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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORTEHNIKA
004

004

Meyers, Mike, 1961-.
CompTIA A+ Certification : all-in-one exam guide (exams 220-901
& 220-902) / Mike Meyers. - Ninth edition. - New York : McGraw-Hill
Education, 2016. - xxix, 1473 p. : ill. + CD. - (All-in-one).
ISBN 9781259589515. . - ISBN 9781259588693 (book part).
Meyers, Mike. CompTIA A+ Certification [elektroniskais resurss] :
Exams 220-901 & 220-902 / Mike Meyers. - New York : McGraw-Hill
Education, 2016. - 1 CD. - (All-in-one).
Content: Practice exams for 901 & 902 with hundreds of
questions. Free training videos. TotalSim simulations of performancebased questions. A collection of Mike's favorite shareware and
freeware PC tools and utilities.
ISBN 9781259588709.
Mikrodatori. Datorinženieri.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
FILOZOFIJA
14

PSIHOLOĢIJA
159.922

Dzīvot laimīgi pēc Mēness fāzēm : veselība, saimniecība, ēšana / no
vācu valodas tulkojusi Inese Koreņika ; atbildīgā redaktore Jūlija
Dibovska. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. 2017. - 207 lpp. : ilustrācijas. - Grāmata ir praktisks ceļvedis
lēmumu pieņemšana'- kad labāk ļauties darbiem un kādus projektus
realizēt, bet kurās dienās var atpūsties un baudīt dzīvi tās bezrūpībā.
Vērojiet sevi un Mēnesi!. - Oriģinālnosaukums: Glücklick leben mit
den Mondphasen.
Saturā: Mēness - Zemes debesu pavadonis; Mēness fāzes;
Mēness un Zodiaka zīmes; Dzīvot pēc Mēness fāzēm; Mēness
kalendārs 2017-2026.
ISBN 9789934153389.
Horoskopi. Mēness fāzes.
Čepmens, Gerijs. 5 mīlestības valodas pusaudžiem / Gerijs
Čepmens ; no angļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa ; redaktore
Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2017]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2017. - 235 lpp. : ilustrācijas ; 23
cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [228.]-230. lpp. - Tīņa vecumā bērna
pasaule pilnībā mainās. Stabilitāti šajā trauksmainajā laikā pusaudzis

159.98

159.92

var gūt, vienīgi apzinoties, ka vecāki viņu joprojām mīl. Taču uzmanību, vecāki! Pusaudži jāmīl citādi nekā bērni. - Oriģ. nos.: The
5 love languages of teenagers.
Saturs: Saprast mūsu pusaudžus ; Galvenais: vecāku mīlestība
; Pirmā mīlestības valoda: apliecinājuma vārdi ; Otrā mīlestības
valoda: pieskāriens ; Trešā mīlestības valoda: saturīgi kopā pavadīts
laiks ; Ceturtā mīlestības valoda: praktiskā palīdzība ; Piektā
mīlestības valoda: dāvanas ; Atklāt pusaudža galveno mīlestības
valodu ; Mīlestība un alkas pēc neatkarības ; Mīlestība un vajadzība
pēc atbildības ; Mīlēt, kad pusaudzis kļūdās ; Epilogs ; Piezīmes ;
Piecu mīlestības valodu tests pusaudžiem.
ISBN 9789934068638.
Pusaudžu psiholoģija. Bērna audzināšana. Vecāki un pusaudzis.
Vecāku funkcijas veikšana - Psiholoģiskie aspekti. Mīlestība Psiholoģiskie aspekti.
Freids, Zigmunds. Viņpus tīksmes principa / Zigmunds Freids ; no
vācu valodas tulkojis, komentārus un priekšvārdu sarakstījis Igors
Šuvajevs ; tulkotāja redakcijā ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga :
Poligrāfists. , ©2017. - 108, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 87.[92.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Zigmunds Freids daudzos savos
darbos izvērš un analizē atziņu, ka cilvēks ir nenogurstošs baudas un
tīksmes meklētājs. Freida uzmanības centrā ir cilvēka tiekšanās pēc
tīksmes pa dažādiem apkārtceļiem, kā arī fantāziju loma šajos
centienos. Vienlaikus atklāts paliek jautājums: vai dzīšanās pēc
tīksmes un laimes nav ļaušanās ellīgajai nepiesātinātības mašinērijai,
kas beidzas vien nāvē? Bet varbūt pat ved uz to?. - Oriģ. nos.:
Jenseits des Lustprinzips. - Personu rādītājs: 107.-[109.] lpp.
Saturs: Baisais atkārtošanās baudījums / I. Šuvajevs. Viņpus
tīksmes principa.
ISBN 9789934070198.
Bauda. Tīksmes princips (psiholoģija). Psihoanalīze.
Lasmane, Rita. Kā atrast vīrieti, kas pēc iespējas mazāk kaitinātu /
Rita Lasmane ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā
redaktore Brigita Šoriņa ; vāka noformējumā izmantota Agra Geca
fotogrāfija ; Toma Deģa vāka grafiskais noformējums. - Rīga :
Jumava, [2017]. - Rīga : Jumava, [2017]. , 2017. - 92, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. - Grāmatas mērķis ir pastāstīt visām jaukajām
un pievilcīgajām sievietēm, kas pašlaik ir partnera meklējumos, kā
izmantot Mātes Dabas dotās iemaņas Ideālā Partnera izvēlē. Autore
droši atļaujas apgalvot, ka zem šiem vākiem slēpjas Ideālā Partnera
atrašanas instrukcija. Par laimi evolūcija mūs ir apveltījusi ļoti
daudzām zināšanām, no kurām vien jānopūš biezā putekļu kārta, kas
sakrājusies, cilvēcei meklējot "pareizākos" izdzīvošanas modeļus.
ISBN 9789934201387.
Vīrieša un sievietes attiecības. Dzimums (psiholoģija). Vīrieši Seksuālā uzvedība. Sievietes - Seksuālā uzvedība.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
TŪRISMA BIZNESS
338.486

Lingebērziņš, Ēriks, 1982-. Tūrisma uzņēmuma vadīšana kultūras
atšķirību kontekstā : monogrāfija / Ēriks Lingebērziņš ; recenzenti:
Dr.oec. Elvīra Zelgalve, Dr.phil. Annegret Goller. - Rīga : Biznesa
augstskola Turība, 2017. - 271 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ;
20 cm. - (Viesmīlības un tūrisma bibliotēka ; Nr. 26.). - Bibliogrāfija:
253.-271. lpp. - Monogrāfija ir balstīta autora veiktajā pētījumā, kura
pamatā ir praktiskā pieredze, strādājot vairākos tūrisma uzņēmumos
ar dažādiem starptautiskā tūrisma tirgiem. Tajā atspoguļotie rezultāti
ir sistemātiskā pētījumā iegūtie secinājumi, kuri ļauj izprast tūrisma
nozares specifiku, dažādu kultūru atšķirības un to ietekmi uz
patērētāju apmierinātību. Grāmata ir ceļvedis starptautiskā tūrisma
labirintos. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
Saturs: Tūrisma uzņēmumi kā mūsdienu organizācijas un to
vadīšanas īpatnības. Organizācijas jēdziens zināšanu ekonomikā.
Vadīšanas funkciju un izpratnes mainība. Biznesa modelis un
vadīšanas funkciju īstenošana. Tūrisma uzņēmuma vadīšanas
determinanti. Globalizācijas konteksts vadīšanas funkciju mainībā.

Kultūras jēdziena izpratne starptautiska tūrisma uzņēmuma
vadīšanā. Kultūras definīcija un vieta organizācijas vadīšanā. Gala
patērētāja kultūras atšķirības. Kultūras atšķirību strukturēšanas
pieejas. Starptautiska tūrisma uzņēmuma vadīšanas modelis. Modeļa
izstrādes metodoloģiskais pamatojums. Gala patērētāju
apmierinātība kultūras atšķirību kontekstā. Tūristu kultūras atšķirības
multi-galamērķa tūrisma uzņēmuma produktā. Tūrisma nozares
profesionāļu aptaujas rezultāti. Starptautiska tūrisma uzņēmuma
vadīšanas modelis globālā starpkultūru vidē.
ISBN 9789934543135.
Tūrisms - Menedžments. Patērētāji - Pētniecība.

TIESĪBU ZINĀTNES
347.7

Kelmere, Laila. Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu
pārskatu sagatavošana / Laila Kelmere ; recenzente Ingrīda
Jakušonoka ; literārā redaktore Līvija Baumane-Andrejevska ; vāka
dizainu veidojusi Andra Liepiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2017. - 166 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 24 cm. Bibliogrāfija: 161.-166. lpp. - Grāmatā apkopoti L. Kelmeres veiktie
pētījumi un praktiskā pieredze kapitālsabiedrību likvidācijas procesos,
kā arī iekļautas aktuālās normatīvo aktu prasības gan
kapitālsabiedrības likvidēšanai, gan grāmatvedības uzskaites
organizēšanai un gada pārskatu, kā arī citu finanšu pārskatu
sagatavošanai, kas ir spēkā 2017. gada janvārī. Grāmata noderēs
studentiem, kā arī uzņēmējiem, kapitālsabiedrību likvidatoriem,
maksātnespējas procesa administratoriem, grāmatvežiem un
interesentiem.
Saturs: Kapitālsabiedrības darbības izbeigšanas un likvidācijas
tiesiskie pamati. Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības
apturēšana un atjaunošana. Kapitālsabiedrības likvidācija, ieceļot
likvidatoru. Juridiskās personas maksātnespējas process. Darbinieki
un to prasību segšana maksātnespējas procesā. Inventarizācija un
mantas, prasījumu un saistību novērtēšana likvidācijas un
maksātnespējas procesā. Inventarizācija. Mantas, prasījumu un
saistību novērtēšana. Likvidējamas kapitālsabiedrības finanšu
pārskatu sagatavošana. Finanšu pārskatu sagatavošanas
pamatprincipi. Starpperiodu pārskats. Gada pārskats, tā revīzija un
apstiprināšana. Likvidējamas sabiedrības finanšu pārskata
sagatavošana. Likvidējamas kapitālsabiedrības uzņēmumu ienākuma
nodokļa deklarācijas sagatavošana.
ISBN 9789934182099.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību - Latvija. Bankrots Grāmatvedība. Finanšu pārskati.

IZGLĪTĪBA. MĀCĪŠANA. AUDZINĀŠANA
Brice, Baiba. Skaņu spēles : tematiski praktiskie materiāli mūzikas
373.2

un integrētajām rotaļnodarbībām pirmsskolā un sākumskolā / Baiba
Brice ; grafiskais dizains: Arta Muceniece ; galvenais redaktors Vilnis
Purēns. - Rīga : RaKa, 2017. - Rīga : RaKa, [2017]. , 2017. - 260
lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Krājumā apkopotas muzikāli ritmiskas
rotaļas pirmsskolas vecuma bērniem. Rotaļas apkopotas 49
tematiskās kopās. Piedaloties rotaļās, bērni var ne tikai attīstīt ritma
izjūtu un muzikālo dzirdi, bet arī valodu un apkārtnes pētnieciskās
prasmes.
I daļa.
Saturā: Ievads: jautājumi un atbildes. 1. Es un mana ģimene ;
2. Vāru, vāru putriņu ; 3. Apģērbs, ģērbšanās ; 4. Rudens krāsas ; 5.
Lietutiņš un sēnes ; 6. Rudens veltes un ežuks ; 7. Skaņas, trokšņi ;
8. Krāsiņas - māsiņas ; 9. Burtu diena ; 10. Ciparnīca ; 11. Riņķis,
trijstūris un kvadrāts ; 12. Miķeļdienas gadatirgū ; 13. Reiz es būšu ;
14. Krāsainie kamoliņi ; 15. Mārtiņi. Gailis un viņa ģimene ; 16.
Dāvana Latvijai ; 17. Vējš ; 18. Pulksteņu spēles ; 19. Kalendārs ;
20. Lācis un zaķis ; 21. Pasaciņa, pasaciņa ; 22. Nāc pie rūķa
ciemoties! ; 23. Reiz kādā karaļvalstī ; 24. Ziemassvētki ; 25. Ziema:
sniegs, sals, sarma ; 26. Tumsa un gaisma. Melnais un baltais ; 27.
Jūra ; 28. Bumbošanās ; 29. Mamma Gamma ; 30. Kārumnieka
diena ; 31. Ceļojums kosmosā.
ISBN 9789984463636.
Mācību spēles - Mācīšana un mācīšanās. Spēles ar dziedāšanu Mācīšana un mācīšanās. Integrēta mācīšana. Izglītība, pirmsskolas.
Sākumizglītība.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
615.8

613.7

615.8

MĀJTURĪBA
64

Brennans, Ričards. Elpot : kā elpot brīvi un dabiski, lai uzlabotu
veselību un pašsajūtu / Ričards Brennans ; no angļu valodas tulkojusi
Kristīne Stalte ; redaktore Ita Ankoriņa ; Nanetes Hūgslāgas
ilustrācijas. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2017]. , ©2017. - 144 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. Bibliogrāfija: 140.-141. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 142.-144. lpp. Oriģ. nos.: How to Breathe. - "Vairāk nekā 30 elpošanas vingrinājumi
un tehnikas"--Uz vāka. . - Prettitullapā Mērijas Oliveras (Mary Oliver)
dzejoli no angļu valodas atdzejojusi Laura Dreiže.
Saturs: Elpas nozīme. Kā notiek elpošana. Elpojošais cilvēks.
Ieradumi un nepareizi priekšstati. Elpošnas problēmas. Dabiskas
elpošanas principi. Pirmie soļi ceļā uz labāku elpošanu. Balss un
elpošana. Elpošana darbībā. Stājas uzlabošana, veselība, labsajūta.
ISBN 9789934069161.
Aleksandra tehnika. Elpošanas vingrinājumi - Izmantošana
terapijā.
Hansens, Anderšs. Svarīgākās zāles - kustības : gudrāka
sportošana, labāka pašsajūta, ilgāka dzīve / Anderšs Hansens, Karls
Jūans Sundberjs ; Madara Bernharda-Ādamsone, tulkojums ; Inas
Eglītes literārā apstrāde ; Līsas Sakrisones dizains un ilustrācijas ;
Jennija Grimsgorda foto ; Karolīnes Andešonas autoru portreti. - Rīga
: Madris, [2016]. - 158 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portrets,
tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 152.-155. lpp. - Oriģ. nos.: Hälsa på
recept. - Jaunākie zinātniskie atklājumi par sporta un fizisko
aktivitāšu ietekmi--uz grāmatas vāka. . - Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984314839.
Vingrojumi - Veselības aspekti.
Hildegarde no Bingenas : pārbaudīta ārstēšana veselībai un
labsajūtai / no vācu valodas tulkojusi Anna Kuzina ; literārā
līdzautore Ina Eglīte. - Rīga : Madris, [2017]. - 208 lpp. : ilustrācijas
; 16 cm. - Bibliogrāfija: 202.-204. lpp. . - Slimību saraksts un
ārstniecības augu pielietojums: 205.-207. lpp. . - Ziņas par autori:
4.-12. lpp. - Grāmatā apkopota visvairāk izplatīto slimību ārstēšana,
sākot no izmežģītas potītes līdz epidēmiskām saslimšanām, zināšanas
par ārstniecības augiem - to aktīvās sastāvdaļas, vākšana un
uzglabāšana, kā arī detalizēta informācija par 41 vispopulārāko
ārstniecības augu. - Oriģinālnosaukums: Hildegard von Bingen.
Bewährtes Heilwissen für Gesundheit und Wohlbefinden. - "Augu
medicīna veselībai un labsajūtai" -- uz grāmatas pirmā un pēdējā
vāka.
Saturā: HILDEGARDES DZĪVE UN DARBS. HILDEGARDES
UZSKATI - TAGAD AKTUĀLĀKI NEKĀ JEBKAD. HILDEGARDES
VISPĀRĒJĀ ĀRSTNIECĪBA. Causae et curae - lielā ārstniecības
grāmata ; Mācība par elementiem un ķermeņa šķidrumiem ; Mācība
par uzturu un gremošanas sistēmu ; Konkrētu slimību ārstēšana un
ārstniecības līdzekļi. HILDEGARDES DZIEDINĀŠANAS PRAKSE.
Elpošanas ceļu slimības ; Acu slimības ; Kāju slimības ; Žultspūšļa
slimības ; Podagra ; Urīnceļu kaites ; Ādas slimības ; Sirds un
asinsvadu slimības ; Kuņģa un zarnu slimības ; Nervu kaites ; Zobu
un smaganu slimības. HILDEGARDES AUGI. Īsa ārstniecības augu
vēsture. Noderīga informācijas par ārstniecības augiem ; Ārstniecības
augi un to aktīvās vielas ; Ārstniecības augu vākšana ; Ārstniecības
augu pareiza uzglabāšana ; Pašārstēšanās ; Pašu gatavoti
ārstniecības līdzekļi ; Hildegardes labākais augu palīgs.
HILDEGARDES LABĀKAIS AUGU PALĪGS.
ISBN 9789984317472.
Ārstnieciskās vielas, augu. Naturopātija. Pašārstēšanās.
Tomasa, Džeralīna. Brīvs no krāmiem. Mājas detokss : noderīgi
padomi, kā uz visiem laikiem tikt vaļā no nekārtības, atbrīvoties no
liekām mantām un ietaupīt naudu / Džeralīna Tomasa ; no angļu
valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. , ©2017. - 176

lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 176. lpp. un rādītājs: 172.[175.] lpp. - Grāmata ''Brīvs no krāmiem'' noderēs ikvienam, kurš
vēlas gūt panākumus un taupīt laiku, naudu un enerģiju. Šajā
aizraujošajā grāmatā stāstīts, kā interesanti, radoši un vienkārši
izmantot autores sniegtos padomus, ātri pārvarēt šķēršļus un
novērst kļūdas, lai īstenotu mērķi. - Oriģ. nos.: Decluttering Your
Home.
ISBN 9789934069659.
Mājas glabātavas. Mājas tīrīšana. Kārtīgums. Kārtīgums Psiholoģiskie aspekti. Dzīves veidošana. Mājsaimniecība Psiholoģiskie aspekti.

ĒDIENA GATAVOŠANA. ĒDIENI
Kulakova, Maija.
641.5

Pavārmākslas gudrību grāmata / Maija Kulakova
; dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2017]. - (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). , 2017. - 176 lpp. +
ilustrācijas. - Grāmata noderēs ikvienam, kam nepieciešams
iedrošinājums, idejas un ierosmes ēdienu gatavošanai. Tā ir lieliska
padomu krātuve gan profesionāļiem, gan iesācējiem, kā arī tiem,
kuri pirmo reizi dzīvē nolēmuši pagatavot maltīti... Jo šī
"Pavārmākslas gudrību grāmata" piedāvā - uzturvielu raksturojumu ;
dažādu tautu nacionālo ēdienu receptes un atklāj to gatavošanas
noslēpumus ; ieteikumus svinību organizēšanai ; ikdienā un svētkos
pagatavojamu ēdienu receptes ; padomus, kā izvairīties un novērst
pieļautās kļūdas. - "Par meistaru nepiedzimst, bet par to kļūst..." -uz pirmā vāka. . - "Pavārmākslas ABC" -- uz pēdējā vāka.
Saturā: Uzturvielu raksturojums ; Ēdienu gatavošana ; Galda
kultūra ; Svinību organizēšana.
ISBN 9789934066757.
Kulinārija.
Našķi dāvanām : ar mīlestību gatavoti / no vācu valodas tulkojis
Kaspars Poikāns ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā
redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Lauku Avīze, [2017]. , ©2017. 237, [3] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. - (Ātri, lēti, gardi). - Oriģ.nos.:
Geschenke aus der Küche. - Recepšu rādītājs: [238.-240.] lpp.
ISBN 9789934153358.
Cukurotie konditorejas izstrādājumi. Miltu konditorejas
izstrādājumi. Kūkas. Mafini. Šokolāde. Kulinārija (šokolāde). Džems.
Želeja. Konservēti augļi. Pavārgrāmatas.

641.5

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
Heracleous, Loizos. Strategy and Organization : realizing strategic
658

management / Loizos Heracleous. - Cambridge : Cambridge
University Press ; New York, 2003. - xx, 232 p. : ill. ; 24 cm. Includes bibliographical references and indexes.
Contents: Part I. Bases of Strategic Management. 1. The
strategic management field. 2. An organizational action view of
strategic management. 3. Strategic thinking or strategic planning? 4.
Leadership and the board of directors. Part II. Realising Strategy. 5.
The complexities of strategy implementation. 6. Organizational
culture and strategic change processes. 7. The role of organizational
discourse in understanding and managing strategic change. 8.
Strategic change processes: an organization development approach.
Part III. Current Themes and Applications. 9. State ownership,
privatization and performance. 10. Does corporate governance make
a difference to organizational performance? 11. Types of interorganizational networks and the strategic roles of directors. 12.
Organizing for the future.
ISBN 9780521011945. . - ISBN 0521011949 (PBK.).
Stratēģiskā plānošana. Uzņēmējdarbības plānošana.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ĢEOGRĀFIJA
912

Eiropas autoceļu atlants [kartogrāfiskais materiāls] : iekļauts: 33
galvaspilsētu plāni, maksas autoceļi, vairāk nekā 20 000 apskates
vietu, prāmju līnijas, Pasaules mantojuma objekti un nacionālie parki
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94(474.3)

94(474.3)

/ [kartogrāfija: Kunth Verlag]. - Mērogs 1:15,000. - Mērogs
1:900,000. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, [2017]. - 1 atlants
(352 lpp.) : krāsainas kartes ; 30 cm. - Apzīmējumi angļu, dāņu,
franču un vācu val. - Ietver attālumu tabulu, 33 galvaspilsētu plānus
un rādītāju.
ISBN 9789984077307.
Ceļi - Eiropa. Atlanti - Eiropa.
Eiropa.
Atlanti. Ceļu kartes.
Latvijas pilis un muižas [kartogrāfiskais materiāls] : 93 muižu un piļu
apraksti ; 69 akcijas "Apceļosim Latvijas pilis un muižas" dalībnieki ;
karte mērogā 1:500 000 / teksts: Latvijas Piļu un muižu asociācija,
"Karšu izdevniecība Jāņa sēta". - Mērogs 1:500,000. - Rīga : Karšu
izdevniecība Jāņa sēta, 2017. - 1 karte : krāsaina ; lp. 69 x 96 cm,
vākos 24 x 13 cm + 1 lp. (28 x 20 cm, saloc. 10 x 20 cm). - Ietver
piļu un muižu rādītāju, tekstu un krāsainas fotogrāfijas. . - Pielikums:
Akcijas "Apceļosim Latvijas pilis un muižas!" dalībnieki.
ISBN 9789984077291.
Pilis - Latvija. Muižas - Latvija.
Latvija - Ģeogrāfija.
Tūrisma kartes.
Abuls, Pēteris, 1860-1926. Kur atradās Beverīna : vēsturisks
apcerējums / Pēteris Abuls. - 2. izdevums. - [Code, Bauskas novads]
: [Aleksandrs Aleksandrovs], 2017. - [Code, Bauskas novads] :
[Aleksandrs Aleksandrovs], [2017]. , 2017. - 107, [2] lpp. :
ilustrācijas, kartes ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 99.-107. lpp. - Latvijas
senvēstures skaistākās lapaspuses vijas ap Beverīnas pili, ap viņas
aizstāvjiem un varoņiem. Senčiem nebija iemesla slēpt savas
slavenākās apmešanās vietas, taču Beverīnas pils vietu entuziasti
meklējuši jau vairāk kā 150 gadus. P. Abuls grāmatā apkopojis
liecības, minējumus un pierādījumus par Beverīnas iespējamo
atrašanās vietu. Autors aizved lasītāju pasērst senajos Burtniekos,
Trikātā, Valmierā un citur, vedina doties ceļā pa senajiem lielceļiem
un senču takām līdz pat Igaunijai un Pleskavai, pa ceļam aplūkojot
senču mājvietas un izzinot viņu dzīvesveidu. - Pirmizdevums: ,
Valters un Rapa, 1924. - Pirmizdevums 1924. gadā (akc. sab. Valters
un Rapa).
Saturā: Beverīna pie Burtnieku ezera ; Beverīna pie Vaidavas
ezera ; Beverīna Trikātā ; Beverīna pie Valmieras ; Mācītāja
T.Doebnera domas par Beverīnu ; Beverīna Valmierā ; Kāpēc
Beverīna nevarēja atrasties pie Burtnieku ezera ; Kāpēc Beverīna
nevarēja atrasties pie Vaidavas ezera ; Kāpēc Beverīna nevarēja
atrasties Trikātā ; Kāpēc Beverīna nevarēja atrasties pie Valmieras ;
Kāpēc Beverīna nevarēja atrasties Valmierā ; Pirmā Beverīnas
apsēšana ; Otrā Beverīnas apsēšana ; Beverīna - karapulku sapulces
vieta un mantu noliktava ; No visas Lībijas un Latgales ; Beverīnas
ceļā ; Cēsu - Smiltenes - Pliskavas ceļš ; Ciems pie Vijas ; Vivana'a
ciems ; Rameķa īpašuma robežas ; Kur atradās Beverīna? ; Beverīnas
pilskalns.
ISBN 9789934858130.
Izzudušās pilsētas - Latvija. Beverīna (leģendāra vieta).
Latvija - Vēsturiskā ģeogrāfija. Valmiera (Latvija) - Vēsturiskā
ģeogrāfija. Trikāta (Beverīnas novads, Latvija) - Vēsturiskā
ģeogrāfija. Burtnieku ezers (Latvija) - Vēsturiskā ģeogrāfija. Vaidavas
ezers (Latvija) - Vēsturiskā ģeogrāfija.
Linde, Māris, 1944-. Trešā zvaigzne / Māris Linde. - [Rīga] : Sava
grāmata, 2017. - 9, tas ir, 94 lpp. : karte ; 21 cm. - (Bibliotheca
Lindana ; XXXV [35]). - "Vilks spalvu met, bet ne tikumu" – tā māca
tautas paruna. Un šajos vārdos mums ir uzmanīgi jāieklausās.
Latgale jau tūkstoš gadus ir atradusies mūsu tautas austrumu
priekšpostenī un pārdzīvojusi visdažādākās briesmas. Un ne tikai
tumšajos viduslaikos, bet arī vēl nesen, kad, dibinoties Latvijas
brīvvalstij, pretspēkam izdevās no tās atraut plašu austrumu telpu.
Tajā šodien ir plānveidīgi iznīcināts viss latgaliskais. Tāpēc tiem, kuri
joprojām ieklausās saldajās runās no austrumiem, nav veltīgi
atgādināt gan senatnē, gan nupat notikušo. - Teksts latviešu valodā,
satur tekstu arī latgaliešu dialektā.
Saturs: Pirmsākumi. Kas mēs balti esam? Ceļš uz mūsdienām.
Latgaļu karalistes un Latgales likteņi. Valoda par ieroci. Ticība par
ieroci. kas bija rusi? Jōņs Streičs. ''...KAI YUDIŅS OLŪTĀ''.
ISBN 9789934552489.
Latgale (Latvija) - Vēsture.
15. maija Latvija / atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; teksts
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Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis, Ēriks Jēkabsons, Ineta Lipša, Aivars
Stranga, Jānis Taurēns, Antonijs Zunda ; mākslinieciskais
noformējums Aija Andžāne ; tulkojums angļu valodā Jānis Taurēns. Rīga : Izdevniecība Latvijas Mediji, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - Rīga
: Latvijas Mediji, [2017]. - 503, [1] lpp. + fotoatt. - Personu rādītājs:
494.-[504.] lpp. . - Atsauces rakstu beigās. - Grāmatas veidotāji Latvijas izcilākie vēsturnieki - iespējami objektīvi atspoguļo un izvērtē
situāciju 15. maija Latvijā, dziļi un vispusīgi izanalizē K. Ulmaņa
autoritārās valdības veiktos pasākumus un gūtos sasniegumus
dažādās jomās. Lielu uzmanību autori pievērsuši vēsturiskajai atmiņai
par autoritāro režīmu un historiogrāfijai. Viņi ir plaši analizējuši
apvērsuma sagatavošanu, norisi, politisko sistēmu pēc apvērsuma,
ideoloģiju un propagandu, iekšpolitiku , kā arī kultūru, izglītību,
patērētāju kultūru un sociālo kontroli. - Kopsavilkuma teksts angļu
valodā.
Saturs: 1. nodaļa. Teorija, vēsturiskā atmiņa, historiogrāfija.
Autoritārisms Eiropā starpkaru periodā: diskusijas un
pamatnostādnes / I. Feldmanis. Ulmaņa diktatūra Austrumeiropas
vēstures kontekstā: salīdzinoša analīze / I. Feldmanis. Autoritārā
režīma paštēls / A. Zunda. ''Ulmaņlaiki'' tautas vēsturiskajā atmiņā /
A. Zunda. Vēsturnieki par ''15. maija Latviju'': režīma raksturojums
un būtības izvērtējums /J. Taurēns. 2. nodaļa. 1934. gada 15. maija
apvērsums. Iekšējā un starptautiskā situācija pirms apvērsuma / J.
Taurēns. Apvērsuma sagatavošana / Ē. Jēkabsons. Apvērsuma norise
/ Ē. Jēkabsons. Reakcija ārzemēs / Ē. Jēkabsons. 3. nodaļa. Politiskā
sistēma ''15. maija Latvijā''. Vadonība sprincipa īstenošana / A.
Zunda. Kameru sistēma un Satversmes reformas jautājums / A.
Stranga. Opozīcija režīmam / A. Zunda. Ierēdniecība / J. Taurēns.
Latviskošanas pasākumi un minoritātes / I. Feldmanis, Ē. Jēkabsons,
A. Stranga. 4. nodaļa. Ideoloģija un propaganda / I. Butulis. Vispārīgs
raksturojums un ārzemju ietekmes. Nacionālisms un autoritārā
ideoloģija. Vienība un vienprātība. Vadonības princips. Zemnieki,
strādnieki, darbs. Latvijas vēstures aina. Prese. 5. nodaļa. Ārējā
politika. Pēctecība un novitātes ārpolitikā / A. Zunda. Ulmaņa un
Muntera loma ārpolitikas veidošanā / J. Taurēns. Baltijas Antante / J.
Taurēns. Attiecības ar lielvalstīm / A. Zunda. Latvija un Tautu
Savienība / I. Feldmanis. Molotova-Ribentropa pakts un Latvija / I.
Feldmanis. 6. nodaļa. Iekšējā drošības politika un spēka struktūras.
Iekšlietu ministrija / Ē. Jēkabsons. Tieslietu ministrija / Ē. Jēkabsons.
Armija / Ē. Jēkabsons. Aizsargi / I. Butulis. 7. nodaļa. Saimnieciskā
un sociālā politika. Latvijas ekonomiskais stāvoklis pirms apvērsuma /
A. Stranga. Pirmie pasākumi ekonomikā pēc valsts apvērsuma / A.
Stranga. Valsts intervence ekonomikā. Plānsaimniecība: ieceres un
rezultāti / A. Stranga. Darbaspēka regulēšana. Darba centrāle.
Saimnieciskais dienests / A. Stranga. Demogrāfijas jautājumi / I.
Lipša. 8. nodaļa. Izglītība, kultūra, māksla. Izglītības un kultūras
politika / I. Butulis. Teātris / I. Butulis. Mūzikas dzīve / I. Butulis.
Literatūra / I. Butulis. Glezniecība, lietišķā māksla, tēlniecība,
arhitektūra / A. Stranga. Grāmatrūpniecība un grāmatu māksla / A.
Stranga. 9. nodaļa. Patērētāju kultūra un sociālā kontrole / I. Lipša.
Laucinieki Rīgā: viesnīcas un iebraucamās vietas. Krodzniecības
veikali: reglamentācija un darba laiks. Pirmās šķiras traktieri:
restorāni un naktslokāli. Otrās šķiras traktieri: strādnieku krogi.
Kafejnīcas un piena restorāni. Dejas. Patēriņa kaislībā: kino,
iepirkšanās, patēriņa kredīti. Naudas spēļu automāti un azartspēles.
Sociālā kontrole pār reibinošu dzērienu lietošanu un ''tumsas'' vietām.
ISBN 9789934154096.
Autoritārisms - Eiropa. Autoritārisms - Latvija. Iekšējā drošība Latvija. Ikdienas dzīve - Latvija - Vēsture - 20 gs. Māksla - Latvija Vēsture - 20 gs. Izglītība - Latvija - Vēsture - 20 gs. Patēriņš
(ekonomika) - Latvija - Sociālie aspekti - 20 gs - Vēsture.
Latvija - Vēsture - Valsts apvērsums, 1934. Latvija - Politika un
pārvalde - 1918-1940. Latvija - Vēsture - Pirmās brīvvalsts periods,
1918-1940. Latvija - Starptautiskās attiecības - 1918-1940. Latvija Sociālais stāvoklis - 1918-1940. Latvija - Ekonomiskais stāvoklis 1918-1940. Latvija - Sociālā politika - 1918-1940. Latvija - Kultūras
vēsture - 20 gs. Latvija - Kultūras politika - 20 gs. Latvija Intelektuālā dzīve - 20 gs. Latvija - Sociālā dzīve un paražas - 20 gs.
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Dieva riekšavā : romāns / Inguna Bauere
; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 440, [1] lpp. ; 21
cm. - Romāna galvenie notikumi risinās 19. gadsimta sākumā Cēsu
pusē – Priekuļos, Drustos un Gatartā. Mīlēt vai nemīlēt? Ar netīkamu
cilvēku salaulātajai Sārumu saimniecei Annai smuko būves strādnieku
Mārci, kurš iekritis sirdī uz palikšanu? Un godprātīgajam Mārcim –
mazo muižas jaunkundzi Elizabeti, kura nespēj noslēpt savas jūtas?
Un Gatartas baronam Augustam fon Hagemeisteram – kādu no
savām iekārotajām zemnieku meitām? Piedot vai nepiedot? Gatartas
muižkundzei sava laulātā drauga neuzticību. Augustam – to, ka vēsi
atturīgajai sievai dzimst tikai meitenes? Nelaimīgajai Hagemeisteru
meitiņai Elizabetei vecāku vienaldzību? Sārumu Annai atbilde par
piedošanu jāmeklē gadiem, jo viņas lielākās nelaimes vaininieks,
izrādās, dzīvo turpat līdzās un spēlē lielu lomu viņas ģimenē. Nojausmu stāsts par vienu no pirmajiem latviešu tautības
būvmeistariem, priekulieti Mārci Sārumu (1799-1859), kurš sevi
sauca par pēdējo Vidzemes lībieti.
ISBN 9789934070099.
Latviešu romāni.
Drustu pagasts (Raunas novads, Latvija). Priekuļi (Cēsu rajons,
Latvija). Cēsis (Cēsu novads, Latvija).
Beitners, Rolands, 1917-2006. Jūras romantiķa memuāri /
Rolands Beitners ; Dagmāras D. Beitneres-Le Gallas priekšvārds un
pēcvārds ; Paulas Beitneres vāks ; Andra Lamstera dizains. - Rīga :
Madris, ©2017. - 239, [1] lpp., [16] lpp. ielīmes : faksimili,
ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Jūrmalas gleznotājs R. Beitners (19172006) ir atstājis aiz sevis ne tikai gleznas, bet arī memuārus. Atmiņu
grāmatā daudz spilgtu raksturu, cilvēku un vides tēlojumu, kas
parāda Latviju dažādos laikmetos - kā brīvvalsti un okupētu zemi.
Mākslinieks atklāti stāsta par piedzīvoto un pārdzīvoto, arī ļoti intīmo
un personisko.
ISBN 9789984317953.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Gleznotāji - Latvija.
Belševica, Krista Anna, 1993-. Medījot dzīvi : [dzeja] / Krista
Anna Belševica ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore
Daina Grūbe. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 95 lpp. :
ilustrācijas ; 15 x 15 cm. - Kristas Annas Belševicas pirmais dzejoļu
krājums ir nopietns pieteikums profesionālajā literatūrā. Tam
raksturīgs patiess domas dziļums un emocionālais spēks, tomēr šī ir
visnotaļ moderna dzeja ar savu oriģinālu māksliniecisko izteiksmi un
interesantiem formas meklējumiem.
ISBN 9789934069154.
Latviešu dzeja.
Dimiters, Kaspars, 1957-. Ielūgums uz dzīvi : jubilejas dziesmu
kladīte ar 100 dziesmām : 01.05.2017, manā 60. dzimšanas dienā /
Kaspars Dimiters ; fotogrāfi: Ludmila Osipova, Austris Rāviņš, Jēkabs
Dimiters. - [Skujene, Amatas novads] : Kaspars Dimiters, 2017. [Skujene, Amatas novads] : Kaspars Dimiters, [2017]. - 2017. - 158
lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm + 1 CD. - Dzejnieka un
dziesminieka K. Dimitera jubilejas dziesmu kladītē un diskā ir 100
romantiski filosofiskas dziesmas no 1974. līdz 2017. gadam. - CD
aploksnē vāka otrā pusē. . - "Atsevišķu dziesmu ierakstos
piedalījušies Aivars Hermanis, Gints Sola, Guntars Andersons, Sandra
Ozolīte, Berta Vilipsone, Juris Morics. Dziesmas "Ēdīsim plūmes"
ģitāras motīva autors un piedziedātājs gan šajā, gan dziesmā
"Bērnība" - Jēkabs Dimiters"--158. lpp.
ISBN 9789934835827.
Latviešu dzeja.
Jundze, Arno, 1965-. Sarkanais dzīvsudrabs : romāns / Arno
Jundze ; redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne
; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulkojums: Aija Uzulēna ; foto:
Gunārs Janaitis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - Rīga : Dienas
Grāmata, [2017]. , 2017. - 479, [1] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX
gadsimts ; XIII). - Romāns par 90. gadu Latviju - spraigs un raibs kā
paši deviņdesmitie. Tas ir pateicīgs fons kārtīgam spriedzes
romānam, un Arno Jundze to izmantojis pilnā mērā. Nesenajā mūsu
valsts vēsturē viņš atradis tādus sižeta pavērsienus un notikumus,

821.174-3(08)

821.174-3

821.174-3

821.174-3

kas lasītāja interesei neļauj atslābt ne mirkli. Sava darba pēcvārdā
autors raksta: "Godāto lasītāj, lūdzu neuztver šo romānu par vēstures
mācību grāmatu. Romāns ir romāns. Vēstures fakti tajā pakļauti
darba attīstības un varoņu loģikai...". - Teksts latviešu valodā,
pēcvārds arī angļu valodā. - Vēstures romānu sērija MĒS. Latvija, XX
gadsimts -- uz grāmatas vāka.
Saturā: 1990. Cerība. 1991. Barikādes Brīvība. 1992. Ko nu?
1993. Biedri par kungiem. 1994. Dzīres izredzētajiem. 1995. Lielā
vilšanās. 1996. Valsts kā uzņēmums. 1997. Nelaime klāt! 1998. Atkal
vēlēšanas. 1999. Trejdeviņi.
ISBN 9789934546440.
Vēsturiskā proza, latviešu.
Piena Ceļa dvēseles : latviešu autoru fantāzijas un fantastikas stāsti /
redaktore Bārbala Simsone ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; autori:
Džeina Šteinberga, Lolita Bērziņa, Anna Kalna, Jānis Timošenko,
Artūrs Snips, TR Notārs, Lilija Berzinska, Dace Znotiņa, Mārtiņš Links,
Dzintra Šulce, Katrīna Kronberga, Lauma Lūse-Kreicberga, Guntis
Eņģelis, Solvita Vēvere, Mārīte Štāla. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC,
2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , 2017. 288 lpp. ; 21 cm. - Krājumu veido sešpadsmit stāsti, kas guva
atzinību trešajā fantāzijas un fantastikas stāstu konkursā "Sapņu
laiks". Šajā stāstu krājumā mutuļo krāšņa iztēle, saplūst laiki, rosās
mītiskas būtnes, autori pasmīn par populāriem mītiem, bet vietā
uzreiz piedāvā paši savus – tikpat aizraujošus un gandrīz, gandrīz
ticamus. Lielu daļu stāstu vieno ceļa motīvs – tas ir ceļš pagātnē vai
nākotnē, ceļš savā dvēselē un ceļš, kas, kā uzzinām, turpinās arī pēc
nāves. - Šis ir trešais latviešu autoru fantāzijas un fantastikas stāstu
krājums.
Saturā: Ņinas objektīvs / Džeina Šteinberga. Burbuļi / Lolita
Bērziņa. Malotāji / Anna Kalna. Paliek smarža / Jānis Timošenko.
Cilvēki no citurienes / Artūrs Snips. Ķirzaka civēka ādā / TR Notārs.
Satura lēkts / TR Notārs. Dienvidus / Lilija Berzinska. Trīs lietas /
Dace Znotiņa. Saltkurpji / Mārtiņš Links. Monēta / Dzintra Šulce. Ceļš
/ Katrīna Kronberga. Aplis / Lauma Lūse-Kreicberga. Piena Ceļa
dvēseles / Guntis Eņģelis. Referāts vēsturē / Solvita Vēvere. Dubultā
bibliotēka / Mārīte Štāle.
ISBN 9789934071287.
Fantastiskā proza, latviešu.
Račko, Karīna. Saplēstās mežģīnes : romāns / Karīna Račko ;
Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 556, [1] lpp. ; 21
cm. - Tas ir stāsts par divu cilvēku emocionālo un seksuālo ceļu
vienam pie otra, par ļoti savdabīgām, intensīvām attiecībām, kuras
dažādu iemeslu dēļ nepavisam neatbilst tam, ko pieņemts uzskatīt
par pareizu, saka grāmatas autore. Savā ziņā grāmata ir protests
pret sabiedrības tendenci mēģināt itin visu – cilvēkus, sapņus,
attiecības – ietilpināt standartizētos rāmjos, jo viena no augstākajām
vērtībām dzīvē ir personīgā brīvība. Un mīlestība – protams,
mīlestība. Jūtas ir trauslas, un dzīves plīst kā vissmalkākās
mežģīnes...
ISBN 9789934071133.
Latviešu romāni.
Zembergs, Imants, 1939-. Likteņa nolemtie / Imants Zembergs ;
Riharda Delvera vāka noformējums. - [Rīga] : NT Klasika, 2017. [Rīga] : NT Klasika, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2017.
- 261, [1] lpp. ; 23 cm. - Autors centies parādīt lauku cilvēku dzīvi
pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, latviešu zemnieku tiekšanos
pēc savas zemītes, savas mājas, uzsverot mūsu tautas centību un
darba tikumu. Darbam cauri vijas divu jauniešu mīlestības stāsts.
Lasot varēsiet iepazīties ar Alūksnes ievērojamākām vietām. Pabūsiet
arī Lubānā un uzzināsiet par Lubānas mežsaimniecības skolas
audzēkņu dzīvi.
ISBN 9789934857072.
Latviešu proza.
Alūksne (Alūksnes novads, Latvija). Madonas rajons (Latvija) Lubāna.
Zīle, Baiba. Melu meistars / Baiba Zīle ; Natālijas Kugajevskas vāka
dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 397, [1] lpp. ; 21 cm. Alise un Aleksandrs uzaug padomju Rīgā – vienā laikmetā, dažādās
pasaulēs. Alise – pārtikušā partijas funkcionāra ģimenē. Aleksandrs
pilsētā ierodas no laukiem, nokļūst komunālajā dzīvoklī un ielu
bandās. Viņi viens otru nepazīst, bet abus saista noslēpumains

cilvēks, kurš sevi dēvē par Melu Meistaru. Kas notiek, kad Alises un
Aleksandra ceļi krustojas? Vai pēc meliem dzīves garumā var nākt
patiesība? Kas ir tas, ko zina tikai Melu Meistars? Aizraujošs stāsts
par mīlestību, noziegumiem, dzīves jēgas meklējumiem uz spilgti
attēlotās nesenās vēstures fona. - Ziņas par autori: vāka 4. lpp.
ISBN 9789934068249.
Latviešu romāni.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
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Baltā gvarde : romāns / Mihails Bulgakovs ; no
krievu valodas tulkojis Eižens Rauhvargers. - [Rīga] : J.L.V., [2017]. [Rīga] : J.L.V., [2017]. - [Rīga] : Jumava. - 332, [1] lpp. : portrets ;
21 cm. - Romāna darbība noris 1918. gada ziemā Kijevā, kad no
Ukrainas aiziet vācieši un varu pārņem Petļuras bruņotie spēki. Klusā,
inteliģentā Turbinu ģimene tiek ierauta asiņainu notikumu virpulī.
Saskaņā ar Brestas miera līgumu Kijeva nav nonākusi boļševiku
ietekmes sfērā, uz šejieni no Krievijas aizbēguši daudzi inteliģenti un
oficieri. Bet, kad Petļuras karaspēks gatavojas pārņemt varu, tam
pretojas daļa oficieru, arī romāna galvenais varonis Aleksejs Turbins,
kurš kaujā tiek ievainots. - Oriģinālnosaukums: Белая гвардия. Grāmatas noformējumam izmantota Vasilija Kandinska glezna.
ISBN 9789934210082.
Krievu romāni.
Drūrija, Kerija. Septītā kamera / Kerija Drūrija ; no angļu valodas
tulkojis Allens Pempers ; literārā konsultante Ilze Jansone ;
mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 365,
[2] lpp. - Jaunās britu rakstnieces Kerijas Drūrijas romāns aizved mūs
visnotaļ netālā nākotnē – pasaulē, kurā slepkavībā apsūdzēto likteņus
izlemj nevis tiesa, bet publika. Atšķirībā no senās Romas, kur
gladiatoru cīņu skatītāji balsoja, paceļot vai nolaižot īkšķus, televīzijas
visvarenības laikmetā iznākumu nosaka telefonbalsojums. Ja skatītāji
lemj, ka apsūdzētais ir nevainīgs, viņu atbrīvo, ja ne – viņu gaida
elektriskais krēsls. Spriedumu gaidot, septiņās dienās apsūdzētie
pārceļas no kameras uz kameru, tās kļūst arvien mazākas, līdz
septītajā dienā septītajā kamerā skan liktenīgais spriedums.
Sešpadsmitgadīgā Marta atzinusies slavena cilvēka slepkavībā. Bet
vai tiešām nogalināja viņa? Un ja nu meitene tikai uzņemas cita
vainu? Varbūt viņa vēlas upurēties, lai parādītu, cik netaisna un
brutāla ir šāda “tiesu” sistēma? Bet varbūt viņa cenšas kādu paglābt…
“Septītā kamera” ir aizkustinošs, pārdomas izraisošs stāsts par
liktenīgu mīlestību, atbildību, draudzību un ticību labā uzvarai. - Oriģ.
nos.: Cell 7.
ISBN 9789984236421.
Angļu romāni.
Ficeks, Sebastians. Es-slepkava : romāns / Sebastians Ficeks ; no
vācu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ;
redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017. - Rīga :
Kontinents, [2017]. - [Rīga] : PNB Print. , 2017. - 393 lpp. ; 21 cm. Simons Sakks, desmitgadīgs zēns, jūtas nelokāmi pārliecināts, ka ir
slepkava. Un viņš var to apliecināt, aizvedot savu advokātu uz
vairākām vietām, kur tiek atrasti līķi - cilvēki, kas ir nežēlīgi
nogalināti tieši tā, kā bērns aprakstījis. Roberts Šterns ir pieredzējis
advokāts, un viņš liek uz spēles visu, lai atspēkotu zēna
apgalvojumus. Jo dziļāk Šterns piekļūst slepkavību sērijas tumšajam
noslēpumam, jo vairāk pakļauj riskam Simonu, kurš ir stindzinošo
notikumu atslēga... - Oriģinālnosaukums: Das Kind.
ISBN 9789984358796.
Psiholoģiskās spriedzes proza, vācu.
Ferrante, Elena. Neapoles tetraloģija : romāns / Elena Ferrante ;
no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 477, [2] lpp. ; 23
cm. - Romāns galvenokārt ir stāsts par draudzību, kurā divas
sievietes - ar vienādi lielu spēku apveltīti pretpoli - satiekas, saduras,
viena otru ietekmē, izšķiras un satuvinās no jauna, viena otru
apskauž un apbrīno. Dzīve viņām ceļ priekšā aizvien jaunus
pārbaudījumus, un tos pārvarot, viņas abas - katra sevī un otrā atklāj jaunas savu raksturu un draudzības šķautnes. Tikmēr fonā
risinās Itālijas un pasaules vēstures notikumi, un arī ar tiem abām
sievietēm un viņu draudzībai ir jārēķinās. - Oriģinālnosaukums: Storia
Della Bambina Perduta. - Neapoles tetraloģijas ceturtā grāmata.
4.grāmata. Pazudušais bērns.
ISBN 9789934071706.
Itāliešu romāni.
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Galbraits, Roberts. Dzeguzes sauciens : romāns / Roberts
Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas
redakcijā. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija).
- Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2017. - 510, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Kad
slavena topmodele iet bojā, nokrītot no sava penthausa balkona, tiek
pieņemts , ka viņa izdarījusi pašnāvību. Tomēr viņas brālis šaubās
par to un nolīgst privātdetektīvu Kormoranu Straiku, lai viņš
izmeklētu notikušā apstākļus. - Oriģ. nos.: The Cuckoo's Calling. "Dzeguzes sauciens" ir pirmais romāns par privātdetektīvu
Kormoranu Straiku.
ISBN 9789934070525.
Detektīvromāni, angļu.
Kings, Stīvens. Tas : romāns / Stīvens Kings ; no angļu valodas
tulkojusi Santa Brauča ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , 2017. - 637, [1] lpp. ; 24 cm. - 1958. gads. ASV, klusa
pilsētiņa Derija Menas štatā. Cilvēku rimto dzīvi negaidot satricina
vairākas neizskaidrojamas slepkavības. Septiņi bērni apvienojas, lai
cīnītos pret sensenu, šķietami neiznīcināmu ļaunumu, kas katram no
viņiem parādījies visslēptāko baiļu veidolā. Bilam Denbro ir aizdomas,
ka šis ļaunais spēks - Tas - ir nogalinājis viņa brālīti Džordžu. Bērni
sadzen Tam pēdas, taču cīņa nebūt vēl nav galā. Oriģinālnosaukums: It.
1. grāmata.
ISBN 9789934071522.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.
Kliots, Ļevs. Liktenis un griba : romāns par izcilu rīdzinieku / Ļevs
Kliots ; no krievu valodas tulkojusi Gunta Silakalne ; Daira Hofmaņa
vāka dizains ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Apgāds Zvaigzne
ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2017. - 283, [2] lpp. ; 23 cm. - Satriecoši interesants,
uz patiesiem notikumiem balstīts vēstījums par dzimušu rīdzinieku
Borisu Zaļesski, puisi, kuram liktenis vienā mirklī atņēma visu ģimeni, mājas, dzimteni, lai vēlāk bagātīgi atalgotu, dāvājot to visu
atkal no jauna citā pasaules malā. - Oriģ. nos.: Судьба и воля.
ISBN 9789934069819.
Krievu romāni - Latvija.
Onodibio, Kristofs. Ienirt : romāns / Kristofs Onodibio ; no franču
valodas tulkojusi Vineta Berga ; Arņa Kilbloka vāka dizains ;
redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga
: Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , 2017. - 350, [2] lpp. ;
23 cm. - Bibliogrāfija: [352.] lpp. - Vīrietis meklē sievieti, kuru viņš
kaislīgi mīl. Pirms vairākiem mēnešiem viņa devusies nezināmā
virzienā, atstādama viņu vienu ar abu mazo dēliņu. Viņu sauc Pasa,
un viņa ir māksliniece. Žilbinoša, nemiera pilna, ārkārtīgi apdāvināta.
Un, lai dēls iepazītu māti, vīrietis atklāj viņu mīlestības stāstu iepazīšanos, iemīlēšanos, Pasas veiksmi mākslas pasaulē, bērna
piedzimšanu - un mēģina noskaidrot, saprast, kas mainījies viņu
attiecībās. - Oriģinālnosaukums: Plonger.
ISBN 9789934064494.
Franču romāni.
Railija, Lūsinda. Olīvkoks : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu
valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga
: Apgāds Zvaigzne ABC, 2017 (A/s Poligrāfists). - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , 2017. - 445, [1] lpp. ; 23 cm. Kopš neaizmirstamās vasaras, kuru Helēna aizvadīja Kiprā un kurā
pirmo reizi iemīlējās, ir aizritējuši jau divdesmit četri gadi. Tagad viņa
ir atgriezusies kopā ar ģimeni, jo krusttēvs ir novēlējis viņai savu
māju Pandoru. Tomēr, ierodoties vecajā namā, Helēna apzinās, ka
skaistā, idealizētā vieta glabā vairākus noslēpumus, kurus viņa nav
atklājusi nedz vīram Viljamam, nedz dēlam Aleksam. Alekss šobrīd ir
sasniedzis sarežģīto tīņa vecumu, un viņu plosa vēlme aizsargāt
mīļoto mammu un vienlaikus justies pieaugušam, kā arī vēlēšanās
uzzināt, kas ir viņa īstais tēvs... - Oriģinālnosaukums: The Olive Tree.
ISBN 9789934071171.
Īru romāni (angļu valoda).
Барнет, Грэм Макрей. Его кровавый проект : роман / Грэм
Макрей Барнет ; перевод с английского А. Овчинниковой. Москва : Издательство Э, 2017. - 352 с. - (Букеровская премия.
Обладатели и номинанты.). - Шотландия, 1869 год. Жуткое
тройное убийство, происшедшее в отдаленной общине в
Хайленде, закончилось арестом 17-летнего юноши по имени
Родрик Макрей. Из его личных дневников абсолютно ясно, что он
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виновен в этом преступлении. Но они же приврекли к себе
внимание лучших юристов и психиатров страны, стремящихся
выяснить, что именно заставило Макрея совершить этот
чудовищный акт насилия. Впрочем, для суда дело уже фактически
решено... - Ориг. наз.: His Bloody Project.
ISBN 9785699980024.
Angļu romāni. Detektīvromāni, angļu.
Гимадеев, Станислав. Аниматор : роман / Станислав Гимадеев.
- Москва : Издательство Э, 2017. - 320 с. - Директор модного
ресторана Андрей Березин соглашается принять участие в крутом
квесте. Включившись невинную, на первый взгляд, игру, он и не
заметил, как переступил грань двух миров- реального - с
интересным бизнесом, друзьями и любимой девушкой и
придуманного - жестокого и беспощадного, управляемого
неведомой злой волей. Андрей с ужасом понимает, что
превратился в источник бед близких ему людей... - Quest
аниматор--на обложке.
ISBN 9785699996407.
Detektīvromāni, krievu.
Драницына, Анна. Вещь : роман / Анна Драницына. - Москва :
Издательство Э, 2017. - 416 с. - (Интеллектуальный триллер). Неуемная алчность, вещизм и бездуховность людей становятся
причиной всемирного экономического коллапса, и Земля
погружается в нищету и бесправие. Повсюду царят порядки и
нравы фашистких концлагерей. Сирота Арина за нищенский паек
работает в государственном архиве Петербурга, где переписывает
уцелевшие фильмы и аудиозаписи в текст. Однажды к ней
приходит странный старичок и просит ее тайно расшифровать
несколько старых аудиокассет. На них сохранились откровения
давно умершей пациентки психиатрической больницы...
ISBN 9785699990023.
Detektīvromāni, krievu.
Кеплер, Ларс. Контракт Паганини : роман / Ларс Кеплер ;
перевод с шведского Елены Тепляшиной. - Москва : АСТ ;
CORPUS, 2017. - 608 с. ; 21 см. - (Master Detective). - Летней
ночью на борту безлюдной яхты находят утопленницу в сухой
одежде. На следующий день в богатом районе Эстермальм
умирает мужчина... Стремительно раскручивается цепь мрачных
событий. - 18+. - Ориг. наз.: Paganini kontraktet. - Новое
расследование легендарного Йоны Линны--на обложке. . - Ларс
Кеплер - литературный псевдоним супругов Андорил (шведов
Александры Коэлью и Александра).
ISBN 9785171003296.
Detektīvromāni, zviedru.
Кеплер, Ларс. Призраки не лгут : роман / Ларс Кеплер ;
перевод с шведского Е. Тепляшиной. - Москва : АСТ, 2017
(CORPUS). - 688, [1] с. - (Master Detective). - В интернате для
трудновоспитуемых девочек-подростков происходит кровавые
убийства. Найдены мёртвыми одна из воспитанниц и медсестра - у
обеих руки плотно прижаты к лицу, словно они питаются спрятать
глаза от убийцы. В интернате воцаряются страх и
подозрительность. - 18+. - Ориг. наз.: Eldvittnet. - Третье дело
знаменитого Йоны Линны--на обложке книги.
ISBN 9785171031664.
Detektīvromāni, zviedru.
Льюис, Сьюзен. Горечь моей надежды : роман / Сьюзен Льюис ;
перевод с английского А. Бушуевой. - Москва : Издательство Э,
2016. - 576 с. - (Мастер семейного детектива). - Алекс Лейк
обожает свою работу, ведь ее обязанность - заботиться о людях,
которые оказались в трудной ситуации. Но когда под ее опеку
попадает трехлетняя Отилия, жизнь Алекс превращается в
кошмар. - Oriģ. nos.: No Child of Mine.
ISBN 9785699910038.
1116|Angļu romāni. Psiholoģiskā proza, angļu.
Малерман, Джош. Птичий короб : [роман] / Джош Малерман ;
[перевод с английского А. Ахмеровой]. - Москва : АСТ, 2017. - 318
с. - (Best book ever). - Человечество перестало существовать.
Горстка выживших прячется в заброшенных домах с
заколоченными окнами, не решаясь выйти наружу. Мэлани, матьодиночка с двумя детьми, решается наконец бежать из своего
дома-тюрьмы - бежать туда, где по слухам, еще есть люди, туда,
где безопасно. Ей предстоит ужасное испытание... - 16+. - Ориг.
назв.: Malerman, Josh. Bird box.
ISBN 9785170852642.
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Монро, Мэри Элис. Тысячи ночей у открытого окна : роман /
Мэри Элис Монро ; пер. с англ. В.Бологовой. - Москва : "Э", 2016.
- 416 с. - (Мэри Элис Монро. Бестселлеры для
солнечногонастроения). - Фэй О’Нил, мать-одиночка с двумя
детьми, забыла, что такое мечтать и верить в сказки. Но стоило ей
переехать в старинный викторианский особняк, как начали
происходить загадочные события. По ночам Фэй мерещатся
странные огоньки за окном, а в квартире над ней живет
чудаковатая старушка Венди, которая считает себя подругой
знаменитого сказочного персонажа Питера Пэна. Поначалу Фэй не
отнеслась к этому серьезно, однако знакомство с другим соседом
– Джеком Грэхемом – заставило ее по-другому взглянуть на
происходящее. Джек не помнит ничего о своем детстве, и
единственная зацепка, которую он находит, приводит его… к
Венди?. - 16+. - Oriģ. nos.: Second Star To The Right.
ISBN 9785699896264.
Amerikāņu romāni.
Проуз, Аманда. День красных маков : роман / Аманда Проуз ;
[перевод с английского Александры Смирновой]. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 410, [2] с. - (О лучшем чувстве на
земле). - Мартин покидает Англию, чтобы заработать на
безмятежную жизнь со своей обожаемой Поппи Дэй, но пропадает
без вести. Но однажды до нее доходит жуткий слух - Мартина
похитили и его жизнь в любой миг может оборваться. Тогда она
решается на безумный поступок. Облачившись в восточном
одеяние, Поппи отправляется в далекий загадочный Афганистан,
выдав себя за известную журналистку... - 16+. - Oriģ. nos.: Poppy
Day / Amanda Prowse.
ISBN 9785699980796 : в твердой обложке.
Angļu romāni.
Сунд, Эрик Аксл. Меланхолия : трилогия : [роман] / Эрик Аксл
Сунд ; перевод с шведского Е. Тепляшиной. - Москва : АСТ ;
Corpus, 2017. - 503, [5] c. - (Лучший скандинавский триллер).
(Corpus ; 432). - Швецию охватила волна самоубийств - в разных
уголках страны подростки лишают себя жизни самыми жуткими
способами. Общий знаменатель в этих случаях - старые кассетные
плееры с записями музыки, от которой становится не по себе
даже полиции и автор которой - некто Голод... - 18+.Sund, Erik
Axl. Glackroppar, 2014. - Трилогия "Меланхолия": 1. Стеклянные
тела.
Книга 1. Стеклянные тела.
Хатчисон, Дот. Сад бабочек : роман / Дот Хатчисон ; перевод с
английского Р. Н. Прокурова. - Москва : Издательство Э, 2017. 320 с. - Эти девушки знают его лишь как Садовника - мужчину,
который похитил их и поселил здесь, в таинственном саду под
стеклянным куполом, с тенистыми деревями и прекрасными
цветами, ручьем и водопадом. Но для них это место - не рай, а
сущий ад. И они ни на секунду не забывают - век их короток, как
век бабочек, вытатуированных на их спинках, и может оборваться
в любой момент... - Ориг. наз.: The Butterfly Garden.
ISBN 9785699989010.
Amerikāņu romāni. Psiholoģiskā proza, amerikāņu.
Юрьева, Влада. Король, королевич, портной : [роман] / Влада
Юрьева. - Москва : Издательство "Э" ; Эксмо, 2017. - 320 c. (Детектив-квест. Романы Влады Юрьевой.). (Детектив-Quest). Участники психологического эксперимента отправляются в путь,
чтобы раскрыть реальное убийство. Большая игра началась,
каждому из семерых предстоит сыграть свою роль в сценарии
профессора Тронова, который придумал эту криминальную
шараду. Мечтательные, трусливые, завистливые, отчаянные, не
похожие друг на друга, как герои детской считалки, - они просто
люди, которым предстоит переиграть чужие правила. - 16+.
ISBN 9785699919291.
Detektīvromāni, krievu.
Яковлева, Юлия(Юлия Юрьевна). Укрощение красного коня :
[роман] / Юлия Яковлева. - Москва : Издательство "Э", 2017. 377, [2] c. : ил. - (Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии
Яковлевой). - На дворе 1931 год. Будущие красные маршалы и
недобитые коннозаводчики царской России занимаются
улучшением орловской породы рысаков. Селекцией в крупном
масштабе занято и государство - насилием и голодом,
показательными процессами и ловлей диверсантов улучшается
советская порода людей. Следователь Зайцев берется за дело о
гибели лошадей. - 16+.

