas, kad jaunā un kaislīgā baronese
sagrēko ar vienkāršu lauku puisi. Romāna darbība aptver plašu laika
posmu - no 19. gadsimta līdz trešās Atmodas gadiem, kad Puravas
ļaudis gaida ierodamies ciemos barona fon Rozenblata pēcteci no
Vācijas.
ISBN 9789934201110.
Latviešu romāni.
Avotiņa, Daina, 1926-. Paliekoši uzzibsnījumi : laikabiedru vēstules
un atmiņu kripatas / Daina Avotiņa ; redaktore Daina Grūbe ;
māksliniece Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 157, [3] lpp.
: ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Rakstnieces Dainas Avotiņas vēstuļu
lādītē glabājas daudzu viņai tuvu literātu vēstules, pastkartes un
fotogrāfijas, bet prātā par viņiem saglabājušās unikālas atmiņu ainas.
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Šajā grāmatā var lasīt par literātiem Imantu Auziņu, Māri Čaklo, Jāni
Sudrabkalnu, Mirdzu Ķempi, Āriju Elksni, Regīnu Ezeru, Olgu
Lisovsku, par viņu radošo un cilvēcisko būtību, par kopīgo ikdienu un
neparastiem brīžiem, par viņu laiku. - "Imants Auziņš, Māris Čaklais,
Jānis Sudrabkalns, Mirdza Ķempe, Ārija Elksne, Regīna Ezera, Olga
Lisovska"--Uz vāka.
ISBN 9789934067495.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Belševica, Vizma, 1931-2005. Bille, Anss un citi / Vizma Belševica
; sastādītājs, redaktors un priekšvārda autors Jānis Elsbergs ;
dizains: Zigmunds Lapsa ; foto: Gunārs Janaitis, Juris Krieviņš, Juris
Poišs. - Rīga : Mansards, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ©2017. - 164, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 19 cm. (Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas ; Nr. 2). - Sērijas otrajā grāmatā
apkopoti Vizmas Belševicas 1960.–80. gados sarakstīti, iepriekš
nepublicēti prozas darbi. Grāmatā iekļauti tikai pirmpublicējumi, to
vidū stāsti nodaļā "Nezināmā Bille" un prozas cikls ar nosacītu
nosaukumu "Ceļā uz Ansu Lerhi-Puškaiti". Vizmas Belševicas arhīva
burtnīcas" "Mansards" sāka izdot rakstnieces 85. jubilejas gadā, laižot
klajā sērijas pirmo burtnīcu "Nepazītā mīlestība un citi stāsti".
Kā pieneņu gredzeni. 1. variants ; Mēs ar Silvu ; Monologi sievu
palātā ; Mangaļnieks. Nezināmā Bille: Sapņi ; Mūza ; Dzīvs radījums ;
Dzimtenes kalns ; Uz dārziņu pēc bērna ; Vēstules Mildai ;
Džentlmenis un džudists ; Mēs ar Olgu ; Kā pieneņu gredzeni. 2.
variants. Ceļā uz Ansu Lerhi-Puškaiti: Nāve priekšā ; "Ej vien Lulliņ..."
; "Anss stāvēja Veinberģa priekšā..." ; "Zini, sanošā..." ; Sanošā
migla ; Pluskvamperfekta jaunkundze ; Rodes dārzā ; Tie cīruļi un tās
lakstīgalas ; "Tālu var redzēt no šīm mājām...".
ISBN 9789934121708.
Latviešu proza.
Bērziņš, Māris, 1962-. Gūtenmorgens (piRm'reiz) : [stāsti] / Māris
Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - Rīga : Dienas Grāmata, [2017]. ,
©2017. - 222, [1] lpp. ; 22 cm. - Daži potenciālie pircēji, pamanījuši
nosaukumu "Gūtenmorgens. Otrreiz", nez kādēļ ieslēdza burtisko
domāšanu un sprieda: "Laikam otrreiz izdots. Tad var nepirkt, man
jau viens ir mājās". Loģiski – grāmatnīcā nebija pirmās grāmatas, un
tas mudināja ļaudis uz nepareiziem secinājumiem. Atlika vien atkal
doties uz "Dienas Grāmatu" un prasīt, lai pēc otrreiz izdod arī
pirm’reiz. Bērziņš, kā jau vienmēr, vīpsnāja un sacīja, ka izlaist pirmo
pēc otrās ir tipiski gūtenmorgeniski. Taču es viņam nepiekrītu un
domāju, ir tikai normāli, ja dzīvē pēc otrās reizes atkal sanāk pirmā
reize. Starp citu, kā sen jau sacīts: "Tie pirmie būs otrie, un otrie
pirmie, un tā pa riņķi vien, pa riņķi vien...". Tā klajā nācis rakstnieka
Māra Bērziņa Gūtenmorgena stāstu pirmā krājuma jauns izdevums
"Gūtenmorgens (pirm’reiz)".
Saturs: Gūtenmorgens un karma. Stāsti, kas sarakstīti,
klausoties gaiļa dziesmu. Stāsti, kas tapuši, raugoties ēzelim mutē.
Stāsti no kaķa ņurrāšanas. Un ņaudēšanas arī. Stāsti no suņa astes
luncināšanas, rejām un kakšanas nakts vidū.
ISBN 9789934546433.
Stāsti, latviešu.
Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960. Pelēkā akmens stāsti /
Ernests Birznieks-Upītis ; Džemmas Skulmes ilustrācijas ; atbildīgā
redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2017. - Rīga : Jumava,
[2017]. , ©2017. - 47, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Latvijai 100).
- "Pelēkā akmens stāsti" ir viens no emocionāli spēcīgākajiem Tautas
rakstnieka E. Birznieka-Upīša darbiem. Šie stāsti tapuši ilgākā laika
posmā (1892—1907) un pirms apkopošanas vienā krājumā publicēti
periodikā. Kaut arī stāsti uzrakstīti, rakstniekam dzīvojot Dagestānā
vai apceļojot Eiropu, tajos atspoguļojas paša rakstnieka dzimtajā
pusē Dzirciemā pieredzētais vai saklausītais.
Pelēkais akmens ; Ilze ; Smēde ; Šūpotnes ; Andžēni ; Trīnes
Kārlēns ; Zem ābeles.
ISBN 9789934200816.
Bolšaitis, Pēteris, 1937-. Pētera peripetijas : atskaite par
brīnumainu dzīvi / Pēteris Bolšaitis ; māksliniece Daiga Brinkmane ;
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2017. - 367, [1]
lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. - "Pēteŗa peripetijas" ir asprātīgas,
humora pilnas un reizē mazliet smeldzīgas atmiņas, ko uzrakstījis
cilvēks ar visai neparastu likteni. Nu kaut vai viņa dzīves ceļš, kas no
Latvijas vispirms aizved uz Austriju, tad Venezuelu, Ameriku, Eiropu,
pat Japānu. Pa starpām – atkal un atkal uz Latviju, līdz beidzot
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"peripetiju" varonis savā tēvzemē atgriežas pavisam. - Personību
sērija par autora dzīvi - dzimšana, kara gadi un emigrācija uz
Venecuēlu, pēc tam pārcelšanās atpakaļ uz Latviju.
Saturā: Bērnība Latvijā un Austrijā. Kaŗa laiki ; Venezuelā ;
Kalifornijā ; Studēšana turpinās. Delavēra un Göttingena ; Atkal
Eiropā ; Atpakaļ Amerikā ; Pirmā atgriezšanās Latvijā. 1961. gada
Ziemassvētki ; Dzīve Vašingtonā ; Atkal Venezuelā ; No MIT līdz
Latvijia ; Noslēgums ; Epilogs.
ISBN 9789934201059.
Biogrāfijas.
Butrima, Danuta. Kaislīgie rododendri : romāns / Danuta Butrima ;
Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Andras Otto-Hvoinskas
ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. Rīga : Lauku Avīze, 2017. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2017. 239, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 7
(217). - Ir silts un mierīgs jūlija novakars, bet Kailsilos vērojama
aktīva rosīšanās. Visi gaida Imanta atgriešanos no vīndaru
meistarklases Toskānā. Viņš ir visiekārojamākais vecpuisis un
visaprunātākais donžuāns visā novadā. Imants atbrauc, bet viņš nav
viens. Kopā ar vīrieti Kailsilos ienāk eleganta ārzemniece – itāļu
vīndara meita Stefānija...
ISBN 9789934153471.
Latviešu romāni.
Dinsbergs, E. Rīga jeb ziņģe par Rīgu un viņas dzīvi / E. Dinsbergs,
M. Reinbergs ; zinātniskā konsultante, ievada autore Ausma Cimdiņa
; māksliniece Līga Delvera ; arhaismu, retāk lietoto vārdu, vietu
rādītāju un komentāru autors Aleksandrs Jansons. - Rīga : Biedrība
"Atvērtās krātuves", 2017. - [Rīga] : Biedrība "Atvērtās krātuves",
[2017]. - [Rīga] : Masterprint. , ©2017. - 91 lpp. (2 lp. salocītas) :
ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . - Arhaismu
un retāk lietotu vārdu un vietu rādītājs: 78.-90. lpp. - Izdevums tiek
publicēts kā veltījums E. Dinsberga 200 gadu jubilejas atcerei.
Grāmatā Rīga aprakstīta iezīmīgā vēstures laikposmā, kad pilsēta 19.
gadsimta vidū no viduslaiku cietokšņa ar nocietinājuma vaļņiem kļūst
par modernu rūpniecības, ekonomisko un kultūras centru ar atvērta
tipa laikmetīgu pilsētplānojumu. Ziņģe par Rīgu veidota kā pastaiga
pa Rīgas pilsētu, tēlaini un detalizēti aprakstot pilsētas vietas (no
centra uz apkaimēm), ievērojamas ēkas, ielas un parkus, iedzīvotājus
un tradīcijas, kā arī tehnoloģiskos jaunievedumus pilsētas dzīvē,
cenšoties izskaidrot to darbību, tādējādi izglītojot tālaika lasītāju.
Grāmata papildināta ar senajiem 19. gadsimta attēliem un
skaidrojošo vārdnīcu - arhaismu, retāk lietotu vārdu un vietu rādītāju.
ISBN 9789934867002.
Latviešu dzeja. Latviešu valoda - Arhaismi.
Rīga (Latvija) - Dzeja. Rīga (Latvija) - Vēsture.
Glosāriji, vārdnīcas utt.
Eglītis, Anšlavs, 1906-1993. Homo novus : romāns / Anšlavs
Eglītis ; Viktora Hausmaņa pēcvārds un komentāri ; Ivara Vimbas
vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2017. - 436, [1] lpp. ;
20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Savu otro plašo prozas
darbu Anšlavs Eglītis nosaucis "Homo novus", kas nozīmē — jaunais
cilvēks, ko var attiecināt uz jauno mākslinieku, romāna galveno
varoni, Juri Upenāju, kas Rīgā iebrauc no Cesvaines puses. Rīga tiek
skatīta izbrīnas pilnu skatienu, bet ar laiku ar šī pilsēta kļūst par
svarīgu jaunā mākslinieka dzīves sastāvdaļu. Romāns parāda precīzi
fiksētu Rīgas 30. gadu ikdienas dzīvi, perfekti portretējot
galvaspilsētu un tās sabiedrību. A. Eglītis raksturo un apraksta 30.
gadu Rīgu, ļaujot lasītājam tajā sazīmēt pazīstamas vietas un ainas.
ISBN 9789934200939.
Latviešu romāni.
Jakubovska, Māra, 1964-. Ievu kalni, ievu lejas : romāns / Māra
Jakubovska ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Andras OttoHvoinskas ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze,
2017 (Rēzekne : Latgales druka). - Rīga : Lauku Avīze, 2017. Rēzekne : Latgales druka. , ©2017. - 170, [1] lpp. : ilustrācijas,
portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 6 (216). - Bibliogr.: [164.-171.]
lpp. - Šis romāns ir kārtējais cieņas un mīlestības apliecinājums
laukiem. Trīs burvīgas, apņēmīgas un enerģiskas, taču jau krietnos
gados esošas māsas dodas uz laukiem – atjaunot "Ievkalnus" – tēva
mājas. Trijotnes vecais un daudz pieredzējušais braucamrīks
piekrauts līdz griestiem ar paunām un vīstokļiem. Diemžēl māsām
jāsaskaras arī ar ne mazums šķēršļiem.
ISBN 9789934153211.
Latviešu romāni.
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Johansons, Pāvils. Paisums un bēgums : dzejoļu izlase / Pāvils
Johansons ; redaktors un ievada autors Jānis Rokpelnis ; dizains:
Armands Zelčs. - Rīga : Neputns, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 133
lpp. ; 22 cm. - Zviedrijā dzīvojošais latviešu dzejnieks P. Johansons
bijis aktieris, korists, atdzejotājs, literatūras popularizētājs. Visvairāk
viņu piesaista mūzika - kopš 1960. gadiem viņs sacer dziesmas ar
saviem un citu latviešu dzejnieku vārdiem. Grāmatā apkopota gandrīz
pusgadsimta laikā radītu dzejoļu izlase. Pamīšus ar liriskiem motīviem
lasāmi dzejoļi ar asu sabiedrisku ievirzi, nopietnība mijas ar humoru,
arī absurdu.
ISBN 9789934565021.
Latviešu dzeja.
Judina, Dace, 1970-. Gredzens : Kalēju - Nordenu dzimtu stāsts /
Dace Judina ; Arturs Nīmanis, vāka dizains un mākslinieciskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore
Evelīna Zilgalve ; foto: Dace Judina, Krists Čaupals, Varis Eversons,
Matīss Markovskis. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - Rīga : Lauku Avīze,
[2017]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , 2017. - 235, [4]
lpp. : ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas ; 21 cm. - (Latvijas
simtgades romāni ; Otrā grāmata). - Katrīnas un Mārtiņa attiecības
nonākušas krīzes punktā, tomēr viņa piekrīt ielūgumam piedalīties
lielajā rudens ražas talkā un Kalēju dzimtas saietā. Kates atrastais
sudraba gredzens iekustina neapturamu pagātnes notikumu lavīnu.
Nekas nav tā, kā šķitis no malas. Kalēju skapjos grab krietns pulks
baismīgu skeletu, kas varētu atklāt gadu desmitiem un simtiem rūpīgi
slēpto patiesību par varmācību, nodevību, alkatību, nāvējošām
kaislībām... un arī par mīlestību. - "Šī ir cikla "Latvijas simtgades
romāni" otrā grāmata. Top turpinājums – "Kad klusums kliedz"" -vāka 4. lpp. . - Dzimtas sāga "Gredzens" ir grāmatas "Septiņi vakari"
turpinājums.
ISBN 9789934153419.
Latviešu romāni. Ģimenes sāgas, latviešu.
Latvietis, Indriķis. Bailes : [romāns] / Indriķis Latvietis. - Rīga :
Apgāds Mantojums, [2017]. - 267, [3] lpp. - Romāns “Bailes”
viennozīmīgi ir trilleris. Tam ir aizraujošs sižets un ne uz mirkli
nepamet vēlme uzzināt, kas tad tomēr notika patiesībā un kas
atklāsies nākošajās nodaļās. Vai advokāts Andris Rūtups mira dabiskā
nāvē, vai viņam vispār varēja būt legāls ierocis, un kāpēc izbeigtajā
krimināllietā par viņa nāves apstākļiem ir virkne mīklainu faktu? Ja tā
tomēr bija slepkavība, vai varētu būt, ka to pasūtīja Aivars Embergs?
Kāpēc lai kāds tā rīkotos, zinot, ka advokātam dzīvot tāpat ir atlicis
pavisam nedaudz un kāds tam visam sakars ar čekas maisiem, to vai
citu mūsu valsts prezidentu un ekspremjeru? Kāpēc Satversmes
aizsardzības birojs un tā vadītājs, visādi izlokoties un pat klaji
ignorējot likumdevēja gribu, čekas maisus tik cītīgi slēpj pat no
zinātniekiem, kuriem likums ir uzlicis pienākumu tos pētīt. Viegli
atpazīstamo personāžu skaits grāmatā ir tik liels, ka tos būtu pat lieki
censties visus uzskaitīt un nešaubīgi daudzi uzskatīs, ka viņu apraksti
ir pārsteidzoši precīzi. Tik precīzi, ka reizēm rodas jautājums – kā
viens autors var tik daudz zināt un tik labi pazīt tik daudz Latvijas
publiskās un drošības iestāžu personas. Daudzas personas aprakstītas
ar nesaudzīgu tiešumu un valodā, kādu patiesi mēdz lietot tas vai cits
grāmatas varonis, kura mutē šie vārdi ir ielikti. Aina ne vienmēr ir
patīkama, it īpaši jau dažiem prototipiem. Nav brīnums, ka grāmatas
autors ir vēlējies palikt anonīms. Kopumā trilleris “Bailes” ir
interesanta lasāmviela visiem, kas ir sekojuši Latvijas politikai
pēdējās desmitgadēs un saskārušies ar pretīgi smirdīgo Latvijas
politikas, žurnālistikas un specdienestu virtuvi.
ISBN 9789984823348.
Latviešu romāni. Detektīvromāni, latviešu.
Līce, Anda, 1941-. Paldies, ka uzmodināji! : redzējumi un dzejoļi /
Anda Līce ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : NT klasika, 2017. [Rīga] : NT Klasika, [2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. 214, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Ir sarmots rīts, bet kādam citam
– maija, vēl kādam Zāļu dienas vainagots vai lapu zelta klāts. Kāds
tevi vārdā sauc un nevar nepaklausīt... Jaunajā krājumā apkopoti
Andas Līces redzējumi un dzejoļi.
ISBN 9789934857058.
Latviešu proza. Latviešu dzeja.
Mārtuža, Eva, 1954-. Langobardi : romāns / Eva Mārtuža ;
redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Anitas
Jansones-Zirnītes ilustrācijas ; Sergejs Akurāters, foto. - Rīga :
Latvijas Mediji, 2017 (Rēzekne : Latgales druka). - Rīga : Latvijas
Mediji, [2017]. - Rēzekne : Latgales druka. , 2017. - 238 lpp. :
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ilustrācijas, portrets ; 19 cm. - (Lata romāns ; 8 (218). Bibliogrāfija: [239.] lpp. - E. Mārtužas romāns veidots kriptotrillera
žanrā. Tas tapis, iedvesmojoties no vēstures faktiem. Pie
mākslinieces Zanes mājās Burtnieku ezera krastā ierodas jauns
vīrietis un kopā ar viņas mīļākā vēstulēm iedod palielu saini. Vēstules
ir dārgas atmiņas, taču vīrietis aicina kopā ar viņu doties uz slimnīcu
pie saiņa sūtītāja – Zanes mīļotā vīrieša tēva. Tagadnes norises
savērpjas un saaužas kopā ar vēstures notikumiem, Zane un viņas
meita iemestas trauksmainu meklējumu epicentrā. Iespējams, tieši
viņām būs lemts uzzināt, kā senā Langobardu valsts saistīta ar
Latviju. - "Romāns veidots kā kriptotrilleris" -- uz grāmatas pēdējā
vāka.
ISBN 9789934153587.
Latviešu romāni. Psiholoģiskās spriedzes proza, latviešu.
Burtnieki (Burtnieku novads, Latvija).
Sēja, Ludvigs, 1885-1962. Es pazīstu vairs tikai sevi : diplomāta
dienasgrāmata un memuāri: 1941-1961 / Ludvigs Sēja ; māksliniece
Aija Andžāne ; ievads, fotoattēlu un dokumentu atlase un
sakārtojums: Dr.hist. Uldis Neiburgs ; komentāri: Dr.hist. Juris
Ciganovs, Dr.hist. Jānis Ķeruss ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane
; literārā redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - Rīga :
Lauku Avīze, [2017]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2017. - 573, [2] lpp.,
16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm.
- Ludviga Sējas dienasgrāmatas un memuāru pirmpublicējums ir
stāsts par Latviju un ticību brīvībai. Ludvigs Sēja (1885–1962) –
diplomāts, ārlietu ministrs, Latvijas pārstāvis ASV, Lielbritānijā un
Lietuvā. 1922. gadā sekmēja Latvijas de iure atzīšanu no ASV puses.
Starpkaru posmā centās panākt ciešāku sadarbību Baltijas valstu
starpā. Vācu okupācijas laikā iesaistījās pretošanās kustībā kā
Latvijas Centrālās padomes ģenerālsekretārs. 1944.–1951. gadā
atradās nacistu un komunistu apcietinājumā Rīgas Centrālcietumā,
Štuthofas koncentrācijas nometnē, Lubjankas un Lefortovas cietumā
un citās ieslodzījuma vietās. Pēc atgriešanās no nometinājuma Komi
APSR 1958. gadā Latvijā strādāja par valodu skolotāju un tulkotāju.
Saturs: Diplomāts Ludvigs Sēja padomju un nacistu cietumos
un soda nometnēs / Uldis Neiburgs. Dienasgrāmata 1941-1944.
Memuāri. Nāves ēnas ielejā 1955-1961.
ISBN 9789934152894.
Diplomāti - Latvija. Politiskie ieslodzītie - Latvija.
Biogrāfijas.
Švāgers, Reinholds Mārtiņš, 1925-1969. Mani karavīra
piedzīvojumi : leģionāra dienasgrāmata / Reinholds Mārtiņš Švāgers ;
atbildīgā redaktore Marija Leščinska ; literārā redaktore Ineta
Strazdiņa ; priekšvārda autors Jānis Tomaševskis. - Rīga : JLV, 2017.
- 189, [2] lpp., 2 nenumurētas lp. ielīmes : faksimili, karte, portrets ;
20 cm. - (Varoņu grāmata). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. Grāmata stāsta par jauna latviešu vīrieša kara un gūsta gaitām.
Reinholds Mārtiņš Švāgers, deviņpadsmit gadu vecumā iesaukts
Latviešu leģionā, ir viens no maziem zobratiņiem vairāku miljonu
lielajos Vācijas bruņotajos spēkos, kas Eiropā nonākuši bezdibeņa
malā, tomēr izmisīgi cenšas divās frontēs cīnīties pret Padomju
Savienības Sarkano armiju un tās sabiedrotajiem - Rietumu
sabiedroto apvienotajām armijām. "Apmācības un sagatavošanās
braukšanai uz Čehoslovākiju. Izdeva kukuli maizes, desas, sviestu un
sieru. Prieks arī, ka varbūt tiksim pie labākiem dzīves apstākļiem",
vienlaikus skaudras un savā tiešumā pat nedaudz komiskas ir jaunā
vīrieša kara piezīmes, ko viņš vēlākajos gados papildinājis ar
detalizēti pierakstītām ēdienu receptēm. - "Latvijai 100"-Priekštitullapā. . - Vāka noformējumam izmantots Reinholda Mārtiņa
Švāgera zīmējums.
ISBN 9789934200847.
Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Atmiņas, latviešu. Vēsturiskā
proza, latviešu. Kulinārija.
Biogrāfijas.
Ulberga, Kristīne. Tur : romāns / Kristīne Ulberga ; redaktore
Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; foto: Didzis Erra ;
Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. [Rīga] : Dienas Grāmata, [2017]. , ©2017. - 244, [3] lpp. ; 22 cm. (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; XI). - “Šī ir grāmata par teritoriju, kur
pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados — okupācijas stagnācijas
zenītā – bija iespējams uzturēties ikvienam. Ja vien cilvēks spēja
izdarīt izvēli. Alternatīvā dzīve kā brīvības ilūzija, iekšējā dzīve — kā
brīvības slēdzene. Grāmata, kas nerotaļājas ar laikmeta ainiņām un
butaforiju, bet ietiecas cilvēka pamatos, būtībā.'' Gundega Repše. . -
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Romāna darbība notiek astoņdesmitajos gados Latvijā, kad gaisā ir
jaušamas pārmaiņas, bet padomju režīms joprojām strādā pret
cilvēkiem un viņu iespējām. Ir aizliegts pulcēties un darīt to, kas sirdij
tuvs, bet neatbilstīgs padomju ideoloģijai. Darbā ir vairākas paralēlas
sižeta līnijas. - Pēcvārds latviešu un angļu val. - Vēstures romānu
sērija MĒS. Latvija, XX gadsimts--uz grāmatas vāka.
ISBN 9789934546419.
Vēsturiskā proza, latviešu.
Vanaga, Melānija, 1905-1997. Dvēseļu pulcēšana / Melānija
Vanaga ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Ivara Vimbas vāka
grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2017]. , ©2017. - 311, [1]
lpp., 16 lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. - Grāmata ir vēstījums par
M. Vanagas (1905-1997) dzīves skaistākajiem mirkļiem - par mūža
lielo mīlestību, par dēla piedzimšanu. Turpinās arī apraksts par kora
"Dziesmuvara" kāpšanu slavas kalnā. Vienlaikus tas ir arī vēstījums
par Latvijas valsts attīstību, ietverot arī 1934. gada 15. maija
notikumus. Grāmatas centrā izvirzās Aleksandra Vanaga personība,
dots ieskats viņa dzimtas - Lietuvas Vanagu vēsturē.
. Iedzīvoju pasakā.
ISBN 9789934201097.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Veidenbaums, Eduards, 1867-1892. Par spīti grūtiem laikiem :
dzejas izlase / Eduards Veidenbaums ; krājumu sakārtojusi Dr. philol.
Sandra Ratniece ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; vāka
mākslinieciskā noformējuma autors Emīls Garjānis. - Rīga : Jumava,
2017. - 53, [3] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. - Komponistu dziesmas
ar Eduarda Veidenbauma vārdiem: 50. - [51]. lpp. - Grāmata "Par
spīti grūtiem laikiem" ir dzejas izlase, kurā ietverti Eduarda
Veidenbauma dzejoļi, kurus savā mūzikā ir izmantojuši tādi pazīstami
komponisti kā Imants Kalniņš, Juris Kulakovs, Jānis Lūsēns un
dzaudzi citi. - Priekšvārdā: Knuta Skujenieka dzeja. . - "Latvijai 100"
-- Priekštitullapā.
Saturā: Katram savs un visiem viens / Knuts Skujenieks.
Eduarda Veidenbauma dzīvojamā platība / Knuts Skujenieks. Kas,
staigājot pa košām puķu lejām... ; Reiz zaļoja jaunība, cerības
plauka. ; Ak, lakstīgala, nedziedi... ; Pa laukiem jau ziedonis dvašo...
; Pie neskaidrās Mētras... ; Jau ziediem rotātas pļavas... ; Es atminos
rožainos laikus... ; Sniegs no laukiem projām steidzas... ; Upes malā
liepas ēno... ; Domāju es domas dziļas... ; Par spīti grūtiem laikiem...
; Iedzer, brāli! Ātrām kājām... ; Es domāju, ka pasaulē... ; Daudz
varam runāt un spriest... ; Vēl desmit divdesmit gadu... ; Viss ir joks,
par visu smejies... ; Ja gribi tik pie labas vietas... ; Kuļos es kā pliks
pa nātrām... ; Ej un dzenies tik pēc naudas... ; Kam velti dārgo laiku
tērē... ; Nost reiz skumību metīšu tumšo... ; Tumsa un migla... ; Kad
niknas vētras dzīvei postu draud... ; Pa dubļainām ielām līst lietus,
vēji šņāc... ; Pēc goda, pēc varas, pēc mantas... ; Viens otru par
muļķi, par nekrietnu sauc... ; Dažs visu mūžu nomocās, sev
mantas... ; Rau, svētku eglīte tik koši... ; Kā gulbji balti padebeši
iet...
ISBN 9789934201042.
Latviešu dzeja.
Zīle, Monika, 1941-. Ar tādām neprecas : romāns / Monika Zīle ;
Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga
: Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2017. - 223, [1] lpp.
; 21 cm. - Laura ierodas Druvkalnē pieskatīt vasaras ceļojumā
aizbraukušās krustmātes māju un atkopties pēc ilggadēju attiecību
iziršanas, kam līdzi nācis darba zaudējums. Viņa pat iztēloties nespēj,
kādas likteņa sviras iedarbinās sīks pakalpojums svešam izskatīgam
vīrietim un cik grodi abu gaitas jau drīz savīs vairāki neparedzēti
gadījumi. Taču Lauras vasarai mazpilsētā un bildinājuma gredzena
dārgakmenim noteikti pietrūkstu spožuma bez draudzenes Ringoldas,
vecās kaimiņienes Josta (Posta) kundzes, policista Romualda Pūkaiņa
un krustmātes pagrabu izdemolējušajiem dimantu meklētājiem...
ISBN 9789934066290.
Latviešu romāni.
Ziedonis, Imants, 1933-2013. Colorful Tales / Imants Ziedonis ;
translated by Ieva Lešinska ; illustrations by Dina Danosa (p. 53),
Elīna Ģibiete (p. 25), Laura Krūmiņa (p. 13), Rebeka Lukošus (p. 59),
Aleksejs Naumovs (p.41) [un vēl 6 ilustratori] ; cover and interior
design by Aivars Sprūdžs ; literary editor Lawrence Schimel. - Rīga :
Jumava, 2017. - Riga : Jumava, [2017]. - 63, [1] lpp. : ilustrācijas ;
21 x 20 cm. - Imanta Ziedoņa "Krāsainas pasakas" ir 11 pasaku
izlase, kas paredzēta visu vecumu bērniem. Grāmatas ilustrācijas
veidojuši 11 talantīgi latviešu mākslinieki — LMA pasniedzēji un

studenti. - Jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.:
Krāsainās pasakas. - Ilustratori arī: Anita Rupeika (p. 9), Dārta
Stafecka (p. 17), Vivianna Maria Staņislavska (p. 21), Lote Vilma
Vītiņa (p. 29), Kristaps Zariņš (p. 35), Zane Zlemeša (p. 49).
Saturs: The White Fairy Tale ; The Yellow Fairy Tale ; The
Brown Fairy Tale ; The Blue Fairy Tale ; The Black Fairy Tale ; The
Red Fairy Tale ; The Purple Fairy Tale ; The Green Fairy Tale ; The
Gray Fairy Tale ; The Polychromatic Fairy Tale ; The Amber Fairy
Tale.
ISBN 9789934201035.
Literārās pasakas, latviešu. Bērnu stāsti, latviešu.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Aberkrombijs, Džo.
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Sašķeltā jūra : triloģija / Džo Aberkrombijs ;
no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; vāka dizainu adaptēja
Ilze Isaka ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017
(Jelgavas tipogrāfija). - 463, [1] lpp. : karte. - Galvenā varone ir 16
gadus vecā Dzelksne – kareivīga, ātra, spēcīga un nežēlīga meitene.
"Viņa ir kā skabarga pasaulei pakaļā", saka Brands – jauneklis, kura
dzīves moto ir "Dari labu, turies gaismā." Liktenis Dzelksni ievilina
bīstamos notikumos, viņa nonāk uz Dienvidvēja – Tēva Jārvi kuģa.
Nogurdinošajā ceļojumā viņai blakus stāv jaunais karavīrs Brands,
kurš ienīst slepkavošanu. Taču arī "gaismā turēšanās" īpašos brīžos
prasa drosmi, reizēm ne mazāku kā zobena cilāšana. - 10.-12.kl. Oriģ. nos.: Half the World. - "Puspasaules" ir fantāzijas žanra
triloģijas "Sašķeltā jūra" otrā grāmata.
2.daļa. Puspasaules.
ISBN 9789934064203.
Jaunatnes proza, angļu. Fantastiskā proza.
Āreleida, Kai. Pilsētu dedzināšana : romāns / Kai Āreleida ; no
igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; Induļa Matisona vāka
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ;
literārā redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - Rīga :
Lauku Avīze, [2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 333,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - XX gadsimta 50. un 60. gadu Taru.
Nodegusi pilsēta, sadegušas dzīves. Maza meitene, kas skatās pa
atslēgas caurumiem. Vēlu rudenī ierodoties vasarnīcā, Tīna atklāj, ka
viņas prombūtnes laikā māja ir apzagta un līdz ar aiznestajām lietām
nozudis arī tēva portrets. Tukšā vieta pie sienas atsauc atmiņā
bērnību un pēckara gadu Tartu, kur starp krāsmatām par zudušajiem
neatkarības gadiem atgādināja studentu korporācijas lepnā ēka, bet
ar komunālā dzīvokļa ikdienu konstatēja Vunderliha kundzes
brīnumainie stāsti. Pieaugušo attiecības un lēmumi meitenes dzīvē
ievieš pārmaiņas, kas atstāj pēdas visā viņas turpmākajā dzīvē. Tikai
pieaugusi Tīna saprot, ka no atmiņām nav iespējams aizbēgt. Katram
noslēpumam vismaz reizi vajadzīgs kāds, kas to uzklausa. - Oriģ.
nos.: Linnade põletamine.
ISBN 9789934153327.
Igauņu romāni.
Boida, Hilarija. Kad tu atkal nāksi : romāns / Hilarija Boida ; no
angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains Artūrs Zariņš ;
redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2017. - Rīga :
Kontinents, [2017]. - [Rīga] : PNB Print. , 2017. - 397 lpp. ; 21 cm. (Pasaules Bestsellers). - Kad pirms vairākiem gadiem valdzinošais
Fins - pievilcīgs, azartisks alpīnists un sieviešu mīlulis - pievērsa
uzmanību tieši Florai, viņa nespēja tam noticēt. Abu mīlestība
izvērsās kaislīga, elpu aizraujoša. Flora domāja, ka ir atradusi vīrieti,
ar kuru pavadīt kopā visu mūžu. Tomēr kādudien Fins pazuda bez
vēsts... - Oriģ. nos.: When You Walked Back Into My Life.
ISBN 9789984358741.
Angļu romāni.
Boljē, Batists. Tūkstots un viena nakts ātrās palīdzības nodaļā /
Batists Boljē ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore
Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Poligrāfists. Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. , ©2017. - 298, [3] lpp. ; 20 cm. 1000 un 1 stāsts vienas nedēļas garumā, kas pierakstīti vai uzklausīti
kādā nelielas pilsētas slimnīcā. Šie stāsti izklaidē, liek aizdomāties vai
just līdzi –atkarībā no personiskās pieredzes vai humora izjūtas, vai
konkrētā brīža noskaņojuma... - Oriģ. nos.: Alors voilà: les mille et
une nuit des Urgences.
ISBN 9789934067754.
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Franču romāni. Neatliekamās medicīnas ārsti - Daiļliteratūra.
Ārsts un pacients - Daiļliteratūra.
Brauns, Sergejs. Viņpus pagātnes / Sergejs Brauns ; no krievu
valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; literārā konsultante Raita Saleniece
; mākslinieciskais noformējums Rihards Delvers ; priekšvārda autors
Jurijs Kolkers. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 293, [2] lpp. + il.
- Bijušais rīdzinieks, filozofijas doktors unn biotehnoloģiju profesors
Sergejs Brauns (1941) šajā grāmatā atceras savu bērnību un jaunību,
kas aizritējusi utopiskās reliģijas - komunisma ēnā, stāsta par dzīvi
Latvijā un Sibīrijā, par izsūtījumu un atgriešanos dzimtenē, par
brīnišķīgiem cilvēkiem, ar kuriem liktenis viņu savedis kopā, un dalās
apcerēs par Dievu, mākslu, filozofiju un 20. gadsimta samezgloto
vēsturi. - Oriģ. nos.: За рубежом былого / Сергей Браун.
ISBN 9789984236438 : cietos vākos.
Biogrāfijas. Autobiogrāfiskā proza, krievu. Deportācijas.
Hantere, Ērina. Klanu kaķi / Ērina Hantere ; no angļu valodas
tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 367, [1] lpp. - Pašā meža sirdī jau
gadsimtiem ilgi cits ar citu cenšas sadzīvot četru dažādu klanu kaķi,
taču pārmaiņu vēji draud izjaukt šo trauslo harmoniju. Ugunssirds
tagad ir Pērkona klana kaķis. Rudais karotājs jūt, ka mežā uzglūn
nezināmas briesmas - un varbūt daudz tuvāk, nekā visiem šķiet.
Upes klana kaķus dara nemierīgus ziemas tuvošanās, bet Vēja klans
ir zaudējis spēkus un tiek apdraudēts no visām pusēm. Kad spriedze
pāraug eksplozīvā konfliktā, Ugunssirdij jāpieredz ne tikai
nenovēršama cīņa, bet arī sava klana biedra nodevība. - 7.-9. kl. Oriģ. nos.: Warrior Cats: Fire And Ice.
2. Uguns un ledus.
ISBN 9789934057946.
Kaķi - Literatūra jauniešiem. Jaunatnes proza, amerikāņu.
Hantere, Ērina. Klanu kaķi / Ērina Hantere ; no angļu valodas
tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017. - 352 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 7.-9.kl.
3. Noslēpumu mežs.
ISBN 9789934069529.
Fantastiskā proza, amerikāņu. Jaunatnes proza, amerikāņu.
Kaķi - Daiļliteratūra bērniem.
Kalvīno, Italo. Neredzamās pilsētas : romāns / Italo Kalvīno ; no
itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; ilustrācijas: Elīna Brasliņa ;
literārais redaktors Arturs Hansons ; dizains: Anna Aizsilniece. - Rīga
: Neputns, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 142 lpp. : ilustrācijas,
portrets ; 22 cm. - Grāmatas tapšanu iedvesmojis venēciešu ceļotāja
un diplomāta Marko Polo (1254–1324) darbs Il Milione, saukts arī par
“Brīnumu grāmatu”, viens no ietekmīgākajiem tekstiem Eiropas
literatūras (un ne tikai) vēsturē. Kalvīno īsromānā mijas Marko Polo
sarunas ar mongoļu hanu Hubilaju un deviņās kopās sagrupēti
piecdesmit piecu iedomātu pilsētu apraksti, kas izkārtoti atbilstoši
stingrai struktūrai. - Oriģinālnosaukums: Le città invisibili.
ISBN 9789934565144.
Itāliešu romāni.
Kellija, Ketija. Tikai starp māsām : romāns / Ketija Kellija ; no
angļu valodas tulkojusi Dina Karkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš ;
redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017. - Rīga :
Kontinents, [2017]. - Rīga : PNB Print. , 2017. - 509, [1] lpp. ; 21
cm. - (Pasaules bestsellers). - Romāns atklāj sievietes mīlestības
dziedējošo spēku un drosmi ieskatīties acīs pagātnes notikumiem, lai
ar jaunu elpu dzīvotu šeit un tagad.
ISBN 9789984358710.
Īru romāni. Īru romāni (angļu valoda).
Krofta, Ketrina. Kamēr tu gulēji : romāns / Ketrina Krofta ; no
angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ;
redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2017. - Rīga :
Kontinents, [2017]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2017. - 395, [1] lpp.
; 21 cm. - Meli un noslēpumi ir tikšķošas bumbas ar laika degli, kas
gaida brīdi, kad varēs nodarīt vislielākos postījumus... Tara Logana
negaidīti pamostas svešā gultā. Viņa neatceras, kā tur nokļuvusi, un
vīrietis viņai līdzās nav viņas vīrs. Turklāt viņš nepārprotami ir miris...
Vēl vakar dzīve bija perfekta. Šodien viss jau ir meli. - Oriģ. nos.:
While You Were Sleeping.
ISBN 9789984358734.
Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.
Kutzē, Dž. M. Jēzus bērnība / Dž.M. Kutzē ; no angļu valodas
tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Aija Lāce. - Ķekava : Lasītava,
2017. - Ķekava : Lasītava, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
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©2017. - 309, [1] lpp. ; 22 cm. - "Jēzus bērnība'' nebūt nav kārtējā
mūslaiku prozas variācija par evanģēliju tēmu. Tāpat Kutzē nerunā
par reliģiju un pat ne par ticību. Būtībā šis pirmajā acu uzmetienā it
kā vienkāršais un aizkustinošais stāsts ir ārkārtīgi sarežģīta metafora,
kas ietver sevī esamību slānu slāņiem, turklāt šie slāņi ir
neatšķetināmi sajaukušies un pārklājušies. - Titullapā izdevējziņas:
las.ām.
ISBN 9789934866449.
Dienvidafrikāņu romāni (angļu valoda). Bēgļi - Latvija Daiļliteratūra.
Luika, Vīvi. ēnu teātris : romāns / Viivi Luik (Vīvi Luika) ; no igauņu
valodas tulkojusi, ievada autore Rūta Karma ; redaktore Aija Lāce ;
Zigmunda Lapsas vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2017. - Rīga :
Mansards, 2017. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 283, [2]
lpp. ; 20 cm. - "Ēnu teātris" no mūža ainām veido "skaistu, raibu
kamolu", tas rāda dzīvi kā svētceļojumu uz Romu, kur viss lēni un
grūti, taču nenovēršami iegūst savu vietu un jēgu, bet cilvēks briedumu, viedumu, vienkāršību, galu galā - pats sevi. Oriģinālnosakumus: Varjuteater. - 2011. gadā - Igaunijas Republikas
kultūras balva; arī balva par labāko ceļojumu literatūras darbu.
ISBN 9789934121753.
Igauņu romāni. Autobiogrāfiskā proza, igauņu.
Roma (Itālija) - Daiļliteratūra.
Parisa, B. A. Aiz slēgtām durvīm : romāns / B. A. Parisa ; no angļu
valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Kristīne Kupce ; vāka
dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (A/s
Poligrāfists). - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Poligrāfists. - 269,
[2] lpp. - (Zvaigznes trilleris). - Perfekta laulība? Vai tomēr perfekti
meli? Ikviens pazīst kādu laulātu pāri, kuri ir līdzīgi Džekam un
Greisai. Viņš ir tik izskatīgs un bagāts, viņai piemīt šarms un
elegance. Viņš ir pieprasīts advokāts, kurš līdz šim vēl nav zaudējis
nevienā tiesas prāvā, viņa ir lieliska mājasmāte, talantīga dārzkope
un pavāre, turklāt rūpējas arī par slimo māsu. Ar savu saskanīgo
šarmu un smalko vakariņu gaisotni viņi apbur ikvienu, kas viesojies
viņu mājās. Un jūs labprāt iepazītos ar Greisu tuvāk. Tomēr tas
praktiski nav iespējams, jo kļūst skaidrs, ka Džeks un Greisa ir
nešķirami. Kāds to varbūt sauks par patiesu mīlestību. Citi,
iespējams, brīnīsies, kāpēc Greisa nekad neatbild uz telefona
zvaniem. Vai arī kāpēc Greisai nekad nav laiks tikties, lai kopīgi
iedzertu kafiju, – viņa taču nekur nestrādā! Un diez kāpēc viņai nekad
nekā nav līdzi, kad viņa ir izgājusi no mājas? Pat ne pildspalvas. Un
kāpēc pie visiem mājas pirmā stāva logiem ir tik sarežģīti metāla
drošības slēģi? Un kāds, iespējams, aizdomāsies par to, kas notiek
šajā namā pēc tam, kad vakariņu viesi ir aizgājuši un ārdurvis –
aizslēgtas... - Oriģ. nos.: Behind Closed Doors.
ISBN 9789934067075.
Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.
Puertolā, Romēns. Meitenīte, kas norija mākoni Eifeļa torņa lielumā
: romāns / Romēns Puertolā ; no franču valodas tulkojusi Astra
Skrābane ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2017. - 221,
[2] lpp. ; 21 cm. - Providence Dipuā pošas lidojumam uz Maroku, lai
atvestu mājās uz Franciju mazo Zaheru, kuru nolēmusi adoptēt.
Sasodītais Islandes vulkāns izjauc šo ieceri, un tā sākas viņas
negaidītu pārsteigumu pilnais ceļojums no Parīzes uz Marrakēšu, kurā
Providence sastop gan Baraku Obamu, gan Sahāras berberus... Oriģ. nos.: La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la
tour Eiffel.
ISBN 9789934061042.
Franču romāni.
Robertsa, Nora. Kad saulriets noskūpsta debesis : romāns / Nora
Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains
Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2017. Rīga : Kontinents, [2017]. - Rīga : PNB Print. , ©2017. - 510, [1] lpp.
; 21 cm. - Bodīnes nams ir idilliska vieta pilsētas nogurdinātajiem. Šis
uzņēmums ir Longbovu dzimtas lepnums, kas tai dāvājis prāvus
ienākumus un apkārtnes iedzīvotāju cieņu. Tikai retais nojauš, kādi
noslēpumi un traģēdijas slēpjas aiz šķietami laimīgās ģimenes mājas
durvīm... - Oriģ. nos.: Come Sundown. - Romāns iznācis Amerikā
2017. gada 30. maijā un jau šobrīd ieņem pirmo vietu NEW YORK
TIMES bestselleru sarakstā.
ISBN 9789984358727.
Amerikāņu romāni.
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Rūnija, Dženija. Sarkanā Džoana : [spiegu romāns] / Dženija
Rūnija ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims ; vāka dizainu
adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2017]. - 381, [1] lpp. - Slavenākās padomju spiedzes Melitas
Norvudas dzīvesstāsts bija impulsss romānam, kurā apbrīnojami dzīvi
atainots sievietes liktenis 20. gadsimta sarežģītajā politiskajā
situācijā - naidīgu varu sašķeltajā Eiropā, kur aukstā kara laikā nebija
noteiktas robežas starp draugu un ienaidnieku, meliem un
patiesību.Oriģ. nos. Red Joan.
ISBN 9789934064234.
Spiegu stāsti, angļu. Spiedzes - Padomju Savienība Daiļliteratūra. Spiegošana - Daiļliteratūra.
Rūnij Kurtils de Sandrā, Gatjēns. D'Artanjana dzīvesstāsts /
Gatjēns Kurtils de Sandrā ; no franču valodas tulkojusi un
priekšvārdu sarakstījusi Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes
mākslinieciskā izveide. - Jūrmala : Apgāds "Daugava", 2017. [Jūrmala] : Apgāds "Daugava", 2017. - Rēzekne : Latgales druka. ,
2017. - 231 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - D'Artanjana vārds droši vien
ir pazīstams mums visiem - no Aleksandra Dimā romāna par trim
musketieriem, no filmām un teātra izrādēm. Šis izdevums parāda
viņa īsto dzīves gājumu, kurā netrūkst piedzīvojumu un it īpaši mīlas
dēku. Patiesībā visas nepatikšanas viņa mūžā radušās sieviešu dēļ.
Interesanti, ka viņš parasti nesauc šīs dāmas vārdā, tādēļ vēsturei tās
palikušas nezināmas, izņēmums ir tikai milēdija. Karaļa un kardināla
Mazarīni labvēlība šo izveicīgo galminieku vienmēr paglāba no
sprukām, pat no cietuma, viņš lieliski pārzinājis augstāko aprindu
intrigas un allaž lūkojis pēc bagāta guvuma, pie kura tā arī nav ticis. Oriģinālnosaukums: Mémoires de d'Artagnan.
ISBN 9789984411125.
Karavīri - Francija. Autobiogrāfiskā proza, franču. Biogrāfiskā
proza, franču. Muižniecība - Latvija.
Francija - Vēsture - 1643-1715.
Biogrāfijas.
Sanajevs, Pāvels. Apglabājiet mani aiz grīdlīstes : romāns / Pāvels
Sanajevs ; no krievu valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; māksliniece
Elīna Vītola. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017 (Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija). - 220, [3] lpp. - Kinorežisors un scenārists, slavenais
krievu aktieru dinastijas pārstāvis Pāvels Sanajevs (1969) šo
grāmatu, kas iznāca 2003. gadā, veltījis savam audžutēvam,
leģendārajam aktierim Rolānam Bikovam. Šis lielā mērā
autobiogrāfiskais stāsts par puisīti Sašu, ko audzina vecvecāki, par
laimīgo un reizē murgaino padomju bērnību, par attiecībām, mīlestību
un nemācēšanu mīlēt izraisīja īstu vētru grāmatu tirgū un medijos,
kas nav rimusi joprojām. - Oriģ. nos.: Похороните меня за
плинтусом. - Veltīts Rolānam Bikovam.
ISBN 9789984236506.
Krievu romāni.
Santopolo, Džila. Gaisma, kuru mēs pazaudējām : romāns / Džila
Santopolo ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains
Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2017]. [Rīga] : PNB Print. , ©2017. - 383, [1] lpp. ; 21 cm. - Lūsijas dzīvē
gaidāmas nopietnas pārmaiņas. Pirms sieviete pieņem galīgo
lēmumu, ir jāizstāsta viņas - viņu abu - stāsts no paša sākuma. Tā
bija diena, kad cilvēces sirds saplīsa sīkās lauskās, - diena, kad Lūsija
un Geibs viens otrā neprātīgi iemīlējās. Šī mīlestība bija kā stihija,
kuras spēks ļāva abiem kopā piepildīt savus sapņus, kāpt augšup pa
karjeras kāpnēm un sajust sev visu pasauli pie kājām. Šī mīlestība
bija kā stihija, kas spējīga sacelt vētru un postīt. Un tā arī postīja.
Tomēr, lai kur arī Lūsija un Geibs atrastos, viņu dvēseles turpina
tiekties viens otram pretim - kā mūžīga saruna, kas nepārtrūkst līdz
pēdējam sirdspukstam. - Oriģ. nos.: The Light We Lost. - Divas
dzīves, divas mīlestības, viena izvēle--uz grāmatas vāka.
ISBN 9789984358703.
Amerikāņu romāni.
Simses, Mērija. Mīlestības un gramatikas likumi : romāns / Mērija
Simses ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; vāka dizainu
adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Apgāds
Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 365, [1] lpp. Rakstniece Greisa Hemonda, gramatikas guru, kurai piemīt izcila
spēja pamanīt citu pieļautās kļūdas, līdz šim tā arī nav atradusi veidu,
kā labot pašas pieļautās. Kad Greisas dzīvē ir samilzušas problēmas,
viņa rod patvērumu dzimtajā pilsētā Dorsetā Konektikutā. Lai gan
sākotnēji brauciens bija iecerēts tikai kā neilga viesošanās pie
vecākiem, pamazām tas izvēršas par kaut ko daudz nozīmīgāku, jo
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Greisa saprot, ka pirms nākotnes plānu kalšanas jāizvērtē un
jāpieņem pagātnes notikumi. Dorsetā Greisa satop gan jaunības
dienu mīlestību Pīteru, kurš nu kļuvis par slavenu režisoru Holivudā,
gan vietējā veikalnieka pievilcīgo dēlu Miču un pēkšņi attopas izvēles
priekšā - spožas un veiksmīgas dzīves perspektīva vai ierastās vides
valdzinājums. Greisai jāizšķiras... - Oriģ. nos.: The Rules of Love and
Grammar.
ISBN 9789934069888.
Amerikāņu romāni.
Solomone, Enija. Kur laime mīt : romāns / Enija Solomone ; no
angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ;
redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017. - Rīga :
Kontinents, 2017. - Rīga : Kontinents, [2017]. - Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. , 2017. - 413 lpp. ; 21 cm. - Straujš un psiholoģiski
bagātīgs romantiskais trilleris Mičs Tērners slēpj bīstamu patiesību,
kuras atklāšana draud ar to, ka būs jāliek uz spēles ne viena vien
dzīvība. Kad Mičs tiek apsūdzēts šokējošās slepkavībās, viņam savu
palīdzību piedāvā nesen iepazīta sieviete. Nīzija Brauna vienīgā
atsakās noticēt, ka šis noslēpumainais vīrietis varētu būt slepkava.
Mičam ir jāizvēlas – riskēt ar visu, kas viņam dārgs, un uzticēties
Nīzijai vai visu dzīvi bēgt no vajātājiem... Straujš un psiholoģiski
bagātīgs romantiskais trilleris Mičs Tērners slēpj bīstamu patiesību,
kuras atklāšana draud ar to, ka būs jāliek uz spēles ne viena vien
dzīvība. Kad Mičs tiek apsūdzēts šokējošās slepkavībās, viņam savu
palīdzību piedāvā nesen iepazīta sieviete. Nīzija Brauna vienīgā
atsakās noticēt, ka šis noslēpumainais vīrietis varētu būt slepkava.
Mičam ir jāizvēlas – riskēt ar visu, kas viņam dārgs, un uzticēties
Nīzijai vai visu dzīvi bēgt no vajātājiem... - Oriģinālnosaukums: Two
Lethal Lies.
ISBN 9789984358437.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.
Streleckis, Džons. Kafejnīca KĀPĒC : iedvesmojošs stāsts par
dzīves jēgu / Džons Streleckis ; no angļu valodas tulkojusi Inta
Ivanovska ; redaktore Marta Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. 128 lpp. ; 19 cm. - Vēlēdamies izrauties no ikdienas, Džons dodas
atpūtas braucienā, bet pa ceļam apmaldās. Vēlu vakarā viņš nejauši
uziet kādu nomaļu kafejnīcu. Džons vēlas tikai iestiprināties, bet
ēdienkartē līdzās dienas piedāvājumam atklāj trīs svarīgus
jautājumus. Meklējot atbildes, pamazām mainās Džona pasaules
uztvere. Galu galā Džona brīvdienu izbrauciens izvēršas par ceļojumu
pašam pie sevis. Šie trīs jautājumi pārvērš ne tikai Džonu, bet arī
katru lasītāju, kas nonāk "Kafejnīcā KĀPĒC": Kāpēc tu šeit esi? Vai
tev ir bail no nāves? Vai dzīvē jūti piepildījumu?. - The Why Café.:
Oriģinālnosaukums.
ISBN 9789934068218.
Stāsti, amerikāņu. Dzīves veidošana - Daiļliteratūra.
Tvinings, Džeimss. Pa Karavadžo pēdām. Kapeņu izlaupītāji :
romāns / Džeimss Tvinings ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens
; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga :
Kontinents, 2017 (a/s "Paraugtipogrāfija"). - Rīga : Kontinents,
[2017]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2017. - 429, [1]
lpp. ; 21 cm. - "Triloģiju "Melnā saule", "Fortnoksas zelts" un "Zelta
zīmogs" papildina šis - ceturtais romāns ar dārglietu zagli Tomu
Kērku galvenajā lomā"--Vāka 4. lpp.
ISBN 9789984358697.
Detektīvromāni, angļu.
DETEKTĪVI.
Vodolazkins, Jevgeņijs. Aviators : romāns / Jevgeņijs Vodolazkins
; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; mākslinieks Tomass
Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2017]. - Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2017. - 332, [3] lpp. ; 22 cm. - Romāna varonis ir
cilvēks tabula rasa stāvoklī, proti, nācis pie samaņas slimnīcas gultā,
viņš saprot, ka nezina par sevi itin neko – ne savu vārdu, ne to, kas
viņš tāds ir un kur atrodas. Cerībā rekonstruēt savu dzīvesstāstu, viņš
pieraksta atmiņā uzausušās neskaidrās un haotiskās epizodes: 20.
gadsimta sākuma Pēterburga, bērnības vasaras Sīveros un Aluštā,
ģimnāzijas gadi un pirmā mīlestība. 1917. gada revolūcija, jūsma par
aviāciju, Solovku nometnes šausmas... Taču kā iespējams tik skaidri
atcerēties tālaika sadzīves detaļas, frāzes, smaržas un skaņas, ja
kalendārā ir 1999. gads?...
ISBN 9789984236599.
Krievu romāni.
Zētālers, Roberts. Viss mūžs : romāns / Roberts Zētālers ; no vācu
valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne
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ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 111, [1] lpp. ; 21 cm. - Saskaņā
ar dzimšanas apliecību, kura viņa skatījumā nebija pat iztērētās
zīmogtintes vērta, Egeram apritēja septiņdesmit deviņi gadi. Viņš bija
izturējis ilgāk, nekā pats jebkad būtu uzlūkojis par iespējamu, un
kopumā varēja būt apmierināts. Viņš bija pārcietis savu bērnību, karu
un lavīnu. [.] Viņš bija mīlējis. Un bija iemantojis nojausmu par to,
kurp var aizvest mīlestība. Nekad nebija apjucis tiktāl, lai ticētu
Dievam, un nebaidījās no nāves. Viņš nespēja atcerēties, no kurienes
ir nācis, un beigu beigās nezināja arī, uz kurieni aizies. Taču uz
starplaiku, uz savu mūžu viņš varēja atskatīties bez nožēlas, ar
aprautiem smiekliem un vienu vienīgu lielu brīnīšanos... Oriģinālnosaukums: Ein ganzes Leben.
ISBN 9789934057618.
Austriešu romāni.
Žerebcova, Poļina. Smalkais sudraba pavediens : 33 stāsti no
Čečenijas dienasgrāmatas / Poļina Žerebcova ; no krievu valodas
tulkojusi Ineta Strazdiņa ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; Tatjanas
Zubarevas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava,
[2017]. , ©2017. - 246, [1] lpp. ; 20 cm. - Šī ir iespaidīgākā un
tiešākā grāmata par Čečeniju. Poļina Žerebcova uzaugusi kara vidū,
kā skolniece izdzīvojot abos Čečenijas karos un vēl Vasaras karā.
Viņas stāstos redzam čečenu kaujiniekus, sakropļotus vecīšus,
Krievijas zaldātus, bērnus ar norautām kājām un helikopteru, kas
šauj uz mātēm ar zīdaiņiem. Redzam meiteni, kas pārtiek no žurkām,
kuras nāk baroties no viņas mātes līķa. Te pēkšņi — saprāta paliekas
palīdz saglabāt drupu kaudzē atrasta Žaņa Grīvas grāmata par
piedzīvoto Spānijas pilsoņu karā.
Saturs: Tā Kunga namā ir daudz gaišu istabu. Kad lidmašīnas
guļ. Mēs esam teroristi. Monpansjē kārbiņa. Labais ārsts. Cēla rīcība
(Čečenu variants). Viena diena karā. Mazais Eņģelis. Ērglis. Vectētiņš
Idris. Smalkais sudraba pavediens. Alhazurs. Gudrie. Dieva svētība ir
ar tiem, kas glābj. Bailes. Īstā mamma. 07:15. Septītais zīmogs.
Nebija lemts. Mirusī pilsēta. Larisa. Neparastais sapnis. Zilpelēkie
fašisti. Pravieša meita. Zaina. Žurnāliste. Divi kvadrātmetri. Vēstures
skolotājs. Ņina. Noslēpums. Dvēsele. Ceļš uz debesīm. Nāves upe.
ISBN 9789934200922.
Autobiogrāfiskā proza, krievu.
Čečenija (Krievija) - Vēsture - Pilsoņu karš, 1994 - Atmiņas,
krievu.

