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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS
Apse-Apsītis, Pēteris, 1953-. Viedās elektrotehnoloģijas un
004

lietiskais internets / Pēteris Apse-Apsītis, Leonīds Ribickis ;
[recenzenti: Ivars Raņķis, Ingars Steiks, Aivars Pumpurs ; atbildīgā
par izdevumu Anita Vēciņa ; literārā redaktore Rūta Lapsa ; vāka
dizains: Jekaterina Ribajeva] ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas un
elektrotehnikas institūts. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2015. - 100 lpp.
: il., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 94.-95. lpp.
Saturs: Drošs darbs ar elektroiekārtām. Inženierfizikas
pamatjēdzieni un pamatprincipi. Elektroniskie slēdži, pastiprinātāji un
to slēgumi. Digitālā loģika, acp un mikrokontrolleri. Devēji (sensori)
un izpildelementi. Komunikācijas un datu apmaiņas protokoli.
Lietiskais internets un viedās elektrotehnoloģijas - piemēri.
ISBN 9789934106446.
Lietiskais internets - Mācību līdzekļi. Detektori - Mācību līdzekļi.
Iegultas ierīces (internets) - Mācību līdzekļi. Iegultās datorsistēmas Mācību līdzekļi.
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Kastijo, Monika. Eiropas apgaismības liktenis / Monika Kastijo ;
sastādītājs, zinātniskais redaktors, tulkotājs, pēcvārda autors Igors
Šuvajevs ; literārā redaktore Arta Jāne. - Rīga : LU Filozofijas un
socioloģijas institūts, 2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 78 lpp. :
portrets ; 17 cm. - (Filosofijas lekcijas Rīgā). - Bibliogrāfija: 59.-60.
lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Les destin des Lumières
européennes.
Saturs : Galīgums, reliģija un politika: jautājuma nostādne
Kanta un Hēgeļa filosofijā. Kants un Eiropas kulturālā vienotība:
eiropeiski kulturālais patriotisms? Kantiskais kosmopolītisms
laikmetīgajā identitātes kultūrā. Paškritika kā Eiropas apgaismības
galīgais liktenis? Apgaismība mūsdienās / Igors Šuvajevs.
ISBN 9789934506369.
Apgaismība - Eiropa. Kosmopolītisms - Eiropa.
Patočka, Jans. Kas ir čehi? / Jans Patočka ; tulkotājs, komentāru,
priekšvārda autors un zinātniskais redaktors Igors Šuvajevs ;
zinātniskās recenzentes: Māra Kiope, Nadežda Pazuhina ; literārā
redaktore Arta Jāne ; foto: Jindržihs Pršibīks ; Latvijas Universitāte.
Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : LU Filozofijas un
socioloģijas institūts, 2016 (Drukātava). - 135 lpp. : portrets ; 17
cm. - Bibliogrāfija: 18.-21. lpp. - Oriģ. nos.: Co jsou Češi?.
ISBN 9789934506390.
Filozofija, čehu - 20 gs. Nacionālās īpatnības, čehu. Čehi Etniskā identitāte.
Rufinga, Margita. Kants, Šopenhauers un Nīče / Margita Rufinga ;
sastādītājs, zinātniskais redaktors, pēcvārda autors Igors Šuvajevs ;
tulkojums: Igors Šuvajevs, Līga Raituma ; literārā redaktore Arta
Jāne. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016 (Rēzekne :
Latgales druka). - 101 lpp. : portrets ; 17 cm. - (Filosofijas lekcijas
Rīgā). - Bibliogrāfija: 65.-78. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Oriģ.
nos.: Kant, Schopenhauer und Nietzsche. - Teksts tulkots no vācu
valodas.
Saturs : Kanta "eiropeiskā" ētika. Arturs Šopenhauers robežšķērsotājs Eiropas gara vēsturē. Pērcilvēka dzimšana no gara

tradīcijas. Nīče pēc Kanta un Šopenhauera. Kanta studijas un
identitāte / Igors Šuvajevs.
ISBN 9789934506352.
Filozofija, vācu - 18 gs. Filozofija, vācu - 19 gs.
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Burbo, Līza. Klausi savu ķermeni : savu labāko draugu uz Zemes /
Līza Burbo ; tulkojusi Marika Saturiņa ; mākslinieciskā noformējuma
autore Liene Apine. - padziļināts, papildināts, pilnībā pārstrādāts
pamatdarba izdevums. - Rīga : Vieda, 2016 (SIA "Latgales druka"). 334, [2] lpp. - Jauns, par godu skolas "Klausi savu ķermeni"
dibināšanas drīsdesmitajai gadskārtai padziļinātais, papildinātais un
pilnībā pārstrādātais Līzas Burbo pamatdarba izdevums. Grāmata
piedāvā efektīvas metodes, līdzekļus un instrumentus, kurus katrs no
mums var likt lietā, lai kļūtu par īstu savas dzīves saimnieku. - Oriģ.
nos.: Écoute Ton Corps.
Saturā: Lielie dzīves likumi. Klausi savu mentālo ķermeni.
Klausi savu emocionālo ķermeni. Klausi savu fizisko ķermeni.
Garīgums.
ISBN 9789984782959.
Dzīves veidošana. Pašaktualizācija (psiholoģija).
Roja, Ženija. Stress un vardarbība darbā. Ko darīt? / Ženija Roja,
Ināra Roja, Henrijs Kaļķis ; [vāka māksliniece Ieva Parramore] ;
Latvijas Ergonomikas biedrība. - Rīga : Latvijas Ergonomikas
biedrība, 2016 (Gutenbergs druka). - 94 lpp. : ilustrācijas, tabulas ;
21 cm. - Bibliogrāfija: 76.-83. lpp. - Grāmatas mērķis ir pievērst
lasītāju uzmanību būtiskiem psihosociāliem riskiem darba vidē un
iepazīstināt ar preventīviem pasākumiem negatīva darba stresa
novēršanā, autogēno treniņu, psihisku un ķermenisku pašrelaksāciju
un iespējām palīdzēt darbiniekiem ar pēctraumatiskā stresa
sindromu.
Kas ir stress? -- Ko nozīmē darba stress? -- Kas ir izdegšanas
sindroms? -- Kas ir vardarbība darbā? - -Kā cīnīties ar stresu un
vardarbību darbā? -- Kvalitatīvas darba vides kultūras attīstības
nosacījumi -- Stresori darbā, to apzināšana un novērtēšanas metodes
-- Stresa novērtēšanas eksperimentālās metodes -- Kā pārvarēt
stresu darbā? -- Vingrinājumi darba stresa samazināšanai -Literatūra -- 1. pielikums. Darba vides pārbaude -- 2. pielikums.
Darba stresa noteikšana -- 3. pielikums. Vadlīnijas stresa vadībā.
ISBN 9789934148026.
Stress (psiholoģija). Darba stress. Psiholoģiskā izmantošana.
Stresa menedžments.
Zingers, Maikls A. Pārlaicīgā dvēsele : ceļš no ego važām līdz
iekšējai brīvībai / Maikls A. Zingers ; no angļu valodas tulkojis
Kristaps Šoriņš ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains.
- Rīga : Lietusdārzs, 2016. - 188, [4] lpp. : il. - Kā būtu, ja jūs spētu
atbrīvoties no saviem iekšējiem ierobežojumiem un pārkāpt daudzas
šķietami neaizsniedzamas robežas? Ko varat ikdienā darīt, lai
panāktu iekšējo mieru un skaidrību? Kas jūs šobrīd šķir no izvirzīto
mērķu sasniegšanas? Šie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem
grāmatā sniegtas skaidras un atklātas atbildes. - Oriģ. nos.:
Untethered Soul.
ISBN 9789984869872.
Pašaktualizācija (psiholoģija).
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SOCIOLOĢIJA
316.7

Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika : ziemeļi-dienvidi un citi
virzieni : otrā zinātniskā konference : ziņojumu krājums / krājuma
sastādītāji un priekšvārda autori: Māris Kūlis, Andris Hiršs ;
konferences zinātniskā komiteja: Viktors Hausmanis, Gunita Zariņa,
Renāte Siliņa-Piņķe, Maija Kūle, Anita Rožkalne. - Rīga : LU
Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016 (Drukātava). - 86 lpp. ; 21
cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, priekšvārds
un rakstu kopsavilkumi angļu valodā. - Krājums sagatavots
pētnieciskās sadarbības projekta "Kultūru migrācija Latvijā" ietvaros.
Saturs: Migrācija Latvijas aizvēsturē / Andrejs Vasks.

316.7

Antikultūras izpausmes Latvijas publicistikā. Žurnāls "Kabinets" / Leo
Dribins. Skatoties jūrā ziemeļu virzienā (latv. jūra un somu järvi
'ezers') / Ojārs Bušs. Herdera eksistenciālās propozīcijas valodas
kontekstā / Ģirts Jankovskis. Somugru eposs J. Raiņa tulkojumā:
filozofa K. Žakova poēma "Biarmija" / Svetlana Kovaļčuka. Spāņu
misticisma iespaids Latvijā / Solveiga Krūmiņa-Koņikova. Rakstaino
adījumu rotājuma attīstība / Aija Jansone. Kultūras migrācijas
procesu atspoguļojums Morica Rūdolfa veidotajā Rīgas teātra un
skaņu mākslinieku leksikonā / Ilze Šarkovska-Liepiņa. Eiropa Pēterburga - Rīga. Dejas skolu un ietekmju migrācijas trijstūris / Dita
Jonīte. Kolektīvās monogrāfijas "Kultūru migrācija Latvijā" aprises /
Anita Rožkalne.
ISBN 9789934506376.
Kultūras sakari - Kongresi, konferences utt. Kultūra un
globalizācija - Latvija - Kongresi, konferences utt. Kultūru plurālisms
- Latvija - Kongresi, konferences utt.
Latvija - Intelektuālā dzīve - Kongresi, konferences utt.
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana: Latvijas pieredze :
Safeguarding intangible cultural heritage: Latvian experiences /
sastādītāja un ievada autore Anita Vaivade ; tulkotāja Rita Kursīte ;
redaktore (angļu valoda) Dace Veinberga ; redaktore (latviešu
valoda) Elita Priedīte ; dizains: Laura Lūse. - Rīga : Latvijas
Nacionālais kultūras centrs, ©2015. - 157 lpp. : ilustrācijas, karte ;
24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Izdevumā iekļauti
personīgi, kopīgi un savstarpēji saistīti stāsti par Latvijā gūtām
pieredzēm nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā. - Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā. - Par autoriem: 152.-157. lpp.
Saturs: Tradīcijas un atmiņas saglabājot. Starpnozaru mākslas
grupas SERDE pieredze / Signe Pucena. Nevalstiskās organizācijas
iespējas darbā ar nemateriālo kultūras mantojumu. Biedrības
"Skaņumāja" pieredze / Ilmārs Pumpurs. Nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšana, tālāknodošana un pārmantošana.
Tradicionālās kultūras biedrības "Aprika" pieredze / Māra Mellēna.
Nemateriālais kultūras mantojums teorijā un praksē. Ziemeļlatgales
pieredze / Ruta Cibule, Anda Beitāne. Suitu kultūrtelpa UNESCO
Nemateriālā kultūras mantojuma, kam nepieciešama neatliekama
saglabāšana, sarakstā. Etniskās kultūras centra "Suiti" pieredze /
Dace Martinova. Suitu kopienas pieredze UNESCO (saruna) /
Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Anita Vaivade.
ISBN 9789934528149.
Kultūras mantojums - Latvija. Kultūras mantojums - Latvija Aizsardzība.
Latvija - Kultūras politika - 21 gs.

POLITIKA.POLITOLOĢIJA
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Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā / ānis Taurēns, Inesis
Feldmanis ; zinātniskais redaktors Inesis Feldmanis ; atbildīgā
redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Marita Freija ; foto
autori: Juris Krūmiņš, Ilmārs Znotiņš ; vāka noformējumam
izmantota fotogrāfija no Latvijas Ārlietu ministrijas arhīva (ĀMA). Rīga : Jumava, 2016. - 349, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il., portr. ; 25 cm.
- Bibliogrāfija: 337.-[343.] lpp., atsaucēs un piezīmēs un personu
rādītājs: 344.-[350.] lpp. - Grāmatas “Latvijas ārpolitika un
diplomātija 20. gadsimtā” trešais sējums ir mēģinājums iespējami
objektīvi atspoguļot un izvērtēt Latvijas ārpolitikas galvenos virzienus
20. gadsimta noslēgumā un 21. gadsimta sākumā. Latvijas
ārpolitiskā un diplomātiskā darbība konsekventi aplūkota Baltijas
reģiona un visas Eiropas starptautisko attiecību kontekstā. Sējumā ir
detalizēti apskatītas Latvijas Republikas vadošo amatpersonu un
diplomātu aktivitātes, aizstāvot valsts nacionālās intereses
starptautiskajā arēnā. Plaši atspoguļotas Latvijas diplomātu
veiksmes, organizējot dažāda rakstura starptautiskus pasākumus,
raksturots spilgtāko Latvijas diplomātu ieguldījums Latvijas
starptautiskā prestiža uzturēšanā un palielināšanā. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "Latvijai 100"--Priekštitullapā.
3. sējums.
Saturā: BALTIJAS JAUTĀJUMS STARPTAUTISKAJĀS ATTIECĪBĀS
1988.-1991.GADĀ. Baltijas jautājums Atmodas sākumposmā. Baltijas
jautājums Maltas samitā. Lietuvas neatkarības deklarācija un Baltijas
jautājuma saasināšanās. Baltijas jautājums 1990.gada rudenī un
1991.gada janvāra krīze. Baltijas tautu un valstu sadarbība
neatkarības atjaunošanas periodā. LATVIJAS STARPTAUTISKAIS
STĀVOKLIS UN ATJAUNOTĀS ĀRPOLITIKAS PIRMSĀKUMI
NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS PERIODĀ: KONCEPCIJAS, MĒRĶI,
REZULTĀTI. LTF ārpolitiskās darbības pirmsākumi. LTF ārpolitiskā
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TŪRISMA BIZNESS
338.484

darbība 1988.gada nogalē un 1989.gada pavasarī. Latvijas tautas
kustība un latviešu trimda. LTF kurss uz pilnīgas neatkarības
atjaunošanu. Latvijas ārpolitikas problēmas pēc 4.maija deklarācijas.
1991.gada janvāra krīze un Latvijas ārpolitiskā situācija. Latvijas
starptautiskā atzīšana. LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRPOLITIKA
DEVIŅDESMITO GADU PIRMAJĀ PUSĒ. Latvijas ārpolitikas teorētiskie
pamati neatkarības posmā. Krievijas karaspēka izvešanas problēma.
Latvijas un Krievijas attiecības un karaspēka izvešanas problēma pēc
5.Saeimas vēlēšanām. Latvijas un Krievijas attiecības pēc Krievijas
armijas izvešanas. Latvijas eiroatlantiskās integrācijas aizsākumi.
Baltijas valstu virziena attīstība un reģionālās sadarbības pirmsākumi
pēc neatkarības atjaunošanas. Latvijas ārpolitiskās vadības un
ārpolitiskās koncepcijas attīstība. Latvijas iekšpolitiskie uzdevumi
vesternizācijas procesā. LATVIJAS ĀRPOLITIKAS PROBLĒMAS
20.GADSIMTA DEVIŅDESMITO GADU OTRAJĀ PUSĒ (1996-2000).
Baltijas valstu integrācija NATO: problēmas un risinājumi. Baltijas
valstu integrācija Eiropas Savienībā. Latvijas un Krievijas Federācijas
attiecības deviņdesmito gadu otrajā pusē. Latvijas un Krievijas
attiecību krīze 1998.gadā. Latvijas ārpolitikas reģionālā dimensija
deviņdesmito gadu otrajā pusē. Latvijas ārpolitikas veidotāji
deviņdesmito gadu otrajā pusē. Latvijas iekšpolitiskās problēmas un
eiroatlantiskā integrācija. LATVIJAS ĀRPOLITIKAS PAMATPROBLĒMAS
21.GADSIMTA SĀKUMĀ. Latvija un NATO 21.gadsimta sākumā.
Latvija un Eiropas Savienība 21.gadsimtā. Latvijas un Krievijas
attiecības 21.gadsimtā. Latvijas ārpolitika un reģionālā sadarbība.
Latvijas ārpolitikas koncepcijas un vadība. LATVIJAS ĀRPOLITIKA
21.GADSIMTA OTRĀ GADU DESMITA KRĪZĒ. Latvija Eiropas
Savienībā. Latvija un Eiropas Savienības ideālā vētra. Latvijas
prezidentūra Eiropas Savienības Padomē. Latvijas un Krievijas virzība
uz Ukrainas krīzi. Baltijas valstu sadarbības evolūcija. Latvijas
ārpolitikas vadība 21.gadsimta otrajā gadu desmitā. Latvijas
eiroatlantiskā integrācija un iekšpolitiskās problēmas.
ISBN 9789934119958.
Tauriņš, Gunārs. Demokrātijas mūsdienu izaicinājumi / Gunārs
Tauriņš. - Rīga : Gunārs Tauriņš ; Štutgarte, 2016. - 80 lpp. ; 21 cm.
- Bibliogrāfija: 76.-77. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - G. Tauriņa
grāmatā paustas autora pārdomas par demokrātijas izaicinājumu
specifiku saistībā ar aktuālām mūsdienu problēmām un demokrātijas
būtību: demokrātijas aksioma, principi un vērtības, demokrātijas
virzītājspēks un šķēršļi, demokrātija un vēsture, demokrātijas
nākotne un liktenis, krīze Ukrainā un aukstā kara sākums.
Saturā: DEMOKRĀTIJA MŪSDIENU IZAICINĀJUMU VAŽĀS.
Attieksme pret politisko pretinieku: oponents vai ienaidnieks.
Attieksme pret vēsturi: stāstīt par notikumiem vai izmantot vēsturi,
lai kaut ko pierādītu. Ukrainas krīze - starptautisks demokrātijas
mūsdienu izaicinājums. Eirozonas krīze (2010-2016) - ES mūsdienu
politiskais izaicinājums. Karš Sīrijā: Islāma valsts un Turcijas alianse
- milzīgs mūsdienu starptautisks izaicinājums cīņā ar terorismu: kas
un kā vada nekontrolējamu nelegālo bēgļu plūsmu uz Eiropu?
PĒCPADOMJU DEMOKRĀTIJAS IZAICINĀJUMI LATVIJĀ (1991-2016).
KAS APDRAUD LATVIJAS NĀKOTNI UN NEATKARĪBU? Attieksme pret
politisko pretinieku un attieksme pret vēsturi - aktuāli mūsdienu
demokrātijas izaicinājumi pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā
(1991). Nabadzības plaisa un bezdarbs - veiksmes stāsta sekas
Latvijā. Latvija aukstajā karā ar Krieviju un valsts iekšējais
ienaidnieks. Nelegālo bēgļu kvota Latvijai vai ES vadībai ir nākotnes
vīzija?.
ISBN 9789984914855.
Demokrātija - 21 gs. Starptautiskās attiecības - 21 gs.
Fennell, David A., 1963-. Ecotourism / David A. Fennell. - Fourth
edition. - London : Routledge ; New York, 2015. - xviii, 336 pages ;
26 cm.
Contents: The nature of ecotourism. The ecotourist. Core
criteria used to define ecotourism. Nature-based. Sustainability 1:
local participation and benefits. Sustainability 2: conservation.
Learning. The moral imperative. Socio-cultural and ecological impacts
of ecotourism. Economic impacts and marketing of ecotourism.
Development, governance and policy. Programme planning.
ISBN 9780415829656 (paperback). . - ISBN 9780415829649
(hardback). . - ISBN 9780203382110 (e-book)(atcelts).

Ekotūrisms. Ilgtspējīgs tūrisms.
338.48

Holloway, J. Christopher. The Business of Tourism / J. Christopher
Holloway, Claire Humphreys. - Tenth edition. - Harlow, England :

338.48

Pearson Education Limited ; New York, 2016. - xviii, 783 p. Includes bibliographical references and index.
Contents: Preface to the tenth edition. List of abbreviations.
Acknowledgements. Defining and analysing tourism and its impacts.
An introduction to tourism. The development and growth of tourism
up to the mid-twentieth century. The era of popular tourism: 1950 to
the twenty-first century. The demand for tourism. The economic
impacts of tourism. The socio-cultural impacts of tourism. The
environmental impacts of tourism. The travel and tourism product.
The structure and organisation of the travel and tourism industry.
Tourist destinations. Tourist attractions. Business tourism. The
hospitality sector: accommodation and catering services. Tourist
transport by air. Tourist transport by water. Tourist transport on
land. Intermediaries in the provision of travel and tourism services.
The management of visitors. The structure and role of the public
sector in tourism. Tour operating. Selling and distributing travel and
tourism. Ancillary tourism services. Case studies. Sightseeing and
river cruises. Golf tourism and Myrtle Beach, USA. European Tourism
Association. Sex tourism. Coaching holidays: Cooks Coaches. ExCeL
Exhibition Centre and London International Convention Centre.
Mobile technology. The Canterbury Tales. Index.
ISBN 9781292063249.
Tūrisms. Tūrisms - Tirgvedība.
Stein, Andi, 1960-. Attracting Attention : promotion and
marketing for tourism attractions / Andi Stein. - New York : Peter
Lang, 2015. - viii, 196 pages : illustrations ; 26 cm. - Includes
bibliographical references and index. - This book offers information
about how to promote and market tourism attractions for maximum
results. It looks at different approaches, strategies, tools, and
techniques marketers can use when promoting their organizations to
the public.
Contents: Types of attractions. Attraction development.
Promotion, advertising, and marketing. Media relations. Social media
marketing. Sales promotion and merchandising. Special events.
Guest relations and customer service. Employee relations. Crisis
communications. Social responsibility and sustainability.
ISBN 9781433124143 (pbk. : alk. paper). . - ISBN
9781433124150 (hardcover : alk. paper). . - ISBN 9781453915134
(e-book)(atcelts).
Tūrisms - Tirgvedība. Īpašie pasākumi.

TIESĪBA. JURIDISKĀS ZINĀTNES
Bārdiņš, Gatis.
347.9

342.9

Dialoga loma tiesas spriešanā / Gatis Bārdiņš ;
priekšvārdu sarakstīja: Sanita Osipova, Veronika Krūmiņa ; grafiskais
dizains: Marina Selunska. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2016
(Jelgavas tipogrāfija). - vii, 343 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 293.328. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - G. Bārdiņa monogrāfijā ieskicēti
arī vairāki problēmjautājumi, ar kuriem šodien saskaras Latvijas tiesu
sistēma, tostarp uzticēšanās tiesām, lietu izskatīšanas un tiesas
nolēmumu kvalitāte, kā arī lietu izskatīšanas termiņi. Monogrāfijā
ietvertas vērtīgas atziņas par tiesas lomu. Dialogam ir galvenā loma
kvalitatīvā tiesas spriešanā, tostarp lietas risinājuma pamatošanā. Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un vācu valodā. - Jēdzienu
rādītājs: 329.-340. lpp. un personu rādītājs: 341.-343. lpp.
ISBN 9789934508325.
Tiesu procesi. Tiesu prakse - Latvija. Samierināšana (tiesības).
Komunikācija tiesībās.
Briede, Jautrīte, 1961-. Administratīvās tiesības : mācību
grāmata / Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska ;
recenzenti: Veronika Krūmiņa, Gatis Litvins, Anita Rodiņa ; juridiskā
redaktore Signe Terihova ; grafiskais dizains: Marina Selunska. - Rīga
: Tiesu namu aģentūra, 2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 351
lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 324.-349. lpp. un zemsvītras piezīmēs. Mācību grāmatas izklāsts veidots kā viegli uztverams stāstījums par
attiecīgā temata pamatjautājumiem, neiedziļinoties specifiskos
regulējumos un nerisinot problēmjautājumus. Grāmata atspoguļo
administratīvo tiesību pamatjēdzienu saturu un būtiskākos tiesiskā
regulējuma elementus. Tā adresēta studentiem, kā arī juristiem, lai
atkārtotu un aktualizētu studijās iegūtās zināšanas. - Teksts latviešu
valodā, anotācija angļu valodā. - Jēdzienu alfabētiskais rādītājs:
288.-323. lpp.
Saturs: Administratīvās tiesības un to pamatjēdzieni. Valsts
pārvaldes iekārta un valsts pārvaldes principi. Valsts pārvaldes
darbības principi. Deleģēšana, sabiedrības līdzdalība un sadarbība
valsts pārvaldē. Pašvaldības. Valsts dienests. Administratīvā atbildība
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un administratīvo pārkāpumu process. Publisko lietu tiesības. Valsts
pārvaldes darbības iekšējā un ārējā izvērtēšana. Iesniegumi valsts
pārvaldē, to veidi un savstarpēja nošķiršana. Valsts pārvaldes
atklātība un caurskatāmība.
ISBN 9789934508394.
Administratīvās tiesības - Mācību līdzekļi augstskolām.
Grebenko, Maija. Darba likums un grāmatvedība / Maija
Grebenko ; redaktore un priekšvārda autore Vita Zariņa ; literārā
redaktore Sandra Priedīte. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests,
©2015. - 155 lpp. : tab. ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - M.
Grebenko grāmatā ir ne tikai apkopoti materiāli no iepriekšējo gadu
pieredzes jauno likuma normu piemērošanā, bet arī doti konkrēti
piemēri vidējās izpeļņas aprēķināšanai, atvaļinājumu un
darbnespējas laika apmaksai; vēl šeit atradīsiet konkrētus piemērus
no tiesu prakses. Grāmata adresēta grāmatvežiem, personāldaļu
vadītājiem, īpašniekiem un citiem uzņēmumu un iestāžu vadošajiem
darbiniekiem.
ISBN 9789984896076.
Darba tiesības un likumdošana - Latvija. Grāmatvedība - Latvija
- Tiesības un likumdošana.
Onževs, Māris, 1987-. Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un
demokrātiskā valstī / Māris Onževs ; redaktore Baiba Krauze-Krūze ;
māksliniece Dita Pence. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, ©2016. - 296
lpp. : shēmas ; 21 cm. - (Tiesību zinātne ; [4.]). - Bibliogrāfija: 257.292. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Monogrāfiju sērijas „Tiesību
zinātne” ceturtā grāmata, kuras pamatā ir autora Latvijas
Universitātē aizstāvētais promocijas darbs. Autors pēta vienu no
sarežģītākajiem jurisprudences jautājumiem – tiesību un laika
mijiedarbību. Autors šajā darbā ne tikai atbildējis uz daudziem
zinātniski komplicētiem jautājumiem (piemēram, par tiesiskās
paļāvības principa pārkāpuma atklāšanas metodoloģiju vai
atpakaļejoša tiesību normas spēka noteikšanas trim dažādajām
metodēm), bet arī beidzot izskaidrojis elementāros pamatjautājumus
par intertemporālajiem principiem un to piemērošanas gadījumiem. Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un vācu valodā. Monogrāfijas "Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā
valstī" pamatā ir ar tādu pašu nosaukumu 2015. gada 17. aprīlī
Latvijas Universitātē aizstāvētais promocijas darbs.
ISBN 9789984840444.
Tiesību normas. Tiesību efektivitāte un spēkā esība. Tiesību
piemērošana.

LABKLĀJĪBA UN SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA
Challenges to European Welfare Systems / edited by Klaus
364

Schubert, Paloma de Villota, Johanna Kuhlmann. - Cham : Springer,
2016. - ix, 863 p. + ill., fig. - This book provides the first
comprehensive analyses of the challenges all European welfare
systems have been facing since 2007, combining in-depth countrybased studies and comparative chapters. It focuses on: 1) the
economic and financial crisis, 2) demographic change, and 3) the
balance between avoiding risks and opening up opportunities in social
policy. The results show that European welfare systems tend to face
the same challenges in different ways and that also their responses
to those challenges differ considerably. Although the EU also plays a
part in shaping national welfare systems, it becomes evident that
European welfare systems are by no means converging: in terms of
social policy, national diversity within Europe is still a major factor
that will shape future developments in European welfare systems.
ISBN 9783319076799 (alk. paper).
Labklājības valsts - Eiropa. Sabiedrības labklājība - Eiropa.
Sociālā politika.

IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA
Ceļvedis globālās rīcības programmas "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai"
37.01

371.3

ieviešanai / Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un
kultūras organizācija (UNESCO) ; publikācijas dizains un makets:
Aurēlija Mazojē un Vanda Voiciša. - Rīga : UNESCO Latvijas Nacionālā
komisija, 2015. - 47 lpp.
ISBN 9789934855344.
Izglītība.
Hahele, Rudīte. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība / Rudīte
Hahele ; red. Rita Cimdiņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - 2., papild.
izd. - Rīga : RaKa, 2011 (Izdevniecība RaKa tipogrāfija). - 73 lpp. :
il., tab. ; 22 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka.). - Bibliogr.: 47.-48. lpp.
(24 nos.). - R. Hahele grāmatā apkopojusi ieteikumus, kā skolēni
varētu veidot zinātniski pētnieciskā darba struktūru, kā šādu darbu
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būtu ieteicams noformēt, kā skolēni un skolotāji varētu pilnveidot
savu sadarbību darba tapšanas laikā. Grāmatas pielikumā atrodami
IZM izstrādāti reglamentējoši dokumenti, darba noformējuma
paraugi, vērtējuma kritēriji un darba izstrādes organizēšanas kursa
programma.
ISBN 9789984461663.
Pētnieciskā mācīšanās.
Jansons, Jānis, 1944. gada 29.augusts-. No Latvijas
Universitātes Fizikas institūta (1919) līdz Cietvielu fizikas institūtam
(1978) / Jānis Jansons ; redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizainu
veidojusi Baiba Lazdiņa. - [Rīga] : Latvijas Universitātes
akadēmiskais apgāds, 2016. - 196 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas
; 24 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - J. Jansona grāmatā aplūkots
ceļš, kā no Latvijas Universitātes Fizikas institūta izveidojās Cietvielu
fizikas institūts, un to ietekmīgāko fiziķu biogrāfijas. Grāmata veltīta
visiem fiziķiem, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta
darbiniekiem un viņu tuviniekiem. - Personu alfabētiskais rādītājs:
190.-196. lpp.
ISBN 9789934181580.
Augstskolas - Latvija - Vēsture. Fizika - Latvija - Vēsture. Fiziķi
- Latvija - Biogrāfijas.
Kļaviņa, Līga. Dzīvesprasmju apmācība personām ar garīgās
attīstības traucējumiem : metodiskais līdzeklis / Līga Kļaviņa, Gita
Pavloviča. - Rīga : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs
"Aisma", 2016 (tipogrāfija "Salana Art" SIA). - 118, [2] lpp. : il. (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 11). - Bibliogrāfija: 81.-82. lpp.
- Metodiskais izdevums veltīts cilvēku ar garīgās attīstības
traucējumiem sociālajai rehabilitācijai. Autores piedāvā mērķa grupas
raksturojumu, sniedzot ieskatu šo cilvēku sociālās atstumtības
problemātikā. Īpašs akcents tiek likts uz sociālās rehabilitācijas
teorētisko pamatojumu un pieredzē balstītiem risinājumiem. Metodiskais izdevums paredzēts sociālajiem darbiniekiem,
sociālajiem rehabilitētājiem un sociālajiem aprūpētājiem.
Saturā: Personu ar garīgās attīstības traucējumiem sociālās
rehabilitācijas teorētiskie aspekti. Dzīvesprasmju apmācības
programma personām ar garīgās attīstības traucējumiem.
ISBN 9789934858307.
Sociālais darbs - Metodes. Sociālā darba izglītība. Personas ar
garīgās attīstības traucējumiem - Rehabilitācija. Sociālā adaptācija.
Personas ar speciālām vajadzībām - Mācīšana un mācīšanās.
Education for people and planet: creating sustainable futures for all :
Global Education Monitoring Report 2016 / UNESCO ; introduction by
Irina Bokova. - 2nd edition. - Paris : UNESCO, 2016 p. - 535 p. : il.,
tab., graphs.
ISBN 9789231001673.
Izglītība.
Переосмысливая образование : Образование как всеобщее благо?
/ ЮНЕСКО. - Paris : UNESCO, 2015. - 93 с.
ISBN 9789234000079.

SOCIĀLĀS CEREMONIJAS. ETIĶETE.
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Odiņa, Aija, 1948-. Labas uzvedības grāmata : sevis pilnveidošana
un nevainojams uzvedības stils, kā uzvesties oficiālajā sabiedrībā,
lietišķajā vidē, ikdienā, biznesa vide: tikšanās, prezentācijas,
konferences, sanāksmes, ieskats pasaules valstu etiķetē,
starpkultūru izpratne un kultūru attiecības, vizītes un ceremonijas,
diplomātiskās sarunas un komunikācija / Aija Odiņa ; galvenais
redaktors Artis Ērglis ; mākslinieks Uldis Sosnovskis ; literārā
redaktore Asnāte Baņgiere ; fotogrāfi: Juris Kalniņš, Gatis
Rozenfelds. - Atkārtots, papildināts izdevums. - Rīga : Zelta grauds,
2014 (Grafus). - 271 lpp. : faks., il., portr., tab. ; 25 cm. Bibliogrāfija: 263.-265. lpp. . - Rādītājs: 267.-271. lpp. - A. Odiņas
grāmata būs noderīga visiem, kuri vēlas izkopt nevainojamu
uzvedības stilu. Tajā apkopota arī plaša ārvalstu etiķetes un
diplomātiskā pieredze, vēsturiskie materiāli un praktiskie piemēri,
piemērojot etiķetes un protokola normas starptautiskā biznesa
praksē. Grāmatā sniegta plaša informācija par etiķetes un protokola
sfērām, sākot no iepazīšanās, apģērba kultūras un galda etiķetes līdz
lietišķās saskarsmes kultūrai biznesa un privātajā vidē. - Pirmā
izdevuma nosaukums: Etiķete un protokols (2009).
Saturā: Etiķete un protokols nevainojamam uzvedības stilam,
sevis pilnveidošanai un uzņēmuma reprezentācijai. Etiķetes nozīme
sabiedrības dzīvē. Sasveicināšanās un iepazīšanās. Vizītkarte.
Dāvanas. Ziedi. Etiķete katrai dienai. Apģērbs ceļ cilvēku. Ielūgums.
Galda etiķete. Mielasta veidi. Restorāna etiķete. Lietišķās saskarsmes

kultūra. Ģimene un svinīgi notikumi. Citas kultūras mūs bagātina.
Protokols.
ISBN 9789934840241.
Etiķete. Lietišķā etiķete. Valsts etiķete. Diplomātiskā etiķete.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
DABA. DABAS PĒTNIECĪBA UN AIZSARDZĪBA
Lietuvos raudonoji knyga / Ministry of Environment of the Republic
502
of Lithuania ; editor-in-chief Valerijus Rašomavičus. - Kaunas :
LTTUTE, publishing company, 2007. - 799 p. : ill. - Bibliogr.: p.20.
ISBN 9789955692713.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
613.8
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Floverss, Stīvens I. Seksualitātes maģija : BDSM, erotiskās un
psiholoģiskās prakses un iespējas / Stīvens I. Floverss, Kristāla Dona
Floversa ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Jansone ; redaktors Elviss
Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, ©2016. 166, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 157.-[167.] lpp.
un zemsvītras piezīmēs. - Šī ir grāmata par garīgu filozofiju un
psiholoģisku un seksoloģisku izglītību un attīstību. Grāmatā
apspriestās metodes jāsaprot kā teorētiskas vadlīnijas, nevis
instrukcijas reālām darbībām. Grāmatā izklāstītas galvenās
sadomazohistiskās seksa metodes un sniegti padomi, kā tās droši un
efektīvi izmantot ikdienā. Autori sniedz detalizētu skaidrojumu
dažādām BDSM praksēm, kurās apvienota bauda un sāpes,
dominēšana un pakļaušanās, garīga un fiziska savienošanās. - Oriģ.
nos.: Carnal Alchemy. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984869810.
Sadomazohisms. Pašaktualizācija (psiholoģija). Apziņa.
Rožkalne, Regīna. Kā saglabāt veselību : vide, pārtika, kustības /
Regīna Rožkalne ; recenzents Anatolijs Danilāns ; redaktore Anita
Rožkalne ; fotomākslinieks Gunārs Janaitis. - Rīga : Pētergailis,
[2016] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 287 lpp. : ilustrācijas ; 24
cm. - R. Rožkalnes grāmatā atradīsiet atbildes uz to, kas un kādā
veidā ietekmē veselību un kāds ceļš ejams, lai to saglabātu. Varēsiet
rast praktiskus padomus slimību profilaksei un ārstēšanai, kā arī
atzinumus par to, kas ir pa spēkam katram pašam cīņā pret
visdažādākajām slimībām. No daudzām slimībām mēs varētu
pasargāties, ja ievērotu veselīgu dzīvesveidu, pareizu uztura režīmu,
saprātīgāk ēstu, regulāri nodarbotos ar fiziskām aktivitātēm un
izvairītos no stresa situācijām, kā arī savlaicīgi mazinātu stresa
izraisītās sekas.
ISBN 9789984334240.
Veselīgs dzīvesveids. Medicīna, preventīvā. Uzturs un
barošanās.
Sergejeva, Gaļina. Ārstējam nervu sistēmu / Gaļina Sergejeva ; no
krievu valodas tulkojusi Marita Freija ; Lienes Apines vāka
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas ekoloģiskās izglītības
apgāds "Vieda", ©2016 (Latgales druka). - 214, [1] lpp. : ilustrācijas
; 20 cm. - (Ja ārsti nespēj palīdzēt). - Bibliogrāfija: 211. lpp. - Šīs
grāmatas mērķis ir atklāt nervu slimību cēloņus, izvairīties no tiem
un tādējādi novērst šo slimību rašanos, kā arī izārstēt slimības, kas
jau radušās. Grāmata palīdzēs iemācīties tās dziedināt ar dažādu
līdzekļu un metožu palīdzību. - Oriģ. nos.: Лечим нервную систему.
ISBN 9789984782966.
Nervu sistēma - Ārstēšana - Slimības - Populāri zinātniskā
literatūra. Pašārstēšanās - Populāri zinātniskā literatūra. Alternatīvā
medicīna - Populāri zinātniskā literatūra.
Tā bija... : Zilākalna Marta jeb Marta Elza Rācene : raksti par viņu,
dokumenti, materiāli, atmiņas / Zilākalna Martas fonds. - [Rīga] :
Zilākalna Martas fonds, [200X]. - 184 lpp. : il., ģīm., faks., kartes ;
25 cm. - Grāmatā ievietotas līdzcilvēku atmiņas par tikšanos ar
leģendāro gaišreģi, tautas dziednieci, unikālo personību - Zilākalna
Martu (īst.v. Marta Elza Rācene, 1908-1992). Viņa skaidri saskatīja
līdzcilvēku kaites un ieskatījās nākotnes notikumos. - Izdevējziņas
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precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934141126 (ies.).
Dziednieces - Latvija - Biogrāfijas. Ekstrasenses - Latvija Biogrāfijas.
Veselības psiholoģija : monogrāfija / K.Mārtinsones, V.Sudrabas
redakcijā ; recenzentes: Daiga Kamerāde, Anita Pipere, Guna Svence
; literārās redaktores: Inga Lievīte, Ināra Mikažāne, Indra Orleja,
Gunta Freimane ; autori: Kristīne Mārtinsone, Velga Sudraba, Sandra
Mihailova... u.c. ; vāka dizaina autors Mikus Čavarts ; Rīgas Stradiņa
universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp. :
ilustrācijas. - Bibliogrāfija katras nodaļas beigās. - Kolektīvajā
monogrāfijā “Veselības psiholoģija” ir aplūkoti būtiski veselības
psiholoģijas pamatjautājumi, raksturotas sociālās vides un īpaši
sociālā atbalsta un veselības kopsakarības, aplūkota stresa un tā
pārvarēšanas veidu saistība ar veselību un slimībām. Īpaša uzmanība
grāmatā ir pievērsta veselības uzvedības teorijām un modeļiem un to
izmantošanai veselības psiholoģijā. Ir arī sniegts ieskats par to, kā
personības iezīmes ir saistītas ar veselību un ilgmūžību, aprakstīta
krīzes un traumas intervence veselības psiholoģijas kontekstā,
raksturota veselības un slimības uztvere, aplūkoti jautājumi par
komunikāciju veselības aprūpes vidē, aprakstītas pacientu
izglītošanas un veselībpratības pilnveides iespējas, kā arī pacientu
līdzestību ietekmējošie faktori. Atsevišķas apakšnodaļas ir veltītas
sāpju menedžmenta jautājumiem, kā arī veselības psiholoģijas
pieejai hronisku, dzīvību apdraudošu un nespēju izraisošu slimību
gadījumā. Sniegts veselības psiholoģijas attīstības aizsākuma
raksturojums mūsu valstī. - Teksts latviešu valodā, grāmatas
kopsavilkums angļu valodā. - Autori: Kristīne Mārtinsone, Velga
Sudraba, Sandra Mihailova, Jeļena Koļesņikova, Jeļena Ļevina,
Viktorija Perepjolkina, Ivans Jānis Mihailovs, Jeļena Harlamova, Aira
aija Krūmiņa, Jeļena Ļubenko, Gunta Freimane, Indra Majore-Dūšele,
Anda Upmale, Sandra Dzilna, Anete Hofmane, Austra Ošleja, Zane
Ozoliņa. . - Šī ir pirmā plašākā grāmata par veselības psiholoģijas
jautājumiem, ko izstrādājuši RSU docētāji, pirmie studiju
programmas Veselības psiholoģija absolventi un LVPA biedri. . Kolektīvā monogrāfija būs noderīga psihologiem, veselības aprūpē
strādājošajiem, citu palīdzošo profesiju pārstāvjiem, kā arī
studentiem un visiem tiem, kurus interesē psiholoģijas un veselības
zinātņu integrācijas jautājumi.
Saturā: IEVADS VESELĪBAS PSIHOLOĢIJĀ. Veselības
psiholoģijas attīstības konteksts. Veselības psiholoģijas definīcija un
veselības psihologu profesionālās darbības uzdevumi. Veselības
psiholoģijas attīstība Latvijā. PRIEKŠSTATI PAR PSIHES SAISTĪBU AR
VESELĪBU UN SLIMĪBU. VESELĪBAS UN SLIMĪBAS SOCIĀLAIS
KONTEKSTS. Priekšstati par veselību un slimību dažādos vēstures
periodos. Veselības jēdziens dažu filosofijas paradigmu kontekstā.
Veselības koncepcijas mūsdienās un veselības psiholoģija. Veselības
un slimības sociālais konteksts. Sociālais atbalsts. STRESS, TĀ
PĀRVARĒŠANA UN VESELĪBA. Stresa teorijas. Stresa fizioloģija.
Stresa psiholoģiskais novērtējums. Stresa un veselības savstarpējā
saistība. Stresa pārvarēšana. VESELĪBAS UZVEDĪBAS TEORIJAS,
MODEĻI UN TO IZMANTOŠANA. Veselības uzvedība un ar to saistītie
jēdzieni. Veselības uzvedības teoriju klasifikācija. Veselības uzvedības
modeļi. PACIENTS: VESELĪBA, SLIMĪBA UN ĀRSTĒŠANĀS. Personības
iezīmju saistība ar veselību. Pacients un slimība: slimības simptomu
uztvere un interpretācija, slimības reprezentācija. Psiholoģiskā krīze
un psihiskā trauma veselības psiholoģijas kontekstā. Komunikācija
veselības aprūpes vidē. Pacientu izglītošana. Pacientu līdzestība un to
ietekmējošie faktori. Sāpju mērīšana, menedžments un pārvarēšanas
sekmēšana. Veselības psiholoģijas pieejas hronisku, dzīvību
apdraudošu un nespēju izraisošu slimību gadījumā.
ISBN 9789984793894.
Veselības psiholoģija.
Gailīte, Mārīte, 1960-. Dārza darbi gadalaikos : Latvijas agronomu
padomi dārzkopjiem / teksts un foto: Mārīte Gailīte, Iveta Bērziņa,
Māris Narvils ; foto: Vija Dzintare, Aigars Rūrāns, Ivars Rūrāns, Pauls
Jaunzems. - Rīga : J.L.V., ©2016. - 170, [5] lpp. : ilustrācijas,
tabulas ; 22 cm. - Šajā grāmatā atradīsiet atbildes uz daudziem
praktiskiem jautājumiem par dārza darbiem. Autori dalās ilgus gadus
krātajā pieredzē un dod vērtīgus padomus gan tiem, kuri tikko sākuši
iekārtot savu dārzu, gan dārzkopjiem ar lielāku pieredzi. Savukārt
tēlnieki Pauls Jaunzems, Vija Dzintare un brāļi Rūrāni iedvesmo dārzu
papildināt ar kādu īpašu skulptūru.

ISBN 9789934119767.
Dārzkopība.

VIESU UN APMEKLĒTĀJU UZŅEMŠANA. VIESMĪLĪBA
Marketing for Hospitality and Tourism / Philip Kotler, John
649.9

649.9

GRĀMATVEDĪBA.
657

657

T.Bowen, James C.Makens, Seyhmus Baloglu. - 7th ed., global ed. Essex : Pearson, 2017. - 680 p. : ill.
Contents: Understanding the Hospitality and Tourism Marketing
Process. Introduction: Marketing for Hospitality and Tourism. Service
Characteristics of Hospitality and Tourism Marketing. The Role of
Marketing in Strategic Planning. Developing Hospitality and Tourism
Marketing Opportunities and Strategies. The Marketing Environment.
Managing Customer Information to Gain Customers Insights.
Consumer Markets and Consumer Buying Behavior. Organizational
Buyer Behavior of Group Market. Customer Driven Marketing
Strategy: Creating Value for Target Customers. Developing the
Hospitality and Tourism Customer Value-Driven Strategy and Mix.
Designing and Managing Products and Brands: Building Customer
Value. Internal Marketing. Pricing: Understanding and Capturing
Customer. Marketing Channels: Delivering Customer Value. Engaging
Customers and Communicating Customer Value. Public Relations and
Sales Promotion. Professional Sales. Direct, Online, Social Media and
Mobile. Managing Hospitality and Tourism Marketing. Destination
Marketing. Next Year’s Marketing Plan.
ISBN 9781292156155. . - ISBN 1292156155.
Viesmīlības industrija. Tūrisms - Tirgvedība.
Walker, John R., 1944-. Introduction to Hospitality
Management / John R. Walker, McKibbon Professor of Hotel and
Restaurant Management, University of South Florida, Sarasota-Manatee, and Fulbright Senior Specialist. - Fifth edition. - Boston :
Pearson, 2017. - xxxv, 743 pages ; 28 cm. - Includes bibliographical
references and index.
Contents: Introducing hospitality and lodging. Introducing
Hospitality. The Hotel Business. Rooms Division. Food and Beverage.
Beverages, restaurants, and managed services. Beverages. The
Restaurant Business. Restaurant Management. Managed Services.
Tourism, recreation, attractions, clubs and gaming. Tourism.
Recreation, Attractions, and Clubs. Gaming
Entertainment.Assemblies, events, attractions, leadership, and
management. Meetings, Conventions, Expositions. Special Events.
Leadership and Management. Managerial areas of the hospitality
industry. Planning. Organizing. Communication and Decision Making.
Control.
ISBN 9780134151908 (alk. paper). . - ISBN 0134151909 (alk.
paper).
Viesmīlības industrija.
Grāmatvedības pamati uzņēmumos / Inguna Leibus, Regīna
Grigorjeva, Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska ; literārā redaktore
Rita Cielēna ; priekšvārdu sarakstīja Gaida Kalniņa. - Atkārtots un
atjaunots 2. izdevums. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2016.
- 195 lpp. : sh., tab. ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Bibliogrāfija:
[194.]-195. lpp. - Grāmata palīdzēs apgūt uzņēmuma grāmatvedības
pamatus - noskaidrot grāmatvedības nozīmi un tai izvirzītās prasības,
izzināt grāmatvedības uzskaites objektus un metodes, iepazīties ar
grāmatvedības bilanci un kontiem, uzzināt, kā notiek visu uzņēmuma
saimniecisko darījumu atspoguļošana grāmatvedības dokumentos un
reģistros, kā arī kā notiek informācijas apkopošana un atspoguļošana
finanšu pārskatos, noskaidrot, kādas prasības tiek izvirzītas
uzņēmuma gada pārskatam un nodokļu pārskatiem. Grāmata
adresēta topošajiem un esošajiem grāmatvežiem, uzņēmumu
vadītājiem un citiem vadošajiem darbiniekiem.
Saturs: 1. Grāmatvedība, tās nozīme un prasības. 2.
Grāmatvedības objekti un metode. 3. Grāmatvedības bilance. 4.
Informācija bilancē un izmaiņas tajā. 5. Grāmatvedības konta
jēdziens un bilances konti. 6. Operāciju konti un grāmatvedības
kontu plāns. 7. Grāmatvedības dokumenti. 8. Grāmatvedības reģistri.
9. Grāmatvedības darba organizācija. 10. Grāmatvedības pārskati.
ISBN 9789984896106.
Grāmatvedība - Mācību līdzekļi.
Leibus, Inguna. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi /
Inguna Leibus ; redaktore, priekšvārda autore Vita Zariņa ; literārā
redaktore Sandra Priedīte ; fotogrāfs Atis Ieviņš. - Atkārtots un
atjaunots 7. izdevums. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2016.
- 143 lpp. : sh., tab. ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - I. Leibus
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grāmatā, izmantojot konkrētus piemērus, skaidro, kā
pašnodarbinātajiem kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā,
izskaidro prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, ieņēmumu un
izdevumu atspoguļošanu grāmatvedībā, kā arī pamatlīdzekļu
uzskaites kārtību un aplūko biežāk maksājamos nodokļus, to
aprēķināšanas un deklarēšanas kārtību. Grāmata adresēta
individuālajiem komersantiem, individuālo uzņēmumu īpašniekiem,
zemnieku vai zvejnieku saimniecību īpašniekiem, saimnieciskās
darbības veicējiem.
Saturs: Grāmatvedības kārtošana un organizācija.
Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Nodokļu
aprēķināšana un uzskaite. Mikrouzņēmumu nodoklis. Pievienotās
vērtības nodoklis. Nekustamā īpašuma nodoklis. Dabas resursu
nodoklis. Akcīzes nodokļa atvieglojumi. Uzņēmumu vieglo
transportlīdzekļu nodoklis.
ISBN 9789984896090.
Pašnodarbinātie - Latvija - Nodokļi. Grāmatvedība - Latvija.
Leibus, Inguna. Pirmie soļi komercdarbībā : darbības
uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus ; literārā
redaktore Rita Cielēna ; fotogrāfs Atis Ieviņš. - Rīga : Lietišķās
informācijas dienests, 2016. - 152 lpp. : ilustrācijas, tabulas,
shēmas. - (Bilances bibliotēka). - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - I.
Leibus grāmatā aplūkota saimnieciskās darbības reģistrēšanas
kārtība, salīdzinot dažādus uzņēmumu veidus, grāmatvedību un
nodokļus. Grāmata tapusi, izmantojot autores ilggadējo pieredzi,
mācot un konsultējot topošos un jaunos uzņēmējus. Katras nodaļas
vai apakšnodaļas beigās norādītas divu populārāko komersantu veidu
- SIA un IK - būtiskākās atšķirības. - Grāmata veltīta uzņēmīgiem
cilvēkiem, kas vēlas uzsākt vai ir uzsākuši komercdarbību.
Saturā: Saimnieciskās darbības tiesiskais pamats.
Grāmatvedība jaunā uzņēmumā. Nodokļu aprēķināšana un
maksāšana. Darba samaksa un citas izmaksas fiziskajām personām.
Pievienotās vērtības nodoklis. Ienākuma nodoklis. Uzņēmumu vieglo
transportlīdzekļu nodoklis. Pārējie nodokļi.
ISBN 9789984896120.
Grāmatvedība - Latvija. Komerctiesības - Latvija. Nodokļi Latvija.
Matule, Ilga. Grāmatvedības organizācijas dokumenti izstrādāšanas rokasgrāmata / Ilga Matule ; redaktore Mg.oec. Maija
Grebenko ; literārā redaktore Rita Cielēna ; foto: Aivars Siliņš. - Rīga
: Lietišķās informācijas dienests, 2016. - 152 lpp. : shēmas, tabulas
; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Grāmata paredzēta grāmatvežiem
un finanšu direktoriem un arī citām personām, kas atbildīgas par
grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanu uzņēmumos.
Pēc autores ilggadējās pieredzes zvērināta revidenta darbā var
spriest, ka lielā daļā uzņēmumu grāmatvedības organizācijas
dokumenti vai nu nav sagatavoti vispār vai arī ir ļoti formāli un
vienveidīgi, un atkārto grāmatvedību regulējošo likumu un MK
noteikumu normas, un šī iemesla pēc arī netiek izmantoti uzņēmuma
darbā un put grāmatvežu atvilktnēs starplaikos starp VID
tematiskajām pārbaudēm.
Saturā: Grāmatvedības organizācijas dokumentu, t.sk.
grāmatvedības politikas nepieciešamība. Grāmatvedības
organizācijas dokumentu izstrādāšanas vadlīnijas. Grāmatvedības
organizācijas dokumenti - sastāvdaļas un to saturs.
ISBN 9789984896137.
Grāmatvedība - Standarti. Finanšu pārskati - Standarti.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
VISPĀRĪGĀ MĀKSLAS TEORIJA. MĀKSLAS VĒSTURE
Baranovska, Inese. ORLAN Rīgā : izstādes katalogs = ORLAN à
7(44)

Riga : catalogue d'exposition = ORLAN in Riga : exhibition catalogue
/ sastādīja un teksta autore Inese Baranovska ; tekstu autori:
ORLAN, Catherine Grenier, Dominique Paini, Jean-Pierre Rehm,
Sergey Timofeyev, Artur Punte, Alexander Zapol, Vladimir Svetlov,
Eugene Sysoev ; tulkojums no franču valodas latviešu valodā:
Kristīne Kirule, Dita Podskočija, Astra Skrābane ; tulkojums no krievu
valodas latviešu valodā: Pēteris Draguns ; tulkojums no latviešu
valodas franču valodā: Jonathan Durandin ; tulkojums franču valodā
no krievu valodas: Lukas Aubin ; tulkojums angļu valodā no latviešu
valodas: Uldis Brūns ; tulkojums angļu valodā no franču valodas:
Julie Ettienne, Jean-Rene Ettienne, Michele Sommers, Elena

7.03

Prozumente, Kevin M. F. Platt ; latviešu valodas redaktore Cilda
Redliha ; franču tekstu redaktors Jonathan Durandin ; dizains un
attēlu apstrāde Inga Ģibiete. - Rīga : Neputns, ©2014 (Jelgavas
tipogrāfija). - 223 lpp. : il., portr. ; 30 cm. - Teksts latviešu, franču,
angļu un krievu valodā. - "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.
Izstāde Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Rīgas-Eiropas
kultūras galvaspilsētas 2014-notikums 7.10.2014.-25.01.2015.". . "Eiropas kultūras galvaspilsēta Rīga-2014 : notikums".
ISBN 9789934512445.
Mākslinieces - Francija. Māksla, franču - 21 gs - Izstādes.
Bērds, Maikls. Stāsti par mākslas vēsturi : no alu zīmējumiem līdz
modernām instalācijām / Maikls Bērds ; no angļu valodas tulkojusi
Renāte Punka ; ilustrāciju autore Keita Evansa. - Rīga : Jāna Rozes
apgāds, 2016 (Ķīna). - 336 lpp. : ilustrācijas. - Hronoloģiskais
pārskats: 316.-321. lpp. . - Jēdzienu vārdnīca: 322.-325. lpp. . Mākslas darbu saraksts: 326.-329. lpp. . - Alfabētiskais rādītājs:
330.-334. lpp. . - Uzziņas par ilustrācijām un avotiem: 335. lpp. Uzzini, kā dzīvoja un strādāja dažādu laikmetu mākslinieki, un aplūko
viņu meistardarbus šajā brīnišķīgi ilustrētajā stāstu krājumā. - 4.6.kl. - Oriģ. nos.: Vincent's Starry Night and other Stories. A
Children's History of Art. - Grāmatā aprakstītie mākslinieki: Acteku
mākslinieki, afrikāņu mākslinieki, aizvēsturiskie mākslinieki, Ajs
Veivers, Basavans un Dharmadass, Žoržs Braks, Pīters Brēgels, Luīze
Buržuā, Frederiks Edvīns Čērčs, Žaks Luijs Davids, Albrehts Dīrers,
Marsels Dišāns, Donatello, Artemizija Džentileski, Džoto, Jans van
Eiks, Els Anatsui, Faņs Kuaņs, Kaspars Dāvids Frīdrihs, Vinsents van
Gogs, Fransisko Goija, Kacušika Hokusai, Ibn al-Bavabs, Frīda Kalo,
Vasilijs Kandinskis, Karavadžo, khmeru mākslinieki, Anzelms Kīfers,
Kamila Klodela, Gistavs Kurbē, Klods Lorēns, Edvards Maibridžs, Anrī
Matiss, Mikelandželo, Huans Miro, Klods Monē, Berta Morizo, Henrijs
Mūrs Emīlja Kame Ngvareije, Pablo Pikaso, Džeksons Polloks, Rafaēls,
Rembrants, Andrejs Rubļovs, Senās Ēģiptes mākslinieki, Senās
Grieķijas mākslinieki, Senās Ķīnas mākslinieki, Senās Romas
mākslinieki, Žoržs Serā, Pols Sezans, Varvara Stepanova, Marks
Šagāls, Žans Simeons Šardēns, Kurts Šviterss, Viljams Henrijs Fokss
Talbots, Džozefs Melords Viljams Tērners, Ticians, Djego Velaskess,
Jans Vermērs, viduslaiku mākslinieki, Leonardo da Vinči.
Saturā: No alām līdz civilizācijai (40 000 - 20 g.pr.kr.). Svētās
vietas (900 - 1400). Lielo atklājumu laiks (1450-1550). Dzīves stāsti
(1550 - 1750). Revolūcija! (1750 - 1860). Redzēt citādi (1860 1900). Karš un miers (1900 - 1950). Kurp tā dodas? (1950 - 2012).
ISBN 9789984235899.
Māksla - Vēsture. Mākslinieki - Vēsture.

KERAMIKAS MĀKSLA
Porcelāna kolekcija : Rīgas mākslas porcelāns (1925-1940) Pētera
738(474.3)

Avena krājumā = Коллекция фарфора : Рижский художественный
фарфор (1925-1940) в собрании Петра Авена = Porcelain collection
: Riga's porcelain art (1925-1940), the collection of Peter Aven /
sastādītāja un teksta autore Ludmila Neimiševa ; krievu teksta
redaktore Tatjana Gubina ; tulkotāja latviešu valodā Edvarda Šmite ;
latviešu teksta literārā redaktore Māra Ņikitina ; tulkotāja angļu
valodā Vita Limanoviča ; angļu teksta redaktore Iveta Boiko ;
priekšvārdu sarakstīja Pēteris Avens ; dizains: Anna Aizsilniece ;
foto: Igors Timofejevs, Jānis Šāvējs, Roberts Johansons. - Rīga :
Neputns, ©2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 167 lpp. : il., portr. ; 21
cm. - Teksts paralēli latviešu, krievu un angļu valodā. - Izstāde
"Rīgas mākslas porcelāns (1925-1940) Pētera Avena krājumā"
Valmieras, Madonas, Cēsu un Jelgavas muzejos 2014. gadā"--5. lpp.
ISBN 9789934512315.
Porcelāns, latviešu - 20 gs - Izstādes.

GLEZNIECĪBA
75(474.3)

UPB mākslas darbu kolekcija : katalogs = UPB art collection :
catalogue / redaktore un ievada autore Laima Slava ; literārā
redaktore Māra Ņikitina ; tulkotāji: Valdis Bērziņš, Vita Limanoviča ;
priekšvārdu sarakstīja Uldis Pīlēns ; pēcvārda autore Ilze Freimane ;
mākslinieki: Artis Briedis, Rūta Briede ; foto: Normunds Brasliņš,
Arnis Balčus, Jānis Deinats, Laura Feldberga, Didzis Grodzs, Ivars
Heinrihsons, Helēna Heinrihsone, Ieva Iltnere, Zane Iltnere, Gvido
Kajons, Andris Krieviņš, Aigars Liepiņš, Jānis Maļeckis, Jānis
Pavlovskis, Arturs Pērkons, Juris Pīlēns, Elmārs Rudzītis, Jānis Saliņš,
Krists Sprukts, Ansis Starks, Gita Šmite, Andris Tone, Kārlis Vērpe,
Lauris Vīksne, Karlīna Vītoliņa. - [Rīga] : UPB ; Neputns, 2013
(Jelgavas tipogrāfija). - 192, [3] lpp. : il., ģīm. ; 28 cm. - UPB
mākslas darbu kolekcijas 2012. gada katalogs ļauj novērtēt, kāda ir
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MŪZIKA
784(474.3)(091)

TEĀTRIS
792.(474.3)(092)

bijusi uzņēmuma izvēle pirmajā kolekcijas tapšanas posmā. Katalogā
ievietotie mākslinieku darbi palīdz ieskatīties aktuālā mākslas procesa
tuvplānā. - Teksts paralēli latviešu un angļu val. - Uz vāka: ART.
Aut.: Ilze Avotiņa, Kristīne Luīze Avotiņa, Laima Bikše, Ilmārs
Blumbergs, Normunds Brasliņš, Artis Bute, Inta Celmiņa, Elīna
Dzelme, Ojārs Feldbergs, Barbara Gaile, Jānis Grodums, Edvards
Grūbe, Anna Heinrihsone, Helēna Heinrihsone, Ivars Heinrihsons,
Ieva Iltnere, Frančeska Kirke, Aldis Kļaviņš, Sandra Krastiņa, Līga
Ķempe, Dace Lielā, Valdis Mackars, Ieva Maurīte, Jānis Mitrēvics,
Ģirts Muižnieks, Elita Patmalniece, Zigurds Poļikovs, Egils
Rozenbergs, Gita Šmite, Edgars Vērpe, Andris Vītoliņš, Aija Zariņa,
Vilnis Zābers.
ISBN 9789934512001.
Māksla, latviešu - 20 gs - Katalogi. Māksla, latviešu - 21 gs Katalogi.
Cackowska, Małgorzata. Look! Polish Picture-book! / text
Małgorzata Cackowska, Anita Wincencjusz-Patyna ; translation Anna
Moroz-Darska ; graphic design Grażka Lange. - Gdańsk : Baltic Sea
Cultural Centre in Gdańsk, 2016. - 119 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. Bibliogrāfija: uz vāka 4. lpp. atloka. - "Exhibition, publication,
lectures by experts, illustration workshops. Riga, National Library of
Latvia, 22 April-22 May 2016, Tallinn, The Estonian Children's
Literature Centre, Tallinn Central Library, 1-30 November 2016"-Iespiedziņās.
ISBN 9788393830954.
Ilustrētas bērnu grāmatas - Polija - Izstādes. Bērnu literatūra Ilustrācijas - Izstādes. Grāmatu ilustrēšana - Polija - Izstādes.
Grāmatas dizains - Polija - Izstādes. Ilustratori - Polija - Izstādes.
Gronsky, Alexander. Schema / Alexander Gronsky, Ksenia
Babushkina ; editors: Vladimir Svetlov and Anna Volkova ; design by
Vladimir Leibgam. - [Rīga] : Орбита, [2016] (Jelgavas tipogrāfija). [138] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Grāmatas „Schema” autori savu
grāmatu pasniedz kā azartisku spēli ar laika un telpas uztveri. Šai
spēlei raksturīgs īpaši fotogrāfisks raksturs, un tā balstās fotogrāfijas
vēsturē un mūsdienu digitālo uzņēmumu īpašībās. Grāmatu veido
diptihi un triptihi, kas uzņemti dažādās pasaules valstīs (Krievijā,
Japānā, Azerbaidžānā un citās) laikā no 2005. līdz 2015. gadam.
ISBN 9789934847639. . - : 700 eks.
Fotomāksla - Albumi.
Jāzepa Vītola Mūzikas dienas / mākslinieciskais vadītājs Edgars
Račevskis ; sastādītāja, redaktore un priekšvārda autore Antra Mieze
; mākslinieciskais iekārtojums Daina Vīķele. - [Rīga] : Antava, 2016.
- 232 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ; 30 cm. - Jāzepa
Vītola Mūzikas dienas Gaujienā gadu gaitā kļuvušas par nozīmīgu
mūzikas un kultūras dzīves sastāvdaļu visā Latvijā. Grāmata ir
pateicības un cieņas apliecinājums koriem, diriģentiem, mūziķiem un
viņu pedagogiem, organizatoriem un vadītājiem, koncertu
apmeklētājiem un pasākumu atbalstītājiem un pašos pamatos, šo
dziesmu svētku mākslinieciskajam vadītājam un iedvesmotājam 28
gadu garumā - maestro Edgaram Račevskim. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. . - "Grāmatā "Jāzepa Vītola Mūzikas
dienas" atsevišķos trimdas latviešu tekstos ir saglabāta tā
oriģinālrakstība jeb Latvijas pirmās brīvvalsts laikā izstrādātā
rakstība, ko mēdz dēvēt arī "profesora Endzelīna rakstību""-Titullapas otrā pusē. . - Grāmatā arī: Valmieras Kultūras centra vīru
koris "Imanta", diriģente Irēna Zelča.
ISBN 9789934861208.
Mūzikas festivāli - Latvija - Vēsture - Gaujiena (Apes novads).
Guļevska, Lia, 1944-. Jānis Kubilis. Kad gadiem es pāri skatos... /
Lia Guļevska, Lilija Dzene ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga
: Jumava, ©2016. - 317, [2] lpp., [16] lpp. iel. : ilustrācijas, portreti
; 25 cm. - Bibliogrāfija: [166.] lpp. - Aktieris Jānis Kubilis Nacionālajā
teātrī (tolaik Drāmas) nospēlējis pāri par 140 lomām. Dievs Latvijai
dāvājis lepno, romantisma pilno Mīlestības aktieri. Grāmatas 1. daļā
ievietota L. Guļevskas saruna ar aktieri J. Kubili. 2. daļā - Lilijas
Dzenes grāmata "Jāņa Kubiļa atbildes" (1984). Grāmatā ievietotas arī
J. Kubiļa pārdomas un atziņas ne tikai par savu dzīvi, bet arī Latviju
un pasauli. - Jāņa Kubiļa lomas: 311.-[318.] lpp.
Saturs: 1. daļa: Aktiera Jāņa Kubiļa ceļojums laikā / Lia
Guļevska. 2. daļa: Aktiera Jāņa Kubiļa atbildes / Lilija Dzene.
ISBN 9789934119873.

Aktieri - Latvija - Biogrāfijas.

SPORTS
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Caune, Dainis, 1951-. Latvijas bobsleja olimpiādes : ienākšana un
revolūcija; neticamās prognozes piepildīšanās; pāri barikādēm;
noturēšanās; saules pusē; pirmā Eiropas medaļa Latvijai; paaudžu
mijkrēslis; ar vienu trumpi nepietiek; olimpiskais sudrabs; turpina
vienās kamanās / Dainis Caune, Māris Zembergs ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva ; sastādījums: Guntis Keisels ; tulkojums:
Ilze Kreišmane ; ievadvārdu autors Raimonds Vējonis ; priekšvārdu
sarakstīja: Armands Garkāns, Kaspars Garkanis, Normunds Luste,
Alvis Tanbergs, Jānis Kols ; mākslinieks Edgars Švanks ; izmantotas
Viļņa Auziņa, Čarlza Būkera, Daiņa Caunes, Romāna Kokšarova,
Aivara Liepiņa, Ojāra Lūša, Māra Millera, Armanda Pučes, Viestura
Serdāna, Jura Bērziņa-Soma, Romualda Vambuta, Jura Vingra,
Zigismunda Zālmaņa fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, 2016. - 256 lpp. :
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 x 31 cm. - Bobslejs pelnīti
atzīstams par vienu no populārākajiem ziemas sporta veidiem
Latvijā. Grāmata ir darbs par Latvijas bobslejistu ceļu uz Olimpiādēm,
deviņiem Ziemas olimpiādes cikliem, kurus izgājuši mūsu sportisti.
Izdevumā stāstīts par uzvarām un zaudējumiem, veiksmēm un
neveiksmēm, laimēm un nelaimēm šajā sporta veidā. - Teksts
latviešu valodā, nodaļu kopsavilkumi angļu valodā. - "Latvijai 100"-Titullapā.
Saturā: Ienākšana un revolūcija. 1980. - 1984.gads. Neticamās
prognozes piepildīšanās. 1984. - 1988.gads. Pāri barikādēm. 1988. 1992.gads. Noturēšanās. 1992. - 1994.gads. Saules pusē. 1994. 1998.gads. Pirmā Eiropas medaļa Latvijai. 1998. - 2002.gads.
Paaudžu mijkrēslis. 2002. - 2006.gads. Ar vienu trumpi nepietiek.
2006. - 2010.gads. Olimpiskais sudrabs - agrāk, nekā cerēts. 2010. 2014.gads. Turpina vienās kamanās. 2014. - 2016.gads. Bobslejā
pēdas atstājušie. Zelts, sudrabs, bronza. Bobsleja sacensību laureāti.
ISBN 9789934119804.
Bobslejs - Latvija - Vēsture. Bobslejisti - Latvija.
Porziņģis, Jānis, 1982-. Brālis : no pagalma Liepājā... līdz
skatuvei Ņujorkā! / Jānis Porziņģis, Armands Puče ; mākslinieks
Edgars Švanks ; literārā redaktore Antra Rēķe. - [Rīga] : [Mediju
nams], 2016. - 255, [1] lpp. : ilustrācijas. - Brodvejā iedvesmojoši
runā, ka šim stāstam piemīt pasakaina noslēpumainība, Volstrītā
rēķina, ka šī atnākšana jau nosaka tirgus svārstības, nemaz
nerunājot par brokeru asinspiedieniem, kas atkal lēkā, gaidot
Ņujorkas „Knicks” vakara spēli... Ciniski un augstprātīgi izsvilpts uz
jaunpienācēju skatuves, viņš pēc dažiem mēnešiem piespiež
fanātisko un izlutināto pūli sevi nēsāt uz rokām, liekot apskatniekiem
atzīt – ja kaut kas labs šajā basketbola pilsētā vienas sezonas laikā ir
noticis, tad tā ir baltā Vienradža iedotā cerība. Kas ir baltais
Vienradzis?.
ISBN 9789984756127.
Basketbolisti.

VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
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Mitlers, Vilnis. Dundznik valad / Vilnis Mitlers ; sastādītājs un
priekšvārda autors Ivars Abajs ; literārais redaktors Alnis Auziņš. Mežsaustere : Kubalu skola-muzejs, 2015 (Talsu tipogrāfija). - 130,
[2] lpp. : faksimili, portr. ; 31 cm. - (Kubalu skolas-muzeja raksti ; 3.
burtnīca). - Pieejams arī tiešsaistē. - Dundadznieks V. Mitlers (19302012) turpat 20 gadus apkopojis izloksnes vārdus, atmiņu stāstus un
izteicienus. Izdevums piedāvā lasītājam iepazīt 20. gadsimta
dundadznieku sarunvalodu, ieskatu V. Mitlera spilgti attēlotajās
muižas laika un starpkaru laika neatkarīgās Latvijas zemnieku dzīves
norisēs, autora piedzīvotajā. - Uz grāmatas muguras arī: KSM III.
ISBN 9789934147340.
Latviešu valoda - Latvija - Dialekti - Dundaga (Dundagas
novads). Latviešu valoda - Latvija - Dialekti - Vārdnīcas - Dundaga
(Dundagas novads). Latviešu valoda - Latvija - Dialekti - Teksti Dundaga (Dundagas novads).
Базванова, Т.Н. Бизнес-корреспонденция : пособие по
обучению деловому писмьму для изучающих русский язык
как иностранный / Т.Н. Базванова, Т.К. Орлова. - 3-е издание,
исправленное. - Москва : Русский язык. Курсы, 2014. - 152 с.
ISBN 9785883371898.
Lietišķā rakstītprasme. Biznesa komunikācija. Krievu valoda Mācīšana un mācīšanās.
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Казнышкина, И.В. Пять звёзд : экспресс-курс по русскому
языку для работников сервиса / И.В. Казнышкина, С.А.
Хавронина. - 3-е издание, стереотипичное. - Москва : Русский
язык. Курсы, 2016. - 160 с. : ил. + CD.
ISBN 9785883372277.
Krievu valoda - Mācīšana un mācīšanās.
Казнышкина, И.В. Пять звёзд [skaņu ieraksts] : экспресскурс по русскому языку для работников сервиса / И.В.
Казнышкина, С.А. Хавронина; текст читают Афанасьев А., Петрова
Е., Новицкий С. - Москва : Русский язык. Курсы, 2010. - 1 skaņu
disks. - Pielikums grāmatai: Казнышкина, И.В. Пять звёзд :
экспресс-курс по русскому языку для работников сервиса / И.В.
Казнышкина, С.А. Хавронина. - 3-е издание, стереотипичное. Москва : Русский язык. Курсы, 2016. - 160 с. : ил. + CD. ISBN
9785883372277.
Krievu valoda - Mācīšana un mācīšanās.
Наше время : учебник русского языка для иностранцев
(элементарный уровень), А1 / Иванова, Э.И. Медведева
С.В.[... и.др.]. - Москва : Русский язык. Курсы, 2012. - 216 с. +
CD.
ISBN 9785883372710.
Krievu valoda - Mācīšana un mācīšanās.
Наше время [skaņu ieraksts] : учебник русского языка для
иностранцев (элементарный уровень), А1 / Иванова, Э.И.
Медведева С.В.[... и.др.] ; текст читает С.Казаков. - Москва :
Русский язык. Курсы, 2011. - 1 skaņu disks. - Pielikums grāmatai:
Наше время : учебник русского языка для иностранцев
(элементарный уровень), А1 / Иванова, Э.И. Медведева С.В.[...
и.др.]. - Москва : Русский язык. Курсы, 2012. - 216 с. + CD. ISBN
9785883372710.
Krievu valoda - Mācīšana un mācīšanās.
Хавронина, С.А. Сервис : практический курс русского
языка для работников сервиса / С.А. Хавронина, Л.А.
Харламова, И.В. Казнышкина. - 3-е издание, стереотипное. Москва : Русский язык. Курсы, 2014. - 302 с. : ил. + CD.
ISBN 9785883370877.
Krievu valoda - Mācīšana un mācīšanās.
Хавронина, С.А. Сервис [skaņu ieraksts] : практический
курс русского языка для работников сервиса / С.А.
Хавронина, Л.А. Харламова, И.В. Казнышкина ; текст читают
С.Казаков, Е.Петрова. - Москва : Русский язык. Курсы, 2007. - 1
skaņu disks. - Pielikums grāmatai: Хавронина, С.А. Сервис :
практический курс русского языка для работников сервиса / С.А.
Хавронина, Л.А. Харламова, И.В. Казнышкина. - 3-е издание,
стереотипное. - Москва : Русский язык. Курсы, 2014. - 302 с. : ил.
+ CD. ISBN 9785883370877.
Krievu valoda - Mācīšana un mācīšanās.

FILOLOĢIJA.LITERATŪRZINĀTNE
Gadsimtu mijas smiekli : bilingvāls zinātnisku rakstu krājums = Le
82(091)

rire fin de siècle : recueil bilingue d'articles scientifiques / sastādītāji
un priekšvārda autori: Simona Sofija Valke, Pauls Daija, Nadège
Langbour ; recenzenti: Katre Talviste, Skaidrīte Lasmane, Astra
Skrābane ; tulkojums franču valodā: Kristīne Ceļamillere ; tulkojums
angļu valodā: Laine Kristberga ; latviešu valodas teksta literārā
redaktore Sigita Kušnere ; franču valodas teksta literārās redaktores:
Sandra Baziz, Laura Le Cleach ; mākslinieciskais noformējums: Juris
Jonelis ; Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitāte.
Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Zinātne, ©2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 190 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. - Krājuma tematiskās un hronoloģiskās robežas
ir saistītas ar latviešu un frankofonās kultūras mijiedarbi 19.
gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Tādējādi krājums rosina
aktualizēt smieklus kā estetizētu protesta izpausmi un dažādās
izpratnes par komiku un sarkasmu, pievēršoties fin de siècle (19. un
20. gadsimta mijai) – laikam, kurā agrīnais modernisms dažādās
mākslās meklēja jaunas formas, kā eksperimentēt ar robežu
nojaukšanu starp komisko un nopietno. Šo procesu aizsākumi
meklējami vēl pirms definētā pētījumu perioda un to reminiscences
iesniedzas dziļi 20. gadsimtā. - Teksts latviešu un franču valodā,
kopsavilkums angļu valodā. - "Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā
ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu
2014. gada pavasarī organizēja starptautisku starpdisciplināru
konferenci "Gadsimtu mijas smiekli/Le rire fin de siècle", kas bija
veltīta 19. un 20. gadsimta mijas kultūrai"--Priekšvārdā.

821.174.0

Saturs: Le rire: entre la réflexion et son ambivalence / Daina
Teters. Smieklīgais un cilvēciskais: Bergsons un Freids par asprātības
mehānismiem / Andrejs Balodis. Le rire du groupe / Denis SaintAmand. Le rire contre le rire chez Diderot ou l'invention du rire
moderne / Nadège Langbour. Modernā iztēle Rūdolfa Blaumaņa
komēdijās / Valda Čakare. Le rire des Idéaux / Simona Sofija Valke.
Absolūtais komisms jeb Šarla Bodlēra groteska / Guntars Dreijers.
Zēna joki, jaunekļa smaids: Jāzeps Grosvalds / Edvarda Šmite.
ISBN 9789934549182.
Smiekli - Kongresi, konferences utt. Groteska - Kongresi,
konferences utt. Smiekli literatūrā - Kongresi, konferences utt.
Asprātība un humors - Kongresi, konferences utt. Latviešu literatūra Vēsture un kritika - Kongresi, konferences utt. Franču literatūra Vēsture un kritika - Kongresi, konferences utt.
Rožkalne, Anita. Kārļa Zariņa burvju aplis / Anita Rožkalne ;
recenzenti: Raimonds Briedis, Ieva Kalniņa, Jānis Zālītis ; redaktore
Ieva E. Kalniņa ; kopsavilkuma tulkotāja angļu valodā Elita Saliņa ;
vāka mākslinieks Aivars Plotka ; izmantotas Emanuela fon Egerta,
Nikolaja Gamperta, Daiņa Kārkluvalka, Aleksandra Paleja, Jāņa
Rieksta, Viļa Rīdzenieka, Anitas Rožkalnes, Roberta Svižeņeca, Pētera
Zonvalda fotogrāfijas. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras,
folkloras un mākslas institūts, ©2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija).
- 511 lpp., [48] lpp. iel. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - A. Rožkalnes grāmatā stāstīts par
rakstnieku K. Zariņu (1889-1978), kas vairāk pazīstams kā novelists,
psiholoģisko, satīrisko un vēsturisko romānu autors, taču daiļrades
sākumā rakstījis arī dzeju, bet brieduma gados - lugas, un aktīvās
literārās darbības laikā bijis arī cienījams literatūras vērtētājs. Viņa
draugu un paziņu lokā bija daudzi ievērojamākie 20. gadsimta 20.–
30. gadu rakstnieki, arī teātra cilvēki un mākslinieki. Par viņa dzīvi
ilgu laiku bija zināms vairāk mīklu un leģendu nekā faktu. Grāmatā
ietverti muzeju un arhīvu materiāli, atmiņās un rakstnieka vēstulēs
rodamā informācija un literāro ietekmju rekonstrukcijas mēģinājums,
salīdzinot K. Zariņa dienasgrāmatās, piezīmēs, viņa bibliotēkas
grāmatās, kā arī apcerēs rodamos pieturpunktus. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Vāka dizainam izmantota Kārļa
Zariņa pildspalva no Talsu novada muzeja fondiem (TNM 10246/5);
autores foto. . - Personu rādītājs: 483.-511. lpp.
ISBN 9789984893167.
Autori, latviešu - Biogrāfijas.
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Sils, Harijs, 1966-. Lemti nepadoties : autoekspedīcija RīgaSingapūra-Rīga, 6.07.2009.-8.07.2011. / Harijs Sils ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva ; foto: Harijs Sils, Mārtiņš Plūme, Valdis
Brants, Uldis Mežulis ; kartes: Monta Vikštama. - Rīga : Jumava,
2016. - 212 [4] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas, kartes. - (Aiz
apvāršņa). - Harija Sila jaunākajā grāmatā «Lemti nepadoties»
aprakstīta divus gadus ilgā autoekspedīcija Rīga–Singapūra–Rīga,
kuras maršruta kopējais garums bija vairāk nekā 44 tūkstoši
kilometru. Lai arī ceļotāji dažkārt nonāca ļoti bīstamās un bezcerīgās
situācijās, ceļojums ar pārtraukumiem turpinājās. Ceļotāji pārvarēja
Tibetas un Mongolijas plato, ilgstoši pacieta tropisku svelmi, izdzīvoja
sniega vētrā un laupītāju uzbrukumā...
Saturā: 1.Lemti neveiksmei. Rīga-Laocai. 2.Ceļš nezināmajā.
Laocai-Bangkoka. 3.Neziņa. Taizeme, Laosa, Kambodža. 4.Cerības
nezūd. Bangkoka-Kualalumpura. 5.Atkāpjamies. KualalumpuraSingapūra-Bangkoka. 6.Uz ziemeļiem kopā ar pavasari. BangkokaUlanbatora. 7.Brīvība. Ulanbatora-Rīga. 8.Pamestais.
ISBN 9789934119941.
Autoekspedīcija - Singapūra. Ceļojumi ar automašīnu Singapūra.
Singapūra - Ceļojumu apraksti.
Atceries Zolitūdi 21/11 : Zolitūdes traģēdijas upuru piemiņas
grāmata / [izdevuma redaktore, priekšvārda autore Regīna LočmeleLuņova ; redaktors Māris Avots ; tulkojums no krievu valodas: Kate
Ločmele, Māris Avots ; foto: Aleksandrs Vinks, Roberts Vīcups ;
noformējums: Viktors Nalivaiko-Ekmanis]. - Rīga : Biedrība "Zolitūde
21.11.", 2015 (Media Art Ministry). - 206 lpp. : il., portr. ; 25 cm. 2013. gada 21. novembrī Rīgā, Zolitūdes mikrorajonā, notika pēc

upuru skaita lielākā traģēdija kopš Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas. Zem lielveikala "Maxima'' gruvešiem bojā gāja 54
cilvēki un vēl vairāki desmiti cilvēku tika ievainoti. Tie bija 54 cilvēki,
kuri vienkārši iegāja veikalā - kurš uz darbu, kurš vienkārši pēc
maizes. Šīs traģēdijas rezultātā 23 bērni ir palikuši bez vecākiem: 15
bērni zaudēja savu māti, bet septiņi bērni - tēvu. Viens puika 14 gadu
vecumā zaudēja abus vecākus. Šajā grāmatā galvenokārt izteikušies
cilvēki, kuriem vairs nav ko zaudēt, jo vairākums viņu jau ir zaudējuši
pašu dārgāko, kas viņiem šajā dzīvē bijis - mīļoto cilvēku.
ISBN 9789934147173.
Zolitūdes traģēdija, Latvija, Rīga, 2013 - Biogrāfijas. Ēku
sagrūšana - Latvija - Rīga.
Rīga (Latvija) - Biogrāfijas.

BALTIJAS VĒSTURE
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Linde, Māris, 1944-. Baltu senatne / Māris Linde. - Rīga : Sava
grāmata, 2016. - 195 lpp. ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana ; XXIII). M. Lindes grāmata ir mēģinājums kaut cik apkopot un iepazīstināt
lasītājus ar baltu dieviem un mītiskajiem personāžiem, taču galvenais
uzdevums ir rosināt lasītājus pievērsties mūsu kultūrai un vēsturei,
kas gaida savus pētniekus.
IV. Baltu tūkstošgadīgās cīņas.
ISBN 9789934552182.
Balti (indoeiropiešu tauta) - Vēsture.
Deviņu vīru spēks : stāsti par deviņiem Ministru prezidentiem, 19181940 / zinātniskais redaktors Gatis Krūmiņš ; recenzenti: Aivars
Stranga, Ēriks Jēkabsons ; latviešu tekstu literārā redaktore Sandra
Liniņa ; angļu tekstu literārais redaktors Jānis Veckrācis. - Rīga :
Valsts kanceleja, 2016. - 239 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26
cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Grāmata
"Deviņu vīru spēks. Stāsti par deviņiem Ministru prezidentiem 19181940" ir stāsts par deviņiem izciliem cilvēkiem, kuri bija drosmīgi un
uzņēmīgi - par cilvēkiem, kuri izveidoja un attīstīja Latvijas valsti, pēc
kara izpostītajā teritorijā atjaunojot kārtību un dodot iespēju
iedzīvotājiem veidot labklājību. Bijušo Ministru prezidentu biogrāfijas,
viņu sabiedriskās un politiskās dzīves apraksti, kas papildināti ar
vēsturnieku komentāriem, laikmeta raksturojumu, dzimtas pārstāvju
atmiņām un informāciju no periodikas, kā arī ilustratīviem
materiāliem grāmatā apkopoti pirmo reizi. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā. - Īsas ziņas par autoriem: 239. lpp.
Saturs: Laikposma raksturojums. Arturs Alberings / Gatis
Krūmiņš. Ādolfs Bļodnieks / Valters Ščerbinskis. Hugo Celmiņš / Jānis
Šiliņš. Pēteris Juraševskis / Ēriks Jēkabsons. Jānis Pauļuks / Jānis
Šiliņš. Zigfrīds Anna Meierovics / Ineta Lipša. Marģers Skujenieks /
Valters Ščerbinskis. Kārlis Ulmanis / Deniss Hanovs. Voldemārs
Roberts Zāmuels / Ēriks Jēkabsons. Summary.
ISBN 9789934822520.
Premjerministri - Latvija - Biogrāfijas.
Latvija - Vēsture - Pirmās brīvvalsts periods, 1918-1940. Latvija
- Politika un pārvalde - 1918-1940.
Janvāra hronika : Latvijas Republikas Augstākās padomes barikāžu
laika preses relīzes = January chronicles : press releases issued by
the Supreme Council of the Republic of Latvia, 1991 / sastādītājs
Aleksandrs Mirlins ; ievada autori: Ināra Mūrniece, Dainis Īvāns ;
tulkotāji: Ivo Puzo, Ieva Upmace ; galvenais redaktors Artis Ērglis ;
redaktori: Lilita Kainaize, Marika Saturiņa ; vāka mākslinieks Jānis
Pavlovskis ; foto: J.I. Straume. - Rīga : Latvijas Republikas Saeima,
2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 349, [2] lpp. : faksimili, il. ;
25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Janvāra barikāžu
uzdevums bija parādīt pasaulei, ka neatkarība ir Latvijas tautas
neapšaubāma griba un tās tiesības. 1991. gada janvārī Latvijas
Augstākās padomes Preses centrā bija akreditējušies gandrīz tūkstoš
žurnālistu. Janvārī Rietumu medijiem un valdību pārstāvniecībām
angliski tika izplatīti vairāki simti preses relīžu. Izdevumā apkopotas
129 preses relīzes, kas aptver laika posmu no 1991. gada janvāra līdz
4. maijam, un to tulkojums latviski. Grāmata laista klajā, atzīmējot
janvāra barikāžu 25. gadadienu. - Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934147777. . - : 1000 eks.
Informācija presei - Latvija.
Latvija - Vēsture - Barikāžu laiks, 1991 - Atspoguļojums presē.
Latvija - Politika un pārvalde - 1987-1991 - Atspoguļojums presē.
Latvijas Okupācijas muzejs : Latvija zem Padomju Savienības un
nacionālsociālistiskās Vācijas varas, 1940-1991 = Museum of the

”

Occupation of Latvia : Latvia under the Rule of the Soviet Union and
National Socialist Germany, 1940-1991 / tekstu aut., red. un tulk.
Valters Nollendorfs ; red. Matthew (Matīss) Kott, Richards Pētersons,
Heinrihs Strods ; tulk. Ksenija Broka ; iev. aut. Vaira Vīķe-Freiberga ;
priekšv. sarakst. Paulis Lazda ; fotogr. : Juris Kalniņš, Kārlis
Pakārklis, Aivars Reinholds ; māksl. Alnis Mitris. - Rīga : Latvijas 50
gadu Okupācijas muzeja fonds, 2002 (Madona : Madonas
poligrāfists). - 215 lpp. : il., ģīm., faks., k. ; 26 cm. - Bibliogr.:
213.lpp. - Paral. latviešu, angļu val.
ISBN 9984933288.
Latvija - Vēsture - 1940-1991 - Krājumi.”1940/1991
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Piektais gadalaiks : atmiņu stāsti /
Kornēlija Apškrūma ; māksliniece Māra Alševska ; redaktore Zaiga
Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 95,
[1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Dzejniece K. Apškrūma saka,
ka piektais gadalaiks ir bērnība. Grāmatā K. Apškrūma stāsta par
savu bērnību, agrīno jaunību - te ir gan kara, gan pēckara gadu
noskaņas, bērnības mājas, ģimene un radu saime. Viņas iedvesmas
avots un lielā mīlestība - viņas dārzs dažādos gadalaikos, kā izrādās arī piektajā.
ISBN 9789934061585.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Balode-Šilde, Aija. Jūtu okeāns : pārdomas vārsmās / Aija BalodeŠilde, Dzidra Melnudre, Ivars Šmits ; grāmatas koordinatore un idejas
autore, vāka foto Gunita Sergunta ; teksta un vāka makets Dace
Solovjova ; korektore Daiga Lavrinoviča. - [Varakļāni] : Domu pērles,
©2015. - 196 lpp. : il. ; 20 cm. - Autori uzrādīti vāka 4. lpp. . Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934853807.
Latviešu dzeja. Mīlas dzeja, latviešu.
Buile, Anna, 1951-. Ainas no dzīves ''Tur tas suns aprakts'' : lugas,
viencēlieni, ainas no dzīves / Anna Buile ; datormakets Sarmīte Krūza
un Inese Gura ; māksliniece Inita Jurgenberga. - (B.v.) :
autorizdevums, 2016 (Sava grāmata). - 373, [3] lpp. : il. - Tur tas
suns aprakts--uz grāmatas vāka.
Saturs: Vecā tējkanna. Tur tas suns aprakts. Vīrs un vārds.
Viena ģimene. Liktenīgās krustceles. Satikšanās ceļā. Noslēpumi.
Afrodīte. Sarunas lapenītē. Rindā pēc laimes. Mans bērns. Krustu
šķērsu. Jāņu nakts mistērijas. Bezgalīgā pacietība. Pārbaudījumi
Kumaram. Viss, kas mūsu spēkos. Kur pīlēm kājas dīgst. Imanta
nevaid miris?!Trīs draugi pasaku zemē. Dulls kas dulls. Šūpolēs. Īsas
anotācijas.
Latviešu drāma.
Eglītis, Anšlavs, 1906-1993. Cilvēks grib spēlēt / Anšlavs Eglītis ;
Viktora Hausmaņa sastādījums un apceres ; redaktore Ligita Bībere ;
māksliniece Dina Ābele. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas
institūts, 2016 (Jelgava : SIA "Jelgavas Tipogrāfija"). - 349, [2] lpp.,
[4] lp. iel. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. - Izdevumā apkopoti trimdas rakstnieka A. Eglīša (19061993) dramatiskie darbi, kas Latvijā ne reizes nebija publicēti. Par A.
Eglīša lugu tapšanas procesu un nonākšanu līdz izrādei V. Hausmanis
pastāstījis savās apcerēs.
Saturā: Pirmais zvans / Viktors Hausmanis. Labāki cilvēki. Par
lugu "Labāki cilvēki" / Viktors Hausmanis. Kazanovas mētelis. Par
lugu "Kazanovas mētelis" / Viktors Hausmanis. Sandra. Par lugu
"Sandra" / Viktors Hausmanis. Māris un Baiba. Par lugu "Māris un
Baiba" / Viktors Hausmanis. Cilvēks grib spēlēt. Par lugu "Cilvēks grib
spēlēt" un arī tās māsu "Ferdinands un Sibila" / Viktors Hausmanis.
Pēc kaut kā cēla, nezināma. Par lugu "Pēc kaut kā cēla, nezināma" /
Viktors Hausmanis. Priekškars aizveras / Viktors Hausmanis.
ISBN 9789984893211.
Latviešu drāma.
Grēviņš, Valdis, 1895-1968. Veca cilvēka dziesmas : pēdējā dzeju
grāmata / Valdis Grēviņš ; sastādītāja, ievada un komentāru autore
Marta Dziļuma ; zinātniskais konsultants Raimonds Briedis ;
māksliniece Daiga Brinkmane ; redaktore Gundega Saulīte. - [Rīga] :
Vesta LK, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 359 lpp. : portrets ; 19 cm. (Laika grāmata). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - V. Grēviņš
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(1895-1968) - dzejnieks, kurš smalkā un filigrāni izstrādātā formā
mācēja ietvert pasaules un cilvēka sāpes, izsapņotā un realitātes
pretmetu, alkas pēc harmonijas un sapratni par tās neiespējamību.
Krājumā iekļauti visi dzejoļi, kas publicēti periodikā vai krājumos
autora dzīves laikā un pēc nāves. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā.
ISBN 9789934511240.
Latviešu dzeja.
Jakubovska, Māra. Melnā Berta : biogrāfisks romāns / Māra
Jakubovska ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore
Inga Ābelīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (SIA "PNB Print"). - 238, [2]
lpp. : ilustrācijas. - Ir sācies Pirmais pasaules karš, un daudzi latvieši
bēg no frontes un jukām. Arī divpadsmitgadīgā Berta Dēliņa kopā ar
vecākiem, māsu un brāli pamet dzimto Rīgu, nezinot, vai jebkad vēl
atgriezīsies. Tomēr nedz bēgļu gaitas, nedz tas, ka pēc kara par
izdzīvošanu jācīnās pašai, nespēj kliedēt jaunās sievietes ilgas pēc
izglītības.
ISBN 9789934152429.
Biogrāfiskā proza, latviešu.
Kūlis, Ēriks, 1941-. Mīlošie un mēnessērdzīgie : stāsti / Ēriks Kūlis
; mākslinieks Arnis Kilbloks ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 348, [2] lpp. ; 21 cm. No liepājnieka Ē. Kūļa stāstu krājuma lasītājiem pretī nāk pati dzīve
ar visām tās krāsām, trokšņiem, garšām, smaržām un arī smakām tieši tāda, kādu mēs to redzam, sajūtam un labi pazīstam. Ē. Kūļa
stāsti dod iespēju paskatīties uz sevi no malas. Pasmieties, pasmaidīt,
varbūt arī paraudāt, un pāri visam - plūst līdzi rakstnieka valodas
bagātajai straumei un gūt īstu lasīšanas baudu. - "Stāsti "Kaža
dvēsele neteica nekā", "Klusa nakts, svēta nakts", "Mazā kaķa
Ziemassvētki" un "Rudenīgas etīdes" ir iekļauti arī stāstu krājumā
"Flamingo Jēpis", ko 2000. gadā izdevusi izdevniecība "Enigma""-Titullapas otrā pusē.
Saturā: Dod, Dieviņ, dienu jēgā nodzīvot! ; Kaža dvēsele
neteica nekā ; Klusa nakts, svēta nakts ; Nelāgā indeve - līdzjūtība ;
Putnu vīrs Kaņepe ; Melnbaltais ; Mazā kaķa Ziemassvētki ; Peļu
junkura patiesības rīts ; Ūdenssikspārņi un citi atklājumi ; Rudenīgas
etīdes ; Princese uz delnas ; Nepadoties ; Turies kā vīrs, Džeri! ;
Palikt un aiziet ; Zināt un darīt ; Spēle ar bezdelīgām ; Vecmodīgā
Žirafe ; Kolekcija ; Atgriešanās ; Derības ; Tikšanās ; Tēva piemiņai ;
Silta, lietaina vasaras diena ; Pie jūras, pie dzīvības šūpuļa ; Kaimiņu
būšana ; Likteņa pabērns ; Vēl pirms saules rieta ; Vecā kramplauža
zvaigžņu stunda ; Pirts spuldzītes dēļ ; Dzīve tomēr ir viena feina
būšana ; Haralda sievietes ideāls ; Gārsija un tirgus direktors ;
Zaptsūdens ; Pirmā sniega diena ; Pēdējā pietura ; Brīnumainais
ķirbju koks.
ISBN 9789934053870.
Stāsti, latviešu.
Kūlis, Ēriks, 1941-. Vainīgais : romāns / Ēriks Kūlis ; Arņa Kilbloka
vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016
(A/s "Poligrāfists"). - 204, [1] lpp. ; 21 cm. - Ē. Kūļa romāns
"Vainīgais" turpina iepriekšējā darba "Atsaldētais" (2015) tēmu par
dzīves pabērniem, kuru izvēles lielākoties nosaka ģimene, kādas
sabiedrībā mēdz dēvēt par nelabvēlīgām. Bieži vien šādiem
jauniešiem pietrūkst nesavtīga atbalsta un mīlestības, pieredzes un
rakstura stingrības, lai saskatītu atšķirību starp iluzorām un patiesām
vērtībām.
ISBN 9789934062827.
Latviešu romāni.
Ķezbere, Valda. Pagājušo vasaru stāsts / Valda Ķezbere, Māris
Linde. - Rīga : Sava grāmata, 2016. - 103 lpp. + il., fotogr. - Šī ir
pirmā kopīgi veidotā grāmatiņa. Tajā skarti jautājumi, kuri kādreiz
dzīvē jārisina katram no mums, bet par kuriem reti kad runā
atklātībā. Stāsts šos jautājumus risina līdztekus sniedzot atbildes un
daudziem jautājumiem, kuri ļaudīm rodas dzīvē un apskatot dārzu.
ISBN 9789934552281.
Stāsti, latviešu. Latviešu dzeja.
Linde, Māris, 1944-. Ne tikai pēdas sniegā... / Māris Linde ; attēli
no autora arhīva un interneta resursiem ; apvākojuma autore Inga
Ronče. - [Rīga : Sava grāmata], 2016. - 175, [1] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. - Katram no mums ir savs dzīves ceļš. Tas savijas un
krustojas ar citiem, dažreiz sasienas ciešā mezglā vai pēkšņi
aiztraucas tālumā un kopā ar pārējiem veido to, ko mēs saprotam par
laikmetu. Dzīves ceļā svarīgas arī pēdas, kuras mēs tajā atstājam.
Tās var būt spožas kā zvaigznītes vai arī dzīves puteņa aizbērtas jau
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tūlīt pēc iemīšanas... - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934552175.
Latviešu romāni.
Ošs, Jānis. Juris Mežmalis karaļa dienestā ; Jura Mežmaļa
atgriešanās : vēsturisks romāns / Jānis Ošs ; redaktore Dagnija
Dreika ; maketētāja Lilija Rimicāne. - Jūrmala : Apgāds Daugava SIA,
2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 374 lpp. : il. - Vēsturiskie romāni
par Kurzemes hercoga Jēkaba laikiem "Juris Mežmalis karaļa
dienestā" un "Jura Mežmaļa atgriešanās" (abi tapuši 1935. gadā)šķiet
autora vērtīgākais devums.Tie ir aizraujoši un iztēli rosinoši, vēstī par
maz pētītiem mūsu pagātnes notikumiem. Jāņa Oša epopejā atklājas
gluži ēpiska laikmeta ainava, attēlojot Kurzemes un Zemgales
hercoga Jēkaba (1610-1682) sagūstīšanu (1658), kad viņu aizveda
uz Rīgu un vēlāk uz Narvu, un viņa plaukstošās valsts izpostīšanu
poļu-zviedru karā, kad holandieši un angļi izmantoja izdevību
piesavināties viņa kolonijas. - Grāmata izdota pēc 1935. gada
izdevuma.
ISBN 9789984411057.
Peters, Jānis, 1939-. Teātra dziesmas : Liepājas, Valmieras teātris
; dziesmas no kinofilmām / Jānis Peters ; Jāņa Pavlovska
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ;
foto: Arnis Blumbergs, Guntis Grunte, Valdis Lavrinovičs, Matīss
Markovskis, Ziedonis Safronovs. - Rīga : Jumava, 2016. - 279 lpp.,
[8] lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Grāmatā ievietoti
dzejnieka J. Petera dziesmu vārdi izrādēm Liepājas un Valmieras
teātros, kā arī kinofilmām. Grāmatas noslēgumā ievietotas no jauna
atrastās un neiespiestās Ivara Vīgnera dziesmas Leļļu teātra izrādei
"Šveiks" un Valda Zilvera dziesmas izrādei "Latgola.lv-1" Latvijas
Nacionālajā teātrī. - "Latvijai 100"--Titullapas 2. pusē.
No Liepājas teātria izrādēm : Dāmu paradīze ; Trīnes grēki ;
Seši mazi bundzinieki ; Stikla kalns ; Trīs draugi ; Sprīdītis ;
Minhauzena precības. No Valmieras teātra izrādēm : Meldermeitiņa ;
Varkaļu pagasta skolotājs ; Šveiks ; Sirano de Beržeraks. No
kinofilmām : Klāvs - Mārtiņa dēls ; Cīrulīši ; Spēle ; Zobena ēnā ; Īsa
pamācība mīlēšanā. Nepublicētās dziesmas : Šveiks ; Latgola 1.daļa.
ISBN 9789934119644.
Latviešu dzeja. Dziesmas, latviešu. Skatuves mūzika.
Pohodņeva, Maija, 1974-. Naida simetrija : romāns / Maija
Pohodņeva, Modris Pelsis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ;
redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 335, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes trilleris). Žurnālistu M. Pohodņevas un M. Pelša kopīgi uzrakstītā grāmata
tapusi 15 sadarbības gadu rezultātā. Tieši tāpat kā romāna personāži
un notikumi, autoru saspēle rodas, uzdodot jautājumus un risinot
situācijas. Romāna varone Anna ir pieradusi strādāt vienatnē. Taču
šoreiz viņai līdzi dodas pārinieks - bijušais policists Andris Kadiķis,
pret kuru sieviete izjūt vienīgi naidu, jo zina: kad "darbiņš" būs
pabeigts, no abiem dzīvs drīkst palikt tikai viens. Visticamāk, neviens.
ISBN 9789934063923.
Psiholoģiskās spriedzes proza, latviešu.
Priedīte, Amara. Mīlu tevi, dzīve! / Amara Priedīte ; grāmatas
noformējums, vāka dizains, grāmatas salikums, noformējums Agnese
Piļāne ; vāka makets Dace Solovjova. - [Rīga] : [Agnese Piļāne],
©2016. - 129 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 18 cm. - A. Priedītes
grāmatā ir gan dzejoļi, gan prozas darbi. Šie darbi krāti kopš 2011.
gada. Ne visiem tie patiks, tomēr autore priecāsies, ja nepaliksiet
vienaldzīgi. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - Ietver
autores autobiogrāfiskas atmiņas.
ISBN 9789934854699.
Latviešu dzeja. Latviešu proza.
Seleckis, Vilis, 1950-. Latvijas vēsture cilvēku likteņos : romānu
cikls / Vilis Seleckis ; redaktors Guntis Feldmanis. - Rīga : Klio ABC,
SIA, [2016]. - 336 lpp. - Autors stāsta: ''Biju sīks ķipars, kad mamma
stāstīja par tiem laikiem, kas atspoguļoti šajā romānā. Slepkavu lodes
lidoja no dažādām pusēm, un mūsu dzimtā ik pa brīdim skanēja kapu
zvans - te, miliču piekauts, mira mammas tēvs, mans vectēvs
Kazimirs, tad mammas brālis Adelis, tad vēl kāds tuvinieks... Bērnībā
dzirdētie stāsti kā baisa patiesība nogulsnējās manā atmiņā. Šo
skarbo, bezgala rūgto pagātni reiz vajadzēja atdzīvināt, izlikt uz
papīra, lai nekad neaizmirstam, no kurienes nākam. Mums jāzina, par
ko mūsu priekšteči sapņojuši, pēc kā tiekušies, kā aizstāvējuši sevi,
savu ģimeni, valsti. Manuprāt, atklājot savu tuvinieku un citu ļaužu
likteņus laikmetu griežos, varam vistuvāk pienākt arī tam grūti
sasniedzamajam brīnumam, ko sauc par vēsturisko patiesību.".
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[2.]. Memoranda mednieki.
ISBN 9789934858918.
Vēsturiskā proza, latviešu. Latviešu romāni. Vēsture - Latvija.
Virza, Edvarts, 1883-1940. Raksti / Edvarts Virza ; sastādītāja,
priekšvārda un komentāru autore Anda Kubuliņa ; literārā redaktore
Sigita Kušnere ; bibliogrāfisko uzziņu autore Velga Kince ;
mākslinieks Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2016 (Jelgavas tipogrāfija).
- 522, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. - Rakstu 6. sējumā atrodami rakstnieka E.
Virzas (1883-1940) prozas darbi - presē palikušie tēlojumi "Lieldienu
stāsts" un "Saimnieka atgriešanās", kā arī vispazīstamākais darbs
"Straumēni". Tam seko apceres par "Straumēniem" un E. Virzas
reliģisko priekšstatu iedabu. - Personu rādītājs: 517.-[523.] lpp.
6. sējums. Straumēni.
Saturs: Lieldienu stāsts ; Saimnieka atgriešanās ; Straumēni /
Edvarts Virza. Edvarts Virza un viņa "Straumēni" / Jānis Alberts
Jansons. Edvarta Virzas reliģiskie un ētiskie uzskati / Alberts Freijs.
Virzas reliģiskā dzīve / Haralds Biezais.
ISBN 9789934549151.
Latviešu proza. Latviešu literatūra - Vēsture un kritika.
Ziedonis, Rimants, 1962-. Pastaiga : stāsti / Rimants Ziedonis ;
Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Anda Brazauska ; uz vāka 4.
lpp. autora portrets, foto: Andris Eglītis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 141, [2] lpp. ; 21 cm. - Grāmatā ievietoti seši
R. Ziedoņa stāsti. Sešas uz ceļa negaidīti izskrējušas stirnas, sešu
cilvēku divpadsmit rokas, kas glābj un augšup ceļ, sešas zvaigznes
dzimtas māju vecās akas ūdens spogulī. Stāstu krājuma pamats ir
cilvēks, kurš realitātē meklē nevis vienkārši metafizisko dzīves pusi,
nezināmu garīgu virsuzdevumu, bet ar lielu tīksmi un labticīgu ziņkāri
un zinātkāri klīst dažādos ceļos un neceļos. Stāstus raksturo
filozofiskums, humors un ironija, paradoksi, rotaļīgums, iejutība un
gudra emocionalitāte.
Saturā: Bērni. Pastaiga. Jā. Bēgļi. Varbūt. Vēstule.
ISBN 9789934062087.
Stāsti, latviešu.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Aberkrombijs, Džo.
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Sašķeltā jūra : triloģija / Džo Aberkrombijs ;
no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; vāka dizainu adaptēja
Ilze Isaka ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 348, [4] lpp. : karte. - Grāmatas galvenajam
varonim Jārvi pēc tēva nāves jākļūst par Getlandes ķēniņu. Taču
puisis apzinās, ka būs tikai tāds pusķēniņš, jo diemžēl tikai viena roka
viņam ir stipra un spēcīga, bet otra – kropla. Varbūt Jārvi varētu
pārvaldīt valsti ar prātu vien, jo zināšanu un gudrības puisim
netrūkst? Vai Jārvi būs pilntiesīgs ķēniņš, ja pats necīnīsies ar
ienaidnieku kaujas laukā? Vai ļaudis viņu cienīs? Sūrs un smags ir
norūdīšanās ceļš, taču Jārvi sevi pierāda gan prāta asumā, gan
muskuļu spēkā. - 10.-12.kl. - Oriģ. nos.: Half a King. - Romāns
"Pusķēniņš" 2015. gadā saņēmis Locus Award kā labākā grāmata
jauniešiem. - "Pusķēniņš" ir fantāzijas žanra triloģijas "Sašķeltā jūra"
pirmā grāmata.
1.daļa. Pusķēniņš.
ISBN 97809934055423. . - ISBN 9789934055423.
Jaunatnes proza, angļu. Fantastiskā proza.
Doda, Kristīna. Atriebes impērija : kriminālromāns / Kristīna Doda ;
no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizaina autors Dairis
Hofmanis ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2016 (SIA
"PNB Print"). - 478, [2] lpp. - Veiksmīgā dizainere Teilore Samersa
kļūst par nejaušu liecinieci noziegumam, kuru viņai izdodas novērst.
Par to viņai nākas samaksāt ļoti augstu cenu. Viņa zaudē visu –
darbu, reputāciju un pat savu vārdu. Drosme, azarts un izdzīvošanas
alkas aizved Teilori uz bērnības kalniem, kuros mīt melnie lāči,
vientuļi romantiķi un aukstasinīgi noziedznieki. - Oriģ. nos.:
Obsession Falls.
ISBN 9789984358413.
Amerikāņu romāni. Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.
Egerss, Deivs. Sfēra : [romāns] / Deivs Egerss ; no angļu valodas
tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 508, [3] lpp. ; 21 cm. - Kad Meja
Holande tiek pieņemta darbā pasaules varenākajā interneta
kompānijā, viņa domā, ka ir guvusi unikālu iespēju, un šo pārliecību
nespēj satricināt nedz pakāpeniska attālināšanās no reālās dzīves,
nedz uzņēmuma pretenzijas uz viņas privāto dzīvi, nedz iepazīšanās
ar kādu savādu kolēģi. Drīz vien šis stāsts par jaunas sievietes
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ambīcijām un ideālismu pārtop par aizraujošu spriedzes romānu, kurš
uzdod mums neskaitāmus aktuālus jautājumus par saskarsmi un
informāciju, privāto un publisko, demokrātiju, vēsturi un cilvēka
zināšanu robežām... - Oriģ. nos.: The circle.
ISBN 9789934059285.
Amerikāņu romāni.
Gaismas dzeja : sūfiju dzeja no Persijas = Poetry of light : Sufi poetry
from Persia / no persiešu valodas angliski tulkojis Parvīzs Rāstī ; no
angļu valodas tulkojusi, priekšvārdu, 14.-15. lpp., sarakstījusi un
vāka foto: Rudīte Raudupe ; persiešu kaligrāfija: Farzāne Rāsti. Rīga : Madris, 2007. - 127, [1] lpp. : krās. il. ; 21 cm. - Teksts paral.
latviešu un angļu val.
Aut.: Dr. Džavāds Nūrbahšs (1926), Šāhs Nematulla Valī (ap
1330-ap 1431), Šamsutdīns Muhammads Hāfezs Šīrāzī (ap 1320-ap
1389), Maulāna Dželālutdīns Rūmī (1207-1273), Moslehutdīns Saadī
Šīrāzī (ap 1203- ap 1291), Farīdutdīns Atārs (ap 1120- ap 1220).
ISBN 9789984317090 (ies.).
Sūfiju dzeja, persiešu - Tulkojumi angļu valodā. Sūfiju dzeja,
persiešu - Tulkojumi latviešu valodā.
Gross, Endrū. Melnais zelts : romāns / Endrū Gross ; no angļu
valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ;
redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). 461 lpp. ; 21 cm. - Bijušo izmeklētāju Taju Hauku satriec televīzijā
dzirdētā ziņa – ļauni iebrucēji nogalinājuši brokera ģimeni, kuras daļa
bija arī kāda viņam ļoti dārga sieviete… Tajs kopā ar Naomi Blūmu,
Savienoto Valstu Finanšu departamenta aģenti, veic izmeklēšanu un
atklāj nežēlīgi smalki izstrādātu globālu shēmu, kas ved uz pasaules
finanšu sistēmas katastrofu... - Oriģ. nos.: Reckless.
ISBN 9789984358451.
Detektīvromāni, amerikāņu.
Hora, Reičela. Cerību spārnos : [romāns] / Reičela Hora ; no angļu
valodas tulkojusi Sintija Rimšele ; vāka dizains Dairis Hofmanis. Rīga : Apgāds "Kontinents", 2016 (SIA "PNB Print"). - 413 lpp. Belvjū dārzu vienpadsmitais nams ir īpaša vieta. Nama īpašniece
Lionija Breta savulaik bijusi veiksmīga sieviete ar galvu reibinošu
karjeru. Viņai bija iespēja ceļot un redzēt pasauli – Parīzi, Milānu,
Ņujorku... Viņai bija iespēja mīlēt. Taču mīlestība sniedza ne tikai
brīnišķīgas izjūtas, bet arī sāpīgu vilšanos. Tomēr savas pagātnes
rētas Lionija rūpīgi slēpj – tikai bezmiega naktīs sieviete atļaujas
skumji lūkoties mēnessgaismā un atminēties tumšos notikumus, kuri
reiz mainījuši viņas dzīvi… Noslēpumaina vēstule satricina Lionijas
ikdienu. Ir apdraudēts viņas vislielākais dārgums – māja, ilgi lolotā
miera osta, kas glabā nenovērtējamas atmiņas...
ISBN 9789984358420.
Angļu romāni.
Legardiņjē, Žils. Pilnīgs ku-kū! : romāns / Žils Legardiņjē ; no
franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Ita Ankoriņa ; vāka
dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 303, [1] lpp. ; 23 cm. - Gandrīz visi, kurus mīl
padzīvojušais uzņēmējs Endrū Bleiks, atrodas tālu vai citā saulē.
Pēkšņa impulsa vadīts, Endrū nolemj atteikties no uzņēmuma vadības
grožiem, pamest Angliju un doties uz Franciju - uz vietu, kur savulaik
iepazinies ar nu jau mirušo sievu. Plāns ir neparasts - Endrū pieņem
sulaiņa darbu. Muižā, kurā vīrietis strādā, neviens nezina, kas viņš ir
patiesībā... Nonākot Boviljē īpašumā, Endrū sastop muižas saimnieci,
kurai piemīt savādi ieradumi, aso un neprognozējamo pavāri Odili,
apmulsušo jauno istabeni Manonu un ķerto muižas pārvaldnieku
Filipu. Nevar nepieminēt arī noslēpumaino kaķi, vārdā Mefistofelis...
Bleikam nav atkāpšanās ceļa. Uzskatīdams, ka dzīve jau aiz muguras,
viņš to sāk no jauna. - Oriģ. nos.: Complètement cramé!.
ISBN 9789934058998.
Franču romāni.
Miso, Gijoms. Centrālparks : romāns / Gijoms Miso ; no franču
valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane ; vāka
dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s
"Poligrāfists"). - 269, [3] lpp. - (Zvaigznes Detektīvu klubs). - Cieši
savažoti rokudzelžos, Parīzes policijas izmeklētāja Alise Šēfere un
amerikāņu džeza pianists Gabriels Keins atmostas Ņujorkas
Centrālparkā. Neviens no abiem neatceras, kā šeit nokļuvis. Viss, kas
bijis viņu kabatās, ir pazudis, – nav ne dokumentu, ne naudas; Alises
blūze ir izmirkusi asinīs, un Gabrielam uz rokas ir iegriezta ciparu
kombinācija. Jā, Alises kabatā ir arī pistole. Un vienīgais, ko abi zina
pavisam skaidri: nekad agrāk viņi nav tikušies. Vēl iepriekšējā vakarā
abi bija uzdzīvojuši katrs savā Eiropas valstī, bet nu ir iesaistīti
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dīvainā piedzīvojumā. Kā viņi nokļuva Ņujorkā? Kāpēc? Un, pats
galvenais, kā rīkoties tālāk? Kopīgā piedzīvojuma sākums ir
mulsinošs, turpmākie notikumi – spraigi, bet beigas nav paredzamas.
- Oriģ. nos.: Central Park.
ISBN 9789934061677.
Detektīvromāni, franču.
Olafsdotira, Oidira Ava. Rabarberu sarkanais / Oidira Ava
Olafsdotira ; no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; mākslinieks
Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 127, [1] lpp. - "Rabarberu sarkanais" ir stāsts par
meiteni, vārdā Augustīne, kas nav tāda kā visi citi bērni. It bieži viņa
dodas pie jūras uz savu melno smilšu pludmali vai uz augstienē
ierīkotu rabarberu dārzu, kura platās lapas slēpj kādu senu
noslēpumu... Koši sarkans rabarberu ievārījums, kura recepti
uzzinām no romāna lappusēm, uzjunda atmiņas par vienas vasaras
īso deju, kurā griezušies putnu vērotāja un vaļu pētnieks. Māti
zinātnieces gaitas ir aizvedušas tālu dienvidos, un viņas attiecības ar
meitu ir tuvu-tāls vēstuļromāns. Augustīne dzīvo savā skaitļu, vārdu
un dziesmu pasaulē, pavisam tiešā dabas tuvumā, līdzās augiem,
putniem un vējiem, ar skatu uz Kalnu, kura aicinājums ir viņas mūža
lielākais sapnis, ceļš uz mērķi un atbrīvošanos. - Oriģ. nos.:
Upphækkuð jörð.
ISBN 9789984236131.
Islandiešu romāni. Vecāki un bērns - Daiļliteratūra. Mātes un
meitas - Daiļliteratūra.
Ouržednīks, Patriks. Lieta ir slēgta : romāns / Patriks Ouržednīks ;
no čehu valodas tulkojusi un pēcvārdu sarakstījusi Halina Lapiņa ;
redaktore Daina Vilemsone ; mākslinieks Krišs Salmanis. - Rīga :
Pētergailis, ©2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 149, [2] lpp. :
ilustrācija ; 22 cm. - Par autora humora izjūtu grāmata neliek
šaubīties, kā ar šaha zirdziņu lēkā no varoņa pie varoņa, no situācijas
pie situācijas. Te mums līdzās neveiksmīgs rakstnieks Viktors Diks,
ieslīgstot erotiskās fantāzijās, rāda studentei ceļu uz Mākslas
akadēmiju, te atkal lasītāju uzrunā apzinīgais kriminālinspektors
Lebeda, te tiek pieteikts vēl kāds tēls. Vēl viens vērā ņemams
grāmatas varonis ir darbības vieta - postkomunistiskā perioda Prāga,
kurā darbojas toleranta Kanādas kompānija. Tā virs kapsētas uz
pāļiem ceļ lielveikalu un terasē ierīko smilšu laukumu bērniem,
tādējādi radot simbolisku simbiozi ar kapiem - spēlējies vien,
spēlējies, tik un tā nomirsi. - Oriģ. nos.: Ad acta.
ISBN 9789984334264.
Detektīvromāni.
Pečs, Olivers. Bendes meita un melnais mūks : vēsturisks romāns /
Olivers Pečs ; no vācu valodas tulkojusi Baiba Jautaiķe ; redaktore
Anita Poļakovska ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne
ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 447, [1] lpp. : karte ; 23 cm. (Zvaigznes detektīvu klubs). - Šongava, 1660. gads. Lorenca
baznīcas mācītājs ticis saindēts. Pēdējiem spēkiem viņš vēl paspēj
atstāt zīmi, kas norāda uz sensenu templieša kapu baznīcas kriptā.
Bende Jākobs Kuisls, viņa meita Magdalēna un dakteris Simons ķeras
pie leģendāro templiešu dārgumu meklējumiem, tomēr viņi nav
vienīgie. Arī lielceļa laupītāju banda un baisais melnais mūks seko
viņiem pa pēdām... - "Romāns "Bendes meita un melnais mūks" ir
otrā grāmata par bendes Jākoba Kuisla izmeklētajiem noziegumiem"-Vāka 4. lpp.
ISBN 9789934060809.
Vēsturiskā proza, vācu. Detektīvromāni, vācu. Tēvi un meitas Daiļliteratūra. Slepkavība - Izmeklēšana - Daiļliteratūra.
Vācija - Vēsture - 17 gs - Daiļliteratūra.
Toda, Anna. After : romāns / Anna Toda ; no angļu valodas
tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 685, [3] lpp. ; 23 cm. - Pēc
vētraina sākuma Tesa un Hārdins mēģina veidot normālas attiecības.
Meitene zina, ka viņš var būt nežēlīgs, bet, kad līdzīgi bumbas
sprādzienam atklājas noklusētais par viņu attiecību aizsākumu un
Hārdina pagātni, Tesu pārņem šausmas. Hārdins vienmēr būs...
Hārdins. Vai viņš ir tas dziļais, iejūtīgais puisis, kuru Tesa iemīlēja par
spīti viņa niknumam un izsmieklam, vai... cietsirdīgs svešinieks? Tesa
vēlas, kaut spētu aiziet. Bet tas nav vienkārši. Viņa atceras kaislīgās
naktis. Pieskārienus. Alkainos skūpstus. Un atkal riskē ar visu...
Hārdins zina, ka ir pieļāvis kļūdu, iespējams – lielāko kļūdu savā
dzīvē, taču bez cīņas viņš nepadosies. Bet vai viņš spēj mainīties? Un
vai grib mainīties... mīlestības vārdā?. - Oriģ. nos.: After. We
Collided. - "Wattpad sensācija imaginator1D" -- uz pirmā vāka.

2. grām. Pēc mūsu strīda.
ISBN 9789934063039.
Amerikāņu romāni.

DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ
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. Обратный адрес : автопортрет / Александр Генис ; художник
Андрей Бондаренко ; редакция Елены Шубиной. - Москва : АСТ,
2016. - 414, [4] с. + ил. - (Уроки чтения). - Кочуя по своей жизни,
Генис рассматривает ее сквозь витраж уникального стиля - точно,
ярко, смешно - и ничего лишнего.
ISBN 9785170974443.
Громова, Наталья. Пилигрим : повесть ; Ключ. Последняя
Москва : архивный роман / Наталья Громова ; художник Андрей
Бондаренко ; редакция Елены Шубиной. - Москва : Издательство
АСТ, 2016. - 478, [2] с. - (Проза Натальи Громовой). - 16+.
ISBN 9785170970131.
Krievu proza. Krievu romāni.
Макмахон, Дженнифер. Люди зимы [роман] / Дженнифер
Макмахон, ; перевод с английского В. Гришечкина. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 572 с. ; 20 см. - (Саспенс нового
поколения. Бестселлеры Дженнифер Макмахон). - 16+. - Ориг.
назв.: The Winter People.
ISBN 9785699901067 : 10 000 экз.
Amerikāņu romāni.
Мариенгоф, Анатолий, 1897-1962. Циники ; Бритый человек :
романы / Анатолий Мариенгоф. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016.
- 256 с. - (Азбука-классика). - 18+. - Содержит нецензурную
брань.
ISBN 9785389054868.
Krievu proza.
Милош, Чеслав. На крыльях зари за край моря / перевод с
польского Сергея Морейно ; фото Андрис Тапиньш. - Москва :
Русский Гулливер, 2016. - 80, [1] с. - (География перевода.
Польша).
ISBN 9785916271560.
Poļu dzeja.
Свечин, Николай, 1959-. Убийство церемониймейстера : роман
/ Николай Свечин. - Москва : "Э", 2016. - 317, [1] с. - (Детектив
Российской империи). - В Петербурге убит церемониймейстер
Двора Его Императорского Величества. Неутомимый сыщик
Алексей Лыков принимается за расследование этого громкого
дела. На первый взгляд все кажется простым и понятным убийство совершено с целью ограбления. Подозрение сразу же
падает на пропавшего лакея... - 16+.
ISBN 9785699910106.
Detektīvromāni, krievu.
Эрикссон, Каролина. Не исчезай : роман / Каролина Эрикссон ;
перевод со шведского В. Люсиной. - Москва : Издательство АСТ,
2016. - 320 с. - (На грани: роман - исповедь). - Тихий
августовский вечер. Озеро со странным названием Морок. В лодке
три человека - Грета, Алекс и четырехлетняя Смилла. Алекс с
девочкой отправляются поиграть на маленький остров, и Грета
остается одна. Заглядевшись на воду, она забывает о времени, а
очнувшись, осознает, что не слышит голосов и смеха.
Лихорадочные поиски в наступающей темноте не дают
результата. Алекс и Смилла бесследно исчезли... - Oriģ. nos.: De
Forsvunna.
ISBN 9785170953417.
Zviedru romāni. Psiholoģiskās spriedzes proza, zviedru.

