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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
VISPĀRĪGIE ZINĀTNES UN KULTŪRAS JAUTĀJUMI
002.2(474.3)

Grāmata Latvijā / Lasām Latvijā : esejas par lasīšanas vēsturi / sastādītāja Maija
Uzula-Petrovska ; dizains: Una Grants ; fotogrāfi: Māris Lapiņš, Krists Luhaers ;
teksti: Pauls Daija, Gustavs Strenga, Maija Uzula-Petrovska ; redaktore Jolanta
Treile. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija.
, ©2018. - 80 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 78.-79. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. - Teksti un esejas no izrāžu-lasījumu cikla "Lasām Latvijā"
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2017. un 2018. gadā. Gustava Strengas esejas,
kuras tika sacerētas nolasīšanai pēc katras no projekta "Lasām Latvijā" izrādēm,
apkopotas izdevumā "Grāmata Latvijā / Lasām Latvijā". Izdevums papildināts ar
LNB Letonikas un Baltijas centra vadošā pētnieka, literatūrzinātnieka Paula Daijas
noslēguma eseju, kas paver skatu uz lasīšanas vēsturi kā plašāku procesu.
Lasījuma formāta stilistiskās īpatnības saglabātas, arī publicējot šos tekstus.
Savukārt izdevumā iekļautais bagātais fotoattēlu klāsts padziļina ieskatu
ekspozīcijā "Grāmata Latvijā", ļauj tuvplānā aplūkot izrāžu-lasījumu ciklā "Lasām

Latvijā" izmantotās grāmatas, kā arī piedāvā ieskatu pašās izrādēs.
9789984850580.

ISBN

BIBLIOTĒKAS. BIBLIOTĒKZINĀTNE
027(474.3)(091)

Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai / kataloga teksts, izstādes kurators Edžus
Vējiņš ; literārā redakcija: Oskars Lapsiņš ; māksliniece Līga Delvere. - Rīga :
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 59 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība izveidojusi Latvijas valsts simtgadei
veltītu ceļojošo izstādi un katalogu "Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai".
Katalogā vienkopus redzami izstādē atspoguļotie stāsti par 12 Latvijas
bibliotēkām, kurām ir simboliska nozīme Latvijas tapšanā par valsti, izceļot to
bagāto vēsturi un dibināšanā iesaistītās personības.
ISBN 9789934861420.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
159.92

133

159.92

Laurinaitis, Eugenijs. Skatiens no spoguļa : sievietes dzīves ceļš vīrieša acīm /
Eugenijs Laurinaitis ; sakārtojusi Auša Stanaitīte-Karsikiene ; no lietuviešu
valodas tulkojusi Daiga Lapāne ; vāka grafiskā noformējuma autors Emīls
Garjānis ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2019. , 2019. - 215,
[1] lpp. - Eugenijs Laurinaitis ir viens no visvairāk apbalvotajiem Lietuvas
psihoterapijas speciālistiem, kā arī neskaitāmu zinātnisko publikāciju,
fundamentālo sacerējumu, dažādu darbu autors un izdevumu sakārtotājs. Viņš ir
atzinīgi novērtēts, jo spēj saprotami, izceļot svarīgāko, izskaidrot grāmatas
lasītājiem savu profesionālo skatījumu un savdabīgo filozofiju par dažāda veida
attiecībām: ar līdzcilvēkiem, ar sevi, ar saviem pēcnācējiem. Reti kurš vīrietis tik
labi spēj izprast sievieti kā šīs grāmatas autors... - Oriģinālnosaukums: Žvilgsnis iš
Veidrodžio.
ISBN 9789934202919.
Līvmane, Akvelīna. Tā teica Dieviete / Akvelīna Līvmane ; Vitas Lēnertes
grāmatas un vāka dizains ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 304 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. Mums līdzās ir tik daudz interesantu cilvēku, pieredžu un padomu. Dzīve arvien
biežāk liek atgriezties pie tām zināšanām, kas piederējušas vecmāmiņām,
mammām un vienkārši viedām sievietēm, kuras autore sauc par Dievietēm, jo
grūtos brīžos vienmēr ir noderējis kāds viņu padoms. Padomus Akvelīna Līvmane
ir vākusi un daudzus gadu desmitus izmantojusi, atzinusi par labiem esam,
ieteikusi citiem un no sirds vēlas, lai kāds no tiem noder lasītājiem.
ISBN 9789934080548.
Repule, Iluta. Atbrīvošanās / Iluta Repule ; vāka salikuma autore Aija Pastare. [Līvāni] : [Aija Pastare], 2018. - [Latvija] : BookPrint.lv. - 253, [6] lpp. : portrets ;
21 cm. - Sevis Apzināšanās Skolas vadītājas un Psihosomatikas terapeites I.
Repules grāmata ir praktiska rokasgrāmata, kura būs jūsu palīgs ceļā uz iekšējo
prieku un brīvību. Šī ir praktiska rokasgrāmata ar speciāliem psiholoģiskiem
vingrinājumiem, kuri palīdzēs jums ieraudzīt, kā mainās domāšana un apziņas
stāvoklis.
ISBN 9789934876318.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
257.7(=174)

Šmits, P. Latviešu mitoloģija / P. Šmits. - 2019. gadā atkārtoti izdots 1926. gada
papildinātais izdevums. - [Code, Bauskas novads] : [Aleksandrs Aleksandrovs],
[2019]. , ©2019. - 173, [2] lpp. ; 21 cm. - P. Šmits (1869-1938) - valodnieks,
etnogrāfs, folklorists. Pasaulē zināms kā jaunas krievu sinoloģijas skolas
izveidotājs. Latvijā vairāk pazīstams ar saviem darbiem par latviešu folkloru un
etnogrāfiju. Ieskatu mitoloģijā sniedz tautasdziesmas, hronikas un citas senas
rakstiskas liecības par senlatviešu ticējumiem un rituāliem, kas saglabāti no 12.,
13. gadsimta. Senči dzīvoja saskaņā ar Dabas (Dieva) likumiem. Viņi zināja, ka dabā
eksistē ne tikai acīm redzamais un rokām taustāmais, bet pastāv augstāki spēki.
No
visām
dievībām
visaugstākā
ir
Dievs.
ISBN
9789934876509.
Mitoloģija, baltu.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIĀLĀ KOMUNIKĀCIJA. KOMUNIKĀCIJAS SOCIOLOĢIJA
316.774

Delfanti, Alessandro. Introduction to Digital Media / Alessandro Delfanti and
Adam Arvidsson. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2019. - xi, 178 pages. Includes bibliographical references and index.
Contents: Media and digital technologies ; The information society ;
Cultures and identities ; From collaboration to value ; The public sphere and
power ; Work and economy.
ISBN 9781119276210.
Digitālie mediji.
POLITIKA. POLITOLOĢIJA
32(474.3)(092)
Vaidere, Inese. Misija Latvijai / Inese Vaidere ; Guntas Plotkas vāka dizains ;
literārā redaktore Inese Pelūde. - [3. izdevums]. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2018]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 317, [3] lpp. ; 22 cm. - Aprakstot bērnības
piedzīvojumus, studiju gadus, Latvijas atdzimšanu pēc neatkarības atgūšanas un
pirmos soļus politikā, Ineses Vaideres autobiogrāfiskais stāstu krājums atklāj
personības ceļu no Jelgavas nomales līdz Eiropas Parlamentam.
ISBN 9789934080555.
FINANSES. BANKAS. NAUDA
336
Bistrova, Jūlija. Shareholder Value Sustainability in Equity Investing : scientific
monograph / Julija Bistrova, Natalja Lace ; reviewers: S. Hiļkevičs, R.
Tamošiūnienė. - Riga : RTU Press, 2014. - 178 lpp. : diagr., tab. ; 25 cm. Bibliogrāfija: 142.-165. lpp. - Anotācija latviešu valodā.
Contents: Shareholder Value Sustainability concept ; Properties and
Problems of central and Eastern European Equity Markets ; Determinants of the
Sustainable Shareholder Value Generally Accepted in the Developed Markets ;
Emerging Determinants of the Sustainable Shareholder Value ; Building and
Approbation of Shareholder Value Sustainability Model Within Central and
Eastern European Stock Markets.
ISBN 9789934106316.
Akcijas - Eiropa - Cenas. Korporācijas - Eiropa - Vērtēšana. Fondu biržas Eiropa.
336
Eriņa, Jana. Customer Equity Management in a Commercial Bank : scientific
monograph / Jana Erina, Natalja Lace ; reviewers: A. Čirjevskis, R. Tamošiuniene

; [English proofreading Tatjana Smirnova] ; Riga Technical University. Faculty of
Engineering Economics and Management. - Riga : RTU Press, 2015. - 158 lpp. :
diagr., il., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 105.-121. lpp. un 142.-145. lpp. - Anotācija
latviešu valodā. - "Approved by RTU Scientific council in 2015, approval No.
04000-7/3"--Titullapā.
Contents: Evaluation of Banking Sector Efficiency in Latvia, Central and
Eastern Europe ; Analysis of the Concept of Bank Customer Equity ; Functioning
of Banking Business on the Basis of Business Ecosystem Principles ; Evaluation of
Dimensions of Banking Business Ecosystem Model.
. - ISBN 9789934107573.
Bankas un banku darbība.
KARALIETAS. VALSTS AIZSARDZĪBA. BRUŅOTIE SPĒKI
355(474.3)

Visendorfs, Māris. Latvijas armijas kara orķestri : 1919-1940 / Māris Visendorfs
; māksliniece Daiga Brinkmane. - Rīga : Vesta-LK, SIA, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. - 152 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. - (Laika grāmata). - Īsas
kara orķestru kapelmeistaru biogrāfijas: 124.-146. lpp. . - Personu rādītājs: 148.152. lpp. - Šajā darbā, autors ir ļauj sekot līdzi kara orķestru Latvijā rašanās
vēsturei, orķestra pienākumiem armijas ikdienā un ceremoniālos; apraksta
starptautiskos sakarus, koncertdarbību, repertuāru, skaņu ierakstus, dalību
Dziesmu svētkos. Sniegtas arī īsas armijas orķestru kapelmeistaru biogrāfija.
Jāatzīmē, kā Latvijas armijā pūtēju orķestru vadītājus – diriģentus sauca tieši par
kapelmeistaram, kas ir tradīcija arī citās valstīs. - Grāmatu būs interesanti palasīt
ne tikai tiem, kuri orientējas nošu rakstos un mūzikas terminos. Tā ir saistoša
lasāmviela arī no kultūras un militārās vēstures viedokļa.
ISBN 9789934511585.
IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA. MĀCĪŠANA
378

378

378

Profesors Dr. chem. Jūlijs Auškāps : dzīve un darbs / Latvijas Universitātes
bibliotēka ; [sastādītāja Sandra Ranka ; bibliogrāfiskā redaktore Jana Klebā ;
tekstu angļu valodā tulkojusi Rasma Mozere, krievu valodā - Santa Meldere]. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 414 lpp. : il., portr., faks. ; 24 cm. (Latvijas Universitātes rektori). - Bibliogrāfija: 287.-403. lpp. un rādītājs: 404.414. lpp. - Teksts latviešu valodā, priekšvārds un raksts "Profesors Jūlijs Auškāps
(1884-1942)" arī angļu un krievu valodā.
ISBN 9789984457208.
Profesors Dr. ing. h. c. Mārtiņš Bīmanis : dzīve un darbs / Latvijas
Universitātes bibliotēka ; [sastādītāja Jana Klebā ; izdevuma redaktore Iveta
Gudakovska ; bibliogrāfiskā redaktore Sandra Ranka]. - [Rīga] : LU Akadēmiskais
apgāds, 2014. - 221 lpp. : il., portr., faks. ; 24 cm. - (Latvijas Universitātes
rektori). - Bibliogrāfija: 169.-212. lpp. un rādītājs: 213.-221. lpp. - Teksts latviešu,
angļu un krievu valodā. - "Latvijas Universitātei - 95"--Uz vāka.
ISBN 9789984457796.
Rektori. Sanitārās tehnikas inženieri - Latvija. Zinātnieki - Latvija.
Profesors Dr. chem. Mārtiņš Prīmanis : dzīve un darbs / [sastādītāja un
priekšvārda autore Dita Tretjakova ; bibliogrāfiskā redaktore Jana Klebā ; tekstu
angļu valodā tulkojusi Rasma Mozere, tekstu krievu valodā tulkojušas Larisa
Ponomarjova un Anna Pavlova ; latviešu tekstu literārā redaktore Gita Bērziņa] ;
Latvijas Universitātes bibliotēka. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 223
lpp. : faks., il., portr., tab. ; 24 cm. - (Latvijas Universitātes rektori). - Bibliogrāfija:
168.-215. lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: 216.-223. lpp. - Teksts latviešu
valodā, priekšvārds un raksts "Profesors Mārtiņš Prīmanis (1878-1950)" angļu un
krievu valodā.
Saturā: Latvijas Universitātes rektors profesors Mārtiņš Prīmanis / Ilgars

Grosvalds, Uldis Alksnis. Profesora Mārtiņa Prīmaņa darbi. Profesora Mārtiņa
Prīmaņa bibliogrāfija.
ISBN 9789984458670.
Rektori - Latvija. Ķīmiķi
376.3
Rokasgrāmata vidusskolu skolotājiem darbam ar skolēniem, kuriem ir
disleksija / [Eva Birzniece ... u.c. ; redaktors Ingus Barovskis ; tulkotāja Eva
Birzniece ; vāka dizains: Tomass Holubs]. - [Rīga] : Pro Futuro, 2016. - 108 lpp. ;
21 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. - "Rokasgrāmata
izstrādāta Erasmus+ partnerības projektā "Mobility of Educational Services for
Adolescents with Dyslexia" (Izglītības pakalpojumu mobilitāte jauniešiem ar
disleksiju)"
ISBN 9789934856242.
Dislektiski bērni - Izglītība - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Rakstpratība Mācīšana un mācīšanās. Lasīšanas grūtības.
378
Profesors Dr. med. Mārtiņš Zīle : dzīve un darbs / [sastādītājas: Daina Gavare,
Aija Putniņa ; zinātniskais redaktors: Māris Baltiņš ; bibliogrāfiskā redaktore Jana
Klebā ; rakstus tulkojuši: angļu valodā - Rasma Mozere, latviešu valodā - Ieva
Sproģe, krievu valodā - Larisa Ponomarjova, vācu valodā - Felikss Lintners ;
Dainas Gavares priekšvārds] ; Latvijas Universitātes bibliotēka. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2014. - 255 lpp. : il., faks., portr. ; 24 cm. - (Latvijas
Universitātes rektori). - Bibliogrāfija: 195.-245. lpp. un zemsvītras piezīmēs,
rādītāji: 246.-255. lpp. - Teksts latviešu valodā, priekšvārds un raksts "Profesors
Mārtiņš Zīle (1863-1945)" arī angļu, vācu un krievu valodā. - Uz vāka: Latvijas
Universitātei- 95. . - Prettitula attēlā profesors Dr.med. Mārtiņš Zīle Intas
Dobrājas gleznā.
ISBN 9789984458830.
Rektori - Latvija. Zinātnieki - Latvija. Medicīnas darbinieki
APĢĒRBS.TAUTAS TĒRPS. MODE. ROTAS.
391

Heinola, Inita. Dienvidkurzemes adītās jakas : South Kurzeme Knitted Jackets /
sastādītāja Linda Rubena ; teksts: Inita Heinola ; tulkojums angļu valodā: Rita
Kursīte ; fotogrāfs Ingus Bajārs ; dizains: Laura Lūse ; tehniskie zīmējumi: Gunta
Zommere ; redaktore Elita Priedīte. - [Rīga] : Latvijas Nacionālais kultūras centrs,
2018. - [Talsi] : Talsu tipogrāfija. , ©2018. - 47, [1] lpp. : faksimils, ilustrācijas,
karte, tehniskie zīmējumi ; 27 cm. - Grāmatā "Dienvidkurzemes adītās jakas"
apkopota pamatinformācija par jakām Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
krājumā, izveidoti nelieli jaku apraksti un jaku rotājumu zīmējumi, kā arī sniegtas
pamatzināšanas jaku tehniskajā adīšanā. Skaisti. Silti. Tautiski. Vismaz ar trim
apzīmētājiem var raksturot Dienvidkurzemes adīto jaku krāsaino rotājumu
vēsturiski estētisko un apģērba gluži praktisko nozīmi. Izdevumā apkopotā
informācija varētu kļūt par iedvesmas avotu savas individuālās jakas adīšanā. Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Grāmata sagatavota sadarbībā ar
Latvijas Nacionālo vēstures muzeju.
ISBN 9789934528316.
FOLKLORA. FOLKLORISTIKA
398(=174)

Dainas / angļu valodā atdzejojusi Velta Sniķere ; ievads: Vaira Vīķe-Freiberga ;
pēcvārds: Dzintars Vilnis Korns ; apvāka dizains: Isobel Aveston. - Rīga :
Mansards, 2019. , ©2019. - 140, [1] lpp. ; 20 cm. - Par sirreālisma un avangarda
dzejnieci dēvētā Velta Sniķere ilgi uzskatījusi, ka latviešu tautasdziesmas nevar
un nevajag tulkot, līdz nākusi pie atziņas, ka tas ir iespējams, ja seko
augstvērtīgas dzejas tulkošanas principiem. Tulkojumā ir saglabāts dainu tekstu
daudzslāņainais filozofiskais dziļums. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā,
tulkots no latviešu valodas. - Ziņas par atdzejotāju Veltu Sniķeri: 136.-[139.] lpp.
ISBN 9789934877193.
Tautasdziesmas, latviešu - Tulkojumi angļu valodā

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
VIDES AIZSARDZĪBA
502.4

Spectacular Yellowstone and Grand Teton National Parks / edited by Letitia
Burns O'Connor, Dana Levy, Paul Vucetich ; essays by Charles R. Preston, Jim
Robbins ; other text by Susan Kraft, Letitia Burns O'Connor, Lee Whittlesey ;
principal photographers, Paul Chesley ... [et al.]. - [Fairfield, Conn.] : Hugh Lauter
Levin Associates, 2007. - 132 p. : chiefly col. ill. ; 31 x 41 cm. - Publisher on jacket
appears as: Universe Publishing, New York, NY.
Contents: Nature’s Boundaries: The Greater Yellowstone Ecosystem /
Charles R. Preston. Grand Tour of “Wonderland”, Yellowstone National Park /
Susan Kraft and Letitia Burns O’Connor. Mammoth Hot Springs: North Entrance:
Through the Paradise Valley to Livingston, Montana / Susan Kraft and Letitia
Burns O’Connor. The Geyser Basins: West Entrance: From Stage Coach to
Snowmobile / Susan Kraft and Letitia Burns O’Connor. Grand Canyon of the
Yellowstone: Waterfall Discoveries / Lee Whittlesey. Lamar Valley: Northeast
Entrance: Through “America’s Serengeti” to the Beartooth Highway ; East
Entrance: To Cody, Wyoming, Wild Bill’s Western Gateway / Susan Kraft and
Letitia Burns O’Connor. Yellowstone Lake / Susan Kraft and Letitia Burns
O’Connor. Grand Teton National Park / Letitia Burns O’Connor. Elements of the
Greater Yellowstone Ecosystem / Jim Robbins.
ISBN 9780789399946.
Nacionālie parki un rezervāti - Amerikas Savienotās Valstis.
Yellowstone National Park (Amerikas Savienotās Valstis) - Pictorial works.
Grand Teton National Park (Wyo ) - Pictorial works.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
615.8

Bredšovs, Džons. Atgriešanās pie sevis : sava iekšējā bērna atgūšana un
dziedēšana / Džons Bredšovs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča ; vāka
dizaina autore Ilze Isaka ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 368 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. Bibliogrāfija: 366.-368. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Vai citi jūs uzskata par
veiksminieku, taču dvēselē jūtaties kā liels bērns? Vai cenšaties būt mīlošs tēvs vai
māte, tomēr pārlieku bieži tik ļoti zaudējat savaldīšanos, ka ģimenes locekļi ir
sāpināti un aizvainoti? Vai alkstat pēc tuvības, bet dažkārt prātojat, vai maz ir vērts
tās dēļ pūlēties? Ja bieži izjūtat kaut ko no iepriekš minētā, iespējams, jūs ciešat
no apslēptām, taču postošām sāpjpilnas bērnības sekām un nesat sevī "ievainotu
iekšējo bērnu", kurš izmisīgi lūdz pēc uzmanības un dziedināšanas. Šajā darbā
Džons Bredšovs stāsta, kā iemācīties lolot šo iekšējo bērnu, dāvājot sev tās vecāku
rūpes, kuras jums bija vajadzīgas un pēc kurām ilgojāties. Soli pa solim izpētot
katrā attīstības stadijā neiegūto, var tikt vaļā no postošo ģimenes modeļu
uzliktajiem ierobežojumiem un lomām un sākt brīvi dzīvot tagadnē. Oriģinālnosaukums: Homecoming.
ISBN 9789934080883.

INŽENIERZINĀTNES. TEHNISKĀS ZINĀTNES
621

EVODRAIN drenāžas sistēma : katalogs un tehniskā informācija / SIA
"EVOPIPES". - Jelgava : SIA "EVOPIPES", 2018. - 216 lpp. : ilustrācijas. - Uz vāka

arī: ID:KA. DR. LV-2-2V.17.
Drenāžas caurules. Baseini (hidroloģija). Drenāža.
621.39(474.3)(0 Kļaviņš, Inārs. Rīgas radiorūpnīca laikmeta griežos : Rīgas radiorūpnīcai 90 :
91)
1928.-2018. / Inārs Kļaviņš ; redaktore Ilze Raipule ; vāka dizains: Arta
Muceniece ; diagrammas: Juris Čerkovskis ; ievada autors Arnolds Auziņš. - Rīga :
RaKa, 2018. , ©2018. - 448 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti,
tabulas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 422.-423. lpp. un personu rādītājs: 428.-448. lpp.
- "Rīgas radiorūpnīca laikmeta griežos" ir ceturtā grāmata, kas veidota apkopojot
un papildinot informāciju, kas apskatīta trīs iepriekšējos izdevumos ar
nosaukumu "Rīgas radiorūpnīcas tapšana un izaugsme". Tas ir plašāks stāsts par
bijušajiem radiorūpnīcas darbiniekiem, par viņu pašaizliedzīgo darbu. Grāmatā
sniegta vispusīga informācija par konstruktoru biroju Orbīta, Rīgas
elektromehānisko rūpnīcu un Rīgas radiorūpnīcas Radiomezglu ceha filiāli –
Kandavas radiorūpnīcu. Darbs veltīts Latvijas simtgadei, Rīgas radiorūpnīcas
dibināšanas 90. gadadienai un Kandavas radiorūpnīcas 55. gadadienai. Pirmizdevums: Rīgas radiorūpnīcas tapšana un izaugsme. - Teksts latviešu
valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā. - Fotomateriāli: Ieva Aprāne, Ilga
Bruža, Gerts Veinreihs - Ā. Leibovica mazdēls, Aleksandrs Grepers, Edīte
Dreimane, Dzintars Lasis, Ilze Liepiņa, Lauris Malnačs, Latvijas Valsts
kinofotofono dokumentu arhīvs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, RRR
darbinieku personīgās kolekcijas.
ISBN 9789984463834.
LAUKSAIMNIECĪBAS MELIORĀCIJA
631.6

Kļaviņš, Uldis. Meliorācija : mācību līdzeklis / U. Kļaviņš, R. Sudārs ; Latvijas
Lauksaimniecības universitāte. Vides un ūdenssaimniecības katedra. - Atkārtots,
papildināts trešais izdevums. - Jelgava : LLU, 2016. - 240 lpp. : ilustrācijas, plāni,
tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 238.-239. lpp. - Mācību līdzeklī secīgi kursa
projekta izstrādāšanas gaitai apskatīti novadošā tīkla, hidroloģisko norobežotāju
un detālā nosusināšanas tīkla vaļējo grāvju un drenāžas ierīkošanas jautājumi.
Apskatīti caurteku, tiltu un citu būvju projektēšanas principi un atkārtoti
pielietojamo tipveida projektu piesaistes kārtība. Dotas aprēķinu sakarības un
atsevišķu aprēķinu piemēri, darbu apjomu sastādīšanas kārtība, būvdarbu tāmes
piemērs.
ISBN 9789984482378.
Zemes meliorācija - Mācību līdzekļi.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
ARHITEKTŪRA
726(474.3)

726(474.3)

72(474)(091)

Grosmane, Elita. Rīgas Doms : arhitektūras un mākslas vērtības / teksta autore
Elita Grosmane. - [Rīga] : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts,
[2014]. - 48 lpp. : il., plāni ; 24 cm. - (Rīgas mākslas un arhitektūras pieminekļi). Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934847103.
Grosmane, Elita. Riga Dom Cathedral : treasures of architecture and art / text:
Elita Grosmane ; English translator: Stella Pelše. - [Riga] : Institute of Art History
of the Latvian Academy of Art, [2014]. - 48 lpp. : il., plāni ; 24 cm. - (Monuments
of art and architecture in Riga).
ISBN 9789934847110.
Baznīcas rotājumi un ornamenti - Latvija - Rīga. Luterāņu baznīca - Latvija Rīga. Luterāņu baznīcu ēkas - Latvija - Rīga.
Visiting Neighbours : =100 treasures of Estonia, Latvia and Lithuania = Eesti, Läti
ja Leedu 100 aaret = Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 100 dārgumi = 100 Estijos,
Latvijos ir Lietuvos kultūros paveldo vertybių / authors of texts: Aistė Bimbirytė-

Mackevičienė, Janis Zilgalvis, Siim Raie, Triin Reidla ; translation: Kristjan Teder,
Madli Kullaste [un vēl 2 tulkotāji] ; editing: Carolin Pihlap, Janis Zilgalvis, Nijolė
Bitinienė [un vēl 3 redaktori] ; designer: Tuuli Aule. - Tallinn : National Heritage
Board of Republic of Estonia, 2018. - Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda. - 205,
[3] lpp. : ilustrācijas, karte ; 31 cm. - Teksts paralēli angļu, igauņu, latviešu un
lietuviešu valodā. - This book is the joint initiative of and part of the cooperation
between the National Heritage Board of Republic of Estonia, the National
Heritage Board of Latvia and the Department of Cultural Heritage under the
Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.
ISBN 9789949729302.
Kultūras mantojums - Baltija.
Baltija - Kultūras vēsture. Baltija - Celtnes,
būves utt.
FOTOGRĀFIJA. KINEMATOGRĀFIJA
77(474.3)

Ķeguma novads / [ievadvārdi]: Raivis Ūzuls, Kristaps Rūde, Āris Žīgurs ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva ; Ingus Feldmanis, grafiskais noformējums. - Rīga :
Jumava, 2018. , ©2018. - 96 nenumurētas lpp. : fotogrāfijas ; 23 x 25 cm. - Ķeguma
novads ir īpašs ar skaistām ainavām, ar bagātu vēsturi un ievērojamiem
novadniekiem. Fotoalbumā iekļauti 20 autoru darbi, kas iemūžināti vairāk kā simts
fotogrāfijās, atspoguļojot gleznaino Ķeguma novadu Daugavas krastos. Fotogrāfi: Aigars Jansons, Diāna Kārkliņa, Marija Kārkliņa, Māris Kārkliņš, Jānis
Kolužs, Rolands Kozulis, Dainis Krauja, Mārtiņš Laģis, Liene Lazdiņa, Valentīns
Pastars, Ilze Puriņa, Rihards Puriņš, Ēriks Rācenis, Raitis Ritums, Kristaps Rūde,
Anita Saka, Kristaps Selga, Kintija Sparāne, Santa Veinberga.
ISBN 9789934203008.
SKATUVES MĀKSLA. TEĀTRIS. TEĀTRA ZINĀTNE
792(474.3)(092)

Radzobe, Silvija. 100 izcili Latvijas aktieri / sastādītāja un zinātniskā redaktore
Dr.habil.art. Silvija Radzobe ; redkolēģija: Dr.philol. Gunārs Bībers, Dr.philol. Lūle
Epnere, Dr.art. Ramūne Marcinkevičūte, Dr.art. Zane Radzobe, Dr.art. Inga Sindi,
Dr.art. Ingrīda Vilkārse ; recenzenti: Dr.art. Baiba Tjarve, Dr.habil.philol. Benedikts
Kalnačs ; redaktores: Ieva Zarāne, Ruta Puriņa ; dizains: Baiba Lazdiņa. – [Rīga] :
LU Akadēmiskais apgāds, 2018. , ©2018. – 1.-511.lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27
cm. – Bibliogrāfija rakstu beigās. – Pirmo reizi Latvijā tapis oriģināls darbs, kas
izseko aktiermākslas attīstību visā latviešu teātra pastāvēšanas laikā. Portretu
autori – 22 latviešu teātra zinātnieki/kritiķi, kuri pārstāv visas paaudzes. Autori
raksturo aktieru personības, kā arī noskaidro viņu daiļrades savdabības “formulu”,
neslēpjot pretrunas un dzīves sarežģītos līkločus. Grāmatā raksturota visu lielāko
Latvijas teātru režijas specifika, kā arī laikmets, kurā dzīvoja un strādāja aktieri.
Pirmo reizi Latvijā tik principiāli raksturota aktiermāksla kā padomju, tā nacistu
okupācijas apstākļos, līdz ar to pētījums iegūst kultūrvēsturisku nozīmi. Izvēlēto
aktieru loks ietver kā mūsdienu skatuves māksliniekus, tā to paaudžu pārstāvjus,
kas 19. gadsimtā dibināja latviešu profesionālo teātri. Vienā izdevumā satiekas
Ādolfs Alunāns, Dace Akmentiņa, Elza Radziņa, Žanis Katlaps, Vija Artmane, Lilija
Štengele, Aleksandrs Bojarskis, Vilis Daudziņš, Juris Žagars, Gundars Āboliņš,
Harijs Liepiņš, Jēkabs Duburs, Dainis Grūbe, Ilze Ķuzule-Skrastiņa un daudzi citi.
1.daļa. Alma Ābele – Tālivaldis Lasmanis.
ISBN 9789934183904.

792(474.3)(092)

Radzobe, Silvija. 100 izcili Latvijas aktieri / sastādītāja un zinātniskā redaktore
Dr.habil.art. Silvija Radzobe ; redkolēģija: Dr.philol. Gunārs Bībers, Dr.philol. Lūle
Epnere, Dr.art. Ramūne Marcinkevičūte, Dr.art. Zane Radzobe, Dr.art. Inga Sindi,
Dr.art. Ingrīda Vilkārse ; recenzenti: Dr.art. Baiba Tjarve, Dr.habil.philol. Benedikts
Kalnačs ; redaktores: Ieva Zarāne, Ruta Puriņa ; dizains: Baiba Lazdiņa. - [Rīga] :
LU Akadēmiskais apgāds, 2018. , ©2018. - 522.-1015.lpp. : ilustrācijas, portreti ;

27 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. . - Personu rādītājs: 992.-1014.lpp. - Pirmo
reizi Latvijā tapis oriģināls darbs, kas izseko aktiermākslas attīstību visā latviešu
teātra pastāvēšanas laikā. Portretu autori – 22 latviešu teātra zinātnieki/kritiķi,
kuri pārstāv visas paaudzes. Autori raksturo aktieru personības, kā arī noskaidro
viņu daiļrades savdabības "formulu", neslēpjot pretrunas un dzīves sarežģītos
līkločus. Grāmatā raksturota visu lielāko Latvijas teātru režijas specifika, kā arī
laikmets, kurā dzīvoja un strādāja aktieri. Pirmo reizi Latvijā tik principiāli
raksturota aktiermāksla kā padomju, tā nacistu okupācijas apstākļos, līdz ar to
pētījums iegūst kultūrvēsturisku nozīmi. Izvēlēto aktieru loks ietver kā mūsdienu
skatuves māksliniekus, tā to paaudžu pārstāvjus, kas 19. gadsimtā dibināja
latviešu profesionālo teātri. Vienā izdevumā satiekas Ādolfs Alunāns, Dace
Akmentiņa, Elza Radziņa, Žanis Katlaps, Vija Artmane, Lilija Štengele, Aleksandrs
Bojarskis, Vilis Daudziņš, Juris Žagars, Gundars Āboliņš, Harijs Liepiņš, Jēkabs
Duburs,
Dainis
Grūbe,
Ilze
Ķuzule-Skrastiņa
un
daudzi
citi.
2.daļa. Marija Leiko - Gustavs Žibalts.
ISBN 9789934183904.
SARĪKOJUMI. DEJAS
793.8(=174)

Latvijas baleta un dejas enciklopēdija / Gunta Bāliņa ; līdzautori: Ramona
Galkina, Regīna Kaupuža ; zinātniskie recenzenti: Dr.paed. Sandra Vītola, Dr.paed.
Inga Gaile ; māksliniece Ieva Upmace ; literārā redaktore Lauma MellēnaBartkeviča ; kopsavilkums angļu valodā: Dr.art. Lauma Mellēna-Bartkeviča, Diāna
Manceviča ; kopsavilkums krievu valodā: Nadežda Mileiko, Leonīds Kotovičs. Rīga : Ulma, 2018. , ©2018. - 799 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. Bibliogrāfija: 763.-764. lpp. - Latvijas baleta un dejas enciklopēdija sniedz ziņas
par 900 personālijām - baletdejotājiem, premjeriem, solistiem un kordebaleta
māksliniekiem, kā arī horeogrāfiem, pedagogiem, komponistiem, scenogrāfiem,
kostīmu māksliniekiem, koncertmeistariem un diriģentiem - un viņu devumu
dejas attīstībā Latvijā. Pirmoreiz apkopots profesionālās laikmetīgās dejas,
skatuviskās tautas dejas un citu pazīstamāko dejas žanru horeogrāfu, pedagogu,
dejotāju, dejas vēsturnieku, kritiķu, fotogrāfu u.c. ieguldījums Latvijas dejas
mākslā. Enciklopēdijas otrā daļa veltīta dejas vēsturei, sniedzot ziņas par Rīgā un
Liepājā tapušajiem baleta iestudējumiem, par Latvijā notiekošajiem baleta un
laikmetīgās dejas festivāliem un konkursiem, nozarē piešķirtajiem apbalvojumiem
un profesionālo dejas izglītību. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un
krievu valodā. - Monogrāfijā biogrāfisko un vēsturisko faktu apkopojumam
izmantotas Ijas Bites un Erika Tivuma publikācijas.
ISBN 9789934881503.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
811.174’374’37
3

Ilustrētā svešvārdu vārdnīca : ap 32000 šķirkļu un 2500 attēlu / sastādītājas:
Indra Andersone, Dzintra Dāvidsone, Aina Cebura [un vēl 6 sastādītājas] ; vāku
veidojis Uldis Baltutis ; redaktore Aina Cebura. - Rīga : Avots, [2019]. - 954, [2]
lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [955.-956.] lpp. - Vārdnīcā ievietots ap
32 000 citvalodu cilmes vārdu un terminoloģisku vārdkopu, kas sastopami
periodiskajos izdevumos, populārzinātniskajā, politiskajā, ekonomiskajā
literatūrā, radio un televīzijā, kā arī daiļliteratūrā. Īsi skaidrota vārdu etimoloģija
un nozīme, izmantojot galvenokārt vēsturiski semantisko etimoloģizācijas
metodi. Līdzās zināmām leksikas vienībām vārdnīcā ievietoti jaunāko citvalodu

811.174’25

cilmes vārdu skaidrojumi. Vārdnīcas sastādīšanā izmantotas līdz šim publicētas
vārdnīcas un enciklopēdijas, kā arī citu valstu leksikogrāfiskie avoti. Pielikumā
ievietoti citvalodu vārdi un teicieni oriģinālrakstībā. - Sastādītājas arī: Ilze
Čerņevska, Inta Kalniņa, Dina Nātiņa, Ruta Puriņa, Inna Vaitmane, Larisa Vjatere.
ISBN 9789934534485.
Reformācija un valoda / Dr.phil. V. Tēraudkalna un Dr.habil.philol. A. Veisberga
redakcijā ; Māra Sīmansona vāka dizains ; redaktores: Ieva Jansone (latviešu
val[oda]), Regīna Jozauska (angļu val[oda]). - Rīga : Zinātne, [2018]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 126 lpp. ; 24 cm. - (Valsts valodas komisijas raksti
; 9. sējums). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un dažu rakstu beigās. - Krājumā
apkopoti Valsts valodas komisijas sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Latvijas
Bībeles biedrību rīkotās starptautiskās konferences "Reformācija, valoda,
kultūra" materiāli. Konference notika Rīgas pilī 2017. gada 19. maijā, un tajā ar
referātiem uzstājās Vācijas, Igaunijas un Latvijas speciālisti – valodnieki,
vēsturnieki, kulturologi, teoloģijas speciālisti. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkumi angļu valodā, viens raksts angļu valodā ar kopsavilkumu latviešu
valodā.
Saturs : Feminisma hermeneitika kā Reformācijas blakusprodukts / Ņikita
Andrejevs ; "...redit et virtus, redeunt nunc aurea rursus secula...": Reformācijas
gadsimts kā antīkās kultūras ideālu iesakņošanās laiks Latvijā / Gita Bērziņa,
Brigita Cīrule ; Reformācijas rosinātie terminoloģijas meklējumi latviešu valodā /
Māris Baltiņš ; Latvijas tulkojumzinātnieki par Reformācijas idejām tulkojumos /
Jānis Sīlis ; Jaunās Derības oriģinālteksta zinātniski kritisko izdevumu vēsture un
ekseģēzes metodikas attīstība / Ralfs Kokins ; Diskursīvais nošķīrums
"luterānisms - katolicisms" latviešu klerikāli un nacionāli konservatīvajā presē
(1920-1934) / Vladislavs Malahovskis ; Defining the Spirit of Reformation - s
Clash in the Estonian Lutheran Church during the 400th Celebrations of
Reformation in 1924 (Definējot reformācijas garu: uzskatu sadursmes Igaunijas
ev. lut. baznīcā reformācijas četrsimtgades svinību laikā 1924.gadā) / Priit
Rohtmets (Prīts Rohtmetss) ; Tulkošanas tendences un iezīmes Reformācijas
ietekmē latviešu valodā /Andrejs Veisbergs.
ISBN 9789934549632.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
908(474.3)

Cesvaines grāmata / sakārtotāja, redaktore Sanita Dāboliņa ; konsultantes: Dace
Zvirgzdiņa, Ilga Holste ; māksliniece Linda Prātniece. - Cesvaine : Cesvaines
kultūras veicināšanas biedrība, 2018. - [Rīga] : PNB Print. , ©2018. - 848 lpp., 32
nenumurētas krāsainas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 31 cm + 1
pielikums (10 nenumurētas lpp.). - Personu rādītājs: 804.-832. lpp. . Bibliogrāfija šķirkļu beigās. - "Cesvaines grāmata" ir daudzu autoru kopdarbs un
turpina iepriekšējās desmitgadēs veikto novadpētniecības darbu un Cesvaines
novada dzīves dokumentēšanu. Tas ir izdevums, kurā tiek dokumentēta novada
vēsture saistībā ar apkārtējo pasauli, publicēti pētījumi, dokumenti, atmiņas,
melnbaltas un krāsainas fotogrāfijas. Cesvainieši no sava skatpunkta aplūko arī
visai Latvijai un Eiropai būtiskus notikumus, atklāj vēl neizzinātas vēstures
lappuses, savukārt Cesvaines notikumi iekļaujas pasaules kontekstā, savienojot
gadsimtus, valstis un kontinentus. Cesvaines grāmatas leļļu burtnīcā iekļauta
zīmola "Claudia" papīra lelle Līga no Cesvaines novada. - Pielikumā: "Cesvaines
grāmatas IV" leļļu burtnīca / tērpu māksliniece Iveta Fūrmane ; redaktore Elita
Priedīte.
IV.

908(474.3)

908(474.3)

908(474.3)

Saturā: Mantojums ; Muižnieku dzimtu pēdas ; Reliģiskā dzīve ; Mūzika un
mūziķi ; Rakstniecība: Augusts Saulietis. Aleksandrs Plensners. Osvalds Lācis.
Andris Priedītis ; Teātris un kino ; Skolas, skolēni un skolotāji ; Pagastu dzīve,
pašvaldība, sabiedriskās organizācijas ; Veselības aizsardzība, mediķi ; Uzņēmēji,
uzņēmumi, to darbinieki ; Ģimeņu, dzimtu un māju stāsti.
ISBN 9789934872228.
Cesvainieši / Ilgas Holstes un Sanitas Dāboliņas sakārtojums ; redaktore Sanita
Dāboliņa ; vāka dizaina autore Paija Kurtiša. - [Cesvaine] : Cesvaines kultūras
veicināšanas biedrība, 2009 (Madonas poligrāfists). - 528 lpp. : ilustrācijas ; 31
cm. - Grāmata ir daudzu autoru kopdarbs un turpina iepriekšējās desmitgadēs
veikto novadpētniecības darbu un Cesvaines novada dzīves dokumentēšanu. Tas
ir izdevums, kurā tiek dokumentēta novada vēsture saistībā ar apkārtējo pasauli,
publicēti pētījumi, dokumenti, atmiņas, melnbaltas un krāsainas fotogrāfijas.
Pirmās divas grāmatas iznāca ar nosaukumu "Cesvaines grāmata". Iespējams,
trešajai grāmatai dodot nosaukumu "Cesvainieši", mazliet sajaukts sākotnēji
skaidrais priekšstats par grāmatu secību. Taču, lai kā to nosauktu, tautā dzīvo
sava, loģiska grāmatu numerācija, un šī grāmata tiek uztverta kā trešā Cesvaines
grāmata.
ISBN 9789984398389. . - ISBN 9789984398289.
Mellupe, Anita. Ar Olaini sirdī : novadnieku pieredzētais un dzimtas atmiņā
glabātais / Anita Mellupe ; konsultanti: Rita Zelča, Ārija Streļča, Inta Purviņa [un
vēl 12 konsultanti] ; grāmatas māksliniece Vanda Voiciša ; Olaines novada
pašvaldība. - [Ķekava] : Lasītava, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2018. - 453, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 x 23 cm. - Katrai
pilsētai, novadam vai pagastam ir savi stāsti. Katrai vietai - savi varoņi un
laikmeta liecinieki. Pirms pusgadsimta Olainē - jaunajā pilsētā - saplūda spēki, ko
šodienas terminoloģijā dēvē par cilvēkresursiem. Vairums no viņiem palika
uzticīgi gan savai vietai, gan vērtību ideāliem. Šī grāmata ir sava veida
emocionālā enciklopēdija, kurā ikviena lapaspuse atklāj kāda olainieša dzīves
ceļu, veidojot Olaines vēsturi. Grāmatas autore Anita Mellupe uzsver, ka šajā
grāmatā ikviens var satikt arī sevi: "Lai gan novadnieku dzīve katram aizrit savā
tempā un pārvarot individuālus šķēršļus, dzīvesstāsti ir kā strauti: saplūst vienā
upē, kuras krastos atmiņa izgaismo daudz radniecisku ainu. Olainieši ir bagāti ar
savu vienkāršo un darbīgo dzīvesveidu - viņi ieradās šajā vietā, lai celtu un
strādātu, nevis tukši runātu, zīmētos vai dzīvotu uz kāda cita rēķina. Par to vēsta
šī grāmata, kura nav lasāma steigā". - Grāmatas manuskriptā fiksētie dati un
fakti attiecināmi uz 2018. gada sākumu. . - Grāmatā izmantotas Anitas Mellupes
portretu, ainavu un reportāžu foto. Fotogrāfijas un dokumenti no grāmatu
varoņu personiskajiem arhīviem. . - Konsultanti arī: Ritma Andersone, Rasma
Brikmane, Anastasija Kargapoļceva, Silvija Tiščenko, Uldis Kauliņš, Mārīte Zaube,
Māris Ribickis, Aija Jankava, Irēna Salmane, Ārija Spuņģe, Brigita Strazda, Mārīte
Rūja. . - Personu rādītājs: 452.-453. lpp.
ISBN 9789934872839.
Mitāne, Ilze. Mazsalacas novads : ceļvedis = guide / Ilze Mitāne ; tulkojums
[angļu valodā]: Aija Abene, Ilze Kreišmane ; fotogrāfi: Ilze Mitāne, Anete Gluha,
Valters Mitāns, Spodra Purviņa ; vāka grafiskā noformējuma autors Ivars Vimba.
- [Rīga] : Jumava, 2016. - 55, [1] lpp. : ilustrācijas, karte ; 23 cm. - Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā. - "Grāmatā izmantoti Mazsalacas Novada muzeja un
Daiņa Goldes privātkolekcijas materiāli" -- titullapas 2. pusē. . - "Fotoceļvedis ir
veltījums Mazsalacai 90 gadu jubilejā 2018. gadā" -- titullapas 2. pusē.
Saturā: Mazsalacas novads - mazs novads ar lielu atbalsi. Vēsture. Salaca.
Salacas tilts. Līgojošais jeb trošu tilts. Āža jeb Prāmja krogs. Skaņaiskalns.
Skaņākalna dabas parks. Valtenberģu muiža un tās komplekss. Valtenberģu
muižas parks. Lībiešu pilskalns. Mazsalacas novada muzejs. Valters Hirte. Skolas.

908(474.3)

Svētās Annas baznīca. Baptistu baznīca. Pareizticīgo baznīca. Mazsalacas
adventistu baznīca. Piemiņas akmens represētajiem. Varoņu birzs. Kritušo
igauņu karavīru piemiņas vieta. Skulptūra Bruno Klainem. Mazsalacas kapsēta un
kapliča. Ceipu upurozols. Tradīcijas un svētki. Sēļu pagasts. Ramatas pagasts.
Skaņkalnes pagasts.
ISBN 9789934119309.
Vanaga, Lilita. Salaspils novads : gadsimtu hronoloģija 9.g.t.pr.Kr.-21.gs. / Lilita
Vanaga ; [recenzenti: Daina Bleiere, Guntis Zemītis ; atbildīgā par izdevumu
Lolita Trukšāne ; literārā redaktore Anastasija Brice ; māksliniece Dita Pence ;
tulkotājs Jānis Vanags ; angļu valodas redaktore Antra Legzdiņa]. - Salaspils :
Salaspils novada dome, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 286 lpp. : faksimili,
ilustrācijas, kartes, portreti ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 274.-277. lpp. - Salaspils
novadam, kur konstatēta senākā cilvēku dzīvesvieta Latvijas teritorijā, ir īpaša
vieta Latvijas vēsturē. Pie Daugavas ūdensceļa uzplauka tirdzniecība, saskārās
dažādi etnosi, sadūrās reliģiskās un politiskās intereses. Vēsturnieces Lilitas
Vanagas grāmatā aplūkota Salaspils novada vēsturiskā attīstība sākot no pirmo
iedzīvotāju ienākšanas brīža 9. g.t. pr. Kr. līdz mūsu dienām. Izmantoti gan
vēstures avoti, gan pētījumi, kas saistīti ar novada vēsturi. Grāmata veidota pēc
hronoloģiskā principa - parādot notikumus no vissenākajiem laikiem līdz mūsu
dienām. Novada vēsture skatīta Latvijas vēstures kontekstā, kas padara to
saprotamu. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums un attēlu nosaukumi arī angļu
valodā. - "Salaspilij - 825" -- prettitullapā.
ISBN 9789984492766.

ĢEOGRĀFIJA
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VĒSTURE

Sils, Harijs. Pamests Vjetnamā / Harijs Sils ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ;
Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; foto: Jānis Indriks, Harijs Sils,
Visvaldis Šteinbergs. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 127, [1] lpp., 32
nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 20 cm. - (Aiz apvāršņa).
- 2017. gada jūnijā uz Vjetnamu dodas 7 ceļotāji, kuru mērķis ir no Laokajas uz
Rīgu atgādāt atpakaļ autoekspedīcijas "Rīga–Melburna" automašīnu - pārbūvētu
"ugunsdzēsēju" Mercedes Benz 1113, kas pirms gandrīz astoņiem gadiem
pamests pie Vjetnamas robežpārejas punkta. Tas nav viegls uzdevums, jo
mašīnai pēc astoņu gadu stāvēšanas tropiskā klimatā ir nepieciešami nopietni
remontdarbi, bez tam, tā ir iestrēgusi starp Ķīnu un Vjetnamu, kurās iebraucot, ir
jānokārto speciālas atļaujas, kas ir ļoti sarežģīts, dārgs un laikietilpīgs process.
Vai izdosies šī gandrīz "neiespējamā misija"? Par tālā un neprognozējamā
ceļojuma norisi stāstīts šajā Harija Sila grāmatā.
ISBN 9789934203169.
Desgraupes, Patrick. Iceland / photographs by Patrick Desgraupes ; essays by
Einar Már Jónsson and Guillaume Cannat. - English-language ed. - New York :
Harry N. Abrams, 2005. - 179 p. : chiefly col. ill., map. ; 30 cm. - Includes
bibliographical references and index. - Includes index.
Contents: Iceland, man and nature ; Portfolio ; The regions of Iceland.
ISBN 0810959488.
Īslande - Pictorial works.
Geographica : world atlas & encyclopedia / general editor Ray Hudson. Updated ed. - [Köln] : H.F. Ullmann, 2008. - xxi, 610 lpp. : ilustrācijas, kartes. Ietver rādītāju (482.-610. lpp.).
ISBN 9783833141256.
Ģeogrāfija.

94(474.3)

Nevardarbīgā pretošanās : Latvijas pieredze : rakstu, dokumentu un atmiņu
krājums, veltīts Barikāžu atceres 15. gadadienai / [Tālava Jundža un Renāra Zaļā
redakcijā] ; Latvijas Zinātņu akadēmija, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība. Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006. - 254, [1] lpp. : faks. ; 24 cm. - Ietver
bibliogrāfiju (rakstu beigās).
ISBN 9799984010433. . - ISBN
9984010430.
Nevardarbība - Latvija - Avoti.
Latvija - Vēsture - Barikāžu
laiks, 1991 - Avoti. Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991 - Avoti.
Latvija - Vēsture - Trešā Atmoda, 1987-1991 - Avoti.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
821.174-94

821.174-94

821.174-3

Aizstrauts, Edgars. Pirmā kilometrā : izdzīvot un sadzīvot / Edgars Aizstrauts ;
sastādītāji: Inese Aizstrauta, Dace Aizstrauta ; literārās redaktores: Eleonora
Tjarve, Agnese Biteniece ; māksliniece Iveta Bambere ; Edgara Aizstrauta
zīmējumi ; priekšvārds: Dr.hist. Guntis Zemītis. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2018. Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 71 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - E.
Aizstrauta atmiņu krājums, kuru papildina autora zīmējumi, vēstī par piedzīvoto
filtrācijas nometnē Vorkutā 1945.-1946. gadā. Tas veltīts mazbērniem. Sagaidot
Latvijas simtgadi un pieminot paša E. Aizstrauta simto dzimšanas dienu, autora
ģimene nolēmusi izdot šo atmiņu krājumu. E. Aizstrauts bija padomju
ieslodzījuma nometnē Vorkutā - vairāk nekā 2000 km attālumā no dzimtās
Slokas. E. Aizstrauts pēc atgriešanās Latvijā pierakstīja savas atmiņas un
pārdomas, papildināja tās ar asprātīgiem zīmējumiem. Viņš dalījās savos atmiņu
stāstos ar piederīgajiem un draugiem, jo ticēja, ka tikai neaizmirstot savu
pagātni, mēs varam mainīt nākotni. Grāmatā iekļauts ne tikai filtrācijas
nometnes dzīves apstākļu un ikdienas rutīnas apraksts, bet arī tolaik aptuveni 28
gadus veca vīrieša pārdomas par dzīves jēgu un vērtībām. Autors lasītājam
ilustrē, ka zināšanas un prasmes ir vienīgais, ko cilvēkam nevar atņemt, un
izdzīvot palīdz spēja tās radoši izmantot īstajā brīdī.
ISBN 9789934573040.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Bauere, Inguna. Jānis Lūsēns Trešais / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains
; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC ; Izklaides producentu grupa 7,
[2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 326 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. Jānis Lūsēns trešais, kā nojaušams, ir Jānis Lūsēns trešajā paaudzē - Latvijā labi
pazīstams komponists, radoša, daudzšķautnaina, ļoti vīrišķīga un, protams, arī
sarežģīta personība. Lai gan sacerējis daudz brīnišķīgas, dvēseliski izjustas
mūzikas, kas tautā tiek ļoti mīlēta, pats saka, ka "komponistu būšanu" nevajagot
romantizēt, jo tas esot tāds pats darbs kā visi citi. Iedvesmu viņš negaida, bet
strādā. Ārējais tēls var maldināt. Kādam Lūsēns šķiet skarbs, citam augstprātīgs
vai pārāk tiešs. Tomēr dziļākajā būtībā Jānis ir romantiķis, kurš priecājas par
vienkāršām, katram latvietim mīļām lietām - klusiem ezera ūdeņiem, košiem
saulrietiem un pļavu puķēm, zvaniņu skaņām un Ziemsvētkiem. - Vāka
noformējumam izmantots Artūra Kondrāta foto.
ISBN 9789934079436.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Darbiņa Epnere, Alda. Klejojumu gadi : pieci stāsti par Sāras Rū ciltskoku / Alda
Darbiņa Epnere ; vāka zīmējuma autore Lūcija Epnere ; redaktore Māra Cielēna. –
Rīga : Lietusdārzs, 2019. – [Rīga] : Dardedze hologrāfija, SIA. , ©2019. – 117, [3]

lpp. – Grāmatā apkopoti stāsti, kuru tēli, tēmas, noskaņas veido vienotu
veselumu. Galvenā varone Sāra Rū, kuras ciltskoks ir daudz plašāks par
asinsradinieku kopu un kurā ir vieta ne tikai cilvēkiem, kādā stāstā tiek nodēvēta
par hipijmeiteni. Nav svarīgs viņas vecums, nav būtiskas pagātnes un mūsdienu
proporcijas viņas vēstījumā, galvenais ir hipiju gars – mīlestība pret visu dzīvo,
dzejiska dzīves uztvere, spēja saskatīt un radīt skaisto ikdienā.
ISBN 9789934576089.
Latviešu proza.
821.174-3

Deglavs, Augusts. Rīga : kultūrvēsturisks romāns / Augusts Deglavs ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums. - Rīga :
Jumava, 2019. , ©2019. - 629, [2] lpp. ; 21 cm. - Kultūrvēsturiskais romāns ir
apjomīgs laikmeta liecinieks: 19. gs. 60.–90. gadu Rīga, tās plašais sabiedrības
spektrs un, galvenais, jaunās latviešu inteliģences veidošanās un tās nozīmes
palielināšanās, pieaugot latviešu īpatsvaram lielpilsētā. Romānā rodam
apstiprinājumu, ka 19. gs. otrajā pusē notiek nacionālās pašapziņas paradigmu
maiņa: no folkloras, latviskās mentalitātes un dzīvesziņas apcirkņiem lauku vidē
tā mērķtiecīgi ietiecas pilsētvidē un turpina latviskās garamantas veidošanās
procesu jau sarežģītākos apstākļos - daudznacionālajā Rīgā. Darbā sastopam arī
plašu vēsturisku personību un reāliju galeriju. Romāns ir Rīgas un latviešu
kultūrvides panorāma, kas fascinē un ir vērtība arī 21. gadsimta Rīgas kopainā.
II sējums 2. daļa. Labākās famīlijas, 2. puse.
ISBN 9789934203046.
Vēsturiskā proza, latviešu.

821.174-3

Dimante, Inguna. Paslēptā dzīve : romāns / Inguna Dimante ; redaktore Dzintra
Zālīte ; foto Karīna Miezāja ; vāka mākslinieciskais noformējums Nataļja
Kugajevska. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - 221, [1] lpp. - (Vakara romāns ; 2
(236). - Kad vidusskolnieci Agnetu pamet Mareks, jo iemīlas viņas labākajā
draudzenē, meiteni no ieslīgšanas bezcerībā glābj iesaistīšanās vēsturiskā
projektā. Pilsētā, kurā Agneta dzīvo, atrodas sena ēka – Zīres bendes nams. Reiz
vakarā, klīstot viena, Agneta pamestajā namā redz cilvēku, bet apkārt virmo
maģiska tamburīna melodija. Kas ir noslēpumainais svešinieks un kāpēc kādā
mājoklī, kura īpašnieces hobijs ir atjaunot maskas pēc viduslaiku paraugiem,
Agnetai piepeši liekas, ka aiz kāda maskotā ietvara viņa redz dzīvas vīrieša acis,
sadzird elpu, sajūt pieskārienus? Vai šīs noslēpumainās parādības ir vienīgi vīzijas
meitenes galvā, raisījušās brīdī, kad viņa ir gatava no jauna iemīlēties? Un kā ar to
visu saistās grezns auskars, ko viņai iedāvina kāds mirstošs sirmgalvis?.
ISBN 9789934155697.
Latviešu romāni.

821.174-3

Einfelds, Jānis. Armagedona cikls : romāns / Jānis Einfelds ; redaktore Dace
Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 190,
[2] lpp. ; 22 cm. - Romāns reālistiskā manierē tēlo personības tapšanu padomju
okupācijas dziļās stagnācijas periodā, 1980. gados, īpaši regresīvā un represīvā
vidē - profskolā. Romāns sākas ar neizskaidrojamu slepkavību, ko cenšas
atšķetināt mūsdienu izmeklētāju grupa, kas dēvējas par Armagedona ciklu.
Izmeklēšanā atklājas divas personas - pulkvedis Vējš un dzejnieks Līdzenumu
Altajs, kuru savstarpējā saistība un saikne ar noziegumu Armagedona ciklam ir
jāpierāda.
ISBN 9789934546747.
Latviešu romāni.

821.174-94

Jēruma, Inga. Teātra bērni : tik bagāta, interesantiem notikumiem un cilvēkiem
pildīta dzīve ir teātra pasaulē! / Inga Jēruma ; Eduarda Groševa grāmatas un vāka
dizains ; redaktors Aldis Vēvers. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. – 313, [5] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. – Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. – Ideju uzrakstīt grāmatu par tiem, kuri kopš bērnības teātri

ir sajutuši ne tikai no skatītāju zāles puses, Inga Jēruma lolojusi jau sen. Pati
būdama šāds bērns, autore izvēlējās tikties ar cilvēkiem, kurus teātra gaisotne nav
tik ļoti savaldzinājusi, lai sevi ziedotu šai brīnišķīgajai, taču arī prasīgajai, pat
nežēlīgajai mākslai. Tā ir tapusi grāmata “Teātra bērni” – 27 personību
portretējumi. Tās ir visai drosmīgās atklāsmēs par to, kāda nozīme teātrim bijusi
bērnībā un joprojām ir vai arī, tieši pretēji, vairs nav pieaugušā cilvēka
patstāvīgajās gaitās. Starp viņiem – Harija Liepiņa un Mudītes Šneideres dēls,
Dinas Kuples meita un Zigurda Neimaņa meitas, Ēvalda Valtera un Veras Gribačas
dēls, Lūcijas Baumanes un Luija Šmita meita un mazmeita, Pētera Pētersona meita
un mazdēls.
ISBN 9789934081064.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
821.174-3

Judina, Dace. Lāsts : romāns / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains un
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. – Rīga : Latvijas
Mediji, 2019. – [Rīga] : “PNB” Print, SIA. , 2019. – 333, [3] lpp. : kartes ; 21 cm. –
(Izmeklē Anna Elizabete ; 10.). – Bibliogrāfija: [334.] lpp. – Nolēmuši turpmāk vairs
neiesaistīties politikā, pūčmājnieki sāk jaunu, skaistu dzīvi. Paklausot vecās
baroneses Annas Rozes ieteikumam, abi jaunie pāri – Anna Elizabete ar Miku
Kaķīti un Kārlis ar Ievu – dodas medusmēnesī uz Vec-Vilku muižu Latvijas un
Igaunijas pierobežā, taču gaidītās pēckāzu romantikas vietā saskaras ar zvērīgām
jaunas mākslinieces un pilskunga slepkavībām.
ISBN 9789934155871.
Detektīvromāni, latviešu.

821.174-1

Kikōne. Jūs kavējaties : dzeja, 2001-2006 / Kikōne ; sastādītāji: Aleksandrs Zapoļs
un Svens Kuzmins ; Svena Kuzmina pēcvārds. – [Rīga] : Orbīta, 2019. – [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 221, [1] lpp. : portrets ; 19 cm. – (Orbītas
bibliotēka). – Talantīgais latviešu dzejnieks un dramaturgs Kikōne (arī kikōne jeb
Edgars Mednis, 1984–2006) no dzīves aizgāja ļoti jauns – tikai 22 gadu vecumā.
Kikōnes rakstīšanas dotības novērtēja gan viņa paaudzes labākie literāti, gan
vecākās paaudzes kolēģi. Viņa unikālā eksperimentālā dzeja īsā laikā paspēja
atstāt paliekošu iespaidu uz Latvijas literatūru. Šajā izdevumā iekļauti apmēram
150 autora dzejoļi. – Teksts latviešu, krievu un latgaliešu rakstu valodā.
ISBN 9789934875359.
Latviešu dzeja. Latviešu dzeja (krievu valoda).
Latgaliešu dzeja.

821.174-3

Kuprišs, Andris. Berlīne : stāsti / Andris Kuprišs ; sastādītājs Aleksandrs Zapoļs ;
redaktore Laura Brokāne. – [Rīga] : Orbīta, 2019. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija.
, ©2019. – 145, [4] lpp. ; 19 cm. – (Orbītas bibliotēka). – Andris Kuprišs ir
rakstnieks, tulkotājs un “Prozas lasījumu” autors. Šis ir A. Kupriša pirmais krājums,
un tajā iekļauti 22 dažādu laika posmu stāsti – labākais no jau periodikā publicētā,
kā arī iepriekš publikai nerādīti oriģināldarbi, starp kuriem ir arī garstāsts
“Berlīne”.
ISBN 9789934875366.
Stāsti, latviešu.

821.174-3

Kuzmins, Svens. Hohma : romāns / Svens Kuzmins, teksts, grafikas un dizains ;
redaktore Gundega Blumberga. – Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. – 215,
[1] lpp. : faksimili ; 22 cm. – Romāna darbība risinās Hohmā – mazā, klusā piejūras
kūrortpilsētiņā Latvijas rietumos. Hohmas šķietami rāmā ikdiena, vēsture un
mitoloģija vijas kopā ar tās iemītnieku dzīvesstāstiem, atklājot to iekšējās
pretrunas, attiecību labirintus un gadiem ilgi glabātus noslēpumus. Hohmas stāsti
ir komiski, traģiski, brīžiem sirreāli, brīžiem absurdi, taču tos vieno gandrīz katram
provinces bērnam pazīstams konflikts: skumjas pēc dzimtās pilsētas un vienlaikus
vēlme uz visiem laikiem ar to pārraut saiknes – neatkarīgi no tā, vai tas patiešām
ir izdarāms, vai nav.
ISBN 9789934546761.
Latviešu romāni.

821.174-3

Lagzdiņa, Gunita. Ieraudzīt varavīksni : stāsti / Gunita Lagzdiņa ; atbildīgā
redaktore Līga Sīle ; vāka mākslinieciskā noformējuma autore Nataļja Kugajevska.
– Rīga : Latvijas Mediji, 2019. – Rīga : “Dardedze hologrāfija”, SIA. , 2019. – 318,
[2] lpp. – Gunita Lagzdiņa arī savā otrajā grāmatā septiņos stāstos šķetina
attiecību peripetijas. Uz spēles tiek likta draudzība un mīlestība, meli un
neuzticība. Likmes ir augstas. Cik tālu esam nosprauduši savas robežas? Vai mērķis
attaisno līdzekļus? Ko esam gatavi ziedot, lai būtu laimīgi, bet ko paturēt pie sevis,
lai nepadarītu nelaimīgu kādu citu? Vai, reiz apdedzinājušies, spējam uzticēties
otram? Un paši sev?. – “Ja dzīve piedāvā amerikāņu kalniņus, kāp iekšā!” – uz
grāmatas pirmā vāka un titullapā. . – Grāmatas nosaukumā pirmais vārds attēlots
ar mazo sākumburtu.
ISBN 9789934155864.
Latviešu proza. Stāsti,
latviešu.

821.174-3

Paukšs, Hermanis. Pele slazdā : romāns / Hermanis Paukšs ; Nataļjas Kugajevskas
vāka dizains. – Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. – Rēzekne : SIA “Latgales druka”. ,
©2019. – 207, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 3(237). – Agneses vecāki saņem izdevīgu
darba piedāvājumu ārzemēs, no kura nevēlas atteikties. Tikai kur atstāt savu
septiņpadsmit gadus veco meitu Agnesi? Lielas izvēles nav, protams, pie tēvoča
Rolfa, kurš slavens ar savu bardzību, noslēgtību, skopumu un pedantismu.
Agnesei būs vajadzīgs ilgs laiks, lai saprastu, ka patiesībā Rolfs ir gādīgs un mīļš,
un ka kādu dienu notiks negaidīts viņas un Rolfa dzīves pavērsiens…
ISBN 9789934155710.
Latviešu romāni.

821.174-94

Priverts, Rolands. Nebaidies ne no kā : kontrabandista dzīves stāsts / Rolands
Priverts. – Rīga : Liegra, 2019. , ©2019. – 207, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes
: ilustrācijas, portreti ; 21 cm. – Grāmata ir kontrabandista dzīves stāsts. Tas paliks
kā laikmeta dokuments, stāsts par vietu un laiku, kurā autoram bija lemts atrasties
un dzīvot. Citiem vārdiem sakot, tā ir stāsts par dzīvi ārpus sistēmas, ārpus
sabiedriskās morāles “kastes” un bieži vien arī ārpus likuma. Ar to pietiktu, lai kāds
apzinīgs cenzors norakstītu šo grāmatu kā nevēlamu vai pat bīstamu. Taču tas ir
autora stāsts par savu dzīvi un šādā nozīmē to var uzskatīt par autentisku laikmeta
liecību, kurai ir ne mazākas tiesības uz savu lasītāju un vietu Latvijas sociālajā
atmiņā kā jebkurai citai laikmeta liecībai.
ISBN 9789934572319.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

821.174-3

Pulvere, Ingrīda. Gribu apprecēties! : romāns / Ingrīda Pulvere ; redaktore Kate
Vītola ; mākslinieciskā noformējuma autors Rauls Liepiņš. – Rīga : Lietusdārzs,
2019. – Rīga. , 2019. – 190, [2] lpp. – Sintija (120-92-120, komentāri lieki) ir
skaistumkopšanas salona īpašniece, kam bagātīgas zināšanas sievietes
psiholoģijā, fizioloģijā, dvēselē un visās pārējās jomās sniegusi gan pašas, gan
draudzeņu un klienšu pieredze. Arī vīrieši viņai nepavisam nav sveši. Daudzi. Un
visu vīriešu vēlmes, rīcība, domāšana Sintijai sagādā vilšanos un nepatiku, pat
izraisa niknumu. Viņa nav no tām, kas klusē! Visas grāmatas garumā vērpjas
Sintijas dialogi ar vīriešiem un draudzenēm, bet vēl būtiskāks ir ar dialogiem
saplūstošais nebeidzamais iekšējais monologs. Par ko? Par attiecībām.
Attiecībām, kurās ir gan daudzveidīgs, fantāzijām pārpilns sekss, gan… tas, līdz
kam vīrieša iztēle, viņasprāt, parasti nesniedzas. – “Mūsdienās cilvēki ir vientuļi
tāpēc, ka vīrietis no sievietes gaida tievumu, bet sieviete no vīrieša gaida miljonu.”
– uz grāmatas pirmā vāka. . – “Izdevēji brīdina: grāmata nav ieteicama lasītājiem,
kuri jaunāki par 21 gadu, kā arī visiem tiem, kam vāji nervi, īpaši attiecībā uz
valodu.” – uz grāmatas pēdējā vāka.
ISBN 9789934576102.
Latviešu
proza.

821.174-3

Rēdliha, Iveta. vēl viena dziļa ieelpa : romāns / Iveta Rēdliha ; Natālijas
Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 365, [1] lpp. ; 21 cm. - Ivetas Rēdlihas
psiholoģiskais trilleris nemoralizē, taču spilgti atklāj cilvēku rīcības tumšās,
neizgaismotās virāžas un dramatiskās sekas, kuras neizbēgami iespaido arī
līdzcilvēkus. Profesionāli darbojoties psihoneiroimunoloģijas jomā, autore
apvieno savas zināšanas un iztēli, radot spriedzes romānus ar samezglotu un
intriģējošu sižetu, un tāds ir arī viņas jaunais darbs "Vēl viena dziļa ieelpa".
Galvenais varonis Alekss Caune ir pašapzinīgs, viltīgs un mērķtiecīgs jauns vīrietis,
kurš jau pusaudža gados ir dzelžaini apņēmies kļūt bagāts. Šī mērķa sasniegšanai
viņš lieki netirda savu sirdsapziņu, un visi iespējamie līdzekļi viņam šķiet gana labi.
ISBN 9789934080678.
Psiholoģiskās spriedzes proza, latviešu.

821.174-94

Rūmnieks, Valdis. No Raiņa līdz Čakam : atmiņas, piedzīvojumi un pārdzīvojumi,
1980-2018 / Valdis Rūmnieks ; vāka foto autore Ligita Kovtuna ; vāka dizains:
Aigars Truhins ; redaktore Daina Randare. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava]
: Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 232 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Kuru latviešu
rakstnieci apdraudēja traktors? Kā Čaks savā simtgadē neļāva Valdim Rūmniekam
atvērt diplomātu? Kāpēc Rakstnieku savienībā ieradās policijas specvienība?
Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, kā arī draiskulīgus un nopietnus stāstus
par gadsimtu mijas kultūras personībām savā autobiogrāfijas otrajā grāmatā "No
Raiņa līdz Čakam" piedāvā pazīstamais rakstnieks Valdis Rūmnieks. Pirmajā
grāmatā "Starp Mežaparku un Murjāņiem" autors iemūžinājis atmiņas par
bērnību, kas aizritējusi radošu cilvēku sabiedrībā, par studiju un pirmajiem
patstāvīgā darba gadiem, bet otrajā - par vēlākajiem savas dzīves gadiem. Tajā
turpinās rakstnieku piedzīvojumi, paša radošās kaislības un atklājas daži pilnīgi
nezināmi literatūrvēsturiski fakti.
ISBN 9789934080487.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Angl 821.111-3

Alnats, Lūks. Mums pieder debesis : romāns / Lūks Alnats ; no angļu valodas
tulkojusi Maija Opse ; redaktore Elga Rusmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. –
[Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 364, [1] lpp. ; 23 cm. – Robs, Anna un
Džeks ir laimīga ģimene līdz brīdim, kad Džeka slimība satricina viņu ierasto
ikdienu. Dzīve pārvēršas melnā bezdibenī, un nepārvarama straume nošķir Robu
no sievas, no dēla, no dzīves. Kā pārvarēt zaudējuma sāpes? Kā remdēt ciešanas
un rast pamatu turpmākajai dzīvei? Tomēr brīdī, kad visas cerības šķiet gandrīz
izsmeltas, Robs spēj izvēlēties ceļu, kas ved pretī dziedināšanai un piedošanai. –
Oriģinālnosaukums: We Own The Sky.
ISBN 9789934078682.
Angļu
romāni.

Fr 821.133.1-3

Bisī, Mišels. Laiks ir slepkava : romāns / Mišels Bisī ; no franču valodas tulkojusi
Agnese Kasparova ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. – Rīga
: Zvaigzne ABC, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 477, [1] lpp. :
ilustrācija ; 22 cm. – (Zvaigznes trilleris). – Klotilde pavada atvaļinājumu Korsikā
kopā ar vīru un pusaudzi meitu. Šī ir pirmā reize, kad viņa atgriezusies uz salas pēc
vecāku un brāļa bojāejas automašīnas avārijā, kas notika pirms divdesmit
septiņiem gadiem. Arī viņa toreiz atradās mašīnā, taču brīnumainā kārtā izdzīvoja.
Atgriešanās Korsikā liek Klotildei atminēties pusaudzes gadus, un viņa atkal
satiekas ar vecvecākiem – salā ietekmīgas korsikāņu ģimenes locekļiem. Bet tad
viņa saņem vēstuli, kuru parakstījusi Palma, viņas māte, it kā sieviete vēl būtu
dzīva. Pamazām atgriežas atmiņas, liekot Klotildei apšaubīt pagātnes notikumus.

– Oriģinālnosaukums: Le temps est assassin.
ISBN 9789934077784.
Psiholoģiskās spriedzes proza, franču. Detektīvromāni, franču.
Ig 821.511.113.1

Contra. Tik grūti ir būt latvietim / no igauņu valodas atdzejojis Guntars Godiņš ;
atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Sandra Godiņa ; mākslinieciskais
noformējums, makets Elīna Brasliņa. – Rīga : Pētergailis, 2019 (Jelgavas
tipogrāfija). – 123, [5] lpp. : ilustrācijas.
ISBN 9789984334851.
Igauņu dzeja

Angl 821.111-3

Edvardsa-Džonsa, Imodžena. Sanktpēterburgas raganas : vēsturisks romāns /
Imodžena Edvardsa-Džonsa ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Paegle ; atbildīgā
redaktore Renāte Neimane ; māksliniece Nataļja Kugajevska. – Rīga : Latvijas
Mediji, 2019. – Jelgava : “Jelgavas tipogrāfija”, SIA. , 2019. – 478, [2] lpp. –
Sanktpēterburgā ierodas māsas – Melnkalnes princeses – Milica un Stana,
mežonīgi skaistas, melnām acīm, apveltītas mistiskām spējām un pārņemtas ar
melno maģiju. Taču viņām jāpierāda sevi, lai kļūtu par carienes Aleksandras
uzticības personām un sabiedrotajām. Kādu dienu Milica iepazīstina cara ģimeni
ar Rasputinu, klaidoni no Sibīrijas stepēm, Krievijas dvēseli un tautas balsi… Gaisā
virmo revolūcijas noskaņas, pa Sanktpēterburgas ielām klīst badacietēji,
neapmierināti ļaudis, bet cara galms rīko izšķērdīgas balles, kurās blāvi zilos
cigarešu dūmos sveicinās un vodkas mēriņos spurdz prinči, grāfi, baroni,
diplomāti, valdības vīri, čalo galma dāmas dimantu un pērļu vizmā. Kā nerimstoši
sabiedrības pavadoņi ir tenkas un slāpes pēc varas un statusa. –
Oriģinālnosaukums: The Witches of St Petersburg. – “Patiess stāsts par mīlestību,
iekāri, nodevību un melno maģiju pašā Krievijas galma sirdī” – uz grāmatas pirmā
vāka.
ISBN 9789934155833.
Angļu romāni. Vēsturiskā proza.

Zv 821.113.6-3

Ēriksone, Karolīne. Nomodā : psiholoģiskās spriedzes romāns / Karolīne Ēriksone
; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; vāka
mākslinieciskā noformējuma autore Nataļja Kugajevska. – Rīga : Latvijas Mediji,
2019. , 2019. – 319, [1] lpp. – Radošo krīzi piedzīvojusi rakstniece Elēna bezmiega
stundas aizvada, pa logu vērojot kaimiņus. Šķietami saderīgā Stūrmu pāra ikdiena
atklāj tumšu ģimenes drāmu. Jo vairāk Elēna uzzina, jo lielākas kļūst viņas bažas
par to, kas varētu notikt. Pēc tam, kad rakstnieci apciemo kaimiņu pāra dēls,
sieviete attopas ievilkta notikumu un sajūtu karuselī. Kur īsti beidzas izmisums un
sākas neprāts?. – Oriģinālnosaukums: Hon Som Vakar.
ISBN 9789934155970.
Psiholoģiskās spriedzes proza, zviedru.

Vāc 821.112.294

Jēgers, Teobalds Roberts. Atgriezties no nāves : komas pacienta pieredze /
Teobalds Roberts Jēgers ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; vāka grafiskā
noformējuma autors Tonijs Strods ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. – Rīga :
Jumava, 2019. , 2019. – 140, [4] lpp. – Kad Teobalds Roberts Jēgers pamodās no
teju trīs nedēļu komas, viņš nespēja neko atcerēties. Tas notika, kad Teobaldam
bija divdesmit pieci gadi. Sieva atrada vīru vannasistabā, kur viņš, iespējams, jau
vairākas stundas bija gulējis bezsamaņā. Ārsti diagnosticēja masīvu
asinsizplūdumu smadzenēs, un prognoze bija nežēlīga: no desmit tūkstošiem
izdzīvo tikai viens pacients! Tomēr viņš pamodās! Viņš neatpazina sievu un meitu,
nezināja savu vārdu, kas viņš ir un kas ir bijis. Pakāpeniski smadzeņu spējas
atjaunojās un atmiņa atgriezās, viņam nācās no jauna mācīties staigāt, rakstīt un
rēķināt. Četrus gadus pēc komas Teobalds atsāka strādāt. Bija nepieciešami
divdesmit pieci gadi, līdz atjaunojās ātrās atmiņas spējas. Šo fascinējošo un

patieso grāmatu viņš rakstīja divdesmit sešus gadus. – Oriģinālnosaukums: Vom
Sterben Zuruk.
ISBN 9789934203190.
Autobiogrāfiskā proza, vācu.
Zv 821.113.6-3

Jūnasons, Jūnass. Simtviengadnieks, kas domāja pārāk daudz : romāns / Jūnass
Jūnasons ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane ;
māksliniece Ilze Isaka. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. , ©2019. – Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. – 414, [2] lpp. – Viņš ir atgriezies! Nedaudz vecāks, bet daudz jautrāks!
Turpinājums romānam “Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda”. Viss sākās
ar gaisa balonu un četrām šampanieša pudelēm… Allans un Jūliuss bija ieplānojuši
baudīt elpu aizraujošas ainavas, bet negaidītā nosēšanās jūrā viņu plānos nekādi
neietilpa. Un kas gan to varēja iedomāties, ka viņus izglābs tieši Ziemeļkorejas
kuģis, kura kapteinis uzglabā portfeli ar kontrabandas urānu, izpildot Kima
Čenuna norādes? Jau pavisam drīz Allans un Jūliuss nonāk sarežģītas
diplomātiskās krīzes epicentrā, kur līdz ar viņiem dalību ņem globālas nozīmes
personības, tostarp Zviedrijas ārlietu ministre, Angela Merkele un prezidents
Tramps. Situācija kļūst sarežģīta… – Oriģinālnosaukums: Hundraettåringen som
tänkte att han tänkte för mycket. – Turpinājums romānam “Simtgadnieks, kas
izkāpa pa logu un pazuda’’–uz grāmatas vāka.
ISBN 9789934079511.
Zviedru romāni.

Īr 821.152.1-3

Kellija, Ketija. Gads, kas mainīja visu : romāns / Ketija Kellija ; no angļu valodas
tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. –
Rīga : Kontinents, 2019. – [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - ©2019. – 479
lpp. ; 21 cm. – (Pasaules bestsellers). – Trīs sievietes svin savu dzimšanas dienu…
Šī diena kļūst par sākumu gadam, kas mainīs viņu dzīvi. Džindžera trīsdesmitajā
dzimšanas dienā jūtas kā neveiksminiece – nomāc nepatikšanas darbā, ķilda ar
draudzenēm un pašas vientulība. Sema pēc gadiem ilgām cerībām beidzot ir
stāvoklī. Kad četrdesmitajā dzimšanas dienā viņai sākas dzemdības, sieviete krīt
panikā: vai viņa vispār ir gatava būt māte? Kellija ar vērienīgām svinībām atzīmē
savu piecdesmit gadu jubileju. Policista klauvējiens pie durvīm apgriež viņas
pasauli kājām gaisā. Grāmata ir stāsts par to, kā katrai pašai atrast savas laimes
atslēgu. – Oriģinālnosaukums: The Year that Changed Everything.
ISBN
9789984359366.
Īru romāni (angļu valoda).

Zv 821.113.6-3

Keplers, Lārss. Smilšuvīrs : zviedru kriminālromāns / Larss Keplers ; no zviedru
valodas tulkojis Māris Tīts ; Māra Garjāņa vāka dizains. – Rīga : Mansards, 2019. ,
2019. – 498, [6] lpp. ; 22 cm. – (Mansards detektīvi). – Vēlu naktī Mikaels tiek
atrasts ejam pa sliežu ceļu uz dzelzceļa tilta ārpus Stokholmas. Viņa džinsi ir stīvi
no sažuvušām asinīm, no apakšdelma plūst karstas asinis, līst lejup gar plaukstu
un pil no pirkstu galiem. Mikaels un viņa māsa pazuduši pirms trīspadsmit gadiem
un pasludināti par mirušiem. Sarunā ar policiju viņš atklāj, ka aizbēdzis no kāda
Smilšuvīra un viņa māsa joprojām esot dzīva. – Oriģinālnosaukums: Sandmannen.
– “Smilšuvīrs” ir ceturtais romāns inspektora Jona Linnas piedzīvojumu sērijā.
Iepriekšējie izdevumi “Hipnotizētājs”, “Paganīni līgums” un “Uguns
liecinieks”.
ISBN 9789934585029.
Detektīvromāni, zviedru.

Nīd 821.112.5-3

Kohs, Hermans. Vakariņas : romāns / Hermans Kohs ; tulkojums no angļu
valodas: Ilmārs Zvirgzds ; literārā konsultante Raita Saleniece ; mākslinieks
Tomass Folks. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2019. – 255, [1] lpp. ; 22 cm. – Grāmata “Vakariņas” ir ieguvusi prestižo
Nīderlandes Lasītāju balvu kā 2009. gada labākā grāmata. Brāļi Seržs un Pauls
Lomani – viens ievērojams politiķis, otrs izbijis vēstures skolotājs – kopā ar savām
sievām vakariņo smalkā restorānā, runā par šo un to, par atvaļinājuma plāniem

un filmām, sākumā izvairoties skart galveno tēmu, kuras dēļ ir satikušies – viņu
dēlu Mišela un Rika nākotni. Abi pusaudži ir izdarījuši ko tādu, kas var izpostīt viņu
dzīvi un arī politiķa Lomana spīdošo karjeru. Vakariņu gaitā pamazām atklājas šo
labi situēto ģimeņu drāma, liekot jautāt: vai vecāku mīlestībai ir robežas? Cik tālu
drīkst iet, sargājot savus bērnus?.
ISBN 9789984236940.
Nīderlandiešu
romāni.
Amer
821.111(73)

Kronins, Džastins. Pāreja : triloģija / Džastins Kronins ; no angļu valodas tulkojusi
Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. – [Jelgava]
: Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 702, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. – Divpadsmit ir
iznīcināti, ir beidzies briesmīgais, simts gadus ilgais tumsas valdīšanas laiks pēc
visas līdzšinējās pasaules gala. Izdzīvojušie dodas ārā aiz sava patvēruma sienām,
apņēmušies veidot jaunu civilizāciju un ar gaišu cerību raudzīdamies nākotnē.
Taču tālu mirušā metropolē gaida viņš. Entonijs Kārters. Nulle. Pirmais,
Divpadsmit tēvs. Kārteru joprojām vajā sāpes, kas satrieca pīšļos viņa cilvēka dzīvi,
spilgti deg pārtapšanas uzšķiltā naida liesma. Nulles niknums tiks dzēsts vien tad,
kad viņš nogalinās Eimiju – cilvēces vienīgo cerību, Meiteni no Nekurienes, kura
dzimusi, lai stātos viņam pretī. Vēl pēdējo reizi tumsa cīnīsies ar gaismu, un Eimija
un viņas sabiedrotie uzzinās savu likteni… – Oriģinālnosaukums: The City of
Mirrors. – “Spoguļu pilsēta” ir triloģijas (“Pāreja” (2010)” un “Divpadsmit” (2014)
noslēdzošā daļa.
3. grāmata. Spoguļu pilsēta.
ISBN 9789934076114.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu. Amerikāņu romāni.

Ig 821.511.113- Matsinovs, Paša. Gogoļa disko / Paša Matsinovs ; no igauņu valodas tulkojusi
3
Maima Grīnberga ; vāka dizains: Kristjan Mändmaa ; Ivana Biļibina zīmējumi. –
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 142, [2]
lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. – Romāna notikumu virpulis savērpjas nenosakāmā, taču
neapšaubāmi netālā nākotnē salīdzinoši īsā laikā nogrieznī – Krievijas impērijai
atkalpievienotās Igaunijas pilsētiņā Vīlandē, kur vairs nav palicis gandrīz neviena
igauņa, apmēram nedēļu klīst no miroņiem augšāmcēlies krievu literatūras
klasiķis Nikolajs Gogolis. Šī dīvaini ģērbtā un acīmredzami apjukušā personāža
parādīšanās vietējā dēkaiņu un dīvaiņu sabiedrībā izraisa sajūsmu, izbīli, biznesa
ideju vētru un galu galā saceļ diezgan pamatīgu haosu. – Oriģinālnosaukums:
Gogoli disko.
ISBN 9789984237312.
Igauņu romāni.
Fr 821.133.1-3

Miņjē, Bernārs. Nenodzēs gaismu! : [detektīvromāns] / Bernārs Miņjē ; no franču
valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne,
[2019]. — [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. — 495, [1] lpp. ; 22 cm. —
(Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Martēns Servazs ; [3.]). — Romāns
“Nenodzēs gaismu!” ir trešais darbs, kurā noziegumus izmeklē Martēns Servazs.
Šajā romānā neviens nav tāds, kāds šķiet pirmajā acu uzmetienā. Visi grāmatas
varoņi vai nu kārtīgi pieviļ lasītāju, vai arī tikpat negaidīti saņem spēkus un pārvar
grūtības… Soli pa solim Kristīnes Šteinmeijeres dzīve apgriežas ar kājām gaisā. Bet
kurš ienīst viņu tik stipri, lai gribētu iznīcināt? Un kāpēc? It kā kāds būtu ķēries klāt
viņas dzīvei ar nodomu visu pārvērst drupās, līdz atliks vien neiedomājams nakts
murgs. Izmeklētājs Martēns Servazs uzturas ārstniecības iestādē depresijas
māktiem policistiem, un kādu dienu saņem atslēgu no viesnīcas numura, kurā
pirms gada pašnāvību izdarīja jauna māksliniece. Izskatās, kāds ļoti vēlas, lai
Servazs atgriežas darbā pēc iespējas ātrāk… — Oriģinālnosaukums: N’éteins pas
la lumière. — Izmeklē Martēns Servazs—uz grāmatas vāka.
ISBN
9789934078828.
Detektīvromāni, franču. Psiholoģiskās spriedzes proza,
franču.

Nor 821.113.5-3

Nesbē, Jū. Makbets : romāns / Jū Nesbē ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice
; tulkotājas redakcijā. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. – 509, [1] lpp. ; 23 cm. – Autors veiksmīgi ieplūdina Šekspīra
traģēdijas mītiskos elementus savā jaunajā narkotiku kara pārņemtajā spriedzes
romānā, kā rezultātā tapis pārsteidzoši oriģināls darbs, kam piemīt gan Šekspīra
mākslai raksturīgais pārlaicīgums, gan skandināvu “noir” žanra elastība pakļauties
Jū Nesbē iecerei. Makbets kā specvienības komandieris. Viņa sieva kā izbijusi
prostitūta. Trīs raganas kā narkodīleres. Šekspīra visbaisākajai lugai jaunu veidolu
piešķīris skandināvu “noir” karalis. – Oriģinālnosaukums: Macbeth.
ISBN 9789934080074.
Detektīvromāni, norvēģu.

Som
821.511.111-3

Pāsilinna, Arto. Mīlīgā indes brūvētāja : romāns / Arto Pāsilinna ; no somu
valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; redaktori: Māra Kalve, Jānis Kalve ; vāka
dizaina autors Nils Olsons. – Rīga : Pētergailis, [2019]. – [Jelgava] : “Jelgavas
tipogrāfija”, SIA. , [2019]. – 190, [2] lpp. – Tā ir Linnea Ravaska, 78 gadus vecā
atraitne, kas dzīvo viena pati kāda ciemata nomalē Somijas dienvidu piekrastē.
Viņas brāļadēls Kauko Nīsinens, krāpnieks un huligāns, kā jau katru mēnesi ierasts,
dodas atņemt tantei pensiju. Jaunais vīrietis kopā ar diviem nekrietniem draugiem
pie viņas ierodas zagtā mašīnā. Taču šoreiz tradicionālais pirtiņas apmeklējums ar
alus iedzeršanu turpinās pavisam nelāgi un, kad viņi nogalina tantes kaķi,
visbeidzot arī visai sīkstās Linneas mērs ir pilns. – Oriģinālnosaukums: Suloinen
Myrkynkeittaja.
ISBN 9789984334837.
Somu romāni.

Angl 821.111-3

Pinbaro, Sāra. Viņai nemanot : romāns / Sāra Pinboro ; no angļu valodas tulkojusi
Māra Poļakova ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 367, [1] lpp. ; 23 cm. - Luīze viena
audzina bērnu, strādā par sekretāri un jūtas ikdienas rutīnas nomākta. Vienu
vakaru viņa bārā iepazīstas ar kādu vīrieti, un aizšķiļas dzirkstele. Beidzot arī viņai
ir attiecības! Kad pirmdien Luīze ierodas darbā, viņa satiek savu jauno priekšnieku
Deividu. Vīrieti no bāra. Vīrieti, kuru viņa sastapa bārā, kurš ir precējies un kurš
tagad saka, ka viņu skūpsts bija vien kļūda, tomēr neizlaiž viņu no acīm... Un tad
Luīze iepazīstas ar Adeli, kas nesen pārcēlusies uz šo pilsētu un kam nepieciešams
draugs. Bet sagadīšanās pēc viņa ir precējusies ar Deividu. Un, ja šobrīd domājat,
ka zināt, kurp tālāk ved šis stāsts, padomājiet vēlreiz, jo neko tādu kā romāns
"Viņai nemanot" jūs nebūsiet lasījuši... - Oriģinālnosaukums: Behind Her Eyes.
ISBN 9789934076923.
Angļu romāni.

Liet 821.172-3

Radzevičūte, Undine. Asinis zilas, debesis pelēkas / Undine Radzevičūte ; no
lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārais redaktors Arturs Hansons ;
mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. - 315, [3] lpp. : ilustrācijas, karte ; 22 cm. - Livonija, 15.
gadsimta otrā puse. Livonijas ordeņa ziedu laiki jau ir aiz muguras, tomēr komturi
un bruņinieki vēl valda daudzās pilīs un kopā ar brīvajiem Vestfālenes
bruņiniekiem cīnās par ietekmi Livonijā, cenšoties pārspēt spēkā un viltībā
vietējos birģerus, Pleskavas un Lietuvas dižkunigaitijas karavadoņus un zviedru
algotņus. Lietuva, 21. gadsimta pirmā puse. Kāda lietuviešu rakstniece, radu
pierunāta, sāk meklēt dzimtas saknes. Vai viņas izvēlētā gadsimta skarbie likumi
un vaļīgie tikumi būs pa prātam tantei Lucinai? Un kāda nozīme visā stāstā ir trim
melniem
putniem?.
Oriģinālnosaukums:
Kraujas
mélynas.
ISBN 9789984237343.
Lietuviešu romāni.

Angl 821.111-3

Rīsa-Praisa, Čerila. Mēmais noslēpums : detektīva Vintera Medouza mistērija :
krimināldetektīvs / Čerila Rīsa-Praisa ; tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā

redaktore Eva Jansone ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga :
Jumava, 2019. , 2019. - 205 lpp. ; 23 cm. - Nelielu velsiešu ciematu pāršalc baisa
ziņa - pazudušas divas pusaudzes. Viena no viņām vēlāk tiek atrasta mirusi, bet
Gvena - smagi ievainota un zaudējusi atmiņu. 30 gadus vēlāk Gvena, izvedot suni
pastaigā, pazūd. Viņa tiek atrasta turpat, kur pirms 30 gadiem. Pēc galvas traumas
Gvena sāk atcerēties pagātnes notikumus. Ne visu uzreiz, bet pa detaļām,
fragmentiem. Atmiņas atgriešanās liek policijai vēlreiz atvērt toreiz neatrisināto
nozieguma lietu, lai rekonstruētu detaļas, kas galu galā noved pie
visdažādākajiem notikumiem. - Oriģinālnosaukums: The Silent Quarry.
ISBN 9789934203077.
Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.
Amer
821.111(73)-3

Robertsa, Nora. Zemstraumes : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas
tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta
Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2019. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB print. ,
©2019. - 505 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Greiema Bigelova ģimeni
jebkurš sauktu par ideālu: veiksmīgs ķirurgs ar skaistu sievu, diviem burvīgiem
bērniem un privātmāju pilsētas turīgākajā rajonā. It neviens nenojauš, cik
šokējoša ir patiesība, kas slēpjas aiz spožās fasādes. To zina tikai Bigelovu bērni Zeins un Brita, kas ik dienu savu vecāku acīs redz nevis mīlestību, bet gan naidu.
Naidu, kas reiz pārvēršas sitienos. Pēc vairākiem gadiem, kad Zeins un viņa māsa
jau ir pieauguši, abi cenšas vadīt laimīgu dzīvi. Tomēr atmiņas par sāpīgo pieredzi
nekur nav pazudušas un rodas jautājums, vai ir iespējams aizbēgt no savas
pagātnes. Turklāt kāds viņiem abiem alkst atriebties... - Oriģinālnosaukums:
Under Currents.
ISBN 9789984359359.
Amerikāņu romāni.

Amer
821.111(73)-3

Šetuka, Džesika. Sievietes pilī : romāns / Džesika Šetuka ; no angļu valodas
tulkojusi Monta Kļaviņa ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 343, [1] lpp.
; 21 cm. - Romāna darbība noris Otrā pasaules kara izpostītajā Vācijā, kur zem reiz
greznās un dzīvīgās, bet nu panīkušās un izdemolētās fon Lingenfelu dzimtai
piederošās pils jumta dzīve savedusi kopā trīs it kā līdzīgas, bet tajā pašā laikā tik
dažādas sievietes - Mariannu, Benitu un Anju. Ar Otrā pasaules kara radītā posta
un iznīcības spilgti atainotajām ainām romāns nemanot ievelk lasītāju tolaiku
pasaulē, sniedzot vēsturisku un sadzīvisku ieskatu tajā, kā karš ietekmēja un
mainīja cilvēku dzīvi. - Oriģinālnosaukums: The Women In The Castle.
ISBN 9789934202537.
Amerikāņu romāni. Otrais pasaules karš, 19391945 - Pagrīdes kustības

Ig 821.511.113- Taska, Ilmars. Pobeda 1946 / Ilmars Taska ; no igauņu valodas tulkojusi Lelde
3
Rozīte ; Tatjanas Zubarevas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 247 lpp. ; 21 cm. 1946.gada pavasaris. Agrākie sabiedrotie, PSRS un Lielbritānija, atkal ir pretinieki
un Eiropa ir sadalīta ar dzelzs priekškaru. Neatkarīgā Igaunija tagad ir Padomju
Savienības rietumu province, kurp plūst lieli imigrantu pūļi. Padomju Savienības
noteiktais ceļošanas aizliegums ir piespiedis BBC ziņu moderatoru Alanu un
operdziedātāju Johannu sazināties ar Alana radio ziņu starpniecību. Viņi vairs
nesaņem viens otra rakstītās vēstules, tās krājas uz čekas pārbaudītāju galda. Un
tomēr viņi plāno slepenu tikšanos Maskavā. Johannas sešus gadus vecais
zinātkārais māsas dēls dzīvo kopā ar savu ģimeni — māti un tēvu, kurš no jaunās
politiskās kārtības slēpjas gala istabā aiz aizvilktiem aizkariem. Kā gaismas stars
zēna dzīvē ienāk pilnīgi jauna automašīna Pobeda, ar kuru brauc apburošs un
noslēpumains vīrietis. Spēlējoties pie auto stūres, zēns netīšām izpauž ģimenes
noslēpumu. Zēna un noslēpumainā vīrieša draudzība ietekmē visus ģimenes

locekļus un katapultē zēnu no viņa nevainīgās bērnības pieaugušo bīstamajās
spēlēs. Zēns saprot, ka viņam jāsargā citu noslēpumi, bet viņš nespēj saprast kā
rīkoties situācijā, kad vieniem varoņi citiem ir nodevēji.
ISBN 9789934203145.
Igauņu romāni.
Angl 821.111-3

Teilore, Lulū. Sniega roze : romāns / Lulū Teilore ; no angļu valodas tulkojusi
Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga :
Kontinents, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 492 lpp. ; 21 cm. - Pēc
traģiska nelaimes gadījuma ģimenē Keita kopā ar savu meitiņu aizbēg, atstājot
neziņā satriekto vīru un tuviniekus. Sieviete ir mainījusi vārdu un apmetusies kādā
vientuļā mājā, cerot, ka tā būs drošības un miera osta viņai un meitai. Tomēr
izrādās, ka šai mājai ir savi noslēpumi – caur tukšajām istabām vējo gan
neizmērāma laime, gan lielas ciešanas. Atklājumi par mājas pagātni liek arī pašai
Keitai atcerēties notikumus, no kuriem viņa ir aizbēgusi. Un atzīt vissāpīgāko
patiesību pasaulē. - Oriģinālnosaukums: The Snow Rose.
ISBN
9789984359335.
Angļu romāni.

Ig 821.511.113- Undusks, Jāns. Ceļojums, vārdā Spānija : neizdevušās piezīmes / Jāns Undusks ;
99
no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; literārais redaktors Arturs Hansons
; māksliniece Anna Aizsilniece. – Rīga : Neputns, 2019. – [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. – 157 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. – Par 2000. un 2001. gadā
tapušajiem tekstiem, kuri iekļauti grāmatā “Ceļojums, vārdā Spānija”, to autors,
pazīstamais igauņu literatūrzinātnieks, rakstnieks un tulkotājs Jāns Undusks
sacījis: “Kā portretēt Spāniju? Pa kreisi Baskzemes anarhisti, pa labi Katalonijas
sirreālisti, lejā Andalūzijas pavedinātāji, bet centrā, Kastīlijā, uz saviem ideāliem
tiecas visi svētie – Avilas Terēze, Jānis no Krusta, dons Kihots”. Grāmatas autors
reiz devās uz Spāniju kā parasts tūrists, taču atgriezās no turienes ar apziņu, ka
dzīvē ir tādas sfēras, kurās pienāk brīdis, kad nozīme ir vairs tikai muskusam un
vardarbībai. – Oriģinālnosaukums: Teekond Hispaania. – Uz 1. vāka: Jāns Undusks
(Mārja Unduska, foto). . – Ziņas par autoru: 156.-157. lpp.
ISBN 9789934565625.
Igauņu drāma.
Spānija – Ceļojumu apraksti.
Angl 821.111-3

Vuds, Toms. Hameleons : romāns / Toms Vuds ; no angļu valodas tulkojusi Liene
Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents,
[2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. - 444 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). Pasaules labākais pasūtījuma slepkava Viktors vada mierīgu dzīvi Islandē, līdz
saņem uzdevumu no anonīma šveiciešu brokera. Kad Viktors ir "nokārtojis" savas
meistarības pārbaudi, viņš tiek iepazīstināts ar grupu algotu slepkavu, ar kuriem
kopā jāpaveic noziegums. Šajā grupā Viktors sastop cilvēku no pagātnes: kādu,
kurš reiz iesaistīja viņu šajā bīstamajā nodarbē un kurš it kā bija miris jau pirms
daudziem gadiem. - Oriģinālnosaukums: The Game.
ISBN 9789984359342.
Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

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

