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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS
Pfleeger, Charles P., 1948-. Analyzing Computer Security : a
004
threat/vulnerability/countermeasure approach / Charles P. Pfleeger,
Shari Lawrence Pfleeger. - Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,
2012. - xxxvi, 799 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical
references and index.
Contents: Security Blanket or Security Theater? Knock, Knock.
Who’s There? 2 + 2 = 5 72 ; A Horse of a Different Color ; The Keys
to the Kingdom ; Cloud Computing ; My Cup Runneth Over ; He Who
Steals My Purse . . . ; The Root of All Evil ; Scanning the Horizon ; Do
You Hear What I Hear? ; I Hear You Loud and Clear ; Electronic
Voting ; Disregard That Man Behind the Curtain ; Not All Is as It
Seems ; Play It [Again] Sam, or, Let’s Look at the Instant Replay ; I
Can’t Get No Satisfaction ; Cyber Warfare ; ’Twas Brillig, and the
Slithy Toves . . . ; Peering through the Window ; My 100,000 Nearest
and Dearest Friends.
ISBN 9780132789462. . - ISBN 0132789469.
Datora drošība. Datu aizsardzība.
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PSIHOLOĢIJA
159.94

Prisjolkova, Inese. Mammīt, kāpēc tā? / Inese Prisjolkova ;
redaktore Santa Arāja ; grāmatas dizaina un ilustrāciju autors Imants
Liepiņš. - [Rīga] : Inese Prisjolkova, 2017. - [Rīga] : Inese
Prisjolkova, 2017. , 2017. - 126, [2] lpp. : ilustrācijas. - Stāsta
galvenie varoņi – mammīte un dvīņu puikas – piedzīvo šķiršanos, jo
uzreiz pēc piedzimšanas dvīnīšiem ir jādodas atpakaļ uz Debesīm.
Mamma paliek uz Zemes, un sākas viņu viedās un sirsnīgās sarunas.
Šie dialogi ļauj lasītājam pārdomāt ikvienam cilvēkam būtiskus
jautājumus par: pieķeršanos un palaišanu, zaudējumiem un
ieguvumiem, piedzimšanu un nāvi, satikšanos un šķiršanos;
Mīlestību, Dievu, dvēseļu pieredzi uz Zemes; cilvēka misiju, dzīves
jēgu, izvēli un atbildību.
ISBN 9789934852534.
Pēcnāves dzīve. Vecāki un bērns.
Kurpatovs, Andrejs. Laimīgs pēc paša vēlēšanās : 12 soļu pretim
garīgajai veselībai. Otrā ceļa daļa / Andrejs Kurpatovs ; tulkojusi

159.9.01

159.92

159.94

Linda Kalniņa (latviešu valodā) ; vāka mākslinieciskā noformējuma
autore Liene Apine. - 4.izdevums. - Rīga : Vieda, 2017 (SIA "Latgales
druka"). - Rīga : Vieda, 2017. - Rēzekne : SIA "Latgales druka". ,
2017. - 260, [4] lpp. - Neviena cilvēka spēkos nav izvairīties no stresa. Mēs visi laiku pa laikam izjūtam negatīvas emocijas, pārdzīvojam,
mokāmies. Tas ir neizbēgami. Bet mūsu spēkos ir samazināt sāpes,
izvairīties no negatīvām emocijām, atgriezt sev pozitīvu garastāvokli.
“Laimīgs pēc paša vēlēšanās” ir grāmata, kuru Andrejs Kurpatovs
uzrakstīja pēc savu pacientu lūguma. Izdevās pats īstākais psihoterapijas praktikums. Unikāls līdzeklis katram, kuram nav vienaldzīga
pašam sava dzīve!. - Oriģinālnosaukums: Счастлив по собственному
желанию. 12 шагов к душевному здоровью. Вторая половина пути.
ISBN 9789934562044.
Trauksme. Trauksme - Novēršana. Stress (psiholoģija). Stresa
menedžments. Pašpalīdzības metodes. Psihoterapija - Metodoloģija.
Priora, Karena. Nenošauj suni! : grāmata par to, kā dresēt
cilvēkus, dzīvniekus un pašam sevi / Karena Priora ; [no angļu
valodas] tulkojusi A. Cebura ; vāka mākslinieciskā noformējuma
autore L. Apine. - Rīga : Vieda, 2017 (SIA "Latgales druka"). - Rīga :
Vieda, 2017. , 2017. - 277, [3] lpp. : ilustrācijas, tabulas. - Avoti:
[280]. lpp. - Šī ir unikāla grāmata, kas spēj ievērojami uzlabot
attiecības ar jebkuru cilvēku, dzīvnieku un pat ar sevi pašu. Karena
Priora piedāvā ģeniāli vienkāršu un satriecoši efektīvu metodiku, kas
palīdzēs jebkuru būtni iemācīt rīkoties tā, kā vēlaties jūs. Te nav runa
par viltīgām manipulācijām, hipnozi un pilnīgu gribas pakļaušanu.
Runa ir par pozitīvo pastiprinājumu, kas ir visdrošākais un
visiedarbīgākais paņēmiens citu cilvēku, dzīvnieku un pat savas
uzvedības ietekmēšanai. - Oriģinālnosaukums: Don't shoot the dog!
The new art of teaching and training (Revised edition).
Saturā: 1. Pastiprinājums: labāks nekā atalgojums ; 2.
Veidošana: ideāla uzvedība bez piepūles un sāpēm ; 3. Vadīšana,
izmantojot stimulus: mijiedarbība bez piespiešanas ; 4. Atradināšana:
atbrīvošanās no nevēlamas uzvedības ; 5. Pastiprinājums reālajā
dzīvē ; 6. Klikertrenēšana: jauna tehnoloģija.
ISBN 9789934562051.
Komunikācija. Cilvēku un dzīvnieku komunikācija. Dzīvnieku
uzvedība. Manipulācija (psiholoģija). Sevis pieņemšana.
Vēra, Bronija. Tavs pārmaiņu gads : 52 esejas par dzīvi bez nožēlas
/ Bronija Vēra ; tulkojums: Vija Stabulniece ; redaktore Ilze Vācere. Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga :
Poligrāfists. , 2017. - 234, [6] lpp. ; 21 cm. - Katra jauna diena
mums dāvā neskaitāmi daudz iespēju baudīt dzīvi. To var, gan
dāvājot sirsnīgu smaidu svešiniekam, gan patiesi jūtot kādam līdzi,
gan saskatot lielu skaistumu mazās lietās. Grāmatā iekļautās 52
esejas patiesībā ir 52 ielūgumi uz vienreizīgu dzīvi. Uz tādu, kuras
nogalē bez nožēlas paraudzīties atpakaļ, zinot, ka ikviens vērtīgs
mirklis ir pamanīts un izmantots. - Oriģinālnosaukums: Your Year for
Change. 52 Reflections for Regret-Free Living.
ISBN 9789934067433.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Dzīves veidošana.
Vikings, Meiks. Mazā HYGGE grāmata : labsajūta dāņu gaumē /
Meiks Vikings ; redaktore Ilze Vācere ; tulkojusi Sintija Zariņa ; vāka
dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. , 2017. - 287, [1] lpp. : diagrammas, kartes, ilustrācijas ;
21 cm. - Fotogrāfijas: 286.-287.lpp. - Dānija esot laimīgākā valsts
pasaulē. To var izskaidrot tikai ar vienu: hygge. Huga? Hjug? Hige?
Nav nozīmes, kā izrunā hygge. Galvenais ir to baudīt. Grāmatas
autors Meiks Vikings ir Kopenhāgenas Laimes pētniecības institūta
vadītājs, kurš gadiem ilgi pētījis dāņu dzīves burvību. Kurš gan vēl
labāk par Meiku Vikingu varētu jūs iepazīstināt ar labsajūtas un
omulības pamatiem? ...un hygge ir izjūta, ko var iemācīties!. Oriģinālnosaukums: The Little Book of HYGGE. The Danish Way to
Live Well. - "Kopenhāgenas Laimes pētniecības institūts" -- uz pirmā
vāka.
Saturā: Laimes atslēga. Gaisma. Parunāsim par HYGGE.
Kopības sajūta. Ēdieni un dzērieni. Apģērbs. Mājoklis. HYGGE ārpus
mājām. HYGGE gada garumā. HYGGE par lētu naudu. HYGGE
ekskursija pa Kopenhāgenu. Ziemassvētki. Vasaras HYGGE. HYGGE
piecas dimensijas. HYGGE un laime.
ISBN 9789934070372. . - ISBN 978993470372.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Dzīves veidošana. Laime.
Dzīvesveids un paražas. Labklājība. Dāņi - Sociālā dzīve un paražas.
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Grifits, Bīds. Jauns skatījums uz realitāti : rietumu zinātne,
austrumu misticisms un kristīgā ticība / Bīds Grifits ; no angļu
valodas tulkojusi Sandra Gintere ; redaktore Ita Ankoriņa ; vāka
dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Rīga : A/s
"Poligrāfists"). - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : A/s
"Poligrāfists". , 2017. - 287, [1] lpp. - Šajā grāmatā Grifits aplūko
kristietību caur modernās fizikas un Austrumu misticisma prizmu,
tiecoties atrast vienojošo. Viņš ir pārliecināts: ja pieredzam kristīgās
vēsts būtību, tā mūs ieved dialogā ar pārējām garīgajām tradīcijām. Oriģinālnosaukums: A New Vision of Reality. Western Science,
Eastern Mysticism and Christian Faith.
Saturā: 1. Jaunā fizika, jaunā bioloģija un materiālā Visuma
evolūcija ; 2. Jaunā psiholoģija un apziņas evolūcija ; 3. Austrumu
skatījums uz Visumu ; 4. Kristīgais skatījums uz jauno radību ; 5.
Jaunā cilvēce ; 6. Kosmiskā Persona Jaunajā Derībā ; 7. Kosmiskā
Persona hinduismā, budismā un islāmā ; 8. Dievs un pasaule ; 9.
Dieva būtības aizsniegšana ; 10. Pieredze par Dievu Vecajā un
Jaunajā Derībā ; 11. Kristīgā misticisma attiecības ar Austrumu
misticismu ; 12. Sintēze: ceļā uz vienojošu plānu ; 13. Jaunais
laikmets.
ISBN 9789934070488.
Reliģija. Misticisms. Reliģija un zinātne. Filozofija un reliģija.
Psiholoģija, reliģijas. Teoloģiskā antropoloģija. Kristietība un citas
reliģijas. Hinduisms. Budisms. Islāms.
Rīss, Jānis, 1883-1953. Latviešu baptistu draudžu izcelšanās un
viņu tālākā attīstība : vēstures materiāli / sakrājis un sastādījis Jānis
Rīss ; ar Pētera Sproģa, Ilmāra Hirša, J. Rīsa priekšvārdu ; redaktors
Ilmārs Hiršs ; māksliniece Inese Hofmane. - Atjaunots izdevums,
Latviešu baptistu draudžu apgādība, [1913]. - Rīga : Baltijas
Pastorālais institūts, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Baltijas
Pastorālais institūts, 2016. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , Rīga. 351 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. - Mācītāja, Garīgā semināra skolotāja un direktora,
vēsturnieka Jāņa Rīsa (1883-1953) grāmata ir viens no
autoritatīvākajiem izziņas avotiem par baptistu draudžu sākuma
laikiem Latvijā, kas veltīta latviešu baptistu kustības 50 gadu
jubilejai. Atjaunotajā izdevumā maksimāli saglabāta autora valoda,
stila īpatnības un laikmeta elpa.
Saturā: SĀKUMA LAIKI: Kustība Liepājā ; Kustība Zirās, Užavā
un Labragā ; Pirmais brauciens uz Mēmeli ; Otrs brauciens uz Mēmeli
; Trešais brauciens uz Mēmeli ; Pirmās kristības Latvijā un ticības
pārbaudīšana Zirās un Užavā ; Adams Ģertners ; Liepāja un
apkārtne. DRAUDŽU VĒSTURE: Sakas draudze un viņas stacijas ;
Liepājas draudzes ; Kuldīgas un Turlavas draudzes ; Draudzes
Kurzemes Leišmalē ; Užavas draudze ; Ziru, Sisu un Sārnates
draudzes ; Ventspils draudze ; Piltenes draudze ; Dundaga un
draudzes gar Kurzemes jūrmalu ; Draudzes Rīgā ; Jelgavas draudze ;
Dinamindes draudze ; Jaunjelgavas draudze ; Jēkabmiesta draudze ;
Draudzes Vidzemē ; Novgorodas draudzes ; Draudzes Simbirskas
guberņā ; Pēterburgas draudze ; Pirmā latviešu baptistu draudze
Filadelfijā ; Brazīlijas draudzes. SABIEDRĪBAS VĒSTURE ; CĪŅAS PĒC
TIESĪBĀM ; ALBUMS.
ISBN 9789934145858.
Baptisti - Latvija - Vēsture. Draudzes - Latvija - Vēsture.
Latvija - Baznīcas vēsture.
Rors, Ričards. Gaidot Ziemassvētkus : meditācijas katrai adventa
dienai / Ričards Rors ; no angļu valodas tulkojis Kārlis Žols ; Aigara
Truhina vāka dizains ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : A/s "Poligrāfists". , 2017.
- 109 lpp. ; 18 cm. - Šajā meditāciju krājumā franciskāņu domātājs
Ričards Rors aicina uz dziļāku izpratni par adventu kā Kristus
gaidīšanas laiku. Advents ir laiks, kad ar ikvienu, kurš gatavs būt
godīgs un pazemīgs, var notikt pārveide Augšāmceltā Kristus raksturā
un sirds degsmē. Ar visu labo un ļauno mūsos mēs vienmēr esam tā
“kūtiņa”, kurā Kristus piedzimst no jauna. Tad senais adventa
aicinājums – “Nāc, Kungs Jēzu!” – no izmisuma sauciena pārtop
vārdos, kas pauž drošu kosmisku cerību. - Oriģinālnosaukums:
Preparing for Christmas, Daily Meditations for Advent.
ISBN 9789934071621.
Advente - Meditācijas. Ziemassvētki - Meditācijas. Meditācijas.
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Segliņš, Valdis, 1958-. Hors. Valdnieku dievs : monogrāfija /
Valdis Segliņš ; recenzenti: Dr.philol. Ina Druviete, Dr.hist. Ilga
Zagorska, Dr.hist. Andris Šnē ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ;
dizaina autore Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017
(Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 230 lpp. : ilustrācijas,
tabulas ; 27 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - V. Segliņa
monogrāfija veidota ne tikai lai iepazīstinātu ar vienu no
nozīmīgākajiem un labāk zināmajiem dieviem Senajā Ēģiptē, bet arī
lai skaidrotu tēla veidošanos un vēlāko dažādošanos vēsturiskā laikā
līdz ar citiem notikumiem sabiedrībā. Šāds skatījums tiek piedāvāts
pirmoreiz un ir zināmā pretrunā ar tradicionāliem hrestomātiskajiem
tēlu aprakstiem un raksturojumiem. Viens no pašiem varenākiem
Senās Ēģiptes dieviem - Hors – nezinātājam šķiet vien pavisam
parasts neliels piekūns. Hors ir Senās Ēģiptes simbols – vienotas
valsts, ticības un valdnieka varas dievišķuma apliecinājums, bet
visbiežāk arī paša augstākā dieva iemiesojums uz zemes. - Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
Saturā: ĪSS IESKATS SENĀS ĒĢIPTES VĒSTURES GALVENAJOS
POSMOS: Aizvēstures posms ; Senās Ēģiptes valsts attīstības
galvenie posmi. PUTNI ĒĢIPTES DABĀ UN KULTŪRĀ: Putni Ēģiptes
dabā ; Piekūni ; Kultūrā, mākslā un ikonogrāfijā. HORS SENĀS
ĒĢIPTES MITOLOĢIJĀ: Viens no tūkstošiem līdzīgu ; Raksturīgākie
mīti un nostāsti ; Leģendas par Horu ; Zināmākās kulta vietas.
VALDNIEKU UN VARAS DIEVIŠĶUMA DIEVS: Viņa Majestāte Hors ;
Hors - valdnieku dievs ; Valsts vienotājs un aizstāvis ; Hors valdnieka
izcelsmes un varas apliecinājumos ; Hora simbols, valdniekam
stājoties amatā. SAULES UN DZĪVĪBAS DIEVIŠĶĀS FORMAS:
Pasaules radīšanas mīti ; Vēlās izpausmes formas. HORS MIRUŠO
KULTOS UN AIZKAPA DZĪVĒ: Izcelsme un saiknes ; Hora četri dēli ;
Kanopes ; Mazāk zināmas nozīmes. HORA IZPAUSMES FORMAS:
Viens vienīgais dažādībā ; Īpašas izpausmes formas un vārdi ;
Aizvietošana ar citiem dieviem ; Reti zināmas Hora izpausmes. HORS
IZĪDAS KULTĀ: Izīda - radīšanas arhetips ; Divas jaunas Hora
izpausmes formas. HORA LOMAS MAIŅAS VISPĀRINĀJUMS: Dievības
izzināšanas posms ; Lomu dažādošanas posms ; Koncepcijas maiņa
Jaunās valsts laikā ; Noriets ; Senie dievu tēli koptu baznīcā.
NOZĪMĪGĀKIE AVOTI UN TEKSTI: Leģenda par Horu, Izīdas un Ozīrisa
dēlu ; Leģenda par Rē un Izīdu ; Ramzesa IV Abidosas stēla ; Strīdi
starp Horu un Setu ; Leģenda par Horu no Behutetas un Spārnoto
Disku ; Šabakas akmens teksti ; Grāmata par uzvaru pār Setu.
ISBN 9789934182648.
Hors (ēģiptiešu dievība). Dievi, ēģiptiešu. Mitoloģija, ēģiptiešu.
Putni - Ēģipte. Putni mākslā.
Ēģipte - Vēsture. Ēģipte - Kultūras vēsture.
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Manzi, Jim. Uncontrolled : the surprising payoff of trial-and-error
for business, politics, and society / Jim Manzi. – New York : Basic
Books, 2012. – xvii, 300 p. : illustrations ; 25 cm. – Includes
bibliographical references (p. 265-284) and index.
Contents: Induction and the problem of induction ; Falsification
and paradigms ; Implicit and explicit knowledge ; Science as a social
enterprise ; Science without experiments ; Some observations
concerning probability ; The invention and application of the
randomized trial ; Limitations of randomized trials ; Nonexperimental social science ; Business strategy as applied social
science ; The experimental revolution in business ; Experimental
social science ; Liberty as means ; Innovation and cohesion ;
Sustainable innovation.
ISBN 9780465023240. . – ISBN 046502324X.
Zinātne – Eksperimenti. Sociālās zinātnes – Pētniecība.
Experimantal design.

SOCIOLOĢIJA
316.6

Piederēt un atšķirties : romu, krievu un latviešu dzīvesstāsti Latvijā /
teksta autori: Dagmāra Beitnere-Le Galla, Ieva Garda-Rozenberga,
Maija Krūmiņa, Nadežda Pazuhina, Maruta Pranka, Vieda Skultāne,
Edmunds Šūpulis, Kaspars Zellis, Māra Zirnīte ; zinātniskā redaktore
Vieda Skultāne ; recenzenti: Inta Gāle Kārpentere, Ilze Akerberga,
Metjū Kots ; literārā redaktore Ināra Stašulāne ; vākam izmantota
Viļņa Skujas fotogrāfija ; vāka dizaina autore Ilze Jaunberga. - Rīga :

316.7

316.7

316.7

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūrs ; Latvijas
Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija "Dzīvesstāsts", 2017. - Rīga :
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūrs, 2017. - Rīga
: Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija "Dzīvesstāsts",
2017. , 2017. - 232 lpp. - Literatūra: 212.-227.lpp. . - Rādītājs: 228.232.lpp. . - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Atmiņas, ko cilvēki
uztic viens otram, ir ar augstu morālo statusu, un tas ir vērā ņemts
priekšnoteikums pieejā dzīvesstāstu analīzei. Astoņās nodaļās katrs
pētnieks piedāvā savu skata leņķi etnisko pieredžu satura un
izteiksmes dažādībā. - Teksts latviešu, kopsavilkums angļu valodā. Monogrāfija sagatavota Latvijas Zinātnes padomes pētījumu projektā
Nr. 370/2012 Etniskā un naratīvā dažādība dzīvesstāstu konstrukcijās
Latvijā, rekomendēta publicēšanai ar Latvijas Universitātes Filozofijas
un asocioloģijas institūta Zinātniskās padomes 2016. gada 17.
novembra sēdes lēmumu.
Saturā: I. Ievads. Patības morālie avoti / Vieda Skultāne. II.
Etnisko kultūru saskarsmes dzīvesstāstos / Māra Zirnīte. III.
Kolektīvā atmiņa un pagātne Latvijas krievu dzīvesstāstos / Kaspars
Zellis. IV. Saskatīt sevi: pašrefleksija un identitātes konstruēšana
krievu dzīvesstāstos / Nadežda Pazuhina. V. Mēs esam tādi paši kā
jūs: romu atmiņas kultūra un etnicitāte / Edmunds Šūpulis. VI.
Pašizpratne un piederības meklējumi krievu dzīvesstāstos / Dagmāra
Beitnere-Le Galla. VII. Ieguvumi un zaudējumi: veiksmes un
neveiksmes izpausmes dzīvesstāstos / Maruta Pranka. VIII. Būt
brīvam: identitāte un brīvības dažādība etniskajos dzīvesstāstos /
Ieva Garda-Rozenberga, Maija Krūmiņa. Afterwords. Belonging and
Separation in Roma, Russian and Latvian Life Stories / Vieda
Skultans.
ISBN 9789934866609.
Dzīvesstāsti - Romu. Dzīvesstāsti - Krievu. Dzīvesstāsti Latviešu.
Fassett, Deanna L. Critical communication pedagogy / Deanna L.
Fassett, John T. Warren. - Thousand Oaks : Sage Publ., 2007. - viii,
203 p. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju (187.-194. lpp.) un rādītāju. Illustrates a synthesis of critical pedagogy and instructional
communication, as both a field of study and a teaching philosophy.
This work charts paradigmatic tensions in instructional
communication research, and invites readers into self-reflection on
their experiences as researchers, students, and teachers.
Contents: Introduction: Stolen Moments in Critical Pedagogy
and Communication. Interlude: How to Read this Book (or, My Dad
Read This Book). 1: Critical Communication Pedagogy: Shifting
Paradigms. 2: Naming a Critical Communication Pedagogy. 3: Critical
Communication Pedagogy in the Classroom. 4: Writing, Researching,
and Living: Critical Communication Pedagogy as Reflexivity. 5:
Compromise and Commitment: Critical Communication Pedagogy as
Praxis. 6: Nurturing Tension: Sustaining Hopeful Critical
Communication Pedagogy. Conclusion: Grappling with Contradictions.
ISBN 1412916267 (pbk).
Komunikācija - Mācīšana un mācīšanās.
Hobbs, Renee. Create to Learn : introduction to digital literacy / by
Renee Hobbs. - Hoboken, NJ, USA : Wiley, 2017. - vii, 285 pages :
illustrations, photos. - Includes bibliographical references and index.
Create to learn ; Getting creative ; Decisions, decisions ;
Accessing & analyzing ideas ; Creating ideas ; Reflecting and taking
action ; Blogs and websites ; Digital audio and podcasting ; Images ;
Infographics and data visualization ; Vlogs and screencasts ; Video
production ; Animation ; Remix production ; Social media.
ISBN 9781118968352 (pbk.).
Datorpratība. Sociālie mediji.
Theorizing Communication : readings across traditions / edited by
Robert T. Craig, Heidi L. Muller. - Los Angeles : Sage Publications,
2007. - xviii, 525 p. : ill. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju (nodaļu
beigās) un rādītāju (503.-523. lpp.). - Presents the collection of
primary-source readings built around the idea that communication
theory is a field with an identifiable history and has developed within
seven main traditions of thought - the rhetorical, semiotic,
phenomenological, cybernetic, sociopsychological, sociocultural, and
critical traditions.
ISBN 1412952379 (pbk.).
Komunikācija - Pētniecība.

EKONOMIKA. TAUTSAIMNIECĪBA. EKONOMIKAS ZINĀTNES
Jaunzems, Andrejs. Mikroekonomika : teorija un analīze / Andrejs
330

338.1

330

330

330

330

Jaunzems ; [Ventspils Augstskola]. - [Ventspils] : Ventspils
Augstskola, 2013 (Zelta Rudens). - 899 lpp. : tab., graf. ; 31 cm. Bibliogrāfija: 884.-890. lpp. - "Grāmata ir autora iepriekš izdoto
grāmatu "Mikroekonomika. 1. daļa, ISBN 9789984821191" un
"Mikroekonomika. 2. daļa, ISBN 9789984648101" pārstrādāts un
papildināts apvienojums"--Titlp. otrā pusē.
Saturs: Matemātiskās kultūras minimums. Mikroekonomikas
ietvars. Patērētāja izturēšanās. Pieprasījums. Pieprasījuma analīze.
Pieprasījuma elastība. Tirgus pieprasījuma un tirgus piedāvājuma
līdzsvars perfektas konkurences tirgū. Ražotāja izturēšanās.
Ražošanas izmaksas. Izlaides izmaksu un peļņas analīzes piemēri.
Tirgus organizācijas formas: monopolija, monopsonija. Firmas
izlietojuma izmaksu un peļņas analīze dažādos tirgos. Tirgus
organizācijas forma: oligopolija. Tirgus organizācijas forma:
monopolistiskā konkurence.
ISBN 9789984648309.
Mikroekonomika. Mikroekonomika - Mācību līdzekļi
augstskolām. Patērētāju izvēle. Piedāvājums un pieprasījums.
Ražošana (ekonomikas teorija).
Diversified Development : making the most of natural resources in
Eurasia / Indermit S. Gill, Ivailo Izvorski, Willem van Eeghen, Donato
De Rosa. - Washington, D.C. : World Bank, 2014. - xxiii, 373 pages :
illustrations ; 27 cm. - Includes bibliographical references.
Contents: Overview ; Diversifying naturally ; Foreign trade ;
Economic structures ; Natural resources ; Built capital ; Economic
institutions.
ISBN 9781464801198.
Ekonomiskā attīstība - Eirāzija. Dabas resursi - Eirāzija.
Eirāzija.
Kishtainy, Niall. A Little History of Economics / Niall Kishtainy. New Haven : Yale University Press, 2017. - 249 pages : illustrations.
Contents: Cool Heads and Warm Hearts ; The Soaring Swans ;
God’sEconomy ; Going for Gold ; Nature’s Bounty ; The Invisible
Hand ; Corn Meets Iron ; An Ideal World ; Too Many Mouths ;
Workers for the World ; A Perfect Balance ; Shut out the Sun ; The
Profits of War ; Tha Noisy Trumpeter ; Coke or Pepsi? ; The Man With
a Plan ; Flashing your Cash ; Down the Plughole ; Creative
Destruction ; The Prisoners’ Dilemma ; The Tyranny of Government ;
The Big Push ; The Economics of Everything ; Growing Up ; Sweet
Harmony ; A World in Two ; Fill Up the Bath ; Ruled by Clowns ;
Money Illusion ; Future Gazing ; Speculators on the Attack ; Saving
the Underdog ; Knowing Me, Knowing You ; Broken Promises ;
Missing Women ; Minds in Fog ; Economics in the Real World ;
Bankers Go Wild ; Giants in the Sky ; Why Be an Economist?.
ISBN 9780300206364.
Ekonomiskā vēsture. Ekonomika - Vēsture.
Mankiw, N. Gregory. Economics / N. Gregory Mankiw and Mark P.
Taylor. - Fourth edition. - Andover, Hampshire : Cengage Learning,
2017. - xii, 805 pages : diagrams, illustrations, tables ; 26 cm. - Now
firmly established as one of the leading economics principles texts in
the UK and Europe, this exciting new fourth edition of Economics by
N. Gregory Mankiw (Harvard University) and Mark P. Taylor
(Washington University), has been fully updated. New topics have
been added in including theories on, for example, Marxist and
Feminist theories on labour giving wider context to economic issues.
A new chapter on Issues in Financial markets has been added
covering the financial crisis and its causes and the final chapter has
been updated to reflect the post-crisis world and how theories of the
crisis have emerged. - Ietver rādītāju.
ISBN 9781473725331.
Ekonomika.
Sloman, John, 1947-. Economics for Business / John Sloman,
Dean Garratt, Jon Guest, Elizabeth Jones. - Seventh edition. - Harlow
: Pearson, 2016. - xxvi, 638, [45] pages : illustrations, figures,
diagrams.
ISBN 9781292082103.
Ekonomika.
Snyder, Christopher. Microeconomic Theory : basic principles and
extensions / Walter Nicholson, Christopher Snyder. - Europe, Middle
East & Africa edition. - Andover : Cengage Learning, 2015. - x, 537
pages : illustrations ; 26 cm. - Fully adapted for the Europe, Middle
East and Africa market, this title delivers a treatment of
microeconomics. Aimed directly at upper level undergraduate
students and graduate students, it teaches users how to work

directly with theoretical tools, real-world applications, and the
developments within the study of microeconomics. - Ietver rādītāju.
ISBN 9781473704787.
Mikroekonomika.

TŪRISMA BIZNESS
338.48-52

338.482

338.48-44

338.48-6

Benchmarking Methodology for the Development of Sustainable
Cruise Tourism in South-East Asia / World Tourism Organization. Madrid : World Tourism Organization, 2017. - 99, [2] p. : ill., fig.,
tab.
Contents: Developing the benchmarking methodology. Pilot
Benchmarking criteria. Pillars and concepts. Visitor management.
Environmental management. Natural and cultural heritage
preservation. Economic and community impacts. Governance.
Benchmarking analysis. Situation analysis. Cruise tourism case
studies.
ISBN 9789284418398.
Jūras ceļojumi.
Dienvidaustrumu Āzija.
Innovation in Tourism : Bridging Theory and Practice = La innovación
en el turismo : Acercamiento entre teoria y practica / World Tourism
Organization. - Madrid : World Tourism Organization, 2017. - 211 p. :
ill., fig., tab. - (UNWTO Publications).
Contents: Innovation in tourism: an introduction / Chris Cooper.
Introduccion / Hazel Ceron Monroy y Francisco Madrid Flores. Film
imaginaries for tourism – An innovative promotional and sustainable
approach / Marta Soligo. Productos turisticos innovadores que eleven
le competitividad de los Pueblos Magicos del Estado de Mexico /
Hazael Ceron Monroy, Rosalia Lopez Silva, Eduardo Daniel Puente
Santos. Smart talasoplaya destinations: Como transformer destinos
turisticos de sol y playa en destinos inteligentes y saludables –
Estudio de caso Playas de Jandia / Monserrat Puyol Cabrera. Turismo
creative: Modelo conceptual y aplicacion practica en comunidades
Rurales del Ecuador / Sergio Molina Espinosa, Fernando Mandri Bellot.
Scandinavian Destination Sustainability Index / Guy Bigwood, Jonas
Wilstrup. Caso Totonal Viajes que Iluminan: product turistico y
sostenible en Mexico / Marisol Herrera Tostado, Susana Conde Rey.
Innovacion para la sostenibilidad: practicas que contribuyen a la
competitividadde los destinos turisticos braselinos / Daniela Maria
Rocco Carneiro, Elimar Pinheiro do Nascimento. The potential of VOIP
applications as a source of mobile positioning data for providing
tourism statistics / Erdem Acir. Marketing 3.0 for Culture Tourism /
Elkumi Kohiki.
ISBN 9789284418497.
Tūrisms - Jaunievedumi. Ilgtspējīgs tūrisms.
International Rural Tourism Development : an Asia-Pacific Perspective
/ World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization,
2017. - 197 p. : ill., tab., photos, maps. - (UNWTO Publications). References and bibliography: p 193-197.
Contents: Introduction. Spotlight on Huzhou, China. Rural
tourism in India. Rural tourism in Indonesia. Rural tourism in Japan.
Malaysia: spotlight on rural tourism and the homestay experience.
Rural tourism in Maldives. Rural tourism in Mongolia. Rural tourism in
Myanmar. Rural tourism in Papua New Guinea. Rural tourism in
Philippines. Rural tourism in the Republic of Korea. Rural tourism in
Sri Lanka. Rural tourism in Thailand. Rural tourism in Viet Nam.
Overall conclusions and recommendations.
ISBN 9789284418817.
Lauku tūrisms.
Āzija.
Maximizing the Benefits of Mega Events for Tourism Development :
Cases from the Olympics, FIFA World Cup and Expo / World Tourism
Organization. - Madrid : World Tourism Organization, 2017. - 104 p. (UNWTO Publications).
Contents: Introduction. Planning. Promotion. Branding and
image. Product development. Media coverage. Social media.
Collaboration with event sponsors. Visa facilitation. Economic aspects.
Tourism infrastructure development. Visitor reception. Spreading
benefits beyond the host city. Technology innovation. Human
resource development. Joining forces. Mainstreaming tourism in the
national agenda. Social aspects. Accessible tourism for all.
Environment. Community engagement. Mutual understanding. Risk
management. Crowding out. Price inflation. Crisis communications.
Safety and security.
ISBN 9789284418916.
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Īpašie pasākumi. Olimpiskās spēles. Sporta tūrisms. Tūrisms.
Managing Growth and Sustainable Tourism Governance in Asia and
the Pacific / World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism
Organization, 2017. - 165 p. : ill., fig., tab.
Contents: Tourism growth in Asia and the Pacific. Governance
and measuring institutional effectiveness. Tourism governance and
sustainability. Sustainable Development of Tourism in Changshu,
China. National park systems and institutional reforms in China.
Community-based ecotourism in Binsar Wildlife Sanctuary, India.
Local’s participation and halal tourism: Lombok, Indonesia. Local
certification tests and community development, Japan. Sustainable
Tourism Governance in the Republic of Korea. Interministerial
coordination and policy coherence in Malaysia. Self-organizing
governance of the Golden Eagle Festival, Mongolia. Myanmar: Valuing
context in the governance of change.
ISBN 9789284418893.
Ilgtspējīgs tūrisms. Ekotūrisms.
Measuring Sustainable Tourism : A Call for Action : Report of the 6th
International Conference on Tourism Statistics / World Tourism
Organization. - Madrid : World Tourism Organization, 2017. - 47 p. :
ill., photos. - (UNWTO Conferences and Seminars).
Contents: Ministerial Roundtable: The Importance of integrated
data for tourism policy. Roundtable of Chief Statisticans: Why
advance towards an MST Framework? Understanding needs and
putting data to use. Linking the economic and environmental
measurement of tourism. Employment: a key aspect of the social
dimension of sustainable tourism. Subnatlional measurement in the
Philippines and around the world. Producing data on sustainable
tourism. Tourism indicators for monitoring the SDGs.
ISBN 9789284418947.
Ilgtspējīgs tūrisms. Tūrisms - Statistika.
Overview of the Meetings Industry in Asia / World Tourism
Organization. - Madrid : World Tourism Organization, 2017. - 178 p. :
ill., fig., tab. - (UNWTO Publications). - References and bibliography:
p 171-178.
Contents: An introduction to the meetings industry. The
meetings industry: market segments and profiles. Trends, challenges
and opportunities. Responding to trends and changes. Overview of
the meetings industry in Asia. Convention centres: gearing up for the
future. China. Republic of Korea.
ISBN 9789284418558.
Īpašie pasākumi - Tūrisms. Sammiti. Sanāksmes.
Āzija.
Penetrating the Chinese Outbound Tourism Market : Successful
Practices and Solutions / World Tourism Organization. - Madrid :
World Tourism Organization, 2017. - 138 p. : ill., fig., tab. - (UNWTO
Publications).
Contents: The Dynamism of the Chinese outbound tourism
market. History of the Chinese outbound travel market. The Basic
Structure of China’s outbound tourism market. Outbound travel
destinations. Chinese outbound tourism price index. Newest trends of
the Chinese tourism market. Analysis of China’s outbound touristgenerating regions. Successful practices and solutions to penetrate
the Chinese outbound tourism market.
ISBN 9789284418985.
Tūrisms - Ķīna - Tirgvedība.
UNWTO World Tourism Barometer : Volume 15, August 2017 / World
Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization
UNWTO, 2017. - 21, [27] p. : illustrations, figures, diagrams. Pieejams arī tīmeklī: www.unwto.org.
Volume 15.
Contents: Inbound tourism: short-term trends 2017.
International tourism receipts. International tourism expenditure.
Regional results. Air transport booking trends ForwardKeys.
ISSN 1728-9246.
Tūrisms - Statistika.
UNWTO World Tourism Barometer : Volume 15, June 2017 / World
Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization
UNWTO, 2017. - 29, [34] p. : illustrations, figures, diagrams. Pieejams arī tīmeklī: www.unwto.org.
Volume 15.
Contents: International tourism receipts. World’s top tourist
destinations 2016. World’s top spenders on outbound tourism in
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2016. International tourism as export earnings. World’s top countries
by travel balance surplus in 2016. Inbound tourism: short-term
trends 2017. UWTO Panel of Tourism Experts. The economic
environment.
ISSN 1728-9246.
Tūrisms - Statistika.
UNWTO World Tourism Barometer : Volume 15, March 2017 / World
Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization
UNWTO, 2017. - 27, [33] p. : ill., fig. - Pieejams arī tīmeklī:
www.unwto.org.
Volume 15.
Contents: Inbound tourism: short-term trends 2016.
International tourism receipts. International tourism expenditure.
Regional results. UNWTO outlook for 2017. Hospitality.
ISSN 1728-9246.
Tūrisms - Statistika.

JURIDISKĀS ZINĀTNES
Baumanis, Jānis, 1978-.
343

No krimināltiesību normu interpretācijas
līdz kvantu kriminoloģijai / Jānis Baumanis ; zinātniskie recenzenti:
Dr.iur. Andrejs Vilks, Dr.iur. Dainis Mežulis ; redaktore Baiba KrauzeKrūze ; priekšvārds: Pēteris Dzalbe. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2017.
- Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2017. , 2017. - 263 lpp. ; 21 cm. Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Monogrāfijā ietvertos rakstus
vieno to piesaiste krimināltiesībām. Apkopojot krimināltiesisko
institūtu interpretācijas dažādos variantus, grāmatas autors aplūko
noziedzīgu nodarījumu, tā sastāva objektīvās un subjektīvās pazīmes
un krimināltiesisko piespiedu līdzekļu problemātiku. Viņš iedziļinājies
ne vien kriminoloģijā, bet arī psiholoģijā, filoloģijā, daiļliteratūrā un
teoloģijā. Darba filozofiskais aspekts orientēts uz kriminālatbildības
jēgas meklējumiem.
Saturā: 1.KRIMINĀLTIESĪBU NORMU INTERPRETĀCIJAS UN
NOZIEDZĪGA NODARĪJUMA VISPĀRĪGS RAKSTIROJUMS: Ieskats
krimināltiesību normu interpretācijas problemātikā ;
Kriminālatbildības pamata teorētiskie aspekti ; Noziedzīgu nodarījumu
klasifikācijas kritēriji ; Dekriminalizācija kā pirmstiesas izmeklēšanu
ietekmējošs faktors ; Tiesības uz nepieciešano aizstāvēšanos kā
līdzeklis pret noziedzīgiem apdraudējumiem krīzes apstākļos.
2.NOZIEDZĪGA NODARĪJUMA OBJEKTĪVO PAZĪMJU INTERPRETĀCIJAS
PROBLEMĀTIKA UN KRIMINOLOĢISKIE ASPEKTI: Jēdziena "intereses"
interpretācija krimināltiesību normās ; Noziedzīgas rīcības un ar to
saistīto jēdzienu interpretācijas problemātika krimināltiesībās ;
Vardarbības jēdziena interpretācija krimināltiesībās ; Atkarības
jēdziena interpretācija krimināltiesībās ; Dalības formas organizētās
noziedzības kontekstā ; Organizētās grupas interpretācija
krimināltiesībās ; Cilvēktiesību un brīvību aspekti masu nekārtību
novēršanā ; Prettiesiskas labuma došanas kaitīgums ; Būtisks
kaitējums kā noziedzīga nodarījuma kvalificējošā pazīme ; Noziedzīga
nodarījuma sastāvā ietilpstošo seku interpretācija krimināltiesībās.
3.NOZIEDZĪGA NODARĪJUMA SUBJEKTĪVO PAZĪMJU
INTERPRETĀCIJAS PROBLEMĀTIKA UN KRIMINOLOĢISKIE ASPEKTI:
Cilvēks un cilvēktiesības Krimināllikumā ; Maksātnespējas procesa
administratori kā noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā
subjekti ; Nodoma interpretācijas problemātika krimināltiesībās ;
Vaina krimināltiesībās jeb kvantu kriminoloģija ; Vainas intelektuālais
un gribas moments jeb kvantu kriminoloģija ; Noziedzīgu nodarījumu
izdarījušās personas emocijas noziedzīga nodarījuma kvalifikācijā ;
Noziedznieka sensitivitātes ietekme uz noziedzīgo nodarījumu ģenēzi
; Naida interpretācija krimināltiesībās jeb kvantu kriminoloģija.
4.KRIMINĀLTIESISKO PIESPIEDU LĪDZEKĻU POLITIKA, ZINĀTNE UN
PRAKSE: Kriminālsodi kriminoloģijas kontekstā ; Prevencija piespiedu
ietekmē'danas līdzekļu piemērošanas kontekstā ; Juridiskajai
personai piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi kā prevencijas
instruments ; Ieskats kriminālsodu politikas vīzijā un reālijā ;
Krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību jaunrades aktualitātes
kriminoloģijas un citu krimināltiesisko zinātņu mijiedarbības aspektā.
ISBN 9789984840529.
Krimināltiesības. Noziedzīga darbība. Sods. Tiesību normas.

LABKLĀJĪBA UN SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA
Bergh, Andreas, 1973-. Sick of Inequality? : an introduction to
364
the relationship between inequality and health / Andreas Bergh,
Therese Nilsson, Daniel Waldenstrom. - Cheltenham, UK : Edward
Elgar Publishing ; Northamoton, MA, USA, 2016. - viii, 161 pages :
illustrations ; 23 cm. - Includes bibliographical references (pages
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137-154) and index. - There is a clear trend in rich countries that
despite rising incomes and living standards, the gap between rich
and poor is widening. What does this mean for our health? Does
increasing income inequality affect outcomes such as obesity, life
expectancy and subjective well-being? Are rich and poor groups
affected in the same ways? This book reviews the latest research on
the relationship between inequality and health. It provides the reader
with a pedagogical introduction to the tools and knowledge required
to understand and assess the issue. Main conclusions from the
literature are then summarized and discussed critically. --. - Revised
and expanded version of Blir vi sjuka av inkomstskillnader / Andreas
Bergh, Therese Nilsson, Daniel Waldenstrom, 2012.
ISBN 9781785364228.
Sociālā medicīna. Veselības aprūpe. Vienlīdzība.
International Handbook on Ageing and Public Policy / edited
by Sarah Harper and Kate Hamblin with Jaco Hoffman, Kenneth
Howse and George Leeson. - Cheltenham, UK : Edward Elgar
Publishing ; Northampton, MA, 2014. - xix, 505 pages : illustrations ;
25 cm. - (Handbooks of Research on Public Policy). - Bibliogrāfija
nodaļu beigās un rādītājs: 491.-505. lpp. - The International
Handbook on Ageing and Public Policy explores the challenges arising
from the ageing of populations across the globe for government,
policy makers, the private sector and civil society. It examines
various national state approaches to welfare provisions for older
people, and highlights alternatives based around the voluntary and
third-party sector, families and private initiatives. The Handbook is
highly relevant for academics interested in this critical issue, and
offers important messages for policy makers and practitioners.
ISBN 9781783474264.
Iedzīvotāju novecošana - Valdības politika - Rokasgrāmatas,
uzziņu līdzekļi utt. Iedzīvotāju novecošana - Ekonomiskie aspekti Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Novecošana - Valdības politika Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Novecošana - Sociālie aspekti Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Pensijas.
Uzziņu līdzekļi.

ETNISKĀS ROTASLIETAS
391(=174)

Strode, Raimonda. Latviešu rotas. Saktas : no senatnes līdz
mūsdienām / sastādītāja un teksta autore Raimonda Strode ;
atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - Rīga : J.L.V., [2017?]. - Rīga :
J.L.V., [2017?]. , [2017?]. - 195, [5] lpp. : ilustrācijas, zīmējumi,
fotogrāfijas. - Grāmatas, kur ieskatīties: 197.lpp. - Saktu darināšanai
Latvijā ir sena vēsture, un līdz ar tautas tērpu gadsimtu gaitā tā ir
piedzīvojusi daudzas pārmaiņas. Senie rotkaļi lieliski pārzināja metālu
apstrādes un rotu darināšanas tehniku, dažādu formu saktām viņi lika
latviešu skaistuma izjūtai atbilstošus rotājumus. Tāpēc, kad sieviete
pie goda tērpa sasprauda villaini, uzmirdzēja greznā burbuļsakta,
vairākrindu lapainā sakta vai ar sarkanu lentīti pārsieta saktu "čupa".
Ieskaties amata meistara darbnīcā, uzzini senus vēstures notikumus
un ieraugi saktu pārsteidzošo dažādību Latvijas novados līdz
mūsdienām. - Grāmatas mākslinieciskajam noformējumam izmantoti
materiāli no Latvijas Bankas (190.-196. lpp.), Latvijas Valsts vēstures
arhīva (44.lpp. - Bauskas zeltkaļu šrāgas fragments, 1638.g. (LVVA,
4038.f., 2.apr., 1157.1.); 154.lpp. - zīmējums "Kurzemes jaunava",
ap 1600.g. (LVVA, 5759.f., 2.apr., 1403.1.), kā arī Mairas Veisbārdes
glezna "Tautumeita" (2015), Raimondas Strodes (4., 106.lpp.), Ulda
Veisbuka (9., 58., 121., 198.lpp.), Kristīnes Dzērves un apgāda
"Jumava" arhīva foto. . - Teksta autore minēta titullapā.
Saturā: SAKTA - LATVIEŠU TAUTAS TĒRPA SKAISTĀKĀ ROTA:
Vēsture, atradumi, pētījumi ; Rotkaļa amats ; Saktas latviešu
tradīcijās un folklorā. SAKTU DARINĀŠANAS VĒSTURE LATVIJĀ:
Saktas un to formas: Profilētās saktas. Plāksnes saktas ; Rotājošās
rakstu zīmes saktās. SENĀ MEISTARA KALVE: Metāli un to
sakausējumi saktās: Metāli. Metālu sakausējumi. Metāla rotaslietu
tīrīšana ; Rotu darināšanas tehnika. SAKTAS UN SAKTIŅAS LATVIJAS
NOVADU TAUTAS TĒRPOS: Vidzeme ; Augšzeme (Sēlija) ; Latgale ;
Zemgale ; Kurzeme. SAKTAS KĀ TAUTISKUMA SIMBOLS: Sudraba
"pieclatu" saktas ; Saktas un Latvijas nauda.
ISBN 9789934210075.
Etniskās rotaslietas - Latvija. Saktas - Latvija.

5 MATEMĀTIKA. DABAS ZINĀTNES

VIDES AIZSARDZĪBA
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Ķemeru Nacionālais parks. Daba un cilvēki : [fotogrāmata] =
Kemeri National Park. Nature and People = Национальный
парк Кемери. Природа и люди / idejas un satura koncepcijas
autori: Aija Balandiņa, Ieva Lazda, Andis Liepa ; tulk. Lāsma Petrāne,
Edgars Staltmanis. – [B.v.] : Ķemeru nacionālā parka fonds, 2017. –
120 lpp. : il., fotogr. – Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu
valodās. – Fotogrāmata sagatavota, atzīmējot Ķemeru Nacionālā
parka 20 gadu jubileju, Latvijas vides aizsardzības fonda projektā
“Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju glabātie dārgumi – dāvana
Latvijai no paaudzes paaudzē”.
ISBN 9789934191213.
Nacionālie parki un rezervāti – Latvija.
Ķemeru nacionālais parks (Latvija).
Mēs te dzīvojam : Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta daba
un cilvēki : fotoalbums / teksts: Laura Taube ; mākslinieks SIA
''Fresh''. - [Salacgrīva] : Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta
biedrība, 2017. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2017. - 128 lpp. :
ilustrācijas, karte ; 25 cm. - Fotoalbums "Mēs te dzīvojam" stāsta par
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabu un cilvēkiem. Tas
sagatavots projekta "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju glabātie
dārgumi – dāvana Latvijai no paaudzes paaudzē" ietvaros.
Fotoalbums izveidots, Dabas aizsardzības pārvaldei sadarbojoties ar
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrību un vietējiem
fotogrāfiem. - Fotogrāfi: Einārs Bērziņš, Kristīne Cinate, Annija Ence,
Jānis Ence, Diāna Glušonoka, Sandra Gredzena, Arta Ivanova, Zaiga
Kaire, Zigmunds Kazanovskis, Nora Kārkliņa, Aigars Lapiņš, Arturs
Lūkins, Anda Miķelsone, Māra Pakalne, Vairis Pinzulis, Jānis Pukne,
Spodra Puriņa, Voldis Puriņš, Uldis Rusmanis, Nils Sokolovs, Andris
Soms, Jānis Sprudzāns, Aivis Stračinskis, Jānis Šatrovskis, Laura
Taube, Mārtiņš Taube, Inese Timmermane, Niks Vēbers, Guntars
Viļļa. . - Albumā izmantoti Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā (ZBR)
dzīvojošo dzejnieku darbi un ZBR pierakstītās latviešu tautas teikas.
ISBN 9789934191206.
Biosfēras rezervāti - Latvija - Albumi. Daba - Albumi.
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts (Latvija) - Albumi.
Natural Resource Extraction and Indigenous Livelihoods :
development challenges in an era of globalization / edited by Emma
Gilberthorpe, Gavin Hilson. - Farnham, Surrey, England : Ashgate ;
Burlington, VT, 2014. - xv, 283 pages : illustrations, maps ; 24 cm. Includes bibliographical references and index.
ISBN 9781409437772.

MATEMĀTISKĀ MODELĒŠANA
519.8

Sistēmdinamika biotehonomikas modelēšanai : zinātniska
monogrāfija / Andra Blumberga, Gatis Bažbauers, Pols Davidsens,
Dagnija Blumberga, Armands Grāvelsiņš, Toms Prodaņuks ; Andras
Blumbergas redakcijā ; recenzenti: Māris Kļaviņš, Ritvars Sudārs ;
atbildīgā par izdevumu Anita Vēciņa ; redaktore Inga Ivanova ; attēlu
noformējums Baiba Lazdiņa ; fotogrāfiju autors Juris Kalniņš. - Rīga :
RTU Izdevniecība, 2016. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. , 2016. 332 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. Bibliogrāfija: 318.-332. lpp. - Zinātniskajā monogrāfijā sniegts
ieskats biotehonomikas zinātnes nozarē un aplūkotas
sistēmdinamikas modelēšanas iespējas. Monogrāfijā aprakstīts un
ilustrēts autoru izveidotais sistēmdinamikas modelis, kas paredz
dažādu bioresursu pilnvērtīgu izmantošanu, lai iegūtu produktus ar
augstu pievienoto vērtību, balstoties uz ilgtspējīgas attīstības
principiem. Monogrāfijā apkopoti modelēto sektoru analīzes rezultāti,
lai ilustrētu bioresursu, biotehnoloģiju un bioproduktu mijiedarbību.
Zinātniskā monogrāfija domāta plašam zinātnieku, ierēdņu un
uzņēmēju lokam, lai ne tikai iepazītos ar sistēmdinamikas analīzes
metodiku, bet arī izprastu bioresursu izmantošanas potenciālu valsts
makroekonomikas un mikroekonomikas attīstībā. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "Apstiprinājusi RTU Zinātnes
padome 2016. gadā. Apliecinājums Nr.04000-7/2".
Saturā: BIOTEHONOMIKAS MODELĒŠANA: Biotehonomika ;
Modelēšanas metodes ; Biotehonomikas ieviešana. IEVADS
SISTĒMDINAMIKĀ: Sistēmdinamikas galvenie jēdzieni ;
Sistēmdinamikas pamatprincipi ; Sistēmdinamikas modelēšanas
process ; Vispārējās sistēmu struktūras un uzvedības.
BIOTEHONOMIKAS ILGTSPĒJĪBAS INDIKATORI: Ilgtspējas indikatoru
klasifikācija ; Biotehonomikas ilgtspējības indikatoru lietojums ;

Ilgtspējības indikatora analīzes piemērs. Emerģija. BIOTEHONOMIKAS
SEKTORU RAKSTUROJUMS: Biotehonomikas nozares ; Bioprodukta
pievienotā vērtība ; Bioloģisko resursu izmantošanas un pārstrādes
tehnoloģijas ; Latvijas zivsaimniecības nozares analīze.
METODOLOĢIJA. BIORESURSU VĒRTĪBAS ĶĒDES ANALĪZE: Modeļa
verifikācija ; Mežsaimniecības bioresursi un kokapstrāde ; Pievienotās
vērtības produkti mežistrādē un kokrūpniecībā ; Lauksaimniecības
nozares analīze ; Pievienotās vērtības produkti lauksaimniecībā ;
Zemes platības izmaiņas.
ISBN 9789934108013.
Biotehnoloģijas nozares - Ekonomiskie aspekti - Matemātiskā
modelēšana. Dabas resursi - Matemātiskā modelēšana. Dabīgo
produktu ražošana - Matemātiskā modelēšana. Sistēmanalīze Matemātiskā modelēšana.

ĢEOGRĀFISKĀ BOTĀNIKA
Priede, Agnese.
581.9

Ķemeru Nacionālā parka flora : vaskulārie augi /
Agnese Priede ; [kartes: Kārlis Lapiņš, Agnese Priede ; zinātniskais
recenzents Māris Laiviņš ; latviešu valodas redaktore Marija Anmane
; fotogrāfijas: Andis Liepa … u.c.]. – Ķemeri : Ķemeru nacionālā
parka fonds, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). – 429 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. – Bibliogrāfija: 418.-426. lpp. –
A. Priedes darbs ir pirmais mēģinājums uzrakstīt grāmatu par
Ķemeru Nacionālā parka floru un augāju. Materiāls ievākts laika
posmā no 2007. līdz 2016. gadam. Grāmata tiek publicēta Ķemeru
Nacionālā parka 20 gadu jubilejas gadā. – Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums arī angļu valodā.
ISBN 9789934191176.
Augi – Latvija – Identifikācija – Ķemeru Nacionālais parks.
Ķemeru nacionālais parks (Latvija).

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICINA
616

611

Herolds, Gerds. Iekšķīgās slimības : kardioloģija / Gerds Herolds un
līdzautori ; Roberts Feders, tulkojums latviešu valodā, ievadvārdi ;
Rihards Delvers, mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2017. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. , 2017. - 378, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. Grāmatā pārdomātā un strukturētā veidā izklāstītas svarīgākās
tēmas, piemēram, par endokarda slimībām, iegūtajām un
iedzimtajām sirdskaitēm pieaugušajiem, sirds mazspēju, koronāro
sirds slimību, sirds ritma traucējumiem, arteriālo hipertensiju u. c.
Nodaļas ietver katras slimības definīciju, sastopamību, etioloģiju,
patofizioloģiskos mehānismus, klīnisko ainu, diagnostikas metodes un
terapiju. - Oriģinālnosaukums: Innere Medizin. Kardiologie.
Saturā: Kardioloģiskās izmeklēšanas gaita ; Endokarda slimības
; Iegūti sirds vārstuļu bojājumi (iegūtās sirdskaites) ; Iedzimtās
sirdskaites pieaugušajiem ; Iedzimtās sirdskaites ar labo-kreiso šuntu
; Sirds mazspēja (SM) ; Sirds transplantācija ; Kardiomiopātija (CM) ;
Miokardīts ; Perikardīts un perimiokardīts ; Koronārā sirds slimība
(KSS) ; Sirds ritma traucējumi (SRT) ; Impulsa vadīšanas traucējumi
; Citas formas ; Tahikardija ; Asinsrites apstāšanās un
kardiopulmonālā reanimācija ; Arteriālā hipertensija (AH) ; Hroniska
arteriālā hipotensija un ortostatiskā hipotensija ; Sinkope ; Reibonis ;
Šoks ; Sepse.
ISBN 9789984236636.
Kardiovaskulārā sistēma - Slimības. Sirds - Slimības.
Kardiovaskulārā sistēma - Slimības - Diagnostika. Sirds - Slimības Diagnostika. Kardiovaskulārā sistēma - Slimības - Ārstēšana. Sirds Slimības - Ārstēšana. Kardioloģija.
Kovacs, Čārlzs. Muskuļi un kauli : Valdorfizglītības avots / Čārlzs
Kovacs ; priekšvārda autore Astrīda Maklīna ; no angļu valodas
tulkojusi Aija Rancāne. - Rīga : Alise, 2017. - Rīga : Alis, [2017]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 192 lpp. : ilustrācijas ; 22
cm. - Terminu rādītājs: 186.-190. lpp. - Šī grāmata ir gan palīgs
cilvēka anatomijas un fizioloģijas skolotājam, gan sniedz ieteikumus
un padomus pusaudžiem par veselības saglabāšanu un higiēnas
ievērošanu ikdienā. - Oriģinālnosaukums: Muscles and bones.
Saturā: Veselība un cilvēka ķermenis ; Fizioloģija ; Anatomija.
ISBN 9789934504228.
Muskuļi - Mācību līdzekļi pamatskolām. Kauli - Mācību līdzekļi
pamatskolām. Cilvēka fizioloģija - Mācību līdzekļi pamatskolām.
Cilvēka anatomija - Mācību līdzekļi pamatskolām. Valdorfa

615.8

KULINĀRIJA
641.5

pedagoģija.
Marklunds, Bertils. 10 padomi : jūties labāk un dzīvo 10 gadus
ilgāk / Bertils Marklunds ; no zviedru valodas tulkojusi Inga
Grezmane ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Zane Seņkova. Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - [Jelgava]
: Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 135 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22
cm. - Bibliogrāfija: 129.-134. lpp. - Kā dzīvot cik vien ilgi un veselīgi
iespējams? Vai tas atkarīgs no dzīvesveida jeb gēniem? Pēdējā laikā
veselīga dzīvesveida ieteikumi gāžas pāri kā lavīna. Taču, cik
pamatoti tie ir? Zviedru ārstu Bertilu Marklundu nelika mierā šie
jautājumi. Atbildi, turklāt pārsteidzoši pozitīvu, sniedza zinātniskie
pētījumi. Izrādās, ka vismaz 90 procentus no tā, cik ilgs būs mūžs,
nosaka dzīvesveids. Tātad katrs pats izlemj, kā grib vai negrib
novecot. Autors precīzi noformulējis 10 zinātniski pamatotus
padomus. Sekojot tiem, stiprināsi imūnsistēmu, novērsīsi iekaisumu
veidošanos organismā un attālināsi bioloģisko novecošanos. Oriģinālnosaukums: 10 Tips-må bättre och lev 10 år längre.
Saturā: Kas ietekmē mūža garumu? ; Vingrojumu nozīmīgums
jeb kustības ; Atrodi laiku atpūtai ; Miegs dod spēku ; Sauļojies ar
mēru ; Ēd veselīgi ; Izvēlies pareizo dzērienu ; Kontrolē savu svaru ;
Mutes veselība nodrošina vispārējo veselību ; Esi optimists ; Mēs
esam vajadzīgi cits citam ; Sāc jau šodien!.
ISBN 9789934068966.
Ilgmūžība. Veselīgs dzīvesveids. Slimības - Cēloņi un rašanās
teorijas.
Galēja, Iveta. Dārzeņi : idejas, padomi, receptes / Iveta Galēja ;
fotogrāfiju autors Juris Galējs ; Aigara Truhina dizains ; redaktore
Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2017. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 303, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 27 cm. - Dārzeņi receptēs: [302].-303.lpp. - Grāmata
iepazīstina ar 37 gan populāriem, gan mazāk pazīstamiem dārzeņiem
- to izcelsmi, ieviešanas vēsturi un izmantošanas iespējām. Gardu un
daudzveidīgu ēdienu receptes, noderīgi ieteikumi un padomi par
dārzeņu pagatavošanu, uzglabāšanu un sasaldēšanu – tas viss šajā
krāšņajā izdevumā. Autore ir liela ceļotāja un savos gastronomiskajos
atklājumos labprāt dalās ar lasītājiem.
Saturā: Artišoki ; Baklažāni ; Bietes ; Burkāni ; Cigotiņi ;
Fenheļi ; Gurķi ; Kabači un patisoni ; Kāļi un rāceņi ; Kāpostu saime ;
Kolrābji ; Ķīniešu kāposti ; Ķiploki ; Ķirbji ; Lēcas ; Mangoldi ;
Melnsakne ; Paprika ; Pastinaki ; Pētersīļi ; Pupas un pupiņas ; Puravi
; Redīsi un rutki ; Salāti ; Saldie kartupeļi - batātes ; Selerijas ; Sīpoli
; Sparģeļi ; Spināti ; Tomāti ; Topinambūri ; Ziedkāposti un brokoļi ;
Zirņi.
ISBN 9789934068973.
Kulinārija (dārzeņi). Pavārgrāmatas.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
MĀKSLAS VĒSTURE
7.032

Rubenis, Andris, 1951-. Mākslas vēstures priekšvēsture :
monogrāfija / Andris Rubenis ; mākslinieki: Rauls Liepiņš, Kaspars
Podskočijs ; redaktors Aivars Kļaviņš. - Rīga : Autorizdevums, 2017. Rīga : Autorizdevums, 2017. , 2017. - 200 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm.
- Bibliogrāfija piezīmēs: [195].-200. lpp. - Mākslas vēsture kā zinātne
dzima XIX gs. beigās un savu klasiskās tradīcijas noteikto attīstību
noslēdza līdz ar XX gs. noslēgumu. Mūsdienās daudzi skumst par
pagājušiem laikiem un sapņo par laikmetu, kad dzima lielā māksla ar
milzīgu nozīmi cilvēka dzīvē, kad to apbrīnoja un cienīja. Tā bija uz
pagātni orientēta mākslas reliģija, kurā mākslai bija stingra vieta
cilvēku dzīvē un mākslinieki baudīja augstu sabiedrisko atzinību. Vēl
modernisma mākslinieki bija ideālisti, kas runāja par citu, labāku
pasauli un augstāku esamības līmeni. Šāda mākslas izpratne balstās
uz domu par progresu, par ko mūsdienās vairs nerunā. Tas
nenozīmē, ka viss ir sastindzis. Māksla mūsdienās vairs nedodas uz
priekšu, bet izplešas un paplašinās bez kāda noteikta virziena. Tas
nosaka arī tradicionālās mākslas zinātnes krīzi un jaunos sava
priekšmeta meklējumus. Avangards panācis, ka mūsdienās ir grūti
atbildēt uz jautājumu: kas ir māksla? Māksla ir visur. Mākslu no
nemākslas bieži vien nevar atšķirt. Tas nozīmē nepieciešamību pa
jaunam apdomāt arī to, ar ko īsti nodarbojas mākslas zinātne un kāds
mūsdienās ir tās priekšmets. Varbūt ielūkošanās savā pagātnē dos

jaunu impulsu mākslas vēsturei šisdienas situācijā?.
Saturā: ANTĪKĀ PASAULE. I. Antīkās mākslas fenomens. II.
Antīkās mākslas pamatjēdzieni. III. Antīkie rakstnieki par mākslu. IV.
Pausānijs (Pausanias, II gs.). V. Plīnijs Vecākais (Plinius Maior, 23 vai
24-79). VI. Vitrūvijs (Vitruvius, I gs. p.m.ē. 2. puse). VIDUSLAIKI. I.
Viduslaiku mākslas specifika. II. Māksla sociālajā hierarhijā. III.
Katedrāļu māksla. Gotika. IV. Māksla un vēsture. V. Glezniecības
teorija. MĀKSLAS TEORIJAS UN VĒSTURES IDEJISKIE TĒVI. I.
Aleksandrs Gotlībs Baumgartens (Baumgarten, 1714-1762). II.
Johans Joahims Vinkelmans (Winckelmann, 1717-1768). III. Antons
Rafaels Mengss (Mengs, 1728-1799). IV. Fridrihs Šillers (Schiller,
1759-1805). V. "Vētras un dziņu" laikmeta māksla. VI. Biogrāfiskā
metode: Senbēvs (Sainte-Beuve, 1804-1869). VII. Kultūras
vēsturiskums: Ipolits Tēns (Taine, 1828-1893). VIII. Zinātnes par
garu: Vilhelms Diltejs (Dilthey, 1833-1911).
ISBN 9789934861024.
Māksla - Filozofija - Vēsture. Mākslas vēsturnieki. Māksla,
viduslaiku.

IEVĒROJAMU VIETU AIZSARDZĪBA
Eiropas kultūras mantojuma dienas 2017 : Vēsturisko
719(474.3)

notikumu vietas / tekstu autori: J. Asaris, A. Āboltiņš, E. Lūsēna, J.
Meinerts, J. Urtāns, S. Zirne. - [Rīga] : Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija, 2017. - 124, [6] lpp. : il., fotogr. - Teksts
latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934863028.
Vēsturiskās vietas. Vēsturiskās celtnes.
Valmiera (Latvija).

ARHITEKTŪRA
728(474.5)

MŪZIKA
78(474.3)

Kaunas : Architectural guide / edited by Julija Reklaite ; texts by
Almantas Bružas [un vēl 6 autori]. - Kaunas : LAPAS, 2017. - 333,
[2] pages : illustrations, photos, maps, plans. - Autori arī: Marija
Dremaite, Giedre Jankevičiūte, Jolita Kančiene, Rūta Leitanaite,
Nijole Lukšionyte, Vaidas Petrulis.
Contents: The Development of modern Kaunas. The interwar
years 1918-1940. Public buildings. The temporary capital
phenomenon. Apartment blocks: in pursuit of rationality and
comfort. Group of residential buildings on V. Putvinskio street. Group
of small apartment buildings on K. Donelaičio street. Wooden
architecture: a reflection of life on the outskirts of the city. Destroyed
symbols of interwar Kaunas. The Soviet Years 1940-1990. Public
Architecture in planned economy. Living space: Overcoming the
limits of the socialist minimum. Disappearing architectural signs of
the socialist city. After independence 1990-2015. From temporary
kiosks to cities within a city. A Boom in public building. My home, a
reflection of me.
ISBN 9786098198027.
Arhitektūra - Kauņa (Lietuva).
Kauņa (Lietuva).
Loinerte, Luāna, 1946-. Filadelfija : Imants Mežaraups - dzīvē un
mūzikā / Luāna Loinerte ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ;
Nataļjas Kugajevskas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava,
2017. - Rīga : Jumava, [2017]. , 2017. - 133 lpp., 16 lpp. ielīmes :
faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ; 21 cm. - Imanta Mežaraupa
daiļrade: 100.-[113.] lpp. - Grāmata ir biogrāfisks vēstījums par
komponistu, diriģentu, pedagogu un ērģelnieku Imantu Mežaraupu
(1958-2013) laikabiedru atmiņās. Imants Mežaraups, spēcīga un
spilgta personība, dzimis Filadelfijā, Pensilvānijā, ASV. 1996. gadā
viņš pārcēlās uz bērnībā izloloto sapņu zemi Latviju, dāvājot savu
talantu tēvzemei. Kopš 1999. gada bija Latvijas Komponistu
savienības biedrs. Latvijas mūziķi (Andris Pundurs, Evija Kalāce)
atceras Imantu Mežaraupu kā ārkārtīgi zinošu un daudzpusīgu
pedagogu, atraktīvu un harizmātisku personību. - Teksts latviešu
valodā, Imanta Mežaraupa raksts "Kultūras dzīve Latvijā: emigranta
skatpunkts" angļu valodā. - Grāmatā izmantoti fotomateriāli no
Aknīstes novadpētniecības muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja,
Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes kora "Amenda", kā arī Aināra
Ašaka, Igora Begiceva, Ineses Frīdenbergas, Andra Grundes, Irinas
Kozjuras, Andra Pundura, Dženiferes Rumpānes un Vijas Rumpānes
personīgā arhīva.
Saturā: Biogrāfija ; Andra Pundura atmiņas par komponistu,
pedagogu, ērģelnieku un diriģentu Imantu Mežaraupu ; Evijas
Kalāces atmiņas par Imantu Mežaraupu ; Dzīve un darbi ; Filadelfija,

2013. gada 1. septembris, svētdiena ; Imanta Mežaraupa daiļrade.
ISBN 9789934201455.
Komponisti - Latvija. Mūzikas skolotāji - Latvija. Diriģenti Latvija. Ērģelnieki - Latvija.
Biogrāfijas.

TEĀTRIS
792(474.3)(092)

Lēvalde, Vēsma, 1961-. Hamleta vārdi : klasika un teksts Oļģerta
Krodera interpretācijā / Vēsma Lēvalde ; zinātniskie recenzenti:
Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs, Dr.art. Guna Zeltiņa ; redaktore
Ieva Rodiņa ; vāka dizains: Laimonis Stīpnieks ; Liepājas
Universitāte. Kurzemes Humanitārais institūts. - Liepāja : LiePA,
2017. - Liepāja : LiePA, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 240
lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 231.-239.
lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Grāmata ir teātra zinātnieces Vēsmas
Lēvaldes pētījums par leģendāro latviešu režisoru Oļģertu Kroderu.
Balstoties teorētiskajās zināšanās, praktiskajā teātra darba pieredzē,
talantīgā interpretācijas spējā, arhīva materiālu studijās, kā arī
skrupulozā darbā ar literāro tekstu un izrāžu režijas eksemplāriem,
Vēsmas Lēvaldes pētījums piedāvā aizraujošu ceļojumu režisora
radošajā laboratorijā, teksta pārtapšanā no rakstīta vārda runātā un
literārā sacerējuma ceļā līdz skatuvei. Grāmatā iekļautas arī intervijas
ar Oļģertu Kroderu un aktieriem Rihardu Rudāku un Jāni Makovski. Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
Saturā: TEKSTS MŪSDIENU TEĀTRĪ. KRODERA SKATĪJUMS ;
LAIKMETS UN REŽISORS: Oļģerta Krodera personības veidošanās un
režijas pirmsākumi ; Oļģerts Kroders padomju teātrī. Laikmetīgas
skatuves valodas meklējumi ; Kultūrtelpas īpatnības pēc 1990. gada.
Režijas paradigmas maiņa. VILJAMA ŠEKSPĪRA TRAĢĒDIJAS
"HAMLETS" INTERPRETĀCIJAS: Šekspīra tekstu interpretācijas
problemātika ; "Hamleta" recepcija Latvijā pirms Krodera ; Oļģerta
Krodera iestudējumi: koncepcija un teksts ; 1972. gada iestudējums
Valmieras teātrī: varas mašinērija ; 1984. gada iestudējums Liepājas
teātrī: brūkošas sistēmas spogulis ; 1997. gada iestudējums
Nacionālajā teātrī: akcentu maiņa ; 2008. gada iestudējums
Valmieras teātrī: ironija par varu. "HAMLETA" TĒMU REFLEKSIJA
OĻĢERTA KRODERA IESTUDĒJUMOS: Krustiņa interpretācija
Blaumaņa "Pazudušā dēla" iestudējumos ; "Noziegums un sods":
Raskoļņikova un Hamleta paralēles ; Indivīda iekšējo pretrunu
saasinājums Jāņa Jaunsudrabiņa romāna "Aija" dramatizējumā ;
Apstākļu ietekme uz personību Aleksandra Ostrovska lugas "Līgava
bez pūra" iestudējumos ; Ironiskas "Hamleta" alūzijas: Antona
Čehova "Kaija". INTERVIJAS: Intervija ar Oļģertu Kroderu ; Intervija
ar Rihardu Rudāku ; Intervija ar Jāni Makovski.
ISBN 9789934569173.
Hamlets (leģendārs tēls). Teātra producenti un režisori Latvija.
Biogrāfijas.

VDT IZRĀŽU IERAKSTI DVD
Brasla, Varis, 1939-.
792(474)

792(474)

792(474)

Izdedži [audiovizuāls materiāls] : Valmieras
teātra izrāde / režisors Varis Brasla ; scenogrāfs Kristaps Skulte ;
kostīmu māksliniece Kristīne Pasternaka ; komponists A.Balodis ;
Valmieras drāmas teātris. - Rīga : Latvijas Televīzija, 2017. - 1 DVD :
krāsa, skaņa. - Valmieras teātra izrāde "Izdedži" veidota pēc Gunāra
Janovska darba, 1995.gads.
Teātra izrādes.
Brasla, Varis, 1939-. Mērnieku laiki [audiovizuāls materiāls] :
Valmieras teātra izrāde : brāļu Kaudzīšu romāna "Mērnieku laiki"
skatuves variants / režisors Varis Brasla ; scenogrāfe I.Gauja ;
kostīmu māksliniece Ieva Kundziņa ; komponists A.Balodis ; dejas
iestudējis Māris Koristins ; Valmieras drāmas teātris. - Rīga : Latvijas
Televīzija, 2017. - 2 DVD : krāsa, skaņa. - Valmieras teātra izrāde
"Mērnieku laiki" veidota pēc brāļu Kaudzīšu romāna, 1999.gads.
Teātra izrādes.
Brasla, Varis, 1939-. Varkaļu pagasta skolotājs [audiovizuāls
materiāls] : Valmieras teātra izrāde : dziesmu spēle ar dancošanu /
režisors Varis Brasla ; scenogrāfs I.Noviks ; kostīmu māksliniece Ieva
Kundziņa ; komponists Mārtiņš Brauns ; dziesmu tekstu autors Jānis
Peters ; Valmieras drāmas teātris. - Rīga : Latvijas Televīzija, 2017. 1 DVD : krāsa, skaņa. - Valmieras teātra izrāde "Varkaļu pagasta
skolotājs" veidota pēc Jēkaba Janševska darba, 1997.gads.
Teātra izrādes.
Deičs, Felikss, 1937-. Anna Kareņina [audiovizuāls materiāls] :
Valmieras teātra izrāde / režisors Felikss Deičs ; scenogrāfs Andris
Freibergs ; dejas iestudējis Māris Koristins ; Valmieras drāmas

792(474)

792(474)

792(474)

792(474)

792(474)

792(474)

SPORTS
796.4

teātris. - Rīga : Latvijas Televīzija, 2017. - 1 DVD : krāsa, skaņa. Valmieras teātra izrāde "Anna Kareņina" veidota pēc Ļeva Tolstoja
darba, 1999.gads.
Teātra izrādes.
Deičs, Felikss, 1937-. Spoki [audiovizuāls materiāls] : Valmieras
teātra izrāde / režisors Felikss Deičs ; scenogrāfe Ināra Gauja ;
Valmieras drāmas teātris. - Rīga : Latvijas Televīzija, 2017. - 2 DVD :
krāsa, skaņa. - Valmieras teātra izrāde "Spoki" veidota pēc Henrika
Ibsena darba, 2000.gads.
Teātra izrādes
Deičs, Felikss, 1937-. Trīnes grēki [audiovizuāls materiāls] :
Valmieras teātra izrāde / režisors Felikss Deičs ; scenogrāfe I.Gauja ;
Valmieras drāmas teātris. - Rīga : Latvijas Televīzija, 2017. - 1 DVD :
krāsa, skaņa. - Valmieras teātra izrāde "Trīnes grēki" veidota pēc
Rūdolfa Blaumaņa darba, 1999.gads.
Teātra izrādes.
Kroders, Oļģerts, 1921-2012. Heda Gablere [audiovizuāls
materiāls] : Valmieras teātra izrāde / režisors Oļģerts Kroders ;
scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis ; kostīmu māksliniece Kristīne Abika ;
Valmieras drāmas teātris. - Rīga : Latvijas Televīzija, 2017. - 2 DVD :
krāsa, skaņa. - Valmieras teātra izrāde "Heda Gablere" veidota pēc
Henrika Ibsena darba, 2003.gads.
Teātra izrādes.
Kroders, Oļģerts, 1921-2012. Karalis Līrs [audiovizuāls materiāls]
: Valmieras teātra izrāde / režisors Oļģerts Kroders ; scenogrāfs
Mārtiņš Vilkārsis ; kostīmu māksliniece Anna Heinrihsone ;
komponists Emīls Zilberts ; tulkojis Rainis ; Valmieras drāmas teātris.
- Rīga : Latvijas Televīzija, 2017. - 1 DVD : krāsa, skaņa. - Valmieras
teātra izrāde "Karalis Līrs" veidota pēc Viljama Šekspīra darba,
2008.gads.
Teātra izrādes.
Kroders, Oļģerts, 1921-2012. Tēvocis Vaņa [audiovizuāls
materiāls] : Valmieras teātra izrāde / režisors Oļģerts Kroders ;
scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis ; kostīmu māksliniece Ilze Vītoliņa ;
Valmieras drāmas teātris. - Rīga : Latvijas Televīzija, 2017. - 1 DVD :
krāsa, skaņa. - Valmieras teātra izrāde "Tēvocis Vaņa" veidota pēc
Antona Čehova darba, 2003.gads.
Teātra izrādes.
Ķimele, Māra, 1943-. Jānis [audiovizuāls materiāls] : Valmieras
teātra izrāde / režisore Māra Ķimele ; komponists I.Zemzaris ;
scenogrāfs un kostīmu mākslinieks L.Labanovskis ; Valmieras drāmas
teātris. - Rīga : Latvijas Televīzija, 2017. - 1 DVD : krāsa, skaņa. Valmieras teātra izrāde "Jānis" veidota pēc Leldes Stumbres darba,
1986.gads.
Teātra izrādes.
Staģis, Andris, 1941-. Latvijas vieglatlētikas vēsture : 1944-1991 /
Andris Staģis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore
Keta Īve ; ievadu sarakstījusi Ineta Radeviča ; mākslinieks Edgars
Švanks. - Rīga : Jumava, 2017. - Rīga : Jumava, 2017. , 2017. - 693,
[3] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 691.
lpp. - Grāmatā stāstīts par pusgadsimtu Latvijas sporta vēsturē
(1944-1991). - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. Grāmatā izmatotas fotogrāfijas no personiskajiem arhīviem un sporta
fotogrāfa Zigurda Mežavilka fotoarhīva. . - 2017. gadā Latvijas
vieglatlētika svin 120 gadu jubileju. Par godu šim notikumam izdota
"Latvijas vieglatlētikas vēstures" triloģijas otrā daļa, kas aptver
1944.-1991. gada notikumus. . - 1.daļa - "Latvijas vieglatlētikas
vēsture, 1897-1944", 2.daļa - "Latvijas vieglatlētikas vēsture, 19441991".
[2.].
Saturā: 20. gs. 40. gadi ; 20. gs. 50. gadi ; 20. gs. 60. gadi ;
20. gs. 70. gadi ; 20. gs. 80. gadi un 90. gadu sākums ; Latvijas
vieglatlētu starti un panākumi (PSRS izlašu sastāvos) pasaules un
Eiropas čempionātos, arī olimpiskajās spēlēs ; Latvijas rekordu
attīstības hronoloģija (1944-1991) ; Republikas izlases mačsacīkstes
(1945-1991). Saturā: arī par Aivaru Rumbenieku (soļotājs) un Aigaru
Fadejevu (soļotājs).
ISBN 9789934201462.
Vieglatlētika - Latvija - Vēsture - 20 gs.
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Grīnuma, Gundega, 1948-. Viņpus Alpiem : Rainis un Aspazija
Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni / Gundega Grīnuma ; recenzenti: Jānis
Zālītis, Vita Matīsa ; zinātniskais redaktors Jānis Zālītis ; redaktors
Jānis Oga ; dizaina autors Aldis Aleks ; uz apvāka Edgara Dubiņa foto
; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Mansards,
2017 (SIA Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Mansards, 2017. - Jelgava :
SIA Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 966, [2] lpp. : ilustrācijas,
fotogrāfijas, faksimili. - Rādītāji: 909.-915., 958.-[963]. lpp. . Personu rādītājs: 916.-957. lpp. - Kāpēc Kastaņola? Politiskās
emigrācijas laiks brīvajā Šveicē ir visnepilnīgāk izpētītais posms Raiņa
un Aspazijas paralēlajās biogrāfijās. Bet tieši tur un tolaik Rainis
sarakstīja lielu daļu no savām literāri augstvērtīgākajām lugām un
dzejoļu krājumiem. Un tieši tur un tolaik, apgūstot Šveices
demokrātijas pieredzi un Aspazijai līdzdomājot, Rainis kļuva par
latviešu nacionālo centienu dziļākās ideoloģiskās jēgas plānotāju. Un
vēl. Kastaņola nes duālu nozīmi. Rainim, kā zināms, tā kļuva par otro
dzimteni un ar laiku — arī par mūžīgās atjaunotnes simbolu. Turpretī
Aspazijai “saulainais stūrītis” atnesa depresiju, slimības un radošu
apsīkumu. - Teksts latviešu, kopsavilkums angļu valodā. - Gundega
Grīnuma saņēmusi Latvijas Republikas Ministru kabineta balvu par
mūža ieguldījumu Raiņa un Aspazijas daiļrades pētniecībā, kā arī par
ieguldījumu Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gada sekmīgā norisē
(2015); Starptautiskās Gētes biedrības Veimārā goda biedre (2009).
- Grāmata sagatavota un izdota Valsts pētījumu programmas
"Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" projektā
Nr.4.1. "Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu
prakse". . - Attēli un dokumenti no Rakstniecības un mūzikas muzeja,
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas,
Lugānas vēstures arhīva (Archivio storico Ciita di Lugano), Lugānas
Kantona bibliotēkas (Biblioteca cantonale di Lugano), Šveices Valsts
arhīva (Schweizerisches Bundesarchiv) un Cīrihes Pilsētas arhīva
(Stadtarchiv Zurich) krājumiem, kā arī no Džanni Reconiko (Gianni
Rezzonico) un Gundegas Grīnumas personiskajiem arhīviem. Ar
mūsdienu Kastaņolu un Lugānu saistīto fotouzņēmumu autori: Edgars
Dubiņš, Gundega Grīnuma.
Saturā: 1. Uz Šveici dzimtenes ābolu vezumā ; 2. No Cīrihberga
augstumiem - uz "Eintrahti" ; 3. Revolūcijas daiļā vaiga zaimotājs
"Pitirims Sorokins un... 1905. gada vēsture a la Rainis ; 4. Uz labu
laimi ; 5. "Arī te nav miera" ; 6. Rainis - banku laupītājs? ; 7.
Salstošā Aspazija Alpu saules pusē jeb "Tas viss mani galēja nost..." ;
8. Pāčeks. Raiņa mīlulis, Aspazijas bieds ; 9. Adaptācija "itāliskajā
Šveicē" ; 10. Coniugi Naglini runā un raksta itāliski ; 11. Hese, Rainis,
Aspazija un itāļu Šveices daba jeb "Trīs pasaules daļas vienuviet" ;
12. "Un, ko es gribu, to varēšu spēt?" ; 13. Uz Berni pēc veselības ;
14. Panaceju meklējot ; 15. Mājas bez mājām palikušajiem jeb Raiņa
un Aspazijas "Kastaņolas ģimene" ; 16. "Tīri brīnums, cik daudz var
sieviete panest..." ; 17. Katram sava utopija jeb Rainis un Askonas
"Patiesības kalns" ; 18. Kā Aspazija un Rainis uz Romu neaizbrauca ;
19. "Latvietība - mūsu augstākā manta" ; 20. Jubilārs Rainis un homo
novus latviešu politikā ; 21. Evviva Repubblica Russa? (Lai dzīvo
Krievijas republika?) ; 22. Pussoli no Maskavas ; 23. Raiņa
"Daugavas" mājupceļš un Maksimiliana Afelda divas sejas ; 24.
Svešinieki-savējie pie Lugānas ezera. Epiloga vietā.
ISBN 9789934121791.
Latviešu literatūra. Autori, latviešu. Autores, latviešu.
Kastanjola (Lugāno, Šveice). Tičīno (Šveice).
Biogrāfijas. Bibliogrāfijas.

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
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Džordžs Armitsteds : Rīgas goda pilsonis = George Armitstead:
honorary citizen of Riga / projekta vadītāja Antra Rencberga ;
atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; tulkotāja Baņuta Nora Rubesa
(angļu valodā) ; literārā redaktore Ieva Heimane ; vāka grafiskā
noformējuma autors Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2017. - Rīga :
Jumava, 2017. , 2017. - 119, [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas,
faksimili. - Džordžs Armitsteds bija ceturtais Rīgas mērs (1901–
1912), kurš ar savu ieguldījumu veicināja Rīgas izaugsmi no nelielas
pilsētas līdz Eiropas nozīmes lielpilsētai, kuru sāka dēvēt par "Baltijas
pērli". Tagad viņa darbi pieder vēsturei. Kuri no viņa darbiem Rīgas
pilsētas labā ir bijuši paši nozīmīgākie, kam ir paliekoša vērtība un
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kas ir bijis radīts tikai acumirklim, to neviens no mums šodien nespēj
pateikt. Bet, kamēr vien mūsu pēcnācēji sastapsies ar viņa darbu
atstātajām neizdzēšamajām pēdām, viņi jautīs: aiz tā visa ir stāvējis
vīrs, kurš ir vīrišķīgi cīnījies un vīrišķīgi strādājis, jo viņš savā sirdī
nesa stipru mieru. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. "Latvijai 100" -- grāmatas priekštitullapā. . - Grāmatā izmantoti
fotomateriāli no Jaunmoku pils muzeja un Rodnija Redklifa privātā
arhīva.
Saturā: Džordža Armitsteda raduraksti ; Rīgas pilsētas galvas
Džordža Armitsteda bērni ; Džordžs Armitsteds - Rīgas goda pilsonis ;
Pilsētas galvas vēlēšanas ; Ūdensapgāde ; 1905. gada revolūcija un
Rīgas domes vēlēšanas ; Priekšlikumi valsts pārvaldes uzlabošanai ;
Mākslas muzeja izveidošana ; Rīgas pilsētas mākslas skola ;
Ievēlēšana uz trešo termiņu un Ķeizarmeža attīstība ; Latviešu teātra
celtniecība ; Vilhelms Purvītis - mākslas skolas direktors ; V.Purvīša
sapnis par mākslas skolu ; Pilsētas pārvaldes ēkas celtniecība ;
Džordžs Armitsteds - ražīgs un taupīgs saimnieks ; Armitstedu
ģimenes novēlējums ; Armitsteda mūža noslēgums ; Gods kalpot
Rīgai un rīdziniekiem ; Fragments no virsmācītāja P.A. Pilhava runas
pilsētas galvas Džordža Armitsteda bērēs 1912. gada 21. novembrī ;
Par Dž. Armitsteda pēdējām gaitām laikrakstos ; Džordža Armitsteda
ieguldījums Jaunmoku pils izveidē ; Armitstedu stāsts turpinās Jaunmoku pils.
ISBN 9789934201509.
Krustpils hronikas : veltīts Latvijas valsts simtgadei un Krustpils 780
gadiem / sastādīja Spodris Bērziņš ; literārā konsultante Lūcija
Ķuzāne. - [Jēkabpils] : [Spodris Bērziņš], [2017]. - [Jēkabpils] :
[Spodris Bērziņš], [2017]. - Rēzekne : Latgales druka. - 651 lpp. :
ilustrācijas, karte, tabulas ; 22 cm. - Vietvārdu rādītājs: 629.-647.
lpp. . - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Grāmata ir pētījums par Krustpils
novada un Krustpils pilsētas vēsturi no tās pirmsākumiem līdz 1940.
gadam. Darbs tapis balstoties uz publiski pieejamo literatūru par
Krustpils novadu un pilsētu. Grāmata iedalīta sešās sadaļās:
senvēsture, Livonijas laiks, poļu laiki (Inflantija), Krievijas impērijas
valdīšana, Pirmais pasaules karš un Brīvības cīņas, kā arī neatkarīgās
Latvijas laiks. Līdzās zināmai informācijai grāmatā atklāti arī
mazzināmi vai pat pilnīgi aizmirsti fakti. Katras sadaļas noslēgumā
pievienoti īsi apraksti par personām, kuras dzimušas vai kāds to
darbības posms saistīts ar Krustpils apkaimi.
Saturā: Senvēsture ; Livonijas laiks ; Krustpils novads Polijas
pakļautībā ; Krustpils novads Krievijas impērijā ; Pirmais pasaules
karš un Brīvības cīņas ; Latvijas Republika.
ISBN 9789934192449.
Mācību iestādes - Latvija - Krustpils novads. Mazpulki - Latvija Krustpils novads. Skauti - Latvija - Krustpils novads. Draudzes Latvija - Vēsture - Krustpils novads. Biedrības - Latvija - Krustpils
novads. Tilti - Latvija - Krustpils novads - Vēsture. Zemes meliorācija
- Latvija - Vēsture - Krustpils novads. Kūdras ražošana - Latvija Vēsture - Krustpils novads. Transports - Latvija - Vēsture - Krustpils
novads. Dzelzceļi - Latvija - Vēsture - Krustpils novads. Sports Latvija - Vēsture - Krustpils novads.
Krustpils novads (Latvija) - Vēsture. Krustpils novads (Latvija) Politika un pārvalde. Krustpils novads (Latvija) - Ekonomiskais
stāvoklis. Krustpils novads (Latvija) - Reliģiskā dzīve un paražas.
Krustpils novads (Latvija) - Baznīcas vēsture. Krustpils novads
(Latvija) - Intelektuālā dzīve. Krustpils novads (Latvija) - Vēsture,
militārā - 20 gs. Krustpils novads (Latvija).
Biogrāfijas.
Liekmane, Dzintra, 1961-. Nīkrāce cauri gadsimtiem : ieskats
Nīkrāces pagasta un skolu vēsturē / Dzintra Liekmane ; Lijas Kalniņas
vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene
Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2017. - Rīga : Jumava, [2017]. , 2017. 317, [1] lpp. : ilustrācijas, tabula ; 21 cm. - (Vēsturiski stāsti un
fakti). - Bibliogrāfija: 313. lpp. - Nīkrāce ir īpaša vieta, kurā atmiņas
nesaistās tikai ar dzīvi cilvēka mūža garumā, tās iekodētas
nākamajās paaudzēs. Atverot šo grāmatu, jūs iepazīsiet sajūtas, ko
izdzīvojuši nīkrācnieki vairāku gadsimtu garumā. Nīkrācē ļaudis ir kā
Sudmalkalnu dižakmens ― savu vietu atradis, tas nav izkustināms,
bet pasaule apzinās tā vērtību. Šodiena prasa nesaudzīgu dzīves
ritmu, tādēļ ir tik ļoti svarīgi atvēlēt laiku sev. Lappuse aiz lappuses
jūs atvedīs uz vietu, kurā gribēsies atgriezties, lai vēstures vērtības
padarītu mūs stiprus šodienā.
ISBN 9789934201332.
Mācību iestādes - Latvija - Vēsture - Nīkrāces pagasts

(Skrundas novads). Skolu direktori - Latvija - Nīkrāces pagasts
(Skrundas novads). Skolotāji - Latvija - Nīkrāces pagasts (Skrundas
novads). Muižas - Latvija - Vēsture - Nīkrāces pagasts (Skrundas
novads). Autores, latviešu.
Nīkrāces pagasts (Skrundas novads, Latvija) - Vēsture. Nīkrāce
(Skrundas novads, Latvija) - Vēsture. Lēnas (Skrundas novads,
Latvija) - Vēsture. Nīkrāces pagasts (Skrundas novads, Latvija).
Nīkrāces pagasts (Skrundas novads, Latvija) - Intelektuālā dzīve.
Biogrāfijas.
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Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants [kartogrāfiskais
materiāls] : mācību līdzeklis / Karšu izdevniecība Jāņa sēta ;
galvenais redaktors Jānis Turlajs. - Trešais, pārstrādātais izdevums. Mērogi dažādi. - Rīga : Jāņa sēta, 2016. - 1 atlants (168 lpp.) :
krāsainas ilustrācijas, krāsainas kartes ; 31 cm. - Ietver rādītāju
(144.-168.lpp.). - Divsimt atlanta kartes un attēlus papildina plaša
uzziņu sadaļa un nosaukumu rādītājs ar gandrīz 12 000 vietvārdu.
Atlants pilnībā atbilst jaunajam izglītības standartam un ģeogrāfijas
apguves programmai 7.-12. klasē.
ISBN 9789984075501.
Kurzeme [kartogrāfiskais materiāls] : ar karti dabā / Karšu
izdevniecība Jāņa sēta. - Mērogs 1:100,000. - Rīga : Karšu
izdevniecība Jāņa sēta, 2016. - 53 lpp. : krās. fotogr., krās. kartes ;
30 cm. - Apzīmējumi latviešu, angļu un krievu val. - Vāka
nosaukums. . - Ietver novietojuma karti, lapu dalījuma shēmu, dabas
taku ceļvedi.
Saturs: Velomaršruti: 1. Apkārt Engures ezeram. 2. Talsu
pauguraines velomaršruts. 3. Abavas senlejas velomaršruts. 4. Baron
Bogans. 5. Kolkas aplis. 6. Pa lībiešu ciemiem un Mazbānīša dabas
taka. 7. Apkārt Usmas ezeram. 8. Apkārt Būšnieku ezeram. 9. Ventas
upes velomaršruts. 10. Suitu velomaršruts. 11. Ventas ielejas
velomaršruts. 12. Riežupes velomaršruts. 13. Garām magnolijām,
pilskalniem un ezeriem. 14. Dienvidkurzemes kultūrvēstures loks. 15.
Jūrmalciema velo takas. 16. Apkārt Papes ezeram. 17. Aizpute –
Kazdanga – Kalvene – Aizpute. 18. Pāvilostas jūras loks. 19. Gar
lavandu laukiem. 20. Jaunpils lielais loks. 21. Tukuma piļu loks. 22.
Veselīgai atpūtai un dabas mīļotājiem. 23. Aktīvai atpūtai, lai
pārbaudītu izturību un savus spēkus. 24. Pa novada muižām, gatvēm,
gar akmeņiem – senās vēstures lieciniekiem. 25. Dižākie novada
aktīvās atpūtas objekti. 26. Pa un apkārt Priekulei. 27. Grobiņas
velobānis. Dabas taku ceļvedis: 1. Bezdibeņa ezera taka. 2. Čužu
purva taka. 3. Dunikas purva taka. 4. Embūtes ekotaka. 5. Engures
orhideju taka. 6. Ezerkrasta laipa un tornis. 7. Kaltenes kalvas. 8.
Kaņiera niedrāju taka. 9. Kaņiera pilskalna taka. 10. Kolkas priežu
taka. 11. Kupskalnu dabas taka. 12. Lāčupītes dendroloģiskā taka.
13. Laumu dabas atpūtas parks. 14. Pēterezera taka. 15. Pūrciema
baltā kāpa. 16. Šlīteres taka. 17. Valguma takas (Baskāju un Dabas
gleznu). 18. Vasenieku purva taka. 19. Virsaišu ūdenskrituma taka.
ISBN 9789984077024.
Ceļi - Latvija - Kurzeme. Velotakas.
Kurzeme (Latvija).
Ceļu kartes. Tūrisma kartes.
Latgale [kartogrāfiskais materiāls] : ar karti dabā / Karšu
izdevniecība Jāņa sēta. - Mērogs 1:100,000. - Rīga : Karšu
izdevniecība Jāņa sēta, 2016. - 49 lpp. : krās. fotogr., krās. kartes ;
30 cm. - Apzīmējumi latviešu, angļu un krievu val. - Vāka
nosaukums. . - Ietver novietojuma karti, lapu dalījuma shēmu, dabas
taku ceļvedi.
Saturs: Velomaršruti: 1. Rypoj vasals! 2. Daugavas ieleja.
Dabas taku ceļvedis: 1. Adamovas taka. 2. Akmeņu taka. 3. Ciriša
upursalas taka. 4. Dinaburgas taka. 5. Grebļa kalna taka. 6. Lielā
Liepukalna dabas taka. 7. Numernes valnis. 8. Pilskalnes Siguldiņa. 9.
Teirumnīku purva taka.
ISBN 9789984077055.
Ceļi - Latvija - Kurzeme. Velotakas.
Kurzeme (Latvija).
Vidzeme [kartogrāfiskais materiāls] : ar karti dabā / Karšu
izdevniecība Jāņa sēta. - Spirāliesējums. - 1:100 000. - Rīga : Karšu
izdevniecība Jāņa sēta, 2016. - 63 lpp. : il., kartes. - (Ar karti dabā).
Saturs : Velomaršruti: 1. Iron Curtain Trail: Dzelzs priekškara
maršruts. 2. Tour de LatEst: nacionālais maršruts. 3. Nacionālais
upju maršruts: Salacgrīva - Ķegums. 4. Ainaži - Aloja - Matīši Burtnieki - Rūjiena - Karksi Nuija (EST). 5. Salacgrīva - Tuja. 6.
Lielais un daudzveidīgais loks abpus Gaujai: Raiskums - Līgatne -

912

CEĻVEŽI
913(430)

913(4)

Raiskums. 7. Lielais aplis pa Pārgaujas novadu. 8. Piļu un muižu
maršruts: Limbaži - Skulte - Saulkrasti - Bīriņi - Igate - Limbaži. 9.
Bīriņi - Lēdurga - Vidriži - Igates pils. 10. Lādezers - Nabe - Stūrīši Meža Salas - Limbažu Lielezers. 11. Apkārt Burtnieka ezeram. 12.
Salaspils pērles. 13. Mārupes novada dabas vērtības. 14. Apriteņo
Smiltenes ezerus. 15. Sējas novada velomaršruts. 16. Pa : Natura
2000" un militārā poligona robežām Iļķenē. 17. Baldones taka. 18.
Vaives ainavas. 19. Apkārt Alūksnes ezeram. Dabas taku ceļvedis : 1.
Cecīļu dabas taka. 2. Cenas tīreļa laipa. 3. Drusku pilskalna taka. 4.
Gūtmaņalas apkārtnes takas. 5. Kubeseles dabas taka. 6. Līgatnes
dabas takas. 7. Līgatnes upes taka. 8. Matuļu takas. 9. Niedrāju
Pilkas purva laipa. 10. Plaņcū purva taka. 11. Purezera taka. 12.
Ragakāpas taka. 13. Randu pļavu taka. 14. Skaņākalna taka. 15.
Vikmestes taka. 16. Vizlas taka. 17. Zīles dabas taka.
ISBN 9789984077048.
Velotakas - Ceļveži. Dabas takas - Latvija - Ceļveži.
Vidzeme (Latvija). Skaņkalnes pagasts (Mazsalacas novads,
Latvija).
Zemgale un Vidusdaugava [kartogrāfiskais materiāls] : ar
karti dabā / Karšu izdevniecība Jāņa sēta. - Spirāliesējums. - 1:100
000. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2016. - 53 lpp. : il.,
kartes. - (Ar karti dabā).
Saturs : Velomaršruti: 1. Baldones taka. 2. Bauskas apkārtnes
pilis. 3. Bagātā Zemgale. 4. Daugavas ieleja. 5. Sēlijas mazpilsētas.
6. Auces apkārtne. 7. Apkārt Zebrus ezeram. 8. Muižas un Zemgales
ainavas. 9. Iepazīsti Ozolniekus un to apkārtni. 10. Valguma velo
takas: Lustūžkalna aplis - Meža aplis - Šlokenbekas aplis - Zaļās
kāpas velomaršruts. 11. Auces un Saldus novada pierobeža. 12.
Tukuma piļu loks. Dabas taku ceļvedis : 1. Aklā purva taka. 2. Cenas
tīreļa laipa. 3. Gārsenes parks. 4. Kaņiera niedrāju taka. 5. Kaņiera
pilskalna taka. 6. Kartavkalna taka. 7. Ķemeru melnalkšnu dumbrāja
laipa. 8. Kupskalnu dabas taka. 9. Lāčupītes dendroloģiskā taka. 10.
Lielā Ķemeru tīreļa laipa. 11. Pokaiņu mežs. 12. Ragakāpas taka. 13.
Tērvetes dabas parks. 14. Valguma takas (Baskāju un Dabas gleznu).
15. Vesetas purva taka. 16. Viesatas upesloku taka. 17. Zaķu pļava.
18. Ziemassvētku kauju piemiņas vietas.
ISBN 9789984077031.
Velotakas - Ceļveži. Dabas takas - Latvija - Ceļveži. Ceļi Latvija - Zemgale.
Zemgale (Latvija).
Берлин : путеводитель / составитель Малгожата Омиляновска. Москва : Астрель, 2012. - Москва : Астрель, 2012. , 2012. - 352 с.
: ил., карт. ; 22 см. - (Путеводители / Дорлинг Киндерсли). Указатель улиц: с. 302-307. . - Указатель: с. 324-347. . Разговорник: с. 350-352. - Этот путеводитель позволит вам
наилучшим образом провести время в Берлине. Oriģinālnosaukums: Eyewitness Travel Guides. Berlin. - "Города и
страны - как на ладони" -- на обложке.
Содержание: Знакомство с Берлином ; Берлин: район за
районом ; Большой Берлин ; Информация для туристов ;
Полезные советы.
ISBN 9785271359170 (Астрель). . - ISBN 9781405368701
(англ.).
Berlīne (Vācija) - Ceļveži.
Боусфилд, Джонатан. Восточная и центральная Европа :
путеводитель / Джонатан Боусфилд, Мэтью Уиллис. - Москва :
Астрель, 2012. - Москва : Астрель, 2012. , 2012. - 672 с. : ил.,
карт. ; 22 см. - (Путеводители / Дорлинг Киндерсли). - Указатель:
с. 642-669. - Подробный рассказ о более чем 3000 городов,
достопримечательностей, магазинов, ресторанов и гостиниц.
Пляжи, рынки и праздники. Схемы и планы всех главных
достопримечательностей. Множество иллюстраций и карт.
Объёмные виды исторических городов Восточной и Центральной
Европы. - Oriģinālnosaukums: Eyewitness Travel Guides. Eastern &
Central Europe. - "Города и страны - как на ладони" -- на обложке.
Содержание: Путешествие по восточной и центральной
Европе ; Знакомство с восточной и центральной Европой ;
Северо-восточная Европа ; Центральная Европа ; Юго-восточная
Европа.
ISBN 9785271394188 (Астрель). . - ISBN 9781405356022
(англ.).
Austrumeiropa - Ceļveži. Centrāleiropa - Ceļveži. Latvija Ceļveži. Lietuva - Ceļveži. Igaunija - Ceļveži. Polija - Ceļveži. Čehija -
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Ceļveži. Slovākija - Ceļveži. Ungārija - Ceļveži. Vīne (Austrija) Ceļveži. Slovēnija - Ceļveži. Horvātija - Ceļveži. Bosnija un
Hercegovina - Ceļveži. Melnkalne - Ceļveži. Serbija - Ceļveži.
Rumānija - Ceļveži. Bulgārija - Ceļveži.
Германия, Австрия и Швейцария за Рулем : 33 потрясающих
маршрута. - Москва : Эксмо, 2016. - Москва : Эксмо, 2016. , 2016.
- 416 с. : ил., карты + отдельная карта. - (Lonely Planet.
Путеводители). - Указатель: с. 408-411. - Этот путеводитель для
тех, кто хочет быть уверенным в своем путешествии, доверять
информации в книге и исследовать самые красивые, самые
красивые и яркие уголки Германии, Австрии и Швейцарии. - 16+.
- Oriģinālnosaukums: Germany, Austria & Switzerland's Best Trips 1.
Содержание: План вашего путешествия. В Пути: Северновосточная Германия ; Северо-западная Германия ; Южная
Германия ; Австрия ; Швейцария. Полезная информация.
ISBN 9785699861606.
Vācija - Ceļveži. Vācija - Ceļojumi ar automašīnu. Austrija Ceļveži. Austrija - Ceļojumi ar automašīnu. Šveice - Ceļveži. Šveice Ceļojumi ar automašīnu.
Грузия, Армения и Азербайджан : путеводитель. - Москва : "Э",
2017. - Москва : "Э", 2017. , 2017. - 336 с. : ил., карты. - (Lonely
Planet. Путеводители). - Глоссарий: с. [323]-324. . - Указатель: с.
[327]-332. - Этот путеводитель для тех, кто хочет быть уверенным
в своем путешествии, доверять информации в книге и
исследовать самые красивые, самые притягательные, уникальные
и яркие уголки Грузии, Армении и Азербайджана. - 16+. Oriģinālnosaukums: Georgia, Armenia and Azerbaijan.
Оглавление: План вашего путешествия. В пути: Грузия ;
Армения ; Азербайджан ; Нагорный Карабах. Познаем. Полезная
информация.
ISBN 9785699934027.
Gruzija - Ceļveži. Armēnija - Ceļveži. Azerbaidžāna - Ceļveži.
Краков : путеводитель / составитель Тереза Черневич-Умер. Москва : Астрель, 2012. - Москва : Астрель, 2012. , 2012. - 256 с.
: ил., карт. ; 22 см. - (Путеводители / Дорлинг Киндерсли). Указатель улиц: с. 230-231. . - Указатель: с. 238-253. . Разговорник: с. 255-256. - В главе "Знакомства с Краковом"
рассказывается о географическом положении города, его истории
и современности, а также сезонных праздниках и культурных
мероприятиях. Глава "Краков район за районом" снабжена
картамии фотографиями, является основным источником
информации о самых интересных достопримечательностях
Кракова.В нее также включен раздел "Три прогулки с
путеводителем". - Oriģinālnosaukums: Eyewitness Travel Guides.
Krakow. - "Города и страны - как на ладони" -- на обложке.
Содержание: Знакомство с Краковом ; Краков: район за
районом ; Информация для туристов ; Практическая информация.
ISBN 9785271415838 (Астрель). . - ISBN 9781405352017
(англ.).
Krakova (Polija) - Ceļveži.
Мадрид : путеводитель / главный редактор Майкл Липман. Москва : Астрель, 2010. - Москва : Астрель, 2010. , 2010. - 232 с.
: ил., карт. ; 22 см. - (Путеводители / Дорлинг Киндерсли). Указатель улиц: с. 206-[217]. . - Указатель: с. 218-228. . Разговорник: с. 231-232. - За последние 50 лет площадь Мадрида
увеличилась в 4 раза, но все важные достопримечательности
находятся в центре города и до них можно дойти пешком. Если вы
хотите провести в Мадриде с семьей целый день, вам придется
пользоваться транспортом. - Oriģinālnosaukums: Eyewitness Travel
Guides. Madrid. - "Города и страны - как на ладони" -- на обложке.
Содержание: Знакомство с Мадридом ; Мадрид район за
районом ; Советы путешественникам ; Полезная информация.
ISBN 9785271375934 (Астрель). . - ISBN 9781405346948
(англ.).
Madride (Spānija) - Ceļveži.
Флауэр, Джон. Прованс и Лазурный Берег : путеводитель /
Джон Флауэр, Джим Кибл, Мартин Уолтерс. - Москва : Астрель,
2012. - Москва : Астрель, 2012. , 2012. - 272 с. : ил., карт. ; 22
см. - (Путеводители / Дорлинг Киндерсли). - Указатель: с. 254267. . - Разговорник: с. 270-272. - Вводный раздел путеводителя
расскажет Вам о географическом положении, истории и культуре
Прованса. Раздел "Прованс: область за областью" с помощью
карт, фотографий и множества иллюстраций познакомит Вас с
наиболее интересными достопримечательностями. О том, где
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лучше поесть, в какой гостинице лучше остановиться, какие
развлечения приготовил Вам Прованс, Вы узнаете из раздела
"Ночлег, еда, досуг". Раздел "Полезные советы" посвящен
множеству разных вещей: от системы французской телефонной
связи до того, как лучше добраться до Прованса. Oriģinālnosaukums: Eyewitness Travel Provence & The Cote D'Azur. "Города и страны - как на ладони" -- на обложке.
Содержание: Введение ; Прованс: область за областью ;
Ночлег, еда, досуг ; Практические советы.
ISBN 9785271415234 (Астрель). . - ISBN 978140536865
(англ.).
Provansa (Francija) - Ceļveži. Rivjēra (Francija) - Ceļveži.
Чехия и Словакия : путеводитель. - Москва : АСТ ; Астрель,
2011. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. , 2011. - 448 с. : ил., карт. ;
22 см. - (Путеводители / Дорлинг Киндерсли). - Указатель улиц
Праги: с. 106-[113]. . - Указатель: с. 432-444. . - Словарь: с. 447448. - Множество фотографий, иллюстраций и карт; Схемы и
планы всех главных достопримечательностей; Огромный выбор
отелей, ресторанов, магазинов и развлечений; Город за городом:
достопримечательности и праздники; Прогулки, экскурсии и
тематические маршруты. - Oriģinālnosaukums: Eyewitness Travel
Guides. Czech & Slovak Republics. - "Города и страны - как на
ладони" -- на обложке.
Содержание: Знакомство с Чешской Республикой ; Прага:
район за районом ; Чешская Республика: регион за регионом ;
Знакомство со Словакией ; Словакия: регион за регионом ;
Информация для туристов ; Практические советы.
ISBN 9785271353901 (Астрель). . - ISBN 9785170739462
(АСТ). . - ISBN 9781405358880 (англ.).
Čehija - Ceļveži. Prāga (Čehija) - Ceļveži. Slovākija - Ceļveži.
Bratislava (Slovākija)
Эстония, Латвия и Литва : путеводитель. - Москва : Астрель,
2011. - Москва : Астрель, 2011. , 2011. - 432 с. : ил., карт. ; 22
см. - (Путеводители / Дорлинг Киндерсли). - Указатель: с. 410423. . - Разговорник: с. 427-432. - Путеводитель по странам
Прибалтики. Множество фотографий, иллюстраций и карт; вкусы
Эстонии, Латвии, Литвы - местные продукты и традиционные
блюда; схемы и планы всех главных достопримечательностей;
огромный выбор отелей и ресторанов; город за городом:
достопримечательности, пляжи, рынки и праздники; прогулки,
экскурсии и тематические маршруты. - Oriģinālnosaukums:
Eyewitness Travel, Estonia, Latvia & Lithuania. - "Города и страны как на ладони" -- на обложке.
Содержание: Знакомство с Эстонией, Латвией и Литвой ;
Эстония, регион за регионом ; Латвия, регион за регионом ;
Литва, регион за регионом ; Информация для туристов ;
Практическая информация.
ISBN 9785271414473 (Астрель). . - ISBN 9781405360630
(англ.).
Igaunija - Ceļveži. Tallina (Igaunija) - Ceļveži. Latvija - Ceļveži.
Rīga (Latvija) - Ceļveži. Lietuva - Ceļveži. Viļņa (Lietuva) - Ceļveži.

VĒSTURES ZINĀTNE. VĒSTURES PALĪGDISCIPLĪNAS
Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana (194594(474.3)”1940/1990”

1991) dokumentos / sastādīja, ievada un komentāru autore Kristīne
Beķere ; zinātniskais redaktors Tālavs Jundzis ; literārā redaktore
Ināra Stašulāne ; vāka mākslinieks Egils Neihofers ; arheogrāfe Aija
Kalnciema ; dokumentus tulkojuši Kristīne Beķere, Valdis Blūzma,
Eduards Bruno Deksnis, Madara Migale, Brigita Tamuža. - Rīga :
Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs,
2017. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko
pētījumu centrs, 2017. - [Rīga] : Mantojums. , 2017. - 388 lpp. ; 24
cm. - Dokumentu rādītājs: 7.-16. lpp. (latviešu valodā). . Dokumentu rādītājs: 359.-372. lpp. (angļu valodā). . - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. . - Personu rādītājs: 369.-[386.] lpp. - Latviešu
trimdas aktivitātēm veltītajā sējumā ir iekļauti 140 dokumenti (lielākā
daļa dokumentu publicēta pirmo reizi), kuri visi ir iztulkoti un tiek
piedāvāti lasītājam latviešu valodā. Krājuma mērķis ir ar dokumentu
palīdzību atspoguļot trimdas politisko aktivitāšu ģeogrāfisko plašumu,
tematisko daudzveidību, plašā trimdas politisko organizāciju skaita
darbību un trimdas politiskās darbības attīstības tendences un to
izmaiņas laikā no Otrā pasaules kara līdz Latvijas neatkarības
faktiskajai atgūšanai 1991. gada 21. augustā. - Teksts latviešu,
kopsavilkums angļu valodā. - Dokumentu krājums sagatavots un
publicēts fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta Nr. 653/2014

"Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas pieredze, mācības un
starptautiskā nozīme (vēsturiskie, politiskie un tiesiskie aspekti)"
ietvaros Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu
centrā.
4. sējums. Latvijas neatkarības idejas uzturēšana trimdā (19451991).
Saturā: I. Politiskā darbība trimdas veidošanās un
organizēšanās periodā (1945-1956). II. Pretkomunisma aktivitātes
mītnes zemēs (1956-1972). III. Trimdas reakcija uz EDSA procesu un
Austrālijas īstenoto Baltijas valstu prettiesiskās aneksijas de jure
atzīšanu (1972-1976). IV. Trimdas politiskās aktivitātes starptautiskā
līmenī (1977-1988). V. Trimdas darbības Latvijas Atmodas laikā
(1988-1991). Non-violent resistance: documents (1945-1991) related
to restoration of Latvian independence. Volume 4: Sustaining the
ideas of Latvian independence (1945-1991). List of documents.
ISBN 9789934851575.
Latvieši - Ārvalstis - Politiskā darbība - Avoti.
Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991 - Avoti.
Latvija - Vēsture - Trešā Atmoda, 1987-1991 - Avoti.

94(474.3)”1914/1918”

Šneps-Šneppe, Manfrēds. Latviešu strēlnieki : Rīgas revolūcija
1917 / Manfrēds Šneps-Šneppe ; vēstures zinātņu habilitētā doktora
Kārļa Poča priekšvārds ; literārā redaktore Evija Babrovska. - [Rīga] :
Sava grāmata, 2017. - 291, [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. Notikumu centrā ir viens svarīgs pasaules vēstures faksts - latviešu
strēlnieku fenomens. Grāmatā stāstīts arī par slavenā 1917. gada
priekšvēsturi. 700 gadu vācu jūgu, brāļu draudzes, pāreja
pareizticībā, jaunlatvieši - tie visi ir notikumi, kuros brieda latviešu
tautas dumpīgais gars. - Veltījums Latvijas simtgadei - grāmatas
priekštitullapā.
Saturā: PAR DARBIEM UN ĻAUDĪM, KO VĒSTURE
"AIZMIRSUSI": Par taisnīgu dzīvi ; Baložu dzimtas četri buntavnieki ;
Jurijs Samarins - baltvāciešu tirānijas liecin-ieks ; Krišjānis Valdemārs
- neveiksmīgs latviešu rusifikators ; Rainis, Stučka, Daniševskis proletariāta revolūcijas saucēji ; Voldemārs Ozols - sešu armiju
virsnieks ; Kā modās dumpinieku gars. VĀCU JŪGĀ: NO KRUSTA
KARIEM LĪDZ POLTAVAS KAUJAI: Kā "radās" Brunē zilais banāns ;
Jaroslavs Gudrais: pirmais EuroRussia projekts ; No Krusta kariem
līdz Maskavas valstij ; Livonijas karš (1558-1583) ; Rīgas aplenkums
(1656) ; Ziemeļu karš (1700-1721) ; Jurijs Samarins - par
baltvāciešu tiesībām ; Baltvācieši - divsimt gadu Krievijas impērijas
kalpībā. LATVIEŠU PĀRIEŠANA "KRIEVU" TICĪBĀ - PIRMĀ NACIONĀLĀ
ATMODA: Garlībs Merķelis: kā baltvācieši dzina latviešus mežonībā ;
Vēsturiska izziņa par zemnieku stāvokli ; Hernhūtieši - nejaušie
dumpinieku skolotāji ; Kā Kurzemes ebreji "saaģitēja" latviešus par
siltājām zemēm ; 1841. gads - kustības sākums ; 1845: latviešu
nacionālās atmodas gads ; Dāvida Baloža skumjais liktenis ; Kāpēc
Nikolajs I apturēja pāreju pareizticībā: "Tautu pavasaris" Eiropā.
JAUNLATVIEŠI - PAR KRIEVU VALODU: Krišjānis Valdemārs un
"Pēterburgas Avīzes" ; "Prese karš" par Baltijas novadu ; Samarins
pret Šīrenu ; Valdemāra memorands un tā sekas. KĀ PĒTERIS
BALODIS KĻUVA PAR VALSTS NOZIEDZNIEKU: Kā dzīvoja Pēterburgā
1856. gadā ; Galvenie dumpinieki: Hercens Londonā un Černiševskis
Pēterburgā ; Valujevs - nemieru aculiecinieks ; Ģenerālštābs gatavoja
militāru apvērsumu ; "Kabatas" tipogrāfija un Pētera Baloža sakari ar
virsniekiem ; Pētera-Pāvila cietoksnī ; Kā Pēteris Balodis izglābās no
nāvessoda ; Par neatklāto militāristu sazvērestību ; Sibīrijā: no
katordznieka līdz zeltrūpniekam ; Pēteris Balodis krievu literatūrā.
1905. GADS LATVIJĀ UN TĀ PASAULES NOZĪME: Profesors Kārlis
Balodis - miera ceļā uz nākotnes valsti ; Rainis, "Jaunā strāva" un
strīds par marksisma būtību ; Latvijas Sociāldemokrātijas dzimšana ;
Piektā gada notikumu hronika ; Kārlis Balodis: ko darīt krievu
revolucionāriem ; 1914: kā Ļeņins panāca, ka Latvijas
sociāldemokrāti pārgāja boļševiku pusē. PROLETARIĀTA REVOLŪCIJA
RĪGĀ 1917. GADA 17.MAIJĀ: Kā radās latviešu strēlnieki ; Par
Ziemassvētku kaujām ; Cars atsakās no troņa - ģenerālštāba
sazvērestība ; Par "Pavēli Nr.1" un ebreju jautājumu, pēc Solžeņicina
; 1917. gada 17.maijs - liktenīgs pagrieziens Krievijas vēsturē ;
Vācieši uzvar ; Voldemārs Ozols: latviešu korpusa izveide, bet kāpēc?
; Latviešu strēlnieki aiziet pie Ļeņina. KĀRĻA BALOŽA NĀKOTNES
VALSTS PROJEKTI: Biogrāfija ; Par latviešu koloniju Brazīlijā (18891891) ; Par Latvijas socializāciju (1918) ; Palestīnas plāni ; Vācijas
socializācija (1918-1920) ; Sarkanā Vīne (1918-1934) ; "Nākotnes

valsts" kolīzijas Padomju Krievijā (1920-1926). LATVIEŠU
STRĒLNIEKU TRAĢĒDIJAS ĢEOPOLITISKIE ASPEKTI: Kā briti
pārkārtoja Eiropas karti ; Bermontiāde: Antante boļševiku pusē ; Kas
maksāja par Oktobra revolūciju ; Kāpēc latviešu strēlnieki aizgāja
nebūtībā ; Par Latviju, dumpiniekus atceroties.
ISBN 9789163935558.
Vēsture - Latvija. Vēsture - Latvija - 20 gs. Latviešu strēlnieki.

ĀZIJAS VĒSTURE
94(5)

Ivbulis, Viktors, 1933-. No indiešu civilizācijas vēstures : kā
radusies mūsdienu Indija / Viktors Ivbulis ; dizaina autore Gunta
Plotka ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 496
lpp., 16 lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 493.-496.
lpp. - Grāmatas autors Viktors Ivbulis lielāko daļu mūža veltījis
dažādu Indijas vēstures un kultūras aspektu pētniecībai un pats
uzskatāms par Latvijas profesionālāko indologu. Šajā darbā autors
pievēršas galvenokārt Indijas vēsturei, aplūkojot kultūras un
sabiedriskos procesus no pirmajām civilizācijām līdz pat 1947.
gadam. Lasītājs var iepazīt senās civilizācijas, Indijas vēsturē
nozīmīgus domātājus, izcilākos literātus, reliģijas un sabiedrības
reformatorus, uzzināt, kā briti pakāpeniski pārņēma varu
subkontinentā un kā, attīstoties indiešu nacionālajai pašapziņai,
vienotā Indijas sašķēlās divās neatkarīgās valstīs – Indijā un
Pakistānā.
Saturā: 1.daļa. CIVILIZĀCIJAS VEIDOŠANĀS. 1.Indija kā
jēdziens. Indus ielejas civilizācija ; 2.Literatūra vēdiskajā sanskritā un
dzīve 1500./1400.-500. g. p.m.ē. ; 3.Jaunu reliģiju rašanās un dižie
epi (6. gs. p.m.ē.-2./4. gs.) ; 4.Drošāk zināmās vēstures sākums
(600.-320. g. p.m.ē.) ; 5.Pirmā impērija (322.-180. g. p.m.ē.) ;
6.Notikumi, subkontinentam sadrumstalojoties (230. g. p.m.ē.-320.
g.) ; 7.Straujāka garīgās kultūras attīstība (230. g. p.m.ē.-320. g.) ;
8.Guptu laikmeta dažādais zelts (320-600) ; 9.Dienvidu loma atkal
sadrumstalotajā Indijā (600-1200) ; 10.Reliģija un sabiedrības
stāvoklis (600-1200) ; 11.Literatūra un māksla (600-1200) ; Pirmo
daļu noslēdzot. 2.daļa. DAŽĀDIE IEKAROTĀJI. 1.Vēsturiskā stāvokļa
radikāla maiņa ; 2.Mūsdienu Indijas štatu pirmie iedīgļi ; 3.Islāma
iesakņošanās (13.-15. gs.) ; 4.Valodas, dzeja un bhakti kustība (15.16. gs.) ; 5.Nākamie Dienvidāzijas pārvaldītāji (16.-17. gs.) ;
6.Mugalu impērijas noriets un nelūgti viesi no aizjūras (17.-18. gs.) ;
7.Briti pakļauj visu Dienvidāziju (1757-1849) ; 8.Jaunatnācēji ievieš
savu kārtību (18. gs. beigas-19. gs. pirmā puse) ; 9.1857. gada
sacelšanās un tās sekas ; 10.Indijas apgaismības tendences 19.
gadsimtā ; 11.Nacionālās pašapziņas nostiprināšanās 19. gadsimta
otrā pusē ; 12.Eiropiešu nopelni indiešu nacionālās pašapziņas
veicināšanā ; 13.Indiešu politiskās organizēšanās sākums ;
14.Svadeši kā pirmais lielais tautas nemiera vilnis (1904-1907) ;
15.Musulmaņi aktivizējas. 3.daļa. LAIKS VALDĪT PAŠIEM.
1.Sabiedriskais un politiskais fons pirms Gāndhī vadītās kustības
sākums (1906-1919) ; 2.Nevardarbīgā nesadarbība (1919-1922) ;
Atelpa pirms jauniem nemieriem (1922-1929) ; 4.Vēlreiz - kurš kuru?
(1929-1933) ; 5.Stāvoklis pirms izšķirošajiem notikumiem (19341940) ; 6.Mērķi kļūst skaidrāki (1940-1945) ; 7.Finiša taisnē ar
gavilēm un sāpēm ; Noslēgums. Ar Eiropu saistītā koloniālā pagātne
mūsdienu gaismā.
ISBN 9789934069468.
Nemieri - Indija - Vēsture.
Indija - Vēsture. Indija - Kultūras vēsture. Indija - Politika un
pārvalde.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
Auziņš, Imants, 1937-2013.
821.174-1

Klusums nav mēmums : dzejoļu
krājums / Imants Auziņš ; māksliniece Laura Feldberga ; redaktors
Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgava) : Jelgavas
tipogrāfija). - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. , 2017. - 110, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Imants
Auziņš arī šajā krājumā ir uzticīgs lirikas tradicionālajām vērtībām kā
saturā, tā formā. Neizbēgamības klātbūtne dzejoļos inspirē
dzīvesgudrību un viedu lakonismu, kas neapšaubāmi valdzina ar
filozofisku dziļumu un rāmu, maigu vīrišķību. Cilvēciskas jūtas –
mīlestība, skumjas – pārtop smeldzīgā poētiskā refleksijā par

piedzīvoto un to, kam laika nebūs, par vērtībām un to relativitāti. „Klusums nav mēmums” ir Imanta Auziņa pēdējais paša sastādītais
krājums. Tā variantu, kurš nu savā ziņā ir kļuvis par dzejnieka lirisko
testamentu, autors akceptēja tikai dažas dienas pirms aiziešanas
mūžībā 2013. gada augustā.
Četri atdzejojumi: Brāļu kapi Rīgā / Naums Koržavins. "Man
baismi, ka mūžam jau gals..." / Vladimirs Sokolovs. "Gadsimt,
noguris esmu no tevis..." / Vladimirs Sokolovs. "Tava nakts klīst tur,
mana nakts klīst tur..." / Mikola Vingranovskis.
ISBN 9789934071836.
Latviešu dzeja.
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Bankovskis, Pauls, 1973-. Kur pazuda saimnieks? : stāsti par
mūsu vēsturi / Pauls Bankovskis ; autora ilustrācijas ; redaktore
Inese Zandere ; dizains: Ūna Laukmane. - Rīga : Liels un mazs, 2017
(Jelgavas tipogrāfija). - [Rīga] : liels un mazs, [2017]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 157, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. Rakstniekam Paulam Bankovskim ienāca prātā uzdot jautājumu "Kur
pazuda saimnieks", un tapa trīspadsmit krājumā apkopotie stāsti,
kuros 20. gadsimta dramatiskie Latvijas vēstures notikumi un
mūsdienu pasaules izaicinājumi skatīti dzīvnieku acīm. Tieši zvēru,
putnu un kukaiņu vērojošais un dažkārt nesaprašanas pilnais skatiens
cilvēka traģisko likteni ļauj ieraudzīt īpaši spilgtā gaismā. Krājumā
iekļautais stāsts "Pērlīte" 2014. gadā tika apbalvots ar Prozas
lasījumu galveno balvu. - 4.-6.kl. - Friča Bārdas dzejolis "Maza
cilvēka vakara lūgšana"-- [7.] lpp.
Saturā: Mū, mū Mūsa. Resnais. Suņi, ne radi. Bonzas. Maestro.
Jaunie cilvēki. Pērlīte. Trīs vēlēšanās. Melnais Ansis. Cūka tāda. Vēža
zvaigznājs. Kosmoss. Savā vaļā. Suņa dzīve.
ISBN 9789934533860.
Stāsti, latviešu. Vēsturiskā proza, latviešu. Dzīvnieki Daiļliteratūra.
Cepīte, Inguna Ula. Ulsiks : [romāns] / Inguna Ula Cepīte ;
redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks, vāka dizains: Jānis
Esītis ; pēcvārds: Anita Rožkalne ; pēcvārda tulkojums angļu valodā:
Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - Rīga : Dienas
Grāmata, 2017. , 2017. - 254, [1] lpp. ; 22 cm. - Ingunas Cepītes
“Ulsiks”, stāsta par 20. gadsimta 60.—70. gadiem, kad Latvija vēl
joprojām ir inkorporēta Padomju Savienībā, ir laiks, kad oma vien
pieklusinātās sarunās atceras savu agrāko darbu pie brīvvalsts
ietekmīgākās dāmas - miljonāres, izdevējas Benjamiņa kundzes.
Mūziķi un rakstnieki, kurpnieki, sportisti un arhitekti, gan vecāki
diriģenti, gan viņu draugi, kaimiņi, rotaļu biedri - Ulsika bērnības
stāsts ir raibs. Tā ģeogrāfija aptver Rīgas centru un nomales, Jūrmalu
un Baltezeru, Ļeņingradu un Sočus Krievijā, Ungāriju, Abhāziju, tolaik
vēl Gruzijas teritorijā, un vēl, un vēl. Grāmata beidzas ar
Dziesmusvētku simtgades koncertu 1973. gadā, kurā pirmoreiz šo
svētku vēsturē par virsdiriģenti kļuva sieviete. Tā bija Ausma
Derkēvica... - Teksts latviešu, kopsavilkums latviešu un angļu valodā.
- Grāmatas vāka noformējumā izmantota fotogrāfija no autores
krājumiem.
ISBN 9789934546471.
Latviešu romāni. Izdevēji un izdevējdarbība.
Deglavs, Augusts, 1862-1922. Rīga : [romāns] / Augusts Deglavs
; Eduarda Griškeviča vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava ; Liegra, SIA, 2017. - Rīga
: Jumava ; Liegra, SIA, 2017. , 2017. - 615, [1] lpp. - Piezīmes:
609.-[613]. lpp. - Šajā grāmatā attēlotas latviešu sabiedrības
pārvērtības 19. un 20. gadsimta mijā, kad auga latviešu inteliģence
un Rīga pamazām no vāciskas kļuva par latvisku pilsētu. - "Latvijai
100" -- priekštitullapā.
2.sējums. Labākās famīlijas, 1. puse.
ISBN 9789934858871.
Latviešu romāni.
Rīga (Latvija).
Dreika, Dagnija, 1951-. Svešās dzīves : romāns / Dagnija Dreika ;
Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. - Rīga : Daugava, 2017. Rīga : Daugava, 2017. , 2017. - 189, [3] lpp. : fotogrāfija. - Dagnijas
Dreikas darbs "Svešās dzīves" ir par prokuroru, kurš tādā mērā
ieracies citu dzīvēs, ka palaidis garām savējo. Viņa laulība pajukusi,
no mīlestības palikušas tikai atmiņas, viņš nav pamanījis brīdi, kad
sieva bīstami saslimusi, bet kaimiņu dzīvoklī sākušās dīvainas norises.
Notikumu gaitā viņš ieguvis lietisko pierādījumu – kaķi, kas turpmāk
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paliks pie viņa kā talismans.Romānā netrūkst aizraulošu notikumu un
sižeta pagriezienu.
ISBN 9789984411156.
Latviešu romāni.
Freimanis, Aivars, 1936-. Katls : romāns / Aivars Freimanis ;
Eduarda Groševa vāka dizains ; redaktors Aivars Vēvers. - Rīga :
vaigzne ABC, 2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 445 lpp. Kinorežisors Aivars Freimanis (1936) kā rakstnieks līdz šim bijis
pazīstams ar savām asprātīgajām īsprozas grāmatām. Romāns
''Katls'' ir viņa debija lielajā epikas žanrā. Aivara Freimaņa romāns
dokumentējis traģiskas un arīdzan groteskas 20. gadsimta juku un
maldu gadu ainas un raksturus, palaikam Latvijas vēstures mītiem
beigās pieliekot drosmīgu jautājuma zīmi. - 18+.
Saturā: Das Schwein ; Šūpoles ; Tranšejas kāpās ; Madālnītes
šķūnīša noslēpums ; Bij klusa nakts ; "Bet mēs esam latvieši!" ;
Evakuation! ; Leģendāra Rūdolfa stāsti ; Āpšu alā ; Mājup. Pa ceļam
Mairai spokojoties ; Vācieši aiziet - krievi atnāk ; Ņurņiks uzkonstruē
bumbu ; Un Dzintara jūra aiz dzeloņdrātīm mums šalc ; Partijskāja ;
Sniedze mežā, kino viņa mājā ; Ar mīlas mākslas skolotāja padomiem
- uz Ventspili ; Mīlas nakts ; Aģitpunkts ; Всенародный праздник ;
Mežabrāļi ; Zilzaļa spāre trīsošiem spārniem ; Bez vainas vainīgie ;
Vilkaču apciemojums ; Artūra Bērziņa Golgātas ceļš ; Kauja pie
Mažino līnijas ; Baltās smiltis ; Vēstules no viņpasaules ; ЧП
pierobežas zonā ; Свинья ; Ilgais ceļs uz vēžu ziemošanas vietām ;
Dzīve pasta kastītē ; Tumsā ; Saulītes paciemošanās ; Atkal Latvijas
PSR ; Zojas ēmas stāsts ; Čurkstēm vidžinot virs kāzu gultas ; Mīļā
odze ; Loulāšana ; Amērikāņu spiega ķeršana ; Ozola galotne - liepas
šķēlums ; Matrozis no laivu kapsētas ; Trešā cūka; Laimē diešana.
ISBN 9789934071041.
Latviešu romāni.
Liepiņa, Aina. Mīlestība : komponists Atvars Sirmais, aktrise un
dzejniece Dina Kristīne Bitēna / Aina Liepiņa ; vāka foto autors
Aldonis Gobzems ; vāka noformējuma autore Dace Kamela. [Mārupe] : Līdzcietības kods, biedrība, [2017?] (Jelgava) : SIA
"Jelgavas tipogrāfija"). - [Mārupe] : Līdzcietības kods, biedrība,
[2017?]. - Jelgava : SIA "Jelgavas tipogrāfija". , [2017?]. - 256 lpp. :
ilustrācijas, fotogrāfijas, faksimili. - Abu mākslinieku dzimtu likteņi
katram ir atsevišķa romāna vērti - traģēdijas, izmisuma pašnāvības
Kristīnes dzimtā, mātes pāragrā aiziešana ārsta nolaidīgās alkatības
dēļ, traģiski izsūtījuma gadi radiniekiem. Atvara dzimtas saknes ir
mūzikas šūpulī Vīnē. Neskatoties uz sāpēm un skumjām, dzīvei cauri
soļots ar gaišumu un mīlestību.
ISBN 9789934870613.
Latviešu proza. Dzīvesstāsti.
Orinska, Ginta. Ienaidnieki : romāns / Ginta Orinska ; Natālijas
Kugajevskas vāka dizains ; Toma Kalniņa ilustrācijas ; redaktore
Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - Rīga : Latvijas Mediji,
[2017]. - Rēzekne : Latgales druka. , 2017. - 222, [1] lpp. :
ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 10/2017 (Nr. 220). 20. gadsimta 40. gadu sākumā – vācu laikā – Rīgā nejauši sastopas
divi atšķirīgi cilvēki: augsts SS virsnieks Ernsts fon Vofenbors un
latviešu virēja Inese Levinstone. Viņš aizstāv vācu intereses, bet viņa,
īsta Latvijas patriote, iesaistās latviešu pagrīdes cīņā un nokļūst
bīstamās situācijās. Viņus vieno kāds noslēpums, kam ir dzīvības
cena... Šis ir stāsts par ienaidniekiem, kuru raksturus un pārliecību
dzīve pārbauda visskaudrākajā veidā.
ISBN 9789934154041.
Latviešu romāni.
Puče, Armands, 1968-. Kurtizānes apakšveļa / Armands Puče ;
mākslinieks Edgars Švanks ; lit. redaktore Antra Rēķe ; vāka foto :
Elizabete Puče. - Rīga : Armands Puče ; Mediju nams, 2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - Rīga : Armands Puče ; Mediju nams, 2017. - Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 350, [2] lpp. - Venēcija ir kā mūzika,
kā mūza, kā mākslas darbs, kā iedvesma, kā pavedēja! Vai zināt, ko
parasti noklusē, runājot par šo ārējo skaistumu un bagātību?
Korupciju, šantāžu, ziņotājus, melus, liekulību... Nekas nav beidzies
līdz pat mūsu dienām, pielāgojoties vēstures gaitai. Vai vēl precīzāk pielāgojot to...Kāds nams šajā pilsētā cauri laikiem nes līdzi stāstus
par lāstiem un nolemtību, kas piemeklē tās īpašniekus. Pašnāvība,
izputēšana, slepkavība, narkotiku orģijas, finanšu afēras...Arī kāds
ietekmīgs Latvijas advokāts vēlas dzīvot Lielā kanāla malā. Viņš labi
papildina savu priekšgājēju atstātos nospiedumus, iepinoties
izlūkdienestu un seksuālās orientācijas intrigā...
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ISBN 9789984756134.
Latviešu romāni.
Skujenieks, Knuts, 1936-. Divreiz dzimusī dzeja : dzejas izlase /
Knuts Skujenieks ; krājumu sakārtojis Māris Salējs ; vāka grafiskā
noformējuma autors Emīls Garjānis ; atbildīgā redaktore Eva
Jansone. - Rīga : Jumava, 2017. - Rīga : Jumava, 2017. , 2017. - 87,
[1] lpp. - Dzejas izlasē "Divreiz dzimusī dzeja" ir ietverti
intriģējošākie Knuta Skujenieka dzejoļi, kurus savā mūzikā ir
iekļāvuši latviešu komponisti. - Latvijai 100 -- grāmatas
priekštitullapā. . - "Latviešu komponisti savām dziesmām izvēlējušies
šos dzejoļus..." -- uz pirmā vāka.
Saturā: Divreiz dzimusī dzeja ; dziedi brāli dziedi mās... ;
Čukstus ; silta migla silta migla... ; Atmata zied ; tie sienāži tie
sienāži... ; En passant... ; gar krastu nonāk pērkons... ; Ābelītei kas
izaugusi tikai līdz manam celim ; Mēmele ; vai tu mani sasildīsi
saule?... ; Pienenei kas uzziedējusi novembrī ; ir tavās acīs ezers
apstājies... ; kad meža taku brūcēs pušās... ; Balta romance ; skan
stabule pār ūdeņiem... ; paldies tev vēlā saule... ; mazi putni lielos
kapos... ; iekāpsim mēness dārzā... ; kad tikumus un grēkus... ; no
tūkstoš muļķībām celts mans nams... ; Pastargodības ; es būšu parkā
par solu... madame jau kariete gaida... ; mans trubadūr jums jāiet
pirms rīta gaisma... ; Uz leišiem alu dzert ; parkā vīrs vīnu dzer... ;
tik greizi veca dziesma skan... ; tu nesit manos vārtos... ; Kad krāsot
ozolbirzis ceļas... ; un kas man ko var padarīt?... ; Novēlējums ; es
nezinu es nezinu es nezinu... ; lai paliek tā... ; kas zin... ; silts vilnis
piedzimst pieceļas un nāk... ; nāc šonakt aizbēgsim no mājām... ;
balta puķe ezerā... ; Dziesma par sievietes rokām ; tik līdzeni kā
dziesmu teicot... ; kamēr vēl dreb mana roka... ; Lietus dziesma ;
tavs acu mirdzums... ; roze roze kas izplaukst laikā... ; es nevaru tā
aiziet neatnācis... ; aizej vakars aizej ja tev gribas iet... Pulkstens sit
un vakars miegam taisās... ; kas aiz mana loga dzīvo?... ; svešā
pilsētā ziemeļa vējā... ; es gribu kļūt par roku lēnu... ; aiz loga jūra ir
atkal dzīva... ; kāda mierīga nakts... ; lai paliek beatriče paliek
laura... ; iesien baltā lakatiņā... ; man nevajag gaudot... ; ne vairs
dzērves ne vairs svīres... ; dzied trijos toņos durvis... ; tu paskaties
manās acīs... ; kā man ar tevi dziedāt?... ; es lēnām aizaugu kā
mežezers... ; palūkojies delnā savā... ; kas mūžam nenotiks kas sen
jau bijis... ; es uzmanīgi domāšu par tevi... ; Kaut kāda melna uguns
; Paldies visai pasaulei ; Ozols ; Es nāku no mazas tautas ; maza
mana tēvuzeme... ; nāc pasēdi pie ugunskura...
ISBN 9789934201240.
Latviešu dzeja.
Užāne, Jette, 1924-2007. Jettes Dienu grāmata / Elīna Apsīte,
teksts ; redaktore Ieva Janaite ; māksliniece Daiga Brinkmane ; foto
Gunārs Janaitis. - Rīga : VESTA-LK, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). Rīga : VESTA-LK, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. 366, [1] lpp. : ilustrācijas. - (Laika grāmata). - Aizvadītā gadsimta
astoņdesmitajos, deviņdesmitajos gados plašāka sabiedrība tika
iepazīstināta ar savdabīgu talantu, tautas mākslas tradīciju
turpinātāju Jetti Užāni. Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kas ciemojušies
pie Cimdu Jetiņas (tā viņa pati mēdza sevi saukt). Kā māksliniece
viņa sevi pieteica 1980. gadā, kad pirmo reizi uzdrošinājās draugiem
parādīt savu pirmo cimdu ciklu ''Gadalaiki''.
ISBN 9789934511431.
Adīšana - Cimdi. Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Abdullajevs, Čingizs.
K 821.161.1-3

Aligatora līnija : [detektīvromāns] / Čingizs
Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Irisa Sakse ; vāka
noformējums: Normunds Tiltiņš. - Rīga : Literārā brālība, 2017. Rīga : Literārā brālība, 2017. , 2017. - 278, [2] lpp. ; 21 cm. (Kriminālnoslēpumu meistars). - Maskavā autokatastrofā iet bojā ASV
pilsone, amerikāņu politiķa meita. Viņas nāve, kas iestājusies diezgan
savādos apstākļos, un tai sekojošā ekspertīe ASV konsulātā izraisa
daudzus jautājumus. Taču Krievijas puse acīmredzot nav spējīga dot
kaut cik izsmeļošas atbildes un bieži pat izvairās no tām. Tad upura
tēvs nolemj iet citu ceļu - viņš vēršs pie visā pasaulē pazīstamā
eksperta Drongo un lūdz viņu veikt neoficiālu izmeklēšanu. Drongo
labprāt piekrīt, taču drīz vien saprot - viņš nokļuvis bezdibeņa malā...
ISBN 9789984880327.
Detektīvromāni, krievu.
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Bērne, Lorna. Cerības vēsts no eņģeļiem : ar sešām īpašām
lūgšanām: pateicībai, dziedināšanai, priekam, piedošanai, grūtiem
laikiem, iekšējam mieram / Lorna Bērne ; no angļu valodas tulkojusi
Lilija Berzinska ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017
(Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 175, [1] lpp. ; 21 cm. - Lorna Bērne
eņģeļus redz tikpat skaidri, kā mēs redzam cilvēkus. Eņģeļi jau no
mazotnes viņu gatavo īpašam uzdevumam – nodod cilvēkiem
gudrību, ko Lornai uztic eņģeļi un Dievs. Šajā grāmatā viņai ļauts
lasītājiem atklāt būtisku ziņu – cerība neiespējamo padara iespējamu.
Cerības vēsts no eņģeļiem iedvesmo un apliecina: pat
vissarežģītākajās situācijās mēs neesam vieni. Mēs varam pieaicināt
palīgus. Lorna sniedz viegli izpildāmas norādes, kā būt kontaktā ar
Visuma pozitīvajiem spēkiem un vienmēr gūt atbalstu no eņģeļiem. Oriģinālnosaukums: A Message of Hope from the Angels.
ISBN 9789934067068.
Mistiķes - Īrija. Reliģiskā literatūra. Eņģeļi. Īru proza.
Bredforda, Barbara Teilora. Kavendonas nams : triloģija / Barbara
Teilora Bredforda ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ;
tulkotājas redakcijā. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017 (A/s
"Poligrāfists"). - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. ,
2017. - 463, [1] lpp. ; 23 cm. - 1926. gada jūlijs. Kādā nedēļas
nogalē Ingemu ģimene ir sapulcējusies Kavendonas namā un kopā ar
viņiem ir arī Svonni. Abas ģimenes jau gadu desmitiem ir
nesaraujami saistītas ne tikai ar uzticības zvērestu vien... Ingemu
vīrieši vienmēr ir apbrīnojuši un mīlējuši skaistās un apķērīgās
Svonnu sievietes, un nu Čārlzs Ingems, sestais Moubrijas grāfs, ved
pie altāra savu mūža mīlestību Šarloti Svonnu. Majestātiskais un
krāšņais nams ir bijis dzimtas īpašumā jau gadsimtiem ilgi, bet tagad
nepieciešami lieli ieguldījumi, lai to atjaunotu, un visu vēl vairāk
apgrūtina nestabilā finanšu situācija, kura aptvērusi gandrīz visu
pasauli. Abu ģimeņu jaunākās paaudzes sievietes izaugušas ne vien
žilbinoši skaistas, bet arī cīnītājas – kā viņas tiek dēvētas ģimenē, un
viņas būs tās, kas apvienos spēkus un pūles, lai glābtu dzimtas
namu. - Oriģinālnosaukums: Cavendon Hall. The Cavendon Women. "Kavendonas sievietes" ir triloģijas otrā grāmata.
2. grām. Kavendonas sievietes.
ISBN 9789934067556.
Angļu romāni.
Čedvika, Elizabete. Rudens tronis : [triloģija] / Elizabete Čedvika ;
no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs
Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2017 (SIA "PNB Print"). - Rīga :
Kontinents, 2017. - Rīga : SIA "PNB Print". , 2017. - 474, [6] lpp. ;
21 cm. - 1176. gads Anglijā. Karalis Henrijs II ir ieslodzījis savu sievu
Akvitānijas Eleonoru, bet viņa neļaujas iebiedēšanai. Eleonora
atsakās pakļauties pat pēc tam, kad viņai tiek atņemta iespēja tikties
ar bērniem un pirmdzimtības tiesības. Eleonora sakopo drosmi un
gara spēku, lai ziemā šķērsotu Alpus un atvestu Ričardam līgavu, bet
citkārt ceļo pāri visai viduslaiku Eiropai, lai izpirktu iemīļoto dēlu no
gūsta. Viņa izrādīs savu nelokāmību, lai samierinātu kareivīgos dēlus
un meitām atrastu piemērotu vietu ietekmīgākajos galmos. Īstu
brīvību Eleonora iegūst tikai pēc Henrija nāves. Viņa kļūst par Anglijas
karalieni atraitni. - Oriģinālnosaukums: The Autumn Throne. "Pasaules bestsellers" -- uz pirmā vāka. . - Triloģijā par Akvitānijas
Eleonoru: 1.gāmata - "Vasaras karaliene", 2.grāmata - "Ziemas
kronis", 3.grāmata - "Rudens tronis".
[3.].
ISBN 9789984358772.
Vēsturiskā proza, angļu.
Enārs, Matiass. Stāsti viņiem par kaujām, valdniekiem un ziloņiem
: romāns / Matiass Enārs ; no franču valodas tulkojis Dens Dimiņš ;
mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017
(Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 157, [3] lpp. : ilustrācijas. Eksotisks, tumšiem un smeldzīgiem noslēpumiem caurvīts stāsts. Tas
aizved tālu prom - uz brīvdomīgo un baudu pārpilno lielpilsētu
Konstantinopoli, kur 1506. gadā pēc sultāna Bajazida Otrā aicinājuma
ieradies Mikelandželo. Talantīgā mākslinieka un meistara uzdevums ir
uzbūvēt Zelta raga tiltu, kas neapšaubāmi ir ne vien grandioza
arhitektoniska struktūra, bet arī ģeopolitisks simbols, saikne starp
Austrumiem un Rietumiem. Tā, izrādās, ir visai trausla... Oriģinālnosaukums: Parle-leur de batailles, de rois et d'elephants. Vāka noformējumā izmantots Mikelandželo portrets, ko ap 1510.
gadu gleznojis kāds viņa asistents. Ilustrācija 6.lpp.: Mikelandželo.
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Ēdamlietu skice, pieraksti, 1517-1518. Archivio Buonarroti, Florence.
ISBN 9789984236605.
Franču romāni.
Ficdžeralds, Frensiss Skots. Nenobriedusī laulība : stāsti /
Frensiss Skots Ficdžeralds ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika
; mākslinieciskā noformējuma autore Lilija Rimicāne. - Rīga :
Daugava, 2017. - Rīga : Daugava, 2017. , 2017. - 178, [4]. - (XX
gadsimta klasiķi). - Šajā grāmatā apkopotajos viena laikposma
darbos vēl jūtams jaunības svaigums, kad Frensis Skots Ficdžeralds
nebija paguvis zaudēt veselību, neierobežoto pašpārliecību un ticību,
ka viss ir iespējams. Tie vēstī par saprašanos un attiecībām,
mēģinājumiem dibināt tās – izdevušās vai ne. Un par mīlestību,
protams. Reizēm ir grūti saprast, vai runa ir par literārajiem tēliem
vai par pašu autoru un viņa sievu, tik pazīstami vaibsti iezīmējas
šajās sejās. Tieši tāpēc nosaukums izraudzīts tāds, kāds tas ir. Oriģinālnosaukums: Short sories.
Saturā: Nenobriedusī laulība ; Pašpārliecība ; Ko neatrast
ceļvežos ; Notērētais grasis ; Pēc tava prāta un pēc mana prāta ;
Jēkaba kāpnes* ; Pēcvārds.
ISBN 9789984411163.
Stāsti, amerikāņu.
Gilberta, Elizabete. Lielā Burvība : drosme dzīvot radoši / Elizabete
Gilberta ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; vāka dizainu
adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (A/s "Poligrāfists").
- Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : A/s "Poligrāfists". , 2017. - 302,
[2] lpp. ; 21 cm. - Savā grāmatā “Lielā Burvība” autore cēli un devīgi
atklāj lasītājam savu pieredzi un unikālos uzskatus par radošumu.
Viņa mudina mīlēt un māca, kā vieglāk pārvarēt bailes. Viņa raksta
par dažādām uztveres un attieksmes niansēm un ieradumiem, kas ir
nepieciešami, lai spētu dzīvot brīvi un radoši, un iedrošina ikvienu
atklāt sevī apslēptos dārgumus. Lai kādas būtu jūsu vēlmes –
uzrakstīt grāmatu, radīt mākslas darbu vai tikai bagātināt savu
ikdienas dzīvi ar vairāk apzinīguma vai kaisles –, “Lielā Burvība”
pavērs ceļu uz prieka un brīnumu pasauli... - Oriģinālnosaukums: Big
Magic. Creative Living Beyond Fear.
Saturā: Drosme ; Brīnums ; Atļauja ; Neatlaidība ; Uzticība;
Dievišķums.
ISBN 9789934067280.
Amerikāņu romāni. Pašaktualizācija (psiholoģija). Radošās
spējas. Maģiskā domāšana. Dzīves veidošana.
Grass, Ginters. Par beidzamību / Ginters Grass ; no vācu valodas
tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija.
, 2017. - 174, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Ginters Grass (Günter
Wilhelm Grass, 16. X 1927 Dancigā - 13. IV 2015 Lībekā) ir viens no
slavenākajiem vācu mūsdienu rakstniekiem, Nobela prēmijas laureāts
(1999), spilgta personība ar neparastu dzīvesstāstu, rakstījis prozu,
dzeju un lugas, nodarbojies ar tēlniecību, grafiku un glezniecību,
nereti pats ilustrējis savus literāros darbus. “Par beidzamību” (Vonne
Endlichkait, 2015) ir viņa pēdējā grāmata. - Oriģinālnosaukums:
Vonne Endlichkait.
ISBN 9789934071843.
Vācu dzeja. Vācu proza.
Keplers, Lārss. Paganīni līgums : zviedru kriminālromāns / Lars
Kepler (Lārss Keplers) ; no zviedru valodas tulkojuši Jānis
Rozenbergs, Ieva Pudure ; redaktore Benita Briede ; dizaina autors
Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2017 (Jelgava : SIA Jelgavas
tipogrāfija). - Rīga : Mansards, 2017. - Jelgava : SIA Jelgavas
tipogrāfija. , 2017. - 549, [1] lpp. ; 21 cm. - (MANSARDS detektīvi). Vasaras naktī policija uz jahtas, kas pamesta dreifē Stokholmas
arhipelāgā, atrod mirušu jaunu sievieti. Sāļais ūdens plaušās liecina,
ka viņa ir noslīkusi, tikmēr viņas drēbes ir pilnīgi sausas. Nākamajā
dienā kāds augsta ranga ierēdnis tiek atrasts pakāries savā pilnīgi
tukšajā dzīvoklī. Ja tā bija pašnāvība, uz kā viņš pakāpās? Kamēr
Jona Linna šķetina savstarpēji it kā nesaistītos notikumus, lasītājs soli
pa solim, brīžiem virtuozos lēcienos, ierauga arvien plašāku
panorāmu. Romāna notikumi tā izskaņā iepeldēs arī Rīgas jūras līcī. Oriģinālnosaukums: Paganinikontraktet. - "Paganīni līgums" ir otrais
romāns inspektora Jona Linnas piedzīvojumu sērijā. Pirmais romāns "Hipnotizētājs" -- uz grāmatas pēdējā vāka.
ISBN 9789934121784.
Detektīvromāni, zviedru.
Leine, Kims. Mūžības fjorda pravieši : romāns / Kims Leine ; no
dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Anita Poļakovska ;
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vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; mākslinieciskā redaktore Inguna
Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija). - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. , 2017. - 573 lpp. ; 23 cm. - Romāns par notikumiem
Dānijas Karalistē 18. gadsimta beigās. Dāņu mācītājs Mortens Falks,
vienlaikus ideālists un pārgalvis, ir atteicies no darba vietējā draudzē
un izvēlētās līgavas Abelones, lai dotos svētajā misijā uz tālo
Sukertopenas koloniju Grenlandē. Jaunā dzīvesvieta krietni atšķiras
no iedomātā: pilsētu plosa gan skarbi laikapstākļi, gan nemieri –
inuīti nevēlas pakļauties dāņu kolonistiem. Šaubu plosītajam Falkam
nāksies izšķirties – vai turpināt pildīt baznīcas uzticētos pienākumus
vai ņemt dalību grenlandiešu skurbinošajos sapņos par brīvību. Falka
izvēlētais ceļš ieved viņu visneparastākajos piedzīvojumos (kaislīga
mīlas dēka un neliela eksplozija ir tikai daži no tiem), kuros līdz ar
viņu piedalīsies arī romāna lasītāji... - Oriģinālnosaukums: Profeterne
i Evighedsfjorden.
ISBN 9789934065088.
Dāņu proza.
Grenlande - Vēsture - 18 gs - Daiļliteratūra.
Lekberga, Kamilla. Guldītie eņģeļi : [detektīvromāns] / Kamilla
Lekberga ; tulkojusi Laura Ozoliņa ; vāka grafiskā noformējuma
autore Lelde Šēnfelde ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga :
Jumava, 2017. - Rīga : Jumava, 2017. , 2017. - 414, [2] lpp. ; 24
cm. - Pirms vairāk nekā trīsdesmit gadiem Vales salā bez pēdām
pazūd skolas direktors un viņa ģimene. Vienīgā lieciniece, viengadīgā
Eba, jau pieaugusi pārceļas uz veco namu kopā ar vīru Tubīasu, lai
atgūtos pēc traģiska zaudējuma un veidotu jaunu dzīvi. Kad abi
gandrīz zaudē dzīvību tīši sarīkotā ugunsgrēkā, Tānumas policija
atsāk izmeklēt veco lietu, pieņemot, ka kāds mēģina maskēt
pagātnes noslēpumu. Komandai ar Patriku un Gestu priekšgalā nākas
nopūlēties ar informācijas un pierādījumu trūkumu, kamēr katra
jauna ziņu druska rada arvien jaunus jautājumus. Mīklai šķetinoties,
ne tikai noskaidrojas, kādi bija tālā notikuma apstākļi, bet nāk gaismā
arī fakti, kas liecina, ka Vales salas iemītnieki nav vienīgie, kam draud
briesmas... - Oriģinālnosaukums: Buried Angels. - "Zviedru
rakstnieces Kamillas Lekbergas detektīvromānu sērijas astotā
grāmata" -- uz pēdējā vāka.
ISBN 9789934201448.
Detektīvromāni, zviedru.
Lūkasa, Šarlote. Tavs ideālais gads : romāns / Šarlote Lūkasa ; no
vācu valodas tulkojusi Helēna Kalniņa ; tulkotājas redakcijā. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 430, [1] lpp. ; 23 cm. - Kas ir tavas
dzīves jēga? Ja Džonatans kādreiz ir zinājis atbildi, tad jau sen ir to
aizmirsis. Kas ir tavas dzīves jēga? Hannai gan tā ir skaidri zināma:
saskatīt labo. Pilnībā izbaudīt laiku šeit un tagad. Piemēram, basām
kājām skraidīt pa puķu pļavu. Taču dažreiz liktenis liek tev apšaubīt
visu, kam tici... "Tavs ideālais gads" ir romāns par vīrieti, sievieti un
patiesi svarīgajiem dzīves jautājumiem. - Oriģinālnosaukums: Dein
perfektes Jahr.
ISBN 9789934067952.
Vācu romāni.
Svotmena, Klāra. Pirms tu aizej : romāns / Klāra Svotmena ; no
angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ;
redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2017. - Rīga :
Kontinents, [2017]. - [Rīga] : PNB Print. , 2017. - 395, [2] lpp. ; 21
cm. - Šis stāsts sākas no beigām. Tomēr beigas ir jauns sākums.
Viss, par ko Zoī spēja domāt, ir – Kāpēc? Kāpēc viņa ļāva Edam iziet
pa durvīm, nepaspējusi pateikt, ka mīl viņu? Ja viņa kaut uz pāris
minūtēm būtu ieslēgusi viņu savā apskāvienā, tad tagad viņš būtu
šeit, un viņi varētu visu nokārtot; nešaubīgi, viņi to varētu. Tad
notiek neiedomājamais. Viņš ir projām. Tagad jau ir par vēlu. Vai arī
vēl nav? Zoī nav ne jausmas, vai viņas iecerētais plāns izdosies,
tomēr viņa nolemj paļauties uz tauriņa efekta teoriju, kad viena sīka
kustība spēj ietekmēt šodienas notikumu gaitu un būtiski izmainīt
nākotni. Ja tai ir lemts būt viņu pēdējai kopīgajai dienai, tad viņa
pacentīsies to padarīt par vislaimīgāko dienu mūžā. Beigu beigās viss
būs labi. Bet ja ne, tad tās vēl nav beigas. Un iespējams, ka beigas ir
jauns sākums?!. - Oriģinālnosaukums: Before You Go.
ISBN 9789984358802.
Angļu romāni.
Vaculīks, Ludvīks. Jūrascūciņas : romāns / Ludvīks Vaculīks ; no
čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; atbildīgā redaktore Anna
Pavlovska ; literārā redaktore Ieva Heimane. - [Rīga] : J.L.V., 2017. -
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[Rīga] : J.L.V., [2017]. - [Rīga] : Jumava. , 2017. - 207, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. - Čehu rakstnieka un publicista Ludvīka Vaculīka
romāns “Jūrascūciņas” iznāca 1973. gadā. Plašāku cilvēku loku
Čehoslovākijā tas sasniedza tikai 1991. gadā, kad to jau bija izlasījusi
teju puse Eiropas. Ar savu eksistenciālo skatījumu tuvs Franca Kafkas
darbiem, tas ir stāsts par cilvēkiem, jūrascūciņām, Valsts banku un
valsts bandu, krīzi, zilo vējjaku, melno kaķi un par to, kā tas viss
beidzās. - Oriģinālnosaukums: Morčata. - 2008. gadā Ludvīkam
Vaculīkam piešķirts augstākais Čehijas apbalvojums literatūrā - valsts
prēmija.
ISBN 9789934210013.
Čehu romāni.
Vesta, Keisija. P.S. Tu man patīc : romāns / Keisija Vesta ; no
angļu valodas tulkojusi Ilze Burnovska ; literārā redaktore Dzintra
Auziņa. - Rīga : BaibaBooks, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - Rīga :
BaibaBooks, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 245, [3]
lpp. - Lilija ir nelabojama sapņotāja, un viņai līdz ģībonim riebjas
ķīmija… Viņa ir nedaudz kautrīga un apveltīta radošiem talantiem.
Prot šūt un sacer dziesmas. Un vēl viņai ir neparasta gaume un,
viņasprāt, visšausmīgākie mati uz pasaules. Jā, un pilnīgi traka
ģimene! Lilijas sapņotājas gars garlaicīgās ķīmijas stundas padara
divtik neinteresantas. Taču tad notiek brīnums – sākums tam ir ar
zīmuli uz sola ķīmijas kabinetā uzrakstīta Lilijas mīļākās dziesmas
rinda. Šo dziesmu zina tikai nedaudzi, jo tā nav populāra. Nākamajā
dienā kāds ir uzrakstījis nākamo dziesmas rindiņu un ziņu viņai! Drīz
vien Lilija ar anonīmo domubiedru sāk apmainīties vēstulēm – viņi
dalās noslēpumos, iesaka viens otram grupas un sāk uzticēties. Lilija
jūt, ka viņas sirds jau pieder nezināmajam rakstītājam, lai gan prāts
vēl pretojas… Kas viņš ir? Lilija cenšas atklāt noslēpumu un atklāj, ka
sirdslietas ne vienmēr ir saprotamas…. - Oriģinālnosaukums: P.S. I
Like You.
ISBN 9789934539176.
Amerikāņu romāni.
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Катишонок, Елена. Свет в окне : романы / Елена Катишонок. 2-е изд., испр. - Москва : Время, 2015. - Москва : Время, 2015. ,
2015. - 672 с. - (Самое время!). - В старом городе живут потомки
Ивановых. Странным образом судьбы героев пересекаются в
Старом Доме из романа "Когда уходит человек", и в настоящее
властно и неизбежно вклинивается прошлое. Вторая мировая
война глазами девушки-остарбайтера; жестокая борьба в науке,
которую помнит чудак-литературовед; старая политическая игра,
приводящая человека в сумасшедший дом….
ISBN 9785969113602.
Krievu romāni.
Литвиновы, Анна и Сергей. Главная партия для третьей
скрипки : роман / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - Москва : Издательство "Э", 2017. , 2017.
- 320 с. - (Знаменитый тандем российского детектива). - В Новый
год обычно начинаются перемены. Арина загадала желание под
бой курантов, однако оно сбылось слишком быстро и с очевидным
перебором... Жизнь девушки вдруг начала меняться - сначала
постепенно, а затем с головокружительной скоростью. Началось
всё довольно паршиво: её чуть не задавил на машине какой-то
хлыщ. Но хлыщ обернулся прекрасным рыцарем, а судьба
понеслась бешеным аллюром. И вот она, скромная третья скрипка
в захудалом оркестре, становится администратором теннисной
академии во Флориде. Ее ревнуют роковые красавицы на
лимузинах, ее благосклонности добиваются удивительные
мужчины, а самой Арине приходится отстаивать свою новую
работу, любовь, а вскоре даже собственную свободу и жизнь... 16+.
ISBN 9785699957637.
Krievu romāni.
Литвиновы, Анна и Сергей. Это просто космос : роман / Анна и
Сергей Литвиновы. - Москва : Издательство "Э", 2017. - Москва :
Издательство "Э", 2017. , 2017. - 640 с. - (Высокие страсти.
Романы о космосе Анны и Сергея Литвиновых.). - 1957 год.
Шестеро студентов - три парня и три девушки - возвращаются с
целины. На привокзальной площади далекого алтайского города
они слышат из громкоговорителья сообщение о запуске первого
советского спутника. Друзья ликуют. Они мечтают о звёздах - но
пока даже не подозревают, насколько прочно вплетется в их
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жизнь тема освоения космоса. - 16+. - Космическая сага от
знаменитого тандема -- на обложке.
Содержание: Исповедь черного человека. Сердце бога.
ISBN 9785699959501.
Krievu romāni.
Островская, Екатерина. Два раза в одну реку : роман /
Екатерина Островская. - Москва : Издательство "Э", 2017. Москва : Издательство "Э", 2017. , 2017. - 320 с. - (Татьяна
Устинова рекомендует). - Лена Самохина очень гордилась, что все
ее предки — офицеры морского флота. Неожиданно она узнала,
что ее прадед, капитан второго ранга Петр Георгиевич Самохин,
принимал участие в сборе средств для Белого движения и
пожертвовал на это семейную реликвию — яйцо работы Фаберже.
Но собранные петербургской знатью драгоценности пропали,
революция победила, прадеда репрессировали… И вот спустя
столетие историей дворянских сокровищ вдруг заинтересовалось
слишком много людей: и бывшие одноклассники Лены, и банкир,
с которым она некогда встречалась, и даже известный спортсменбодибилдер. Неужели кто-то из них напал на след старинного
клада? Но, как известно, сокровища всегда охраняет смерть —
кладоискатели стали погибать один за другим. Перед Леной встал
выбор: вернуть семейную реликвию или остаться в живых…. 16+.
ISBN 9785699987498.
Detektīvromāni, krievu.
Устинова, Татьяна. Вечное свидание ; Ждите неожиданного :
романы / Татьяна Витальевна Устинова. - Москва : Издательство
"Э", 2017. - Москва : Издательство "Э", 2017. , 2017. - 416 с. (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). - "Вечное свидание"
После истории с убийством Маруся отправляется в отпуск - на
дачу к тетке. Гриша решает поехать с ней. И все вроде бы
хорошо, но два обстоятельства омрачают Марусин отдых: Гриша
не обращает на нее никакого внимания, зато с усердием чинит
заборы и старые мотоциклы, и вздорный сосед, то и дело
затевающий скандалы с теткой, и со всеми окружающими.
Валерик действует дачникам на нервы, кто-то грозится сдать его в
полицию, и кто-то хорошенько отмутузить, но одним прекрасным
утром Валерик оказывается... убитым. Кому из соседей на самом
деле могло прийти в голову расправиться со скандалистом, да еще
таким радикальным способом?. Гриша и Маруся пытаются это
выяснить. Подозрение участкового падает на Гришу, а этого
просто не может быть, и нужно спасти и защитить его - так думает
Маруся, и сама попадает в ловушку, которая грозит ей
неминуемой гибелью…. . - "Ждите неожиданного" Никогда нельзя
предположить, чем кончится путешествие... Таша отправляется в
свой последний отпуск на теплоходе по Волге в твердой
уверенности: она больше никогда не увидит синюю реку, белые
облака, зеленые берега. Она дает себе обещание: никто не
посмеет испортить ее путешествие… Однако почти сразу все идет
наперекосяк. За кем следит светская красавица Ксения Новицкая?
Что замышляет блогер Богдан? И кто такие закадычные друзья
Степан Петрович и Владимир Иванович? В первый же вечер за
бортом оказываются человек и собака, Таша храбро и
безрассудно кидается за ними. И это только начало странных и
зловещих событий. У старухи Розалии Карловны пропадает
чемодан с драгоценностями, следом убивают судового доктора.
Таше кажется страшно важным разобраться в происходящем чтобы жить дальше. На помощь ей приходит Степан Петрович. Он
нежно ухаживает за ней, и вдруг становится ясно: нет никакого
вселенского одиночества, она больше не одна - рядом
замечательные люди, и со всех сторон ее защищает любовь…. 16+.
ISBN 9785699944569.
Krievu romāni. Detektīvromāni, krievu.
Устинова, Татьяна. Селфи с судьбой : роман / Татьяна
Витальевна Устинова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - Москва
: Издательство "Э", 2017. , 2017. - 320 с. - (Татьяна Устинова.
Первая среди лучших). - В магазинчике в селе Сокольничем
найдена задушенной богатая дама. Она частенько наведывалась в
село, щедро жертвовала на восстановление колокольни и
пользовалась с уважением. Преступник - шатавшийся поблизости
пьянчужка - задержан по горячим следам... - 16+.
ISBN 9785699953318.
Krievu romāni. Detektīvromāni, krievu.

DVD FILMAS, SERIĀLI
791.4

791.4

791.4

791.4

791.4

791.4

791.4

791.4

791.4

Айнхорн, Рэндолл. Фарго [videoieraksts] = Fargo :
криминальная драма : сериал : по мотивам одноименного фильма
/ реж. Рэндолл Айнхорн, Майкл Аппендаль, Адам Бернштейн. Москва : ООО "Ист коннект", 2017. - 2 DVD (8 ч. 20 мин.). Vecuma ierobežojums : 18+. - Audio krievu, angļu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2017 г.
Сезон 3. 10 серии.
Krimināldrāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Бакси, Колин. Лучше звоните Солу [videoieraksts] = Better Call
Saul : криминальная драма : сериал : по мотивам одноименного
фильма / реж. Колин Бакси, Адам Бернштейн, Винс Гиллиган. Москва : ООО "Ист коннект", 2016. - 2 DVD (8 ч. 53 мин.). Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio krievu, angļu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2016 г.
Сезон 2. 10 серии.
Krimināldrāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Бакси, Колин. Лучше звоните Солу [videoieraksts] = Better Call
Saul : криминальная драма : сериал : по мотивам одноименного
фильма / реж. Колин Бакси, Адам Бернштейн, Винс Гиллиган. Москва : ООО "Ист коннект", 2016. - 2 DVD (8 ч. 53 мин.). Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio krievu, angļu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2016 г.
Сезон 2. 10 серии.
Krimināldrāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Бакси, Колин. Лучше звоните Солу [videoieraksts] = Better Call
Saul : криминальная драма : сериал : по мотивам одноименного
фильма / реж. Колин Бакси, Адам Бернштейн, Винс Гиллиган. Москва : ООО "Ист коннект", 2017. - 2 DVD (8 ч. 20 мин.). Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio krievu, angļu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2017 г.
Сезон 3. 10 серии.
Krimināldrāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Кэффри, Дэвид. Любовь/ненависть [videoieraksts] = Love/Hate :
криминальная драма : сериал : по мотивам одноименного фильма
/ реж. Дэвид Кэффри, Энтони Бирн. - Москва : ООО "Ист коннект",
2010. - 2 DVD (8 ч. 20 мин.). - Vecuma ierobežojums : 18+. - Audio
krievu, angļu val., bez subtitriem. - Nos. no konteinera. . Ирландия, 2010 г.
Сезон 2. 10 серии.
Krimināldrāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Линч, Дэвид. Твин Пикс [videoieraksts] = Twin Peaks : детектив,
драма, триллер / реж. Дэвид Линч, Лесли Линк Глаттер, Калеб
Дешанель. - Москва : "Активижен", 2012. - 5 DVD (419 мин.). Vecuma ierobežojums : 16. - Audio krievu un angļu val., ar
subtitriem krievu un angļu val. - Nos. no konteinera. . - США, 1990 г.
Сезон 1. 8 серии.
Drāmas. Trilleri. Detektīvfilmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Линч, Дэвид. Твин Пикс [videoieraksts] = Twin Peaks : детектив,
драма, триллер / реж. Дэвид Линч. - Москва : ["Активижен"],
[2007]. - 6 DVD (419 мин.). - Vecuma ierobežojums : 16. - Audio
krievu un angļu val., ar subtitriem krievu un angļu val. - Nos. no
konteinera. . - США, 1990 г.
Сезон 2. 22 серии.
Drāmas. Trilleri. Detektīvfilmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Линч, Дэвид. Твин Пикс [videoieraksts] = Twin Peaks : 25 лет
спустя это рпоисходит снова... : детектив, драма, триллер / реж.
Дэвид Линч. - Москва : "Ист коннект", 2017. - 3 DVD (17 ч. 15
мин.). - Vecuma ierobežojums : 18. - Audio krievu un angļu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2017 г.
Сезон 3. 18 серии.
Drāmas. Trilleri. Detektīvfilmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Тейлор, Алан. Игра престолов [videoieraksts] = Game of Thrones
: фантастическая драма, основанная на бестселлерах Джорджа
Р.Р. Мартина / реж. Алан Тейлор, Даниель Минахан, Алекс Грейвз.
- Москва : "Ист коннект", 2016. - 2 DVD (7 ч.). - Vecuma
ierobežojums : 18. - Audio krievu un angļu val., bez subtitriem. Nos. no konteinera. . - США, 2016 г.
Сезон 7. 7 серии.
Fantastika. Seriāli un daudzsēriju filmas.

