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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS
004

Galkins, Iļja. MSP430 mikrokontrolleru pielietošanas pamati / Iļja Galkins ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās
elektronikas un elektrotehnikas institūts. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2009. - 229
lpp. : il. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju (229. lpp.). - I. Galkina mācību līdzeklī
apskatīti MSP430 mikrokontrolleru uzbūves principi dažādu mikroprocesoru
arhitektūru kontekstā, procesora un dažu perifērijas moduļu darbības principi un
īpatnības. Liela uzmanība veltīta šo mikrokontrolleru programmēšanai asamblera
valodā, kā arī mikrokontrolleru aritmētikas pamatiem. Grāmatā ir daudz piemēru
praktiskai izmantošanai. Saturā: Mikrokontrolleru uzbūve ; Mikroprocesora
darbība ; MSP430 mikrokontrolleru programmēšana asamblerī ; Perifērijas
iekārtu
piemēri
;
Steks,
apakšprogrammas
un
pārtraukumi.
ISBN 9789984324609.
Mikrokontrolleri - Mācību līdzekļi augstskolām.

ORGANIZĀCIJAS JAUTĀJUMI
005

Adizess, Ichaks Kalderons. Prasmīga pārmaiņu vadība : ievads organizāciju
terapijā : universāla un praktiski izmantojama teorija, kā vadīt pārmaiņas un gūt
izcilus rezultātus, neradot destruktīvus konfliktus / Ichaks Kalderons Adizess ; no
angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore
Zane Seņkova ; priekšvārds: Gregs Materss (Greg Mathers), Jānis Ošlejs. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 335 lpp. : shēmas,
tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Adizes metodoloģija ievieš
jaunas vēsmas uzņēmuma vadības kultūrā un vadības prasmju uzlabošanā. Adizes
metodoloģija dod zināšanas un metodes, kā apzināt, klasificēt un veiksmīgi
atrisināt problēmas. - Oriģinālnosaukums: Mastering Change: Introduction to
Organizational
Therapy.
ISBN
9789934074486.
Organizatoriskās
pārmaiņas. Organizatoriskā efektivitāte. Organizāciju uzvedība. Līderība.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
159.98

Melbārde, Indra. Neirolingvistiskā programmēšana : mācība par personīgo
meistarību / Indra Melbārde, Artūrs Zeltiņš ; ilustrāciju autors Imants Liepiņš ;
Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018.
- Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 240 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas
; 25 cm. - NLP tehniku alfabētiskais rādītājs: [225].-226.lpp. . - NLP terminu
vārdnīca: 230.-232.lpp. . - Bibliogrāfija: 233.-234. lpp. - Grāmata noderēs gan
tiem, kuri ir mācījušies neirolingvistisko programmēšanu, gan tiem, kuri vēl neko
nezina par NLP, bet ir atvērti izaugsmei un vēlas pilnveidot sevi. - Uz vāka un
titullapā: NLP.
3. grāmata. Modelēšana. Koučings ar NLP. Tehniku
kolekcija.
ISBN
9789934075414.
Neirolingvistiskā
programmēšana.
Uzziņu līdzekļi.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
KRISTIETĪBA
27-57

Ābele, Zaiga. Es ar savu somu, aizgāju uz Romu... : VIA Francigena / Zaiga Ābele ;
vāka dizains: Inese Gura. - [Rīga] : Sava grāmata, 2017. , 2017. - 61, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - Via Francigena (izrunā- Frančīdžena) ir nosaukums seno
svētceļotāju ceļam vai camino, kas ved uz Romu. Šī taka sākas no katedrāles
Kenterberijā un šķērso vairākas valstis Eiropā: Angliju, Šveici, Franciju un Itāliju.
Tālāk no Romas tas iet uz Jeruzalemi. Pretējā virzienā pa šo ceļu iet svētceļnieki
no Jeruzalemes un Romas uz Santjago de Kompostela Spānijā. Pie mums Latvijā
informācija par Via Francigena ir ļoti niecīga, tikai nedaudzi svētceļnieki ir
uzdrošinājušies doties šajā piedzīvojumā. Šodien Via Frančigena var iet pa
dažādiem posmiem, jo ne katram ir pa spēkam pieveikt nepilnus 2000 kilometrus
garo ceļu.

27-1

Rors, Ričards. Dievišķā deja : Trīsvienība un mūsu pārveide / Ričards Rors un
Maiks Morels ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa ; redaktore Ita Ankoriņa. Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 264 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Šajā grāmatā, balstoties
uz Svētajiem Rakstiem, kristīgo mistiķu pieredzi, daudzu gadsimtu teologu un
filozofu atklāsmēm, Ričards Rors kopā ar līdzautoru Maiku Morelu piedāvā reālu

alternatīvu Dievam, kurš atgādina pasaku tēlu. “Dievišķā deja” atklāj Dievu kā
kopību, kā draudzību, kā deju un sniedz praktisku ieskatu kristietības
vispārsteidzošākajā dāvanā – aicinājumā pie Dieva galda. Trīsvienība vienmēr ir
un paliek dziļš noslēpums, bet, izlasot šo grāmatu, piedzīvosiet, ka šis noslēpums
var izmainīt jūsu dzīvi – un to arī darīs, ja tam ļausieties. - Oriģinālnosaukums: The
Divine Dance. The Trinity and Your Transformation.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA
316.774

Fake News : A Roadmap / editors: Jente Althuis and Leonie Haiden ; text editor:
Anna Reynolds ; authors: Iona Allan, Jente Althuis, Alexander Averin, Giulia Conci,
Sarah Dooley [un vēl 10 autori]. - Riga : NATO Strategic Communications Centre
of Excellence ; London : King's Centre for Strategic Communications, 2018. - 128
lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 100.-127. lpp. - "Fake News: A Roadmap"
analizē viltus ziņu raksturu, izaicinājumus un sekas uz politiku un sabiedrību.
Grāmata apskata viltus ziņas no vairākiem skatpunktiem - meklējot labākās
definīcijas, analizējot viltus ziņu vēsturisko izplatību un piedāvājot vairākas
piemērizpētes par Krieviju, Ziemeļkoreju un Daesh. Grāmatas pēdējā nodaļa
apkopo nevalstisko organizāciju un valstu stratēģijas cīņai ar viltus ziņām. - Autori
arī: Erin Duffy, Douglas Gray, Leonie Haiden, Mitchell Ilbury, Natalia Kantovich,
Chelsea McManus, Celeste Michaud, Emma Moore, Kierat Ranautta-Sambhi, Siri
Strand.
ISBN 9789934564222.
Viltus ziņas. Populisms. Plašsaziņas līdzekļi
- Politiskie aspekti. Komunikācija - Politiskie aspekti. Plašsaziņas līdzekļi Objektivitāte.

STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS. ĀRPOLITIKA
327.8

Plaudis, Jānis Arvīds. Pasaules spiegi : slavenu spiegu gaitas vēstures griezumā /
Jānis Arvīds Plaudis ; vāka mākslinieciskais noformējums: Emīls Garjānis ; atbildīgā
redaktore Signe Krūzkopa. – Rīga : Jumava, 2018. , ©2018. – 191, [1] lpp. ; 20 cm.
– Bibliogrāfija: 189.-[190.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. – “…pēc tam iestājās nāves
klusums. 1945. gadā, pārlasot atlikušos Gestapo dokumentus, čekisti uzgāja
Vilhelma Lēmana uzskaites kartīti ar norādi par arestu 1942. gada decembrī.
Varēja secināt, kas bīstamākā nav paša aģenta kļūdīšanās. Vairāk par visu cilvēks
sargā savu kailo dzīvību. Pietiek, ja kļūdās citi, par kuriem neredzamās frontes
karotājiem nav ne jausmas.” Aizraujoša, piedzīvojumiem pilna dzīve ar laimīgām
beigām spiegiem ir vien flmās. Realitātē — tas ir viens no bīstamākajiem
nodarbošanās veidiem, kurā izlūkošanas aģenti riskē līdz nāvei ik uz soļa. Risks.
Vienmēr un visur — katra darbība, kas stratēģiski izplānota, sīkākā kļūda, kas var
nodot un katrs uzdevums, kas var būt pēdējais. Kā dēļ cīnīties, kurā pusē “spēlēt”,
cik lielā mērā pakļauties pavēlēm, atliekot malā savus principus, nostājas un
domas? Labais, ļaunais vai pareizais, informācijas svarīgums un misijas izpildīšana
ar nebeidzamu fanātismu — par jebkuru cenu. Tik daudz kas palicis apslēpts
pārējai pasaulei, ļaujot vākt tikai nelielas informācijas kripatiņas, apkopot tās un
apjaust — kā norisinājušās bīstamāko un gudrāko pasaules spiegu misijas. . –
Aizraujoša, piedzīvojumiem pilna dzīve ar laimīgām beigām spiegiem ir vien
filmās. Realitātē – tas ir viens no bīstamākajiem nodarbošanās veidiem, kurā
izlūkošanas aģenti riskē līdz nāvei ik uz soļa. Risks. Vienmēr un visur – katra
darbība, kas stratēģiski izplānota, sīkākā kļūda, kas var nodot un katrs uzdevums,

kas var būt pēdējais. Kā dēļ cīnīties, kurā pusē “spēlēt”, cik lielā mērā pakļauties
pavēlēm, atliekot malā savus principus, nostājas un domas? Labais, ļaunais vai
pareizais, informācijas svarīgums un misijas izpildīšana ar nebeidzamu fanātismu
– par jebkuru cenu. Tik daudz kas palicis apslēpts pārējai pasaulei, ļaujot vākt tikai
nelielas informācijas kripatiņas, apkopot tās un apjaust – kā norisinājušās
bīstamāko un gudrāko pasaules spiegu misijas.
ISBN 9789934202216.
TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
349.2

Grebenko, Maija. Darba likums un grāmatvedība / Maija Grebenko ; literārā
redaktore Rita Cielēna ; priekšvārds: Dr.oec. Inguna Leibus. - Atkārtots un
atjaunots 2. izdevums. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2018. , ©2018. 173 lpp. : tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Maijas Grebenko grāmata ir
paredzēta plašam lietotāju lokam. Ir jau pierasts, ka autore piedāvā daudz
noderīgu rakstu grāmatvežiem, uzņēmumu vadītājiem, īpaši mazo uzņēmumu
vadītājiem, bet šī grāmata ir īpaša ar to, ka tā būs noderīga arī darba ņēmējiem.
Nav noslēpums, ka ikviens no mums ir nokļuvis situācijā, kad kaut kas, mūsuprāt,
nav pareizi aprēķināts, un tas ir saprotams, jo Darba likums un ar darba samaksu
saistītie normatīvie akti ir pietiekami sarežģīti. Autore šajā grāmatā ir parādījusi,
ka viens un tas pats termins dažreiz ir jātraktē atšķirīgi, lai to saprastu tāpat, kā to
ir domājis likumdevējs. Grāmata ir vieglā un saprotamā valodā, un tas nav
mazsvarīgi šābrīža dokumentu lielajā apjomā. ISBN 9789984896175.
Darba tiesības un likumdošana. Grāmatvedība - Tiesības un likumdošana.
Latvija.

SIEVIETES STĀVOKLIS SABIEDRĪBĀ. FEMINISMS
396

Watkins, Susan Alice. Introducing Feminism / Susan Alice Watkins, Marisa
Rueda, Marta Rodrigues ; edited by Richard Appignanesi. - Cambridge : Icon
Books,
2001.
176
p.
:
illustrations.
ISBN
184046058X.
Feminisms. Feministiskā teorija.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
616.89

Eimens, Daniels G. Smadzenes izmaina dzīvi : psiholoģiska un medicīniska prakse
dažādu smadzeņu stāvokļu koriģēšanai / Daniels G. Eimens ; no angļu valodas
tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. – [Rīga]
: Lietusdārzs, 2018. , ©2018. – 423, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. – Bibliogrāfija:
401.-[424.] lpp. – Daniels G. Eimens savā psihiatra praksē ir izstrādājis mērķtiecīgu
un niansētu pieeju ikdienas dzīves psiholoģisko traucējumu ārstēšanai. Autors
iepazīstina lasītājus ar pārbaudītu un individuālu metodi šo sarežģījumu
risināšanā, izmantojot paša izveidoto “četru loku” sistēmu, kurā iekļautas
bioloģiskas, psiholoģiskas, sociālas un garīgas ārstēšanas metodes. Autors
pierāda, ka itin visus psiholoģiskos traucējumus un sarežģījumus iespējams ārstēt
un novērst. Šī grāmata sniedz praktisku ārstniecības plānu gan tiem, kuri paši
saskaras ar jebkāda veida problēmām, gan tiem, kuri vēlas palīdzēt saviem
tuvākajiem sasniegt pilnu personības potenciālu. – Oriģinālnosaukums: Change
Your Brain, Change Your Life.
ISBN 9789934576034.

61(32)(091)

Segliņš, Valdis. Senās Ēģiptes medicīnas papirusi / Valdis Segliņš ; recenzenti:
Dr.phil. Ina Druviete, Dr.biol. Indriķis Muižnieks, Dr.med. Andrejs Ērglis, Dr.hist.
Andris Šnē ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizainu veidojusi Baiba
Lazdiņa ; priekšvārds: Andrejs Ērglis. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. –
[Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 703 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. –
Bibliogrāfija rakstu beigās. – Valda Segliņa monogrāfija “Senās Ēģiptes medicīnas
papirusi” veltīta Senajā Ēģiptē uzkrātajām zināšanām medicīnā, ciktāl tās ir
aprakstītas avotos – senajos papirusos. Tik bagātīgs seno dokumentu klāsts
latviešu valodā pieejams pirmoreiz. Grāmatā iekļauts vairāk nekā 1500 recepšu,
ziņas par daudzu slimību noteikšanu, diagnozi un ārstēšanas stratēģiju, kāda bijusi
Senajā Ēģiptē. Daudzpusīgais skatījums ļaus lasītājam iepazīt senās zināšanas
plašākā kontekstā, arī apzināt daudzos joprojām neskaidros medicīnas vēstures
jautājumus un palīdzēs izvērtēt šo zināšanu nozīmi mūsdienu skatījumā. – Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934183287.

KULINĀRIJA
641.5

Meirāne, Signe. 100 kūkas un 1 svecīte / tekstu autores: Signe Meirāne, Nikija
Baltgaile, Dagne Vaskopa ; fotogrāfiju autores: Kristīne Dzalbe, Kristina Sisejeva,
Egle Macerauske, Viktorija Kožemjakina. - Rīga : Amsmedia, SIA, 2018. - Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 287, [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. - Indekss:
[282].-287. lpp. - Nevieni svētki nav iedomājami bez kūkām, un tās ir tikpat
dažādas kā mēs paši. Šajā grāmatā iekļautas gan mīlētas receptes no dažādu
Latvijas novadu cilvēkiem, gan sabiedrībā zināmu cilvēku kūku receptes, tādējādi
apvienojot visas Latvijas garšas. - "Dāvana Latvijai 100 gadu jubilejā!"
ISBN
9789934864216.

GRĀMATVEDĪBA
657

Leibus, Inguna. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus ;
literārā redaktore Rita Cielēna ; priekšvārda autore Mg.sci.oec. Maija Grebenko ;
fotogrāfs Atis Ieviņš. - Atkārtots un atjaunots 8. izdevums. - Rīga : Lietišķās
informācijas dienests, 2018. , ©2018. - 147 lpp. : shēmas, tabulas ; 22 cm. (Bilances bibliotēka). - Grāmatas paredzēta individuālajiem komersantiem,
individuālo uzņēmumu īpašniekiem, zemnieku saimniecību īpašniekiem,
zvejnieku saimniecību īpašniekiem, saimnieciskās darbības veicējiem, un tās
mērķis ir palīdzēt pašnodarbinātām personām apgūt grāmatvedību vienkāršā
ieraksta sistēmā un gūt priekšstatu par pašnodarbināto nodokļiem. Grāmatā
apskatītas prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, ieņēmumu un izdevumu
atspoguļošana grāmatvedībā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kārtība, ar darba
samaksas aprēķināšanu un uzskaiti saistītie jautājumi. Aplūkoti biežāk
maksājamie nodokļi - nodokļa objekti, maksātāji, katra nodokļa aprēķināšanas un
deklarēšanas kārtība. Aprakstītas iespējas pašnodarbinātajām personām
izvēlēties vienkāršotu nodokļu maksāšanas kārtību: patentmaksu vai
mikrouzņēmumu nodokli.
ISBN 9789984896168.

MĀRKETINGS
658.8

Praude, Valērijs. Satura mārketings internetā : (kā uzņēmumiem ar mazām
izmaksām piesaistīt, apkalpot un noturēt patērētajus) / Valērijs Praude, Jeļena
Šalkovska. - [Rīga] : Burtene, 2018. - 244 lpp. : ilustrācijas.
ISBN
9789984833156.
Tirgvedība. Interneta tirdzniecība. Tīmekļa vietnes.
Patērētāju uzvedība.

CELTNIECĪBA
69.0

Biršs, Juris. Praktiskā fizika būvinženieriem / Juris Biršs ; atbildīgā redaktore Anna
Pavlovska. - Riga : Jumava ; Liegra, 2018. , ©2018. - Riga : Jumava, 2018. - 214, [1]
lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Būvfizika ir zinātnes nozare, kas aplūko fizikālus
procesus būvju un ēku konstrukcijās, it īpaši tas ir raksturīgs ēku norobežojošās
konstrukcijās atkarībā no klimatiskajiem un ēku ekspluatācijas apstākļiem. Iegūtie
izpētes rezultāti kalpo par pamatu būvju un ēku racionālai projektēšanai un
nodrošina tehnisko noteikumu izpildi uz noteiktu objekta kalpošanas laiku.
Inženiersabiedrībai kopumā ir svarīgi izprast faktu, ka būvfizikas aprēķinu
metodes un pārbaudes testi ļauj novērtēt izpildīto būvdarbu kvalitāti. Lai reāli
izvērtētu jebkura ēkas vai būves elementa tehnisko stāvokli, ir nepieciešams zināt
tā temperatūras zonas, kā arī gaisa un mitruma sadalījumu elementā, ņemot vērā
to fāzu sastāvu. Vissarežģītāk ir izzināt mitruma ietekmi, jo temperatūras gradienta gadījumā konstrukcijā veidojas ūdens tvaika difūzijas plūsmas, kas savukārt
radīs mitruma pārdalīšanu (mitruma izmaiņas) vai pat mitruma kondensāciju un
konstrukcijas papildu samitrināšanu. To var noteikt tikai ar būvfizikas
metodēm. 1.
grāmata.
Pamati.
ISBN
9789934572142.
Fizika. Celtnes - Vides inženierija. Būvinženieri.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
PILSĒTBŪVNIECĪBA
711

Gēls, Jans. Pilsētas cilvēkiem / Jans Gēls ; no dāņu valodas tulkojusi Inga
Mežaraupe ; konsultants arhitektūras jautājumos, priekšvārds: Artis Zvirgzdiņš ;
literārā konsultante Renāte Punka ; ilustrācijas un vāka dizains: Camilla Richter
Friis van Deurs. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2018. – 270, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. – Bibliogrāfija: 264.-266. lpp. . –
Rādītājs: 268.-[271.] lpp. – Grāmatā “Pilsētas cilvēkiem” Jans Gēls aicina atteikties
no 20.gadsimta modernistu arhitektūrā pieļautajām kļūdām, kas padarīja daudzas
pilsētas bezpersoniskas, iedzīvotājiem un apmeklētājiem nedraudzīgas un
neinteresantas. Slavenais arhitekts atklāj, kā meklēt pilsētas cilvēcisko dimensiju,
kāda nozīme ir maņām un mērogiem, kā padarīt pilsētu dzīvīgu, drošu, ilgtspējīgu
un veselīgu, kā to izbaudīt acu līmenī. – Oriģinālnosaukums: Byer for mennesker.
– Grāmatas “Pilsētas cilvēkiem” primārā mērķauditorija ir arhitekti,
pilsētplānotāji, nekustamā īpašuma attīstītāji un apsaimniekotāji, pašvaldību
darbinieki, taču informācija izkārtota ļoti uzskatāmi un izklāstīta ikvienam
saprotamā valodā, tāpēc šo saistošo, eleganto izdevumu var lasīt ikviens, kas
interesējas par vidi un dzīvi pilsētās.
ISBN 9789984236902.
Pilsētas plānošana. Pilsētas plānošana – Vides aspekti. Pilsētas. Pilsētas dzīve.

GRAFIKA.
76(474.3)

Šļūka, Gatis. Karikatūra LV / Gatis Šļūka, karikatūras un sastādījums ; Induļa
Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte.
– Rīga : Latvijas Mediji, 2018. – Rēzekne : Latgales druka. , ©2018. – 159 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. – Svinot valsts simtgadi, karikatūrista G. Šļūkas trešais krājums
veltīts Latvijai. Grāmatā atradīsiet vairāk nekā 300 jautrus un asprātīgus
zīmējumus par to, kas un kāda ir Latvija un tās tauta. Te būs gan dzirkstoši joki
par pazīstamiem politiķiem, gan asprātīgas atziņas par kultūras un sporta
notikumiem.
ISBN 9789934154904. . – ISBN 9789934159404.

Latvija
–
Politika
un
Politiskās karikatūras. Karikatūras.

pārvalde

–

21

gs.

MŪZIKA
785.16(474.3)(0
92)

Meimane, Ineta. Nepalikt vienai tumsā. Nora Bumbiere : atmiņu portrets : jaunas
lappuses senā manuskriptā / Ineta Meimane ; Daiga Mazvērsīte, diskogrāfija ;
Gunārs Straume, dizains. – Rīga : SIA “Apgāds Mansards”, 2018 (SIA ‘’Livonia
Print”). – 261, [2] lpp. : ilustrācijas. – Noras Bumbieres ieraksti : 250.-262.lpp. –
Atmiņu portrets, jaunas lappuses senā manuskriptā – turpinājums stāstam par
fenomenu latviešu mūzikā – Noru Bumbieri. Daudzi to sauc par neērtu patiesību,
citi par tīrradņa talantu padomju estrādes postošajā īstenībā. Autore žurnāliste
Ineta Meimane piedāvā savu versiju, kas balstīta uz sarunām, tapušām 2002. un
2018. gadā, bet pārējais jau ir lasītāja ziņā – moralizēt, liekuļot, vai saprast… –
Grāmatas pirmo versiju 2003. gadā laida klajā apgāds “Atēna”.
ISBN
9789934122057.

SPORTS. SPĒLES. FIZISKĀ KULTŪRA
796.4

Gelovejs, Džefs. Skriešana iesācējiem : kā uzsākt skrējēja dzīvesveidu ; populārās
skriet-soļot-skriet metodes izmantošana ; uzturs, motivācija un traumu novēršana
/ Džefs Gelovejs ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; Aijas Andžānes
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. – Rīga :
Jumava, 2018. , ©2018. – 230 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas,
tabulas ; 20 cm. – Grāmatā atradīsiet ieteikumus un padomus: kas ir vajadzīgs, lai
sāktu skriet; sagatavot sevi veiksmīgai skriešanai; atklāsiet dažādas skriešanas
tehnikas; uzzināsiet padomus, kas neļaus zaudēt motivāciju. Smaidiet un
izbaudiet savus skrējienus!. – Oriģinālnosaukums: Running – Getting
started.
ISBN 9789934202230

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
81’27

The Handbook of Language and Gender / edited by Janet Holmes and Miriam
Meyerhoff. - Malden, MA [etc.] : Blackwell Publ., 2005. - xvi, 759 lpp. : illustrations
; 25 cm. - (Blackwell handbooks in linguistics ; 13). - Ietver bibliogrāfiju (nodaļu
beigās) un rādītāju ([722].-759. lpp.).
ISBN 9780631225027. . - ISBN
9780631225034 (pbk). . - ISBN 063122503X (pbk.). . - ISBN 0631225021.
Valoda un dzimums. Valoda un valodas - Dzimumu atšķirības.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
908(474.3)

Caune, Andris. Rīga laikmetu griežos 1901-1918 : pilsētas ielas, celtnes un
iedzīvotāji 20. gadsimta sākuma atklātnēs / Andris Caune ; redaktore Ilze Antēna
; māksliniece Ināra Jēgere. – Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018. –
[Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 287 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ;
23 cm. – Kas bija Rīga 20. gadsimta sākumā, kāda tā izskatījās laikā, kad tika

proklamēta Latvijas valsts 1918. gada 18. novembrī? To var uzzināt lasot šo
grāmatu, kura stāsta par Rīgas straujo izaugsmi no 19. gadsimta beigām līdz 20.
gadsimta pirmajam gadu desmitam. Grāmata sastāv no 10 nodaļām, ietverot
iepriekš izdoto Andra Caunes grāmatu – “Rīgas Pārdaugava pirms 100 gadiem”
(1998), “Rīgas Ziemeļu priekšpilsēta pirms 100 gadiem” (2007), “Latgales
priekšpilsēta pirms 100 gadiem” (2013), “Rīgas Vidzemes priekšpilsēta pirms 100
gadiem” (2014), “Rīgas klusais centrs pirms 100 gadiem” (2015) – apkopojumu ar
papildinājumiem. Grāmatu veido 128 skatu kartītes. – Uz 1. vāka: Anša Cīruļa
zīmēta pastkarte “Rīga dimd, Rīga dimd”, 1918. gada novembrī. . – “Veltījums
Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai”–Priekštitullapā.
ISBN
9789984824475.
908(474.3)

Straubergs, Jānis. Džūkste - pagasta un draudzes vēsture / Jānis Straubergs, Kārlis
Straubergs ; priekšvārds: Muntis Auns ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais
noformējums ; Arņa Šablovska fotogrāfiju atlase un teksta redakcija Kārļa Rengas
atmiņām ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; foto: Alberts Langenfelds, Krišjānis
Vīksna, Vitolds Mašnovskis [un vēl 2 fotogrāfi]. - Atkārtots izdevums. - Rīga :
Jumava, [2018]. , ©2018. - 524, [3] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas,
portreti, tabulas ; 24 cm. - Brāļu Jāņa un Kārļa Straubergu izcilā vēstures grāmata
"Džūkste - pagasta un draudzes vēsture" (1939) ir palicis bibliotekārs retums.
Pārizdošana tika ļoti gaidīta, un, pateicoties uzņēmīgajam Edgaram Jukam, kurš
grāmatu pārrakstīja elektroniski, un saslēdzoties citiem veiksmīgiem dzīves
pavērsieniem, tā atkal atnāk pie lasītājiem jaunā veidolā! Šī grāmata dod iespēju
kultūrvēsturiskā un novadpētnieciskā skatījumā iepazīt Džūksti cauri laikiem, kas
sevī iemieso būtisku valsts un tautas identitātes daļu. Tā nav tikai Džūkstes
vēsture, caur to redzam arī tālaika dzīvi visā Latvijā. Vēsturisks ceļš, kas sācies
pirms Latvijas simtgades un iesoļo Latvijas sākuma gados. Te var atrast ļoti
spilgtus latviskuma apliecinājumus par dzīvi laukos un sabiedriskās aktivitātēs.
Grāmatā viena nodaļa ir atvēlēta džūkstenieka Kārļa Rengas atmiņu
iemūžināšanai. - Grāmatā arī Kārļa Rengas atmiņas 496.-[525.] lpp. . - "Latvijai
100"--Priekštitullapā. . - Fotogrāfi arī: Edgars Juka (vāka foto), Vilis
Rīdzenieks.
ISBN 9789934202223.

ĢEOGRĀFIJA
913(479.22)

Baerug, Richard. Europe's Unknown Fairytale Land : Around Svaneti - on foot and
on skis / Richard Baerug and Shako Margian. - Tbilisi : Bakur Sulakauri Publishing,
2016.
343
pages
:
illustrations,
maps,
photos.
ISBN
9789941235443.
Ceļojumi. Ceļojumu apraksti.
Gruzija.

LATVIJAS VĒSTURE. BALTIJAS VĒSTURE
94(474.3)

Linde, Māris. Mūsu senatne / Māris Linde. - [Rīga] : [Sava grāmata], 2018. - 425
lpp. : tabula ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana ; XXXII [32]). - Ietver bibliogrāfiju. "Pasaule pazīst ticības, kuras priesteri ilgus gadus ir saglabājuši mutvārdu
tradīcijā. Taču pasaule nezina otru gadījumu, kad pēc septiņsimts gadu garīgās
apspiešanas un citas ticības dēstīšanas, tautas gudrāko dēlu iznīcināšanas un
raganu dedzināšanas, pēc Vidzemes izkaušanas un Kurzemes izmiršanas mērī,
tauta tikai nedaudzu dzīvajos palikušo galvās saglabātu kopš akmens laikmeta
zinības tādā apjomā, kādu to ir paveikuši mūsu senči. Neesot rakstībai, mūsu
zināšanas ir saglabātas cilvēku prātos, kas pierāda to nepārtrauktību un tātad arī
iedarbību uz tautas garīgo pasauli. Šeit parādās milzu atšķirība starp mankurtizēto
cilvēku izglītošanas rezultātiem un tūkstošgadīgu zināšanu veidoto cilvēku

domāšanā. Zināšanas, kuras senlaikos tika ieliktas cilvēces garīgās pasaules
pamatos, mums ir pamatā saglabājušās nemainīgas un savā tūkstošgadīgajā
klātbūtnē veidojušas to mentalitāti, kas baltus atšķir no pārējās pasaules", Māris
Linde.
III
[3.
grāmata].
Baltu
tūkstošgadīgās
cīņas.
ISBN
9789934552793.
94(474)”0/11”

Zariņa, Līga. Senākie iedzīvotāji Latvijas teritorijā. No kurienes esam nākuši? :
monogrāfija / Līga Zariņa ; recenzenti: Dr.ģeogr. Laimdota Kalniņa, Dr.vēst.
Artūrs Tomsons ; literārā redaktore Sandra Liniņa ; vāka dizains: Ingrīda
Pičukāne ; mākslinieces: Dace Zariņa, Ingrīda Pičukāne ; priekšvārds: Valdis
Segliņš, Jurģis Šķilters. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. , ©2018. - 191 lpp.
: diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. Grāmatā sniegts ieskats akmens laikmeta senākajā posmā - paleolītā un
raksturotas tā dominējošās arheoloģiskās liecības - akmens rīki. Sekojot
arheoloģijā tradicionāli pieņemtajai akmens artefaktu analīzei, kas ietver
izejmateriāla, akmens apstrādes tehnoloģiju un morfoloģijas novērtējumu,
grāmatā iekļautā pētījuma rezultāti izmantoti sencilvēku ģeoloģisko zināšanu un
prasmju izmaiņu vērtēšanai. Raksturojot paleolīta akmens rīkus un to izpētes
metodes, tiek atspoguļotas iespējas aizvēstures pētījumos gūt zināšanas par
pašiem senajiem cilvēkiem un viņu dzīvesveidu. Grāmata ir paredzēta
sabiedrībai priekšstata radīšanai par senāko akmens laikmetu, kā arī Latvijas
Universitātes un citu augstskolu studentiem, skolēniem un aizvēstures
interesentiem, lai pievērstu uzmanību ciešajai zinātņu mijiedarbībai, kas
nepieciešama un gaidīta cilvēku izcelšanās un aizvēstures izpētē. - Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Grāmata ir tapusi, pamatojoties uz
autores izstrādāto doktora darbu "Krama rīki kā liecības par prasmju un zināšanu
attīstību paleolītā" (vadītājs Dr.ģeol. V. Segliņš), kas aizstāvēts 2015. gada
novembrī Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, un
turpmākajiem pētījumiem, kas 2016. gadā veikti ar Latvijas Universitātes fonda
administrētā SIA "Mikrotīkls" ziedojuma finansiālu atbalstu.
ISBN 9789934183201.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
821.174-3

Belševica, Vizma. Bille : romāns / Vizma Belševica ; Lauris Oga, 4. vāka foto ; Jānis
Deinats, apvāka foto ; Māris Garjānis, dizains. - 3. laidiens. - Rīga : Mansards,
[2018]. - [Rīga] : Livonia Print. , ©2018. - 293, [1] lpp. ; 22 cm. - Vizmas Belševicas
(1931–2005) “Bille” ir romānu triloģijas “Bille” pirmā daļa. Kopš pirmizdevuma
1992. gadā grāmata nāk klajā ceturto reizi. Pēc grāmatas motīviem uzņemta
režisores Ināras Kolmanes filma “Bille” (filmu studija “DEVIŅI”, Latvijas, Čehijas un
Lietuvas kopražojums), kura pirmizrādi piedzīvo 2018. gada aprīlī Nacionālā Kino
centra programmā “Latvijas filmas Latvijas simtgadei”. Triloģija “Bille” iekļauta
Latvijas Kultūras kanonā un LTV raidījuma “Lielā lasīšana” veidotajā latviešu
iemīļotāko grāmatu sarakstā, tulkota zviedru un krievu valodā. Vizma Belševica:
„Stāsts par Billi nav autobiogrāfija tiešā nozīmē. Man bija jāpastāsta par to, kā
dzīvoja nomalē ļoti trūcīgi cilvēki, kam ulmaņlaiki nebija nekāda paradīze. Arī
nekāds īpašs patriotiskums pie viņiem nebija manīts, bet nebija manīts arī tas, ka
viņi sapņotu iekļauties Padomju Savienībā.". - "Grāmata iznākusi 1992. gadā
apgādā "Mežābele" (ASV), 1995. gadā apgādā "Jumava" un 2004. gadā apgādā

"Atēna""--Titullapas
otrā
pusē.
1.daļa.
ISBN
Latviešu romāni. Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

9789934122026.

821.174-3

Belševica, Vizma. Bille : romānu triloģija / Vizma Belševica ; dizains: Māris
Garjānis. – 2. laidiens. – Rīga : Mansards, ©2018 (Livonia Print). – 317, [1] lpp. ;
22 cm. – V. Belševicas (1931-2005) “Bille un karš” ir romānu triloģijas “Bille” otrā
daļa. Grāmata nāk klajā trešo reizi autores 85. jubilejas gadā. Triloģija “Bille”
iekļauta Latvijas Kultūras kanonā un LTV raidījuma “Lielā lasīšana” veidotajā
latviešu iemīļotāko grāmatu sarakstā, tulkota zviedru un krievu valodā. –
“Grāmata iznākusi 1996. gadā apgādā “Jumava” (ar nosaukumu “Bille dzīvo
tālāk”) un 2004. gadā apgādā “Atēna””–Titullapas 2. pusē.
2.daļa. Bille un
karš.
ISBN 9789934121517.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Latviešu
romāni.

821.174-3

Dimante, Inguna. Divi džokeri un papardes zieds : romāns / Inguna Dimante ;
Nataļjas Kugajevskas vāka dizains un ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. – Rīga
: Latvijas Mediji, 2018. – Rēzekne : Latgales druka. , ©2018. – 238, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. – (Lata romāns ; 6/2018 (Nr. 228). – Zaiga un Andžejs mīlestībā
nodzīvojoši desmit gadus, līdz pienāk brīdis, kad jāšķiras, jo domstarpības nav
atšķetināmas – Andžejs nevēlas bērnus un Zaiga vairs neatbilst tādas sievietes
priekšstatam, ar kuru viņš vēlas būt kopā. Bet tad, kādā lietainā Jāņu naktī, kuru
Andžejs pavada viens un Latvijas ārēs klīstošs, viņš saprot, ka vēlas atgūt Zaigu.
Vai paspēs? Vai arī Zaiga jau kopā ar citu? Ingunas Dimantes romāns ir
emocionāls, erotisks, aizkustinošs stāsts par mīlestību, attiecībām, uzticību,
piedošanu. – Ziņas par autori: uz 1. vāka atloka.
ISBN 9789934154836.
Latviešu romāni.

821.174-3

Eņģele, Ilze. Pusnakts saules hronikas : romāns / Ilze Eņģele ; Nataļjas
Kugajevskas vāka dizains ; Toma Kalninska ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. –
Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. – Rēzekne : Latgales druka. , ©2018. – 207, [1] lpp.
: ilustrācijas ; 20 cm. – (Lata romāns ; 5 (227). – Bibliogrāfija: 201 lpp. – Jau piekto
gadu Laine raksta romānu “Pusnakts saules hronikas”, gan sapnī, gan nomodā
apdzīvo Eternitas kontinentus, okeānus un jūras, viņas pasaulē dzimst un iet bojā
karalistes. Ķēniņiene Troneha un viņas karakalpi Lainei šķiet reālāki par pašas
ģimeni, draugiem un paziņām – viltīgi gudro lauku papu Reini, sievišķīgo Veroniku,
karjeristi Gunu, depresīvo manipulatori Dagmāru, lāga haļavščiku Daini, neticami
valdzinošo Tomu. Laines jūtu dzīvi aizvieto seno ienaidnieku, Sonfilkas karaļa un
Tronejas ķēniņienes, smeldzīgais mīlasstāsts. Ilze Eņģele stāsta par cilvēkiem, kas
no realitātes patvērušies grāmatu lappusēs un seriālu ekrānos, un liek
aizdomāties, kādi būsim un kādu Latviju veidosim nākotnē. – Ziņas par autori: uz
1. vāka atloka.
ISBN 9789934154812.
Latviešu romāni.

821.174-94

Hānbergs, Ēriks. Aplaipojumi un apsmaidījumi : atskati par laikposmu no 1958.
līdz 1990. gadam / Ēriks Hānbergs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā
redaktore Inta Karkliņa ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. – Rīga :
Jumava, 2018. , ©2018. – 163, [2] lpp. ; 21 cm. – Fotogrāfijā esmu ar ūsiņām un
bārdiņu. Kad mani pieņēma darbā redakcijā, nodaļas vadītāja pirmais uzdevums
bija: “Aizej uz frizētavu un noskuj pa tīro!” (Toreiz vēl skuva ar bārdas nažiem.) Ilgi
klīdu pa Liepājas ieliņām. Jutos aizvainots. Bet rakstīšanas vēlme bija tik
neatvairāma, ka padevos. Tā sākās manas profesionālā žurnālista gaitas. Ar
kompromisu. Drīz vien, kad biju apdedzinājies ar naivām neapdomībām, apjautu,
ko drīkst un ko nedrīkst. Arī to, ka riskantībām iespējams pietuvoties, piemēram,
uzrakstot stāstu. Nobriestot dzīves 85-gadei, nolēmu izsvārstīt savu veikumu

vaļsirdīgā vēstījumā. ( autors Ēriks Hānbergs). – Grāmatā izmantota Jāņa Baltvilka,
Pētera
Jurciņa,
Otomāra
Rikmaņa
un
Valda
Rūjas
dzeja.
ISBN 9789934202155.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
821.174-94

Kūlis, Ēriks. Piecas sievietes savos gadalaikos / Ēriks Kūlis ; Lijas Kalniņas vāka
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. – Rīga : Jumava,
[2018]. , ©2018. – 215 lpp. : faksimils, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. – (Dzimtas
romāns). – Šis nav varoņeposs par gandrīz dievišķām būtnēm, kas izšķīrušas tautu
likteņus. Rakstnieka Ē. Kūļa grāmata ir par piecām ikdienišķām sievietēm viņu
dzīves gadalaikos, lai arī kādi tie bijuši un vēl būs šajā vējainajā Liepājas krastā.
Taču ir kāds kopējs akords, kas skan cauri šiem tik atšķirīgajiem mūžiem…
ISBN 9789934202094.
Biogrāfiskā proza, latviešu.

821.174-1

Matulis, Haralds. Vidusšķiras problēmas / Haralds Matulis ; redaktors Arvis
Kolmanis ; Alekseja Muraško dizains. – Rīga : Mansards, 2018. – [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 87, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. – Grāmatas piecās
nodaļās Haralds Matulis pēc sirds patikas izspēlējas ar iedomātiem, kā arī dzīvē
novērotiem vidusšķiras pārstāvjiem no dažādiem laikiem un vietām, lai atklātu,
kas liek iekaist viņu citkārt nosvērtajam prātam un sirdij iepukstēties straujāk. Vai
grāmatas varoņi atklās noslēpumu – ka viņus visus vieno vidusšķiras izcelsme?. –
Grāmatai pievienota grāmatzīme ar autora ziedu zīmējumiem, drukāta tipogrāfijā
“Uniprinta” (Rīga). . – Izdevumā izmantotas attēlu reprodukcijas no Džona
Gabriela Stedmana (John Gabriel Stedman) grāmatas “Narrative of a five years’
expedition, against the revolted negroes of Surinam: in Guiana, on the wild coast
of South America from the year 1772, to 1777” (London, 1976). Gravīras grāmatai
pēc Stedmana zīmējumiem radījuši gravieri Viljams Bleiks, Tomass Holovejs, Ingo
Barlovs un citi.
ISBN 9789934121975.
Dzejproza, latviešu. Vidusšķira –
Dzeja.

821.174-3

Pohodņeva, Maija. Prāgas pastkartes : romāns / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis
; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. – Rīga : Zvaigzne ABC,
2018. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 381, [1] lpp. ; 21 cm. –
(Zvaigznes trilleris). – Maija Pohodņeva (1973) un Modris Pelsis (1970) strādā
kopā teju 20 gadus. Sadarbība un piedzīvojumi kalpojuši par pamatu filmām,
rakstiem un grāmatām. “Prāgas pastkartes”– romāna “Naida simetrija”
turpinājums – autoriem bija izaicinājums, jo viens no viņiem grāmatas izdošanu
varēja nepiedzīvot. Tāpēc, kad vairs nav daudz ko zaudēt, izdomātu stāstu var
rakstīt ar īstām emocijām. Anna un Andris ir profesionāli algotņi, marionetes bez
izvēles savu “darba devēju” rokās. Turklāt abiem jāizliekas par ikdienišķiem
cilvēkiem. Dīvainajam pārim tiek dots uzdevums pieskatīt žurnālistus, kuri
neapdomīgi iesaistījušies bīstamā avantūrā. Ātri vien top skaidrs, ka nekas labs
nav gaidāms. Turklāt viņiem jāatrisina vairākas sarežģītas mīklas vienlaikus... Taču
vissvarīgāk ir uzzināt, vai pirms gadu desmitiem sagruvušas lielvaras mantojums
var apdraudēt mūsdienu pasauli. Tie, kuri cer uz pasakainas peļņas gūšanu, ir
gatavi uz visu. Šķērslis viņiem nav nekas, pat cilvēku dzīvība. Ja spēkā ir jautājums,
kurš no tiem, kas meklē, paliks dzīvs, varbūt labāk neatrast neko?. – “Prāgas
pastkartes”
–
romāna
“Naida
simetrija”
turpinājums.
ISBN
9789934074639.
Psiholoģiskās spriedzes proza, latviešu.

821.174-94

Rikmane, Māra. Mārdadzis : Māras Rikmanes dienasgrāmata / Māra Rikmane ;
redaktore Renāte Neimane ; atbildīgā redaktore Dzintra Birnbauma. – Rīga :
Latvijas Mediji, 2018. – Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. – 270, [1] lpp. – Iznākusi
kultūrvēsturiska un ļoti personiska grafiķes, mākslinieces un grāmatu ilustratores

Māras Rikmanes dienasgrāmata “Mārdadzis”. Dienasgrāmatas stāstos dzīvojas
Egils Plaudis, Knuts Skujenieks, Biruta Delle, Lolita Zikmane, Vidvuds Eglītis, Valdis
Bisenieks, Lauma Reinholde, Biruta Baumane, Eižens Finks, bohēmas pārņemtie
no bāra “Skapis”, spoži personāži no galerijas M6 Mārstaļu ielā un daudzi citi.
Dienasgrāmatā arī asi spriedumi par mūsdienām, filozofiskas un personiskas
atklāsmes par pasaules kārtību un Visuma spēku. Dienasgrāmatā – autores
grafikas.
ISBN 9789934154683.
Dienasgrāmatas. Autobiogrāfiskā proza,
latviešu.
821.174-1

Vazdika, Raimonda. Neremdināmi : stāsti un dzeja / Raimonda Vazdika ;
māksliniece Dace Runča ; galvenā redaktore Judīte Putāne ; grāmatas vāku
noformējumā izmantota Bruno Birmaņa grafika “Sieviete, kas ielaida istabā lietu”.
– [Ķeipene, Ogres novads] : Divpadsmit, 2018. – Rīga : Gutenbergs druka. , 2018.
– 147, [1] lpp. : ilustrācijas.
ISBN 9789984884271.
Stāsti, latviešu. Latviešu
dzeja.

821.174-3

Veinberga, Jana. Svešais draugs : romāns / Jana Veinberga ; Natālijas Kugajevskas
vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 254 lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). Gaišā dienas laikā uz ielas nogalināta jauna studente. Vai meitene ir nejauši
izvēlēts maniaka upuris? Iespējams, kāds tomēr apzināti vēlējis viņai nāvi, jo
Ilonas pagātnē var atrast ne vienu vien noslēpumu. To noskaidrot cenšas ne tikai
policija, bet arī izskatīgais privātdetektīvs Stass. Pasniedzējai Laumai Graudiņai
sākumā šķiet, ka ievilkta negodīgā detektīvu spēlē. Tomēr Ilona bija ne tikai viņas
studente, bet arī tuvas kolēģes meita. Drīz slepkavas meklējumi arī Laumai kļuvuši
par apsēstību. Varbūt pie vainas ir aizraušanās ar kriminālseriāliem, bet varbūt –
pretrunīgās emocijas, kuras raisa kopā ar Stasu pavadītais laiks. Janas Veinbergas
romāns "Svešais draugs" ir jau otrais rakstnieces darbs, kuram viņa piešķīrusi
žanra apzīmējumu – romantisks detektīvs.
ISBN 9789934074059.
Detektīvromāni, latviešu.

821.174-1

Zariņš, Voldemārs. Jāizdomā brīvība : dzeja / Voldemārs Zariņš ; sastādītāja un
priekšvārda autore Nora Ikstena ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Ivo
Grundulis ; pēcvārds: Ieva Dāboliņa. – Rīga : Pētergailis, 2018. – Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. – 110, [1] lpp. : faksimils, portrets ; 22 cm. – Voldemārs Zariņš
(1917-1981) pieder pie klusajiem varoņiem, kuri savu brīvību un lielu daļu dzīves
upurēja Latvijas neatkarības idejai. Latviešu lēģeru dzejas klasiķis Mordovijas
nometnē bija neapstrīdama autoritāte. Viņš iedvesmoja jaunāko cīnītāju paaudzi,
tai skaitā Gunāru Astru, Juri Ziemeli, Bruno Javoišu un citus. Dzejoļu krājums iznāk
laikā starp divām simtgadēm – paša autora un viņa mīļās Latvijas. Visus gadus līdz
Latvijas brīvības atjaunošanai V. Zariņa dzeja bija pazīstama šaurā domubiedru
lokā un tika izplatīta galvenokārt rokrakstos.
ISBN 9789984334677.
Latviešu dzeja.

821.174-94

Zaviļeiskis, Kaspars. Para Pops jeb Rozā brilles Siguldā : autobiogrāfisks garstāsts
/ Kaspars Zaviļeiskis ; māksliniece Asnate Bočkis ; atbildīgā redaktore Alīna
Melngaile. – Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. – Rēzekne : Latgales druka. , ©2018. –
175 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. – Deviņdesmitie gadi, Sigulda, privāta komercradio
pirmsākumi un jaunība. Šis ir autobiogrāfisks garstāsts, ko sarakstījis mūzikas
žurnālists, dīdžejs un visīstākais melomāns Kaspars Zaviļeiskis. Viņš apzināti
vienkāršā valodā pastāstījis par lielo juku un iespēju laiku, kad bija sabrukusi
Padomju Savienība, bet Latvija vēl nebija iestājusies Eiropas Savienībā. Šis laiks
sakrita ar Kaspara tīņa gadiem, un viņš to izmantoja, lai ar pilnu krūti mestos radio

un ballīšu dīdžeja profesiju piedāvātājas peripetijās, kas mūsdienās
nepilngadīgajiem vairs nebūtu tik vienkārši izdarāms. Tie gluži vienkārši bija
citādāki laiki. Šis garstāsts noteikti uzvēdīs nostalģiskas atmiņas tālaika jauniešiem
un ļaus uzzināt daudzas jaunas nianses par salīdzinoši neseno pagātni jaunajiem
cilvēkiem šodien. Atliek uzvilkt rozā brilles un mesties aizraujošajā literārajā
atskatā uz savdabīgajiem deviņdesmitajiem romantiskajā mazpilsētā Siguldā. –
Ilustrācijām izmantotas Aivara Pluča fotogrāfijas.
ISBN 9789934154775.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Sigulda (Siguldas novads, Latvija) –
Intelektuālā dzīve.
821.174-3

Zīle, Monika. Mētelis ar sudrablapsu : stāsti / Monika Zīle ; māksliniece Nataļja
Kugajevska ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Dzintra
Zālīte. – Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. –
236, [3] lpp. ; 21 cm. – Krājumā “Mētelis ar sudrablapsu” apkopoti pavisam jauni
stāsti par mīlestību, satikšanos, šķiršanos un citām dzīves kaislībām. Monikas Zīles
stāstu krājums ir kā spogulis, kurā nevilšus ieraudzīsim paši sevi, jo tajā spoguļojas
visai raiba personāžu plejāde un uzplaiksnī ticamas un ne tik drošas dzīves
epizodes. Gan Albins, kuram galīgi neveicas ar sievām, gan kāpostu griezēja Anna,
kas dzīvo bez atkarības no pasaules vērtējuma, gan Silvija, kas pavisam negaidīti
ierauga un paceļ pakritušu svešinieku, gan Anete ar neizprotamajām iegribām un
vēl, un vēl… ir tik cilvēciski patiesi!. . – Monikas Zīles stāstu krājums ir kā spogulis,
kurā nevilšus ieraudzīsim paši sevi, jo tajā spoguļojas visai raiba personāžu plejāde
un uzplaiksnī ticamas un ne tik drošas dzīves epizodes. Gan Albins, kuram galīgi
neveicas ar sievām, gan kāpostu griezēja Anna, kas dzīvo bez atkarības no
pasaules vērtējuma, gan Silvija, kas pavisam negaidīti ierauga un paceļ pakritušu
svešinieku, gan Anete ar neizprotamajām iegribām un vēl, un vēl… ir tik cilvēciski
patiesi! Stāstu krājums par mīlestību, satikšanos, šķiršanos un citām dzīves
kaislībām.
ISBN 9789934154799.
Stāsti, latviešu.

821.174-3

Žuravska, Dzintra. Vieta, kur sirds silst : veltījums Latvijas simtgadei : romāns /
Dzintra Žuravska ; par izdevumu atbild Veronika Lāce ; vāka dizains, makets Ērika
Tomsone. – Rīga : Sol Vita, [2018]. , [2018]. – 230, [1] lpp. – Romāna pamatā –
Stipras latviešu sievietes Ārijas dzīves stāsts, ko autore aizsāk jau padomju laikā,
kad Ārija apprecas un sāk veidot ģimeni un turpina stāstu par Ārijas dzīvi
neatkarīgajā Latvijā – audzinot bērnus un piedzīvojot gan prieku, gan skumjas, gan
vilšanos tuvo cilvēku attiecībās- skaudību, nenovīdību. Pēkšņi vienā naktī sadeg
visa gadiem ilgi krātā sadzīve un mantība… – Vāka noformējumā izmantots Inas
Žuravskas zīmējums.
ISBN 9789984894805.
Latviešu romāni.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
K 821.162.1-3

Abdullajevs, Čingizs. Labie puiši ne vienmēr ierodas pirmie : [detektīvromāns] /
Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; vāka noformējums:
Normunds Tiltiņš ; redaktore Irisa Sakse. – Rīga : Literārā brālība, 2018. , ©2018.
– 277 lpp. – (Kriminālnoslēpumu meistars). – Slavenajam ekspertam un analītiķim
Drongo šis jūras brauciens solījās būt neaizmirstams. Un kā gan ne? Franču
polinēzijas salas, eksotika, milzīgais, komfortablais okeāna laineris, kas tīri vai
satriec ar savu varenumu… Tā vietā, lai beidzot baudītu atpūtu, Drongo atkal
nākas ķerties pie kārtējās slepkavības atšķetināšanas. Vienā no kuģa kajītēm tiek
uziets nogalināts krievu tūrists, viens no uzņēmuma “Jakutijas dimanti”
vadītājiem Ignats Severcovs. Turklāt slepkava, acīm redzami vēlēdamies

izmeklēšanai jaukt pēdas, iebāž Severcova kajītes atslēgu paša Drongo
kabatā…
ISBN 9789984880358.
Detektīvromāni, krievu.
Amer
821.111(73)-3

Deja, Silvija. Sagūstīta tevī : romāns / Silvija Deja ; tulkojums latviešu valodā:
Anna Zābere. – [Rīga] : 18+ kompliments, [2018]. , [2018]. – 397, [2] lpp. ; 21 cm.
– (Krustuguns ; [4.]). – Gideons mani sauc par savu eņģeli, bet viņš ir manas dzīves
brīnums. Lieliskais, daudz cietušais cīnītājs ir apņēmības pilns uzveikt manus
dēmonus, tomēr atsakās ieskatīties acīs pats savējiem. Dotajiem solījumiem mūs
abus bija jāsaista ciešāk, nekā to spēj asinis un miesa, bet tie gluži pretēji uzplēsa
senas brūces, atsedza ciešanas un nedrošību un no ēnainām slēptuvēm izvilināja
ļaunākos ienaidniekus. Es jutu, kā Gideons izslīd no manām skavām. Piepildījās
visstiprākās bailes – mana mīlestība tika pārbaudīta tā, ka es vairs nebiju
pārliecināta, vai pietiks spēka izturēt. Pār mūsu dzīves gaišāko posmu sāka plesties
viņa pagātnes tumsa; tā apdraudēja visu, ko ar tādām pūlēm bijām sasnieguši.
Mums pavērās baisa izvēle – ierastā drošība, ko sniedz mūsu līdzšinējā neatkarīgā
dzīve, vai cīņa par kopīgu nākotni, kura piepeši šķita vien neiespējams un
bezcerīgs sapnis…. – Oriģinālnosaukums: Captivated by You.
ISBN
9789934075063.
Erotiskā proza, amerikāņu.

Meks
821.134.2(72)

Dilvars, Anands. Vergs : stāsts par iekšējām pārvērtībām, mīlestību, piedošanu
un gara brīvību / Anands Dilvars ; redaktors Guntis Kalns ; tulkojums: Meldra
Āboliņa ; priekšvārds: Dr. Hektors Salama Peņoss. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. –
Rīga : Poligrāfists. , ©2018. – 112 lpp. ; 21 cm. – VERGS ir saviļņojošs stāsts un
alegorija par iekšējo atbrīvošanos. Katram kaut reizi ir gadījies nonākt sava prāta
konstrukciju gūstā un sākt vergot problēmām, vainas apziņai vai bailēm. Tāpēc
gandrīz visi kaut kādā veidā līdzināmies šīs grāmatas varonim, kas bēgdams no
realitātes, pārstāj novērtēt dzīves dāsnās dāvanas, kamēr visu gandrīz zaudē. Šī
grāmata sapurina un pamodina. Tā domāta drosmīgajiem, kas, nebaidoties no
sekām, uzdrošināsies pārskatīt savus uzskatus. Grāmata uzdod tiešus un būtiskus
jautājumus: Vai tu savā dzīvē esi tikai vērotājs vai spēlē galveno lomu? Kāpēc ir tik
svarīgi piedot, nevis ļaut pagātnes kļūdām ietekmēt turpmāko dzīvi? Kā pārstāt
vergot sava prāta konstrukcijām?. – Tulkots no: Dilvar, Anand, 1966-. The Slave. –
Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. – Oriģinālnosaukums: “El
Esclavo”.
ISBN 9789934073717.
Meksikāņu proza. Pašaktualizācija
(psiholoģija) – Daiļliteratūra. Garīgā dzīve – Daiļliteratūra.

821.111-3

Džeimsa, Rebeka. Sieviete spogulī : romāns / Rebeka Džeimsa ; no angļu valodas
tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. –
Rīga : Kontinents, 2018. – [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. – 443
lpp. ; 21 cm. – Jaunā guvernante Elisa Millere iemīl Vinterbornu jau no pirmā
mirkļa. Varenā māja, kas slēpjas pāri klintīm, šķiet kā vienīgā vieta, kur sieviete
varētu paslēpties no savas pagātnes rēgiem. Uz jaunu, mīlestības pilnu dzīvi liek
cerēt arī pievilcīgais darba devējs de Grejs un viņa eņģeliskie bērni. Ar katru dienu
arvien vairāk Elisa sevi sāk iztēloties kā šīs idilliskās mājas un ģimenes daļu... –
Oriģinālnosaukums: The Woman in the Mirror.
ISBN 9789984359069.
Angļu romāni.

Vāc 821.112.2- Feibels, Tomass. Es par tevi zinu visu : stāsti / Tomass Feibels ; no vācu valodas
93
tulkojusi Renāte Siliņa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. – Rīga : Latvijas Mediji, 2018. – Rīga :
“Dardedze hologrāfija”, SIA. , 2018. – 101 lpp. – (Zibstāsti tīņiem). – Pēc ballītes
Nīna sāk saņemt simtiem īsziņu un zvanu no nezināma numura, viņai uz mājām
piegādā lietas, ko meitene nav pasūtījusi, un kāds ielaužas skolas datorsistēmā,

uzdodot sevi par Nīnu. Vai stalkers ir meitenes bijušais puisis Līmo, kas meklē
atriebību? Policija nevar to pierādīt... Par laimi, Nīna satiek iejūtīgo un pievilcīgo
Benu, kas viņai cenšas palīdzēt. Bet vai Benam tiešām var uzticēties?. – 7.-9. klase.
– Oriģinālnosaukums: Ich weiss alles über dich.
ISBN 9789934154522.
Jaunatnes proza, vācu. Stāsti, vācu.
Angl 821.111-3

Hanimena, Geila. Eleanorai Olifantai viss kārtībā : romāns / Geila Hanimena ; no
angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Margita Krasnā. – Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 317, [2] lpp. ; 22
cm. – Iepazīstiet Eleanoru Olifantu. Sociālās iemaņas nav viņas stiprā puse, un viņa
vienmēr saka to, ko domā. Katru dienu, ejot uz darbu, viņa ģērbjas vienādi, ik
dienu izvēlas vienu un to pašu lenča piedāvājumu, trešdienu vakaros vienmēr
sarunājas ar mammu pa telefonu, bet nedēļas nogales pavada ar atkausētu picu
un degvīnu. Viņas rūpīgi strukturētajā dzīvē nekā netrūkst. Protams, ja neņem
vērā, ka… visa. – Oriģinālnosaukums: Eleanor Oliphant is Completely Fine. – Costa
Book Awards, 2017. . – The British Book Awards, 2018.
ISBN 9789934074110.
Angļu romāni.

Angl 821.111-3

Hārdinga, Frānsisa. Melu koks / Frānsisa Hārdinga ; no angļu valodas tulkojusi
Lilija Berzinska ; redaktore Anda Brazauska. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. –
[Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 397, [1] lpp. ; 21 cm. – Feita Sanderlija
dzīvo divas dzīves. Ārēji viņa ir klusa un labi audzināta angļu Viktorijas laika
meitene, kura zina savu vietu, taču dziļi sirdī Feitu plosa neatbildēti jautājumi un
zināšanu alkas. Viņa ir asredzīga un vērīga, tāpēc ātri vien apjauš, kāpēc ģimenei
bija tik pēkšņi jāaizbrauc no Kentas un jāuzsāk jauna dzīve skarbajā Veinas salā.
Tāpat Feita ir pārliecināta, ka viņas tēva – dabaszinātnieka Erasma Sanderlija –
nāves cēlonis nav nelaimes gadījums. Tēva mantās meitene atrod norādes uz
melu koku – unikālu augu, kas barojas no meliem. Ja kokam pačukst melus, tas
rieš augli, kura apēšana savukārt atklāj kādu cieši glabātu noslēpumu. – 7.-9.kl. –
Oriģinālnosaukums: The Lie Tree.
ISBN 9789934069536.
Detektīvromāni,
angļu. Jaunatnes proza, angļu.

Pol 821.162.194

Hobjana-Šerona, Staņislava. Klaida magones : vētrainās jaunības atmiņas /
Staņislava Hobjana-Šerona ; no poļu valodas tulkojusi Liene Lieģeniece ; redaktore
Ingmāra Balode ; Māra Garjāņa dizains ; priekšvārds: Vieslavs Jans Visockis ;
ievads: Alicja M. Rudņevska. – Rīga : Mansards, 2018. – [Rīga] : Livonia Print. ,
©2018. – 330, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte ; 22 cm. – Šī grāmata ir par
likteni, ko piedzīvo meitene, kas augusi dievbijīgā poļu ģimenē un kas respektē
ieaudzinātos morāles un ētikas principus, izvirzot sev lielus mērķus un neatlaidīgi
tiecoties īstenot savus sapņus. Sapni kļūt par ārsti viņa loloja jau kopš bērnības,
un neticami grūtos apstākļos to arī īsteno, saņemot ārsta diplomu… –
Oriģinālnosaukums: Wędrowne maki. – Grāmatā arī himna “Sibīriešu maršs”,
vārdi: Marians Jonkaitis, mūzika: Česlavs Majevskis, no poļu valodas atdzejojis
Māris Salējs.
ISBN 9789934122033.
Autobiogrāfiskā proza, poļu.

Ig 821.511.1133

Kangro, Mārja. Stikla bērns : dokumentālais romāns / Mārja Kangro ; no igauņu
valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; literārā konsultante Sandra Skuja ;
mākslinieks Tomass Folks. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. – Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. – 205, [1] lpp. ; 21 cm. – Dokumentālais romāns “Stikla
bērns” ir atklāts vēstījums par autores personīgo traģēdiju, uzzinot par ilgi gaidītā
bērna nedziedināmo slimību. Zaudējums uzjunda eksistenciālus jautājumus, un
apbrīnojama ir autores spēja saglabāt pašironiju un humoru pat tumšākajos
dzīves brīžos. Kangro darbs ir spridzeklis, kas eksplodējot saārda visu, kam

pieskaras. Tajā sairst valstu robežas, robežas starp personīgo un publisko, sakūst
emocionāli pārdzīvojumi, literārās klačas, pārdomas par dzimšanas un nāves
absurdumu, Ukrainas karš. Ziņu lasītājiem pazīstamas vietas un notikumi Kangro
nihilistiskajā un traumatiskajā pasaulē iegūst pavisam jaunu veidolu un nozīmi. –
Oriģinālnosaukums: Klaaslaps. – Fragmentu no Marka Stranda dzejoļa “Mana
dzīve” 102. lpp. atdzejojis Arvis Vigulis.
ISBN 9789984236872.
Igauņu romāni. Autobiogrāfiskā proza, igauņu.
Amer
821.111(73)-3

Klīvlenda, Kārena. Mans mīļākais ienaidnieks : romāns / Kārena Klīvlenda ; no
angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains:
Artūrs Zariņš. – Rīga : Kontinents, 2018. – Ropažu novads (Latvija) : PNB Print. ,
©2018. – [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. – 378 lpp. ; 21 cm. – Ko iesākt,
ja viss, kam esi ticējis, izrādās meli? Viviana Millere ir talantīga CIP analītiķe, kurai
izdevies izstrādāt īpašu interneta meklēšanas programmu un sadzīt pēdas krievu
spiegiem. Atlicis tikai atvērt iegūto informācijas mapi un ieraudzīt ilgi meklētos
valsts nodevējus. Un tikt paaugstinātai amatā: kļūt par veiksmīgu karjeristi, kurai
vienlaikus ir lieliska ģimene: mīlošs vīrs un četri burvīgi bērni. Idilliskā nākotnes
aina sagrūst, kad Viviana ierauga spiegu fotogrāfijas. Viņai pretī raugās kāda
pazīstama un mīļa seja… Vai glābt savu ģimeni un kļūt par valsts nodevēju? Vai arī
apliecināt savu uzticību valstij un zaudēt visu? Vai šai dilemmai vispār ir
risinājums?. – Oriģinālnosaukums: Need to know.
ISBN 9789984359052.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Fr 821.133.1-3

Leklezio, Ž. M. G. Stāsts par pēdām un citas fantāzijas / J.M.G. Le Clézio (Ž.M.G.
Leklezio) ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; redaktores: Olita Rause, Ildze
Jurkāne ; Zigmunda Lapsas vāka dizains. – Rīga : Mansards, 2018. – [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 312, [3] lpp. ; 19 cm. – Stāstu un noveļu krājums
“Stāsts par pēdām un citas fantāzijas” (pirmā publicētā grāmata pēc Nobela
prēmijas saņemšanas) apvieno desmit meistarīgus, lakoniskus darbus. Katrā no
tiem radīta sava unikāla un pilnīga pasaule. Tie ir stāsti par pretošanos, to varoņi
neļaujas pasaules brutalitātei un cinismam, bet tā vietā iemieso drosmīgu un
brīvprātīgu cilvēcību. Leklezio stāsti ir jūras un vēja pilni un pārsteidz savā
daudzveidībā. – Oriģinālnosaukums: Histoire du pied et autres
fantaisies.
ISBN 9789934121890.
Stāsti, franču. Noveles, franču.

K 821.161.1-3

Mariņina, Aleksandra. Jautājuma cena : [kriminālromāns divos sējumos] /
Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. – Rīga : NT Klasika, 2018. – Jelgava
: Jelgavas tipogrāfija. , 2018. – 287, [1] lpp. ; 21 cm. – Programma pret Sistēmu.
Pret visuspēcīgu un caurcaurēm korumpētu Sistēmu, kurā visam ir sava cena, un
turklāt tā neko nav spējīga novērtēt pa īstam. Vai kaut kas tāds ir iespējams?
Iekšlietu ministrijas ģenerālis Šarkovs cieši tic, ka viņa vadītā Programma ir pēdējā
iespēja ieviest kārtību tiesībsargājošās iestādēs. Tā turpinās tik ilgi, līdz, radikālu
ideju pārņemts, pazūd viens no šīs Programmas dalībniekiem. Bet pēc tam sākas
tās dīvainās „dubultās” slepkavības… Un kļūst skaidrs – ja šodien neapturēs
fanātiķi-slepkavu, jau rīt Programmai pienāks gals. Bet kādu cenu ir gatavs
maksāts ģenerālis Šarkovs par visas savas dzīves uzdevumu? Un ko tas maksās
pulkvedim Boļšakovam un kapteinim Dzjubm, kuri jau iesaistījušies izmeklēšanā?.
– Oriģinālnosaukums: Цена вопроса. Том I. – Teksts latviešu valodā, tulkots no
krievu valodas.
1. sējums.
ISBN 9789934875700.
Detektīvromāni,
krievu.

Angl 821.111-3

Mensela, Džila. Debesīs sadziedas putni : romāns / Džila Mensela ; no angļu
valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna

Jundze. – Rīga : Kontinents, 2018. – [Rīga] : PNB Print. , ©2018. – 462 lpp. ; 21 cm.
– Pēc mātes nāves Lilija katrā dzimšanas dienā nu jau septiņpadsmit gadu saņem
vēstuli. Šie mīlestības apliecinājumi meitenei dod spēku un ļauj pieaugt ar
drošības sajūtu sirdī. Savas divdesmit piektās dzimšanas dienas rītā Lilija atver
mammas pēdējo vēstuli. Šī vēstule kļūst par pagrieziena punktu: tajā pavēstīts
aizkustinošs stāsts par Lilijas mammas īsto mīlestību un atklāti dziļi ģimenes
noslēpumi. Lilija saprot, ka ir pienācis laiks izsekot savas dzimtas pagātnes
kaislībām un tādējādi labāk iepazīt arī sevi pašu… – Oriģinālnosaukums: You and
Me, Always.
ISBN 9789984359038.
Angļu romāni.
Fr 821.133.1-3

Mopasāns, Gijs de. Stipra kā nāve : romāns / Gijs de Mopasāns ; no franču
valodas tulkojis Augusts Mežsēts. – Rīga : Jumava, 2018. , ©2018. – 286, [1] lpp. :
portrets ; 18 cm. – Mīla un nāve — divi poli vai ikvienā Mopasāna darbā. Arī
romānā “Stipra kā nāve” abi šie spēki savienoti vienā lielā un ļoti skaistā
psiholoģiskā gleznā. Tā, kas tik “stipra ir kā nāve”, ir gleznotāja Olivjē Bertēna mīla,
viņa mīlētspēja, kas viņu tiešām dzen nāvē; bet, kas šai mīlas izdzīvošanai ceļā
stājas, ir sabrukums, vecums, nolietošanās, ko nāves padevīgais kalps laiks klāj pār
miesu un dvēseli. – Oriģinālnosaukums: Fort comme la mort.
ISBN
9789934202254.
Franču romāni.

Vāc 821.113.2-3

Noihausa, Nele. Dzīvie un mirušie : kriminālromāns / Nele Noihausa ; no vācu
valodas tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Anita Poļakovska. – Rīga : Zvaigzne
ABC, 2018. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 492, [1] lpp. ; 22 cm. –
(Zvaigznes detektīvu klubs). – Kriminālinspektore Pia Kirhofa pa Ziemassvētkiem
un Jaungadu gatavojas doties ceļojumā, lai baudītu medusmēnesi, kad ieskanas
telefona zvans: Ešbornas tuvumā nošauta paveca kundze, kura izvedusi pastaigā
suni. Nevienam nav tam izskaidrojuma, jo nogalinātā Rolēdere bija sirsnīgs un
pilsētā visu iemīļots cilvēks. Diezgan drīz notiek vēl viena slepkavība, kas izdarīta
ar to pašu šaujamieroci: caur virtuves logu tiek nošauta sieviete, kura gatavo
Ziemassvētku cepumus. Abiem upuriem nebija ienaidnieku. Kāpēc bija jāmirst
tieši šīm sievietēm? Notiek vēl pāris slepkavību, un iedzīvotāju vidū izplatās bailes.
Pia un Bodenšteins izmisīgi cenšas atrast saikni starp upuriem un pamazām
saprot, ka Tiesnesis, kā sevi dēvē pats slepkava, ir uzsācis misiju un tā vēl nav
pabeigta... – Oriģinālnosaukums: Die Lebenden und die Toten.
ISBN
9789934069871.
Detektīvromāni, vācu.

Zv 821.113.6-3

Pēšsone Džolito, Mālina. Plūstošās smiltis : tiesu romāns, psiholoģiska drāma /
Mālina Pēšsone Džolito ; no zviedru valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; literārā
konsultante Renāte Punka ; mākslinieks Miroslav Sokcic. – Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2018. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 381, [1] lpp. ; 21 cm. –
Bibliogrāfija: 381.-[382.] lpp. – “Plūstošās smiltis” ir spraigs tiesu romāns un
psiholoģiska drāma, kas raisa jautājumus par mīlestības dabu, vainas sajūtu un
tiesu sistēmu. Stokholmas turīgākās priekšpilsētas vidusskolā notikusi masu
slepkavība. Astoņpadsmitgadīgajai Majai izvirzīta apsūdzība par līdzdalību šajā
asinspirtī, kurā gājis bojā viņas iemīļotais un labākā draudzene. Kā Maja –
teicamniece no labas ģimenes – sabiedrības acīs kļuvusi par aukstasinīgu
slepkavu? Ko īsti viņa izdarījusi?. – Oriģinālnosaukums: Störst av allt. – Francijas
balva “Le Prix du polar européen” par labāko detektīvromānu Eiropā, 2017. . –
Zviedrijas Radio “Gada grāmata”, 2017. . – Zviedrijas Detektīvrakstnieku

akadēmijas balva, 2017.
proza, zviedru.

ISBN 9789984236896.

Psiholoģiskās spriedzes

Amer
821.111(73)-94

Platace Fačsa Faina, Marija. Platās acis / Marija Platace Futchs Fine (Marija
Platace Fačsa Faina) ; no angļu valodas tulkojis Zigurds Skābardis ; redaktore Astra
Feldmane ; Māra Garjāņa dizains. – Rīga : Mansards, 2018. – [Rīga] : Livonia Print.
, ©2018. – 254, [1] lpp. : faksimili, ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, portreti ; 22
cm. – Bibliogrāfija piezīmēs: 231.-[248.] lpp. un rādītājs: 249.-[255.] lpp. – Marijas
Plataces Fačsas Fainas grāmata “Platās acis” – aizkustinošs stāsts par to, kā kara
bārene pēc septiņdesmit gadiem atklāj savas latviešu saknes. Nacistu karavīri
Mariju, gadu vecu mazuli, un viņas māti Solomeju sagūstīja 1944. gada martā,
atriebjoties par viņas tēva Broņislava Platača līdzdalību partizānu darbībā Latgalē.
Karavīri māti ar bērnu kā politiskos ieslodzītos nogādāja Rēzeknes cietumā, bet
pēc tam – Salaspils koncentrācijas nometnē. Solomeju aizsūtīja uz vācu
koncentrācijas nometnēm, bet Mariju uz Latvijas un Vācijas bāreņu namiem.
1949. gadā Mariju ar lidmašīnu aizveda uz ASV, kur meitenīti adoptēja amerikāņu
pāris un viņa kļuva par ASV pilsoni. Līdz septiņdesmit gadu vecumam Marija neko
nezināja par savu izcelsmi, jo viņas dzimto Latviju bija okupējusi Padomju
Savienība. Ģimenes detektīvs Rīgā 2014. gadā uzzināja faktus par viņas vecākiem.
Tas Marijai deva iespēju satikties ar vienīgo vēl dzīvo viņas tēva ģimenes locekli,
Broņislava māsu Leonoru. Šis atklājumu ceļš atvēra Marijai acis, palīdzot saskatīt
viņas identitāti, atbilstoši viņas uzvārdam Platačs – “platās acis”. – Grāmatas 1.
vāka noformējumā izmantota Laura Ogas foto, uz 4. vāka Laura Olupa
foto.
ISBN
9789934122040.
Latviešu
izcelsmes
amerikāņi.
Autobiogrāfiskā proza, amerikāņu.

Arg
821.134.2(82)-4

Rivera, Klaudio A. Panākumu virsotnē : uz patiesiem notikumiem balstīta
mūsdienu epifānija / Klaudio A. Rivera ; tulkojums: Marta Kaulakāne ; Vitas
Lēnertes dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2018. - 63 lpp. ; 23 cm. - Stāsts, kas liek pamosties no ikdienas aizņemtības,
pierādot pašam savu svarīgumu, un novērtēt cilvēkus sev blakus. Oriģinālnosaukums: El esplendor de la gloria. - Teksts latviešu valodā, tulkots no
spāņu valodas.
ISBN 9789934077173.
Argentīniešu proza.

Amer
821.111(73)-3

Robertsa, Nora. Noķer mani, ja vari : [romāns] / Nora Robertsa ; no angļu valodas
tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka noformējums Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents,
[2018]. - 511 lpp. - Viņi izbēga. Viņi izdzīvoja. Bet cik ilgi? Tas bija parasts vakars
tirdzniecības centrā. Trīs draudzenes gaidīja kinofilmas sākumu. Kāds jaunietis pie
saulesbriļļu stenda flirtēja ar meiteni. Ģimenes nesteidzīgi iepirkās lielveikalā. Un
tad ieradās šāvēji. Apšaude ilga tikai astoņas minūtes. Veselas astoņas minūtes,
kuras izdzīvojušajiem nāksies atcerēties visu atlikušo mūžu. Katrs no viņiem
centīsies aizmirst šo briesmīgo pieredzi. Kāds veltīs savu karjeru tam, lai šīs
astoņas minūtes nekad neatkārtotos. Kāds cits nocietinās savu sirdi, lai vairs
netiktu sāpināts. Kāds mēģinās to visu atkārtot. Nora Robertsa ir pasaulslavena
New York Times bestselleru rakstniece, vairāk nekā 200 grāmatu autore. Viņas
darbi izdoti gandrīz četrsimt miljonos eksemplāru. Latvijā Noras Robertsas romāni
vienmēr atrodas pirktāko grāmatu sarakstā. Savā jaunākajā romānā Noķer mani,
ja vari rakstniece psiholoģiski niansēti parādījusi cilvēka mēģinājumus tikt galā ar
dziļajām un sāpīgajām rētām, kuras radījis traģisks notikums. Tas ir sirdi plosošs
romāns par mīlestību, drosmi un aizdomu postošo spēku. Pa pusei trilleris, pa
pusei mīlasstāsts: ārkārtīgi interesants romāns!. - Oriģinālnosaukums: Shelter in
Place.
ISBN 9789984359021.
Amerikāņu romāni.

Angl 821.111-3

Sendija, Klēra. Ļoti liela māja laukos : romāns / Klēra Sendija ; no angļu valodas
tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. Rīga : Kontinents, 2018. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. - 440 lpp. ; 21 cm. (Pasaules bestsellers). - Uz laiskām vasaras brīvdienām Devonas lauku mājā ir
ieradušās trīs ģimenes. Sagurušie Hereri ar trīs nepaklausīgiem bērniem un
trakulīgu suni, šķietami ideālie Lingi-Litli un noslēpumainie Brauni. Spirdzinošs
lauku gaiss, bagātīgi vīna krājumi, daudz brīvā laika un daudz cilvēku vienā mājā:
ar to pietiek, lai brīvdienu scenārijs ievirzītos pavisam negaidītā gultnē... Oriģinālnosaukums: A Very Big House in the Country.
ISBN
9789984359045.
Angļu romāni.

Amer
821.111(73)-3

Šūmeikere, Sāra. Misters Ročesters : romāns / Sāra Šūmeikere ; no angļu valodas
tulkojusi Dace Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore
Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB
Print. , ©2018. - 493, [2] lpp. ; 22 cm. - Sāras Šūmeikeres romāns "Misters
Ročesters". Kopš Šarlotes Brontē klasiskā romāna “Džeina Eira” iznākšanas
pagājuši vairāk nekā 170 gadi, bet noslēpumainais, pievilcīgais, vīrišķīgais Edvards
Ročesters jeb misters Ročesters aizvien vēl apbur jaunas lasītāju paaudzes.
Ročesters atzīts arī par visu laiku visromantiskāko literāro varoni, par viņu
sarakstīti neskaitāmi pētījumi, referāti un izteikti vispārsteidzošākie minējumi. Bet
viņa paša stāsts nekad nav ticis izstāstīts. Kāds viņš bija patiesībā? Ko Džeina viņā
saskatīja? Atbildi, iespējams, sniegs Sāras Šūmeikeres veiklais un saistošais labi
zināmo notikumu pārstāsts no mistera Ročestera skatpunkta. Oriģinālnosaukums:
Mr.
Rochester.
ISBN
9789934154669.
Amerikāņu romāni.

Amer
821.111(73)-3

Toda, Anna. [After] : romāns / Anna Toda ; no angļu valodas tulkojusi Daina
Grūbe ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 335 lpp. ; 23 cm. - PIRMS Hārdins satika Tesu, viņš
bija nikns kā vētra. KAMĒR viņu attiecības tikai sākās, Hārdins saprata, ka noturēt
Tesu sev – tas viņam ir dzīvības un nāves jautājums. PĒC tam, kad viņi patiešām
kļuva par pāri, pasaule mainījās. Hārdina un Tesas kaislīgā mīlestība ir kā
virpuļviesulis, kas visu ierauj sevī. Šajā grāmatā vārds pirmo reizi dots tiem
varoņiem, kuri varbūt nav iepazīti tik labi kā abi mīlētāji. Līdztekus Hārdins stāsta
par savu iepazīšanos ar Tesu un abu pirmajām tikšanās reizēm. Ieraudzījuši
notikumus no viņa skatpunkta, jūs varbūt mainīsiet domas par visu, ko jau zinājāt
par šo slikto puisi un viņa eņģelisko meiteni... - Oriģinālnosaukums: Before. "Wattpad sensācija imaginator1D" -- uz grāmatas vāka. . - Pasaulslavenās
bestselleru sērijas "After'' turpinājums.
[5.] grāmata. Before = Pirms.
ISBN
9789934075131.
Amerikāņu romāni.

Angl 821.111-3

Velšs, Ērvins. Asmens mākslinieks : romāns / Ērvins Velšs ; no angļu valodas
tulkojis Zigurds Skābardis ; redaktors Guntis Berelis ; slengu konsultante Olga
Judina ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. , ©2018. - 222, [2]
lpp. ; 21 cm. - Skotu rakstnieka Ērvina Velša (1958) romāniem "Transpotting"
("Vilcienvakte", Jāņa Elsberga tulkojumā 2005. gadā, AGB) un "Porno" (Zigurda
Skābarža tulkojumā 2016. gadā, "Dienas Grāmata") tulkojumiem latviešu valodā
piepulcējusies arī trešā triloģijas grāmata "The Blade Artist" - "Asmens
mākslinieks", elegants un dzirkstošs romāns - augstākajā mērā vardarbīgs, bet
dīvainā kārtā arī samierinošs. - Oriģinālnosaukums: The Blade Artist. - Teksts

latviešu valodā,
9789934546549.

nosaukums uz
Angļu romāni.

vāka

arī

angļu

valodā.

ISBN

821.84(08)

Zināt, domāt, sapņot! : aforismi / savācis Arvīds Kalme ; redaktore Lolija Soma ;
māksliniece Irēna Žguta. - [3. izdevums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 70,[2] lpp. - Dažādi rakstnieku un domātāju
aforismi.
ISBN 9789984369907.
Aforismi.

821.353.2-3

ბოფშრე ნაირ ლუშნუ ამბუარ : Youth stories in Svan = Ungdomsfortellinger på
svansk : ბავშვების დაწერილი სვანური ამბები / [edited by Richard Bærug]. Tbilisi : Bakur Sulakauri publishing, 2015. - 231 lpp. : ilustrācijas, karte ; 18 cm. Telksts paralēli gruzīņu, angļu un dāņu valodā.
ISBN 9789941235351.
Jaunatnes proza, svanu. Jaunatnes proza, svanu - Tulkojumi.

DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ
821.161.1-3

Анич, Федор. Я сделаю это для нас : [роман] / Федор Анич. - Москва :
Издательство "Э", 2018. , 2018. - 320 с. - (Личное дело. Остросюжетные
романы Федора Анича.). - Я никогда не принимал на себя долгосрочные
обязательства, потому что знал – я не смогу их исполнить, ведь моя жизнь
мне не принадлежит, я не живу, а жду, когда за мной придет убийца. Я
противился длительным рабочим контрактам, стабильным отношениям с
девушками, никогда ничего не ждал, не планировал будущего… Но все
изменилось, когда мой дядя, известный европейский писатель, погиб и
перед смертью поручил мне дописать книгу, в которой рассказывается
история нашей семьи. И теперь мне придется не только закончить его
работу, но и лицом к лицу столкнуться с человеком, который застрелил моих
родителей
и
должен
убрать
меня….
16+.
ISBN
9785040916122.
Krievu romāni. Detektīvromāni, krievu.

821.133.1-3

Барбера, Анжелик. Наши судьбы сплелись : роман / Анжелик Барбера ;
перевод с французского И.Крупичевой. - Москва : Издательство "Э", 2018. ,
2018. - 416 с. - У Корин несчастливый брак, от которого она бы с радостью
освободилась, если бы не страх перед мужем-тираном. Но счастье приходит
вместе с болью. Ее сын попадает в больницу по вине известного
композитора и рок-музыканта Кайла, который, узнав о проблемах Корин,
решает ей помочь, дабы хоть как-то загладить вину. Кайл точно знает, как
избавить ее от мужа. Вдобавок он быстро, слишком быстро, влюбляется в
Корин... - 16+. - Oriģinālnosaukums: L'instant précis où les destins
s'entremêlent.
ISBN 9785040915996.
Franču romāni.

821.161.1-3

Бачинская, Инна. Браслет с Буддой : роман / Инна Бачинская. - Москва :
Издательство "Э", 2018. , 2018. - 320 с. - (Детектив сильных страстей). Капитан Николай Астахов был в ярости – неужели в их городе появился
серийный убийца? Ночью в затон возле порта на полном ходу сорвалась
очень дорогая машина, на пассажирском сиденье которой обнаружили тело
молодой женщины. Ее запястье украшал браслет из поделочных камней с
брелоком в виде фигурки Будды. Такие же браслеты были найдены на руках
еще двух недавно убитых женщин. На первый взгляд жертв больше ничего
не связывало…. - 16+.
ISBN 9785040939664.
Detektīvromāni, krievu.

821.161.1-3

Берсенева, Анна. Кристалл Авроры : роман / Анна Берсенева. - Москва :
Издательство "Э", 2018. , 2018. - 320 c. - Может быть, имя действительно

влияет на судьбу? Если оно необычное, то и жизнь окажется яркой. У Нэлы
Гербольд есть все основания этого ожидать: она наделена не только
необычным именем, но и жизнерадостностью, которая драгоценна в любом
человеке, а в женщине особенно. Но когда юность остается позади, Нэла
понимает: вся ее яркость не спасает от ощущения, что жизнь проходит
впустую. Нужна большая любовь? Но и это чувство уже обмануло ее…
Неожиданно Нэла узнает, что и необычная женщина, и яркая красота, и
сильная любовь — все это уже было в истории ее семьи. И этот опыт —
магический кристалл, сквозь который она видит собственную жизнь в
истинном свете. - 16+.
ISBN 9785040927937.
Krievu romāni.
821.112.2-3

Боманн, Корина. Лебединая смерть : роман / Корина Боманн ; перевод с
нем. В.В.Епифановой. - Москва : Эксмо, 2018. , 2018. - 384 с. - (Young Adult.
ТРИЛЛЕРЫ. Мировой бестселлер). - Жуткая находка нарушила спокойствие
тихого острова Рюген: подающая надежды балерина найдена мертвой в
бассейне. Бездыханное тело с отрезанными стопами усыпано белыми
лебедиными перьями. Одновременно с этим 17-летняя Клара получает
анонимные письма с угрозами от некоего Cоветчика. Она еще не знает, что
вскоре ей предстоит лицом к лицу столкнуться с жестокостью, которая царит
в мире балета, и предотвратить новые жертвы. Клара начинает
расследование и оказывается втянутой в игру, где смертельная опасность
грозит не только ей, но и ее друзьям. - 18+. - Oriģinālnosaukums: Schwanentod.
ISBN 9785699977857.
Vācu romāni.

821.111-3

Брындза, Роберт. Девушка во льду : роман / Роберт Брындза ; перевод с
английского И.Новоселецкой. – Москва : Издательство АСТ, 2018. , 2018. –
416 с. – (Новый мировой триллер). – В озере одного из парков Лондона под
слоем льда обнаруживают тело женщины. За расследование берется
детектив Эрика Фостер. У жертвы, молодой светской львицы, была, казалось,
идеальная жизнь. Но Эрика обнаруживает, что это преступление ведет к
трем девушкам, которые ранее были найдены задушенными и связанными
в водоемах Лондона. Что это – совпадение или дело рук серийного маньяка?
Пока Эрика ведет дело, к ней самой все ближе и ближе подбирается
безжалостный убийца. К тому же её карьера висит на волоске – на
последнем расследовании, которое возглавляла Эрика, погибли её муж и
часть команды, - и она должна сражаться не только со своими личными
демонами, но и с убийцей, более опасным, чем все, с кем она сталкивалась
раньше. Сумеет ли она добраться до него прежде, чем он нанесет новый
удар? И кто тот, кто за ней следит?. – 18+. – Oriģinālnosaukums: The Girl in the
Ice.
ISBN 9785171039066.
Angļu romāni.

821.161.1-3

Молчанов, Александр. Писатель : роман / Александр Молчанов. – Москва :
Издательство “Э”, 2018. , 2018. – 320 с. – (Русский нуар. Криминальные
романы А. Молчанова). – Страшные девяностые закончились, но поделены
еще не все деньги и сферы влияния. В городе идет жестокая борьба за
власть, в которую оказывается вовлечен молодой Писатель. Победит ли тот,
кто сумеет заставить его сказать правильные слова? Что важнее для него
самого – принять сторону сильного и потерять себя либо пойти против всех,
выбрав собственный путь? Писателю придется решать, что для него важнее
–
новая
книга
или
новая
жизнь.
–
18+.
ISBN 9785040924820.
Krievu romāni. Psiholoģiskās spriedzes proza,
krievu.

821.152.1-3

О'Фаррелл, Мэгги. Пока тебя не было : роман / Мэгги О'Фаррелл ; перевод
с английского Е.Ракитиной. - Москва : Издательство "Э", 2018. , 2018. - 352 с.
- Жарким июньским утром Роберт Риордан говорит жене Гретте, что
отправляется за газетой в ближайший киоск. И больше не возвращается. На
помощь безутешной женщине приходят трое взрослых детей: сестры,
которые не разговаривают друг с другом много лет, и брат, практически
потерявший веру в собственное семейное счастье. У каждого из них есть
свои версии и догадки относительно того, куда мог уйти отец. Но никто даже
не подозревает, что Гретта долгие годы тщательно оберегала тайну, которая
может расставить все по своим местам. - 16+. - Oriģinālnosaukums:
Instructions
for
a
Heatwave.
ISBN
9785040923953.
Īru romāni (angļu valoda).

821.161.1-3

Романова, Галина. Заговор обреченных : [роман] / Галина Романова. –
Москва : Издательство “Э”, 2018. , 2018. – 320 с. – (Детективы Галины
Романовой. Метод Женщины.). – Лиза чувствовала себя полной
неудачницей, причем слово «полной» характеризовало ее больше всего. Изза лишних ненавистных килограммов, наверное, и ушел от нее
возлюбленный Павел, причем ушел ни много ни мало, а к ее начальнице
Лане. Влиятельный отец просто купил для Ланочки очередную игрушку –
теперь мужа, по брачному контракту. А теперь Лизе начальство подкинуло
еще одну подлянку – нужно забрать у мастера эксклюзивный подарок для
Ланы. Каково же было удивление Лизы, когда она обнаружила мастера
убитым. Теперь Лизу обвиняют в этом преступлении…. – 16+.
ISBN
9785040913626.
Krievu romāni. Detektīvromāni, krievu.

821.111(73)-3

Уайт, Карен. Колыбельная звезд : роман / Карен Уайт ; перевод с
английского И.Гюббенет. - Москва : Издательство "Э", 2018. , 2018. - 384 с. После развода с мужем Джиллиан Парриш уехала из мегаполиса в
небольшой городок на побережье Атлантики. Вот только место, которое она
рассматривала как убежище от невзгод, преподнесло ей странные
сюрпризы. Все началось с того, что в город неожиданно вернулся ее давний
знакомый Линк, фигурант дела об исчезновении лучшей подруги Джиллиан,
которую так и не нашли. В то же время семилетняя дочь Джиллиан заводит
себе воображаемого друга. И все бы ничего, с детьми такое случается, но ее
фантазию зовут Лорен, как и пропавшую девушку. Лорен настойчиво
передает Линку послания. Но как это возможно?. - 16+. - Oriģinālnosaukums:
The Color of Light.
ISBN 9785040909742.
Amerikāņu romāni.

DVD FILMAS, SERIĀLI
791.4

Wright, Edgar. Zaļknābis pie stūres [videoieraksts] = Baby Driver = Pogenemise
rutm = Personalinis vairuotojas / directed by Edgar Wright ; music Steven Price ;
editor Paul Machliss ; executive producers: Edgar Wright, Adam Merim, Rachael
Prior, Liza Chasin ; produced by: Nira Park, Tim Bevan, Eric Fellner ; story by Edgar
Wright ; actors: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Elza Gonzalez. – Igaunija :
Film Distribution, 2017. – 1 DVD (108 min.). – Viņš ir ļoti jauns un ļoti talantīgs,
kad ātri jātiek prom no nozieguma vietas. Viņš ir labākais auto vadītājs, saukts
Mazais. Kad viņš satiek savu sapņu meiteni, viņš saredz iespēju aizmukt no
kriminālās pasaules, veikli tikt prom, šoreiz no savas pagātnes. Taču tas nav tik
vienkārši kā šķiet – Mazais tiek iesaistīts vēl vienā noziegumā, kas apdraud viņa
dzīvi, mīlestību un brīvību. – Vecuma ierobežojums: 16+. – Audio: English,

German, Russian ; Subtitles: English, Danish, Estonian, Finnish, German, Latvian,
Lithuanian, Norwegian, Russian, Swedish, Turkish. – Nos. No konteinera.
791.4

Аронофски, Даррен. Мама! [videoieraksts] = mother! : триллер, детектив,
ужасы / реж. Даррен Аронофски ; в ролях : Дженнифер Лоуренс, Хавьер
Бардем. – Киров : Media House, 2017. – 1 DVD. – Отношения молодой пары
оказываются под угрозой, когда, нарушая безмятежное существование
супругов, в их дом заявляются незваные гости… – Vecuma ierobežojums: 16+.
– Audio krievu val. – Nos. No konteinera. . – США, 2017.
Detektīvfilmas. Grāvējfilmas. Trilleri.

791.4

Брана, Кеннет. Убийство в восточном экспрессе [videoieraksts] = Murder on
the Orient Express : драма, криминал, детектив / реж. Кеннет Брана ; в ролях
Кеннет Брана, Пенелопа Крус, Джуди Денч, Джонни Депп… [и др.]. – Киров :
Media House, 2007. – 1 DVD (170 мин.). – Путешествие на одном из самых
роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых
стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю
тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под
подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать
головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар… – Vecuma
ierobežojums: 16+. – Audio krievu val. – Nos. No konteinera. . – Мальта, США,
2017.
Drāmas. Krimināldrāmas. Detektīvfilmas.

791.4

Доннели, Киаран. Викинги [videoieraksts] = Vikings : исторический боевик /
реж. Киаран Доннелли, Кен Джиротти, Джефф Вулнаф. - Москва : ООО "Ист
коннект", 2018. - 2 DVD (7 ч. 20 мин.). - История продолжит рассказывать о
приключениях главного героя викинга по имени Рагнар Лодброк. Сериал
вновь перенесет нас в то неспокойное время, когда отважному герою
придется исполнять свой главный долг - объединять все племена викингов с
целью стать более могущественнее и сильнее. Но естественно, что зачастую
его планы сбываются не сразу, ведь мало кто желает покориться даже ему.
Но Рагнара это вряд ли остановит, ведь он потомок самого Одина, бога
войны и воителей, а это значит, что ему нельзя сдаваться. Третий сезон будет
так же богат на зрелищный сюжет и большое количество интригующих
моментов, так что приготовьтесь к самым интересным сериям!... - Vecuma
ierobežojums: 18+. - Audio krievu un angļu val., bez subtitriem. - Nos. no
konteinera. . - Ирландия, Канада, 2018 год.
Сезон 5 ч.1. Серии 1-10.
Grāvējfilmas. Vēsturiskās drāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.

791.4

Вильнёв, Дени. Бегущий по лезвию 2049 [videoieraksts] = Blade Runner 2049
: фантастика, триллер / режиссер Дени Вильнёв ; сценарий: Хзмптон Фанчер,
Майкл Грин, Филип Л. Дик ; продюсер: Йель Бадик, Дзна Белкастро, Билл
Карраро ; композитор Бенджамин Уоллфиш, Ханс Циммер ; в ролях Райан
Гослинг, Харрисон Форд. - Россия : Media House, [2017]. - 1 DVD (150 мин.). В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными
выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей — держать
репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения… Пока он
случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит
под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке,
Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального
подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много

лет назад. - Vecuma ierobežojums: 18+. - Audio krievu val. - Nos. no konteinera.
. - США, 2017 г.
Fantastika. Trilleri.
791.4

Вильнёв, Дени. Прибытие [videoieraksts] = Arrival : фантастика / реж. Дени
Вильнёв ; в ролях Эми Адамс, Джереми Реннер, Майкл Стулбарг. - Киров :
Media House, 2017. - 1 DVD (112 мин.). - Неожиданное появление
неопознанных летающих объектов в разных точках планеты повергает мир в
трепет. Намерения пришельцев не ясны — вооружённые силы всего мира
приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества
пытаются понять, как разговаривать с непрошеными гостями. Правительство
обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели,
чтобы предотвратить глобальную катастрофу и найти общий язык с
пришельцами. Отныне судьба человечества находится в их руках... - Vecuma
ierobežojums: 16+. - Audio krievu val. - Nos. no konteinera. . - США, 2016 г. . - В
основе фильма лежит повесть Теда Чана «История твоей жизни» (Story of
Your Life, 1998).
Fantastika. Ekranizācijas.

791.4

Герман, Алексей, мл. Довлатов [videoieraksts] : драма, мелодрама / реж.
Алексей герман в ролях Милан Марич, Светлана Ходченкова, Елена Лядова...
[и др.]. - Москва : ООО "Медиаленд", 2018. - 1 DVD. - Фильм о нескольких
днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов
накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии
Иосифа Бродского. Это круговорот из парадоксальных и смешных ситуаций.
Столкновение с криминалом, светская и литературная жизнь Ленинграда,
киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло журналиста,
страстное желание купить для своей дочери куклу, которую не достать
нигде... - Audio krievu val., bez subtitriem. - Nos. no konteinera. . - Россия, 2018
г.
Rakstnieki, krievu.
Drāmas. Melodrāmas. Biogrāfiskās drāmas.

791.4

Дель Торо, Гильермо. Форма воды [videoieraksts] = The Shape of Water :
ужасы, фэнтези, драма, мелодрама, приключения / реж. Гильермо дель
Торо. - Москва : ООО "Новый диск-трейд", 2017. - 1 DVD. - Действие
разворачивается в начале 60-х прошлого века. Главная героиня — немая
уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт
работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется
в мутанта и помогает ему сбежать... - Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu
val. - Лауреат премии "Оскар". - Nos. no konteinera. . - Канада, США, 2017 г.
Fantastika. Drāmas. Piedzīvojumu filmas.

791.4

Джармуш, Джим. Патерсон [videoieraksts] = Paterson : драма, мелодрама,
комедия / реж. Джим Джармуш ; в ролях Адам Драйвер, Голшифте
Фарахани. - Москва : ООО "Астра-Медиа", 2017. - 1 DVD (118 мин.). - Жизнь
Патерсона — сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе
Патерсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой
жены Лоры. Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встречает
поэтов повсюду — такова магия города — родины поэтов Аллена Гинзберга
и Уильяма Карлоса Уильямса. Патерсон пишет в стол и даже не мечтает
публиковаться, однако одно маленькое событие меняет его планы... Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu, angļu val., bez subtitriem. - Nos. no
konteinera. . - США, Франция, Германия, 2016 г.
Drāmas. Komēdijas.
Melodrāmas.

791.4

Карризи, Донато. Девушка в тумане [videoieraksts] = La ragazza nella nebbia :
триллер, криминал : экранизация бестселлера / режиссер и автор сценария
Донато Карризи ; в ролях Жан Рено, Тони Сервилло. - Москва : ООО "АстраМедиа", 2017. - 1 DVD (128 мин.). - Холодной зимней ночью психиатра
Аугусто Флореса срочно вызывают на работу, чтобы обследовать попавшего
в аварию инспектора Фогеля. Инспектор ничего не помнит, на месте аварии
ничто не указывает на ее причину и на ее жертв, однако рубашка Фогеля в
пятнах свежей крови, и эта кровь не его. В ходе беседы начинает
восстанавливаться цепь невероятных событий, начавшихся месяц назад... Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu, angļu val., bez subtitriem. - Nos. no
konteinera.
.
Италия,
Германия,
Франция
2017
г.
Krimināldrāmas. Trilleri. Ekranizācijas.

791.4

Мускетти, Андрес. Оно [videoieraksts] = It : ужасы, драма / реж. Андрес
Мускетти ; в ролях Джейден Либерер, Джереми Рэй Тейлор, Софиа Лиллис...
[и др.]. - Киров : Media House, 2017. - 1 DVD (120 мин.). - Когда в городке
Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются
со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со
злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв
уходят в глубь веков. - Vecuma ierobežojums: 18+. - Audio krievu val. - Nos. no
konteinera. . - США, 2017.
Drāmas. Šausmu filmas.

791.4

Нолан, Кристофер. Дюнкерк [videoieraksts] = Dunkirk : военная драма / реж.
Кристофер Нолан. - Киров : Media House, 2017. - 1 DVD (110 мин.). - Фильм
расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе
Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны.
События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск
силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к
морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем
временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее... Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu val. - Nos. no konteinera. . Нидерланды,
Великобритания,
Франция,
США,
2017
г.
Otrais pasaules karš, 1939-1945.
Kara filmas.

791.4

Скотт, Ридли. Все деньги мира [videoieraksts] = All the Money in the World :
триллер, драма, криминал, детектив, биография / реж. Ридли Скотт ; в ролях
Мишель Уильямс, Кристофер Пламмер, Марк Уолберг. - Москва : ООО
"Астра-Медиа", 2017. - 1 DVD (132 мин.). - Во всем мире не было человека
богаче, чем Пол Гетти. Принадлежать к его роду — все равно что быть богом.
Однако, когда в Риме неизвестные похищают его внука, нефтяной магнат, ко
всеобщему шоку, наотрез отказывается платить выкуп. И тогда
единственной надеждой для матери мальчика становится таинственный
сотрудник службы безопасности самого Гетти…. - Vecuma ierobežojums: 18+.
- Audio krievu, angļu val. - Nos. no konteinera. . - США, 2017 г.
Drāmas. Krimināldrāmas. Biogrāfiskās drāmas. Detektīvfilmas. Trilleri.

791.4

Сэфди, Бен. Хорошее время [videoieraksts] = Good Time : триллер, драма,
криминал / реж. Бен Сэфди, Джошуа Сэфди ; в ролях Роберт Паттинсон,
Дженнифер Джейсон Ли. - Москва : ООО "Астра-Медиа", 2017. - 1 DVD. Отчаявшись найти работу и достать деньги на оплату счетов, Конни
планирует ограбление банка. На налет он берёт своего родного брата Ника,
страдающего умственными отклонениями. Ограбление проходит успешно,
но у братьев в руках взрывается пакет с краской, и Ник попадает в руки

полиции. Чувствуя вину за брата, а также понимая, как тяжело Ник будет
переносить каждый день без помощи близкого человека, Конни решает, во
что бы то ни стало, вытащить брата из рук полиции. В течение одной ночи,
полной адреналина, Конни предпринимает отчаянные попытки пробраться
к Нику и освободить его... - Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu, angļu
val., bez subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2017 г.
Drāmas. Krimināldrāmas. Trilleri.
791.4

Тейлор-Джонсон, Сэм. Пятьдесять оттенков серого [videoieraksts] : по
мировому бестселлеру : драма, мелодрама / реж. Сэм Тейлор-Джонсон. Москва : "Киноман", 2015. - 1 DVD (125 мин.) : цветной. - Анастейша Стил —
скромная студентка, живущая вместе с близкой подругой-сокурсницей Кейт.
За неделю до выпускного в университете, Анастейша, по просьбе
заболевшей Кейт заменить её, берёт интервью у молодого красавцамиллиардера Кристиана Грея. Интервью складывается не очень удачно, и
Анастейша не думает, что они когда-либо встретятся вновь. Неожиданно
Грей появляется в хозяйственном магазине, где девушка работает
продавцом. Их знакомство продолжается, и Анастейша постепенно узнаёт о
тайных сексуальных увлечениях богача…. - Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio
krievu, angļu val. - Nos. no konteinera. . - США, 2015.
Drāmas. Melodrāmas. Filma un grāmata.

791.4

Трофим, Олег. Лёд [videoieraksts] : мелодрама, драма, спорт / реж. Олег
Трофим ; в ролях Аглая Тарасова, Милош Бикович... [и др.]. - Москва : ООО
"Астра-Медиа", 2017. - 1 DVD (113 мин.). - С самого детства Надя верила в
чудеса. Она представляла себе, как выходит на лёд под овации публики и
танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя
становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах,
красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться,
судьба преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно
будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не
всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно
передвигается на белом коне?... - Vecuma ierobežojums: 12+. - Audio krievu
val. - Nos. no konteinera. . - Россия, 2018 г.
Drāmas. Melodrāmas. Krievu kino.

791.4

Шеридан, Тейлор. Ветреная река [videoieraksts] = Wind River : боевик,
триллер, криминал, детектив / реж. Тейлор Шеридан ; в ролях Джереми
Реннер, Элизабет Олсен. - Киров : Media House, 2016. - 1 DVD. - В пустыне на
территории индейской резервации «Ветреная река» егерь Кори Ламберт
находит изувеченное тело молодой девушки. Опытный охотник с
трагическим прошлым, он берется помочь в расследовании этого дела
агенту ФБР Джейн Бэннер, которая оказывается в мире, полном загадок и
насилия. Но смогут ли они противостоять зловещим силам этих мест, где
сама природа пропитана горечью и жаждой мщения?. - Vecuma
ierobežojums: 18+. - Audio krievu val. - Nos. no konteinera. . - США, 2016 г.
Grāvējfilmas. Detektīvfilmas. Krimināldrāmas.
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