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1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA.ĒTIKA
133

Gosvami, Amits. Kvantu radošums : kā apzināties un attīstīt savu radošumu,
izmantojot jaunu realitātes uztveri / Amits Gosvami ; no angļu valodas tulkojusi
Dace Vanaga ; redaktore Diāna Spertāle, Antra Legzdiņa ; vāka dizains Māris
Garjānis. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2019. , ©2014. - 221, [3] lpp. - Bibliogrāfija 218.[221]. lpp. - Grāmatā “Kvantu radošums” Amits Gosvami pievērsies radošuma
dziļākajai būtībai, izcelsmei un izpausmēm. Savā pētnieciskajā pieredzē daudz
pūļu veltījis kvantu paradoksu izpratnei, zinātnieks nonācis pie atziņas, ka tie
atrisināmi, balstoties uz ideju, ka esības pamats ir apziņa, ne matērija. Apziņa ir
bezgalīga, mūžīga un vienota. Šāds skatījums radošo procesu parāda jaunā
gaismā. Atsevišķa indivīda vietā būtiskākas ir kolektīvās zināšanas, kurās
apvienota pagātne, tagadne un nākotne, līdz ar to radošuma pirmsākums un
krājums ir bezgalīgi. Kas ir radošums? Vai ikviens var būt radošs? Kādi ir
radošuma veidi? Meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, autors pakāpeniski
atklāj, kā prāts pavisam jaunā veidā spēj sasniegt radošumu. Apvienojot

radīšanas mākslu un zinātnes objektivitāti, grāmata pievērš lasītāju jaunai
domāšanai un parāda, kā izmantot savas spējas, lai dzīvotu radošāk. Īsi sakot:
autors māca, kā domāt kvantu līmenī un būt radošam. - Oriģinālnosaukums:
Quantum Creativity. Think Quantum, be Creative.
ISBN 9789934576126.
133

Nini, Inin. Trīspadsmit Sapņotāji : Dievu Augu stāsti / Inin Nini ; fotogrāfijas:
Inga Plūme ; dizains: Everita Upeniece ; redaktore Jana Boikova. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 170, [5] lpp. : ilustrācijas
; 25 cm. - Bibliogrāfija: [175.] lpp. - Iznākusi pirmā Inin Nini grāmata, kurā
latviešu šamane - medicīnas sieva reāli mistiskās un mistiski reālās esejās stāsta
par satikšanos ar sev īpašiem augiem no visām debesmalām. Grāmatai cauri
vijas šamaņu ceļojumi, vīzijas, dziļi sapņi un seni mīti. Daloties savās izjūtās par
Augu Dvēseļu spēku, viņa aicina arī grāmatas lasītājus veidot pašiem savas
unikālās attiecības ar Dabu.
ISBN 9789934082405.

159.94

Robinsa, Mela. 5 sekunžu likums : ar drosmīgu rīcību mainiet dzīvi, darbu un
pašapziņu / Mela Robinsa ; redaktore Ita Ankoriņa ; tulkojums latviešu valodā:
Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2019. - 238, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Mela Robinsa, amerikāņu CNN
komentētāja un televīzijas programmu vadītāja, bija nonākusi savas dzīves
zemākajā punktā, kad nejauši atklāja vienkāršu noslēpumu, kā pārvarēt bailes un
piespiest sevi rīkoties. Šajā grāmatā viņa atklāj lasītājam pārsteidzošus faktus par
ieradumu veidošanos, pievērš uzmanību vēsturisku personību dzīves pagrieziena
punktiem un dalās ar cilvēku atsauksmēm par to, kā viņas metode palīdzējusi
tiem iegūt no dzīves vairāk: vairāk prieka, vairāk naudas, vairāk veselības. Oriģinālnosaukums: The 5 Second Rule. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu
valodas.
ISBN 9789934080906.

133

Segliņš, Valdis. Maģija un burvestības Senajā Ēģiptē / Valdis Segliņš ;
recenzenti: Dr.habil.philol. Ina Druviete, Dr.habil.philol. Janīna Kursīte, Dr.hist.
Andris Šnē ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019.
- 430, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Grāmata vēsta
par būtisku seno ēģiptiešu dzīvesveida un reliģiskās pārliecības daļu, kas veidojās
un nostiprinājās ilgstošā aizvēsturiskā laikposmā. Maģija Senajā Ēģiptē bija
nozīmīga ikdienas sastāvdaļa, kurā savijās nedrošība un bezspēcība dievu un
zemes valdnieku, dabas un citu apdraudējumu priekšā, kā arī ticība pēcnāves
dzīvei. Autors ir centies iespējami vispusīgi apskatīt seno ēģiptiešu maģiskos
rituālus un burvju vārdus, saskatīt arī to trūkumus plašākā kontekstā un apzināt
ar tiem saistītās zināšanas dažādos senvēstures posmos. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934184246.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
272-534.3

Emanuēla Maijāra. Rožukronis : ceļojums, kas pārvērš tavu dzīvi! / Māsa
Emanuēla Maijāra ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; no franču valodas tulkojusi Inese
Gagaine ; vāka dizains: Moda Varga. - Rīga : Dzīvības Straumes, 2019. , ©2019. 208, [4] lpp. ; 21 cm. - Izdevumā apkopotas māsas veidotās apceres par četru
tradicionālo Rožukroņa daļu – priecīgās, gaismas, sāpīgās, augstās godības –
noslēpumiem. Māsa Emanuēla ir izveidojusi vēl divas šīs lūgšanas daļas līdzcietības un žēlsirdības, kurās apcer vēl vairākus notikumus no Jēzus dzīves, kā

arī viņa piedāvātās līdzības. Grāmatas centrā ir Jēzus un Marijas kontemplācija.
Pielikumā ievietotas dažādu svēto pārdomas par Rožukroni, kā arī liecības par šīs
lūgšanas spēku. - Oriģinālnosaukums: Le Rosaire, un voyage qui te change la vie.
ISBN 9789984874579.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIĀLĀ KOMUNIKĀCIJA
316.77

Fekseuss, Henriks. Smalki! : izcilas sociālās prasmes / Henriks Fekseuss ;
tulkojums: Inga Grezmane ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 314 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. Bibliogrāfija: 309.-313. lpp. - Sociālo prasmju "guru" Henriks Fekseuss grāmatā
atklāj, kā var mainīt situāciju - vispirms jāsaprot, kas izraisa sociālo prasmju
pasliktināšanos, un pēc tam jāiepazīst instrumenti, ar kuru palīdzību iespējams
tai pretdarboties. Kā veidot saturīgu komunikāciju, nevis risināt vēsas, formālas
sarunas. Kā, uzmanīgi klausoties, izveidot unikālas attiecības ar sarunas partneri.
Kā panākt, lai citi ieklausās tevī, kad tev ir kas svarīgs sakāms. Kādi komunikācijas
šķēršļi slēpjas tavās smadzenēs. Grāmata ir veids, kā gūt daudz vērtīgu atziņu
par empātiju, kritiku, emocijām, komplimentiem, interpretācijām un citiem
saskarsmes elementiem.
ISBN 9789934081309.

EKONOMIKA.TAUTSAIMNIECĪBA
336.22

Lukašina, Olga. Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā : praktisks palīglīdzeklis /
Olga Lukašina ; redaktore Emīlija Spundzāne ; vāka dizains: Sergejs Kozlovs. Rīga : Info Tilts ; Tehinform Latvia, [2019]. - Rīga : Info Tilts, [2019]. , ©2019. 167 lpp. : tabulas ; 21 cm. - Materiāls paredzēts lasītājiem, kuriem ir pieejami
Latvijas normatīvo aktu (likumu, Ministru kabineta noteikumu, Valsts ieņēmumu
dienesta metodisko materiālu un vēstuļu) teksti. Grāmata būs noderīga
interesentiem, kuri vēlas tuvāk iepazīties ar normatīvajiem aktiem nodokļu jomā
un piemērot tos praksē.
ISBN 9789934876196.

TŪRISMA EKONOMIKA
338.482

Poga, Laima. Tūristu gida - grupas vadītāja profesionālās prasmes un atbildība /
Laima Poga. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2019. - 174 lpp. - (Viesmīlības un
tūrisma bibliotēka ; Nr. 27). - Bibliogrāfija 170.-174. lpp. - Saturs: Pozitīva pirmā
iespaida veidošanas specifika tūrismā. Tūristu gida sociālās lomas un varas
izpratne. Pozitīvās saskarsmes veidošanas māksla tūrismā. Emociju nozīme
savstarpējā saskarsmē tūristu kolektīvā. Runas emocionālās izpausmes. Tūristu
gida mērķauditorijas. Tūristu gida personības atbilstība izvēlētajai profesijai.
Tūristu gida darbs starpvalstu kultūru kontekstā. Pirmā nepieciešamā
medicīniskā palīdzība tūristiem izbraukumos.
ISBN 9789934543197.

VALSTS ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE. KARALIETAS.
353

Zariņa, Vanda. Rīgas domnieki laikmeta līkločos / Vanda Zariņa ; mākslinieks
Andris Lamsters ; zinātniskais redaktors Jānis Šiliņš ; literārā redaktore Ina Eglīte.

- Rīga : MADRIS, [2019]. - 334 lpp. - Bibliogrāfija: 327.-332. lpp. - Vanda Zariņa ir
strādājusi Rīgas pašvaldībā 32 gadus. Šai laikā viņa ir savākusi bagātīgu materiālu
klāstu par Rīgas pašvaldības vēsturi, Rīgas domniekiem, izpildkomitejas
vadītājiem un viņu likteņiem. Unikālā pētījuma rezultātā ir tapusi grāmata, kura
populārā veidā stāsta par Rīgas domes darbību no 1878. līdz 1940. gadam un
domnieku likteņiem kara un pēckara periodā. Autore saistoši atklāj daudzu
domnieku dzīvesstāstus un ļauj ieskatīties viņu atstātajās paliekošajās vērtībās
Rīgā. Grāmatā apkopoti interesanti fakti, ko papildina personisks vēstījums par
cilvēkiem, viņu laiku un spēju izdzīvot laikmeta līkločus. Atsevišķa nodaļa veltīta
202 represētajiemRīgas domniekiem, pilsēta svaldes locekļiem un
izpildkomitejas vadītājiem. Lielisks uzziņas materiāls ir Rīgas domnieku
alfabētiskais saraksts.
ISBN 9789984311487.
IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA. MĀCĪŠANA
37.018.1

Montgomerija, Hedviga. Vecāku maģija : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu
audzināšanai / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna
Gavare ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 182, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Vecāku
maģija). - Bibliogrāfija: [184.] lpp. - Kā izaudzināt laimīgu bērnu? Kā radīt viņā
drošības izjūtu un veselīgu pašapziņu? Un kā tikt galā ar visām bērna emocijām,
kas nāk pār vecāku galvu? Kādas kļūdas vecāki pieļauj visbiežāk, un kā no tām
izvairīties? Norvēģu psiholoģes Hedvigas Montgomerijas grāmata kalpos gan kā
ceļvedis strīdos un konfliktos, gan kā mudinājums palūkoties uz savu bērnības
pieredzi, lai saprastu, kā jūsu neapzinātās emocionālās reakcijas ietekmē
attiecības ar bērnu. "Vecāku maģija" ir praktiska, gudra un viegli lasāma
grāmata, kura palīdzēs piedzīvot prieku, ko sniedz tuvas attiecības ar bērnu visas
dzīves garumā. - Oriģinālnosaukums: Foreldremagi.
ISBN 9789934081866.

376.3

Rīds, Gevins. Disleksija agrīnā vecumā : praktiska rokasgrāmata / Gevins Rīds ;
no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ;
vāka grafiskā noformējuma autore Margarita Stoka. – [Rīga] : Liegra, SIA, 2019. –
222, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas. – Grāmata piedāvā ieskatu zinātniskos
pētījumos, kā arī sniedz praktiskus ieteikumus skolotājiem, kas strādā
pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās, kā radīt un pielāgot mācību vidi,
lai tā būtu piemērota bērniem ar disleksiju. Grāmatā ir aplūkoti mācību līdzekļi
un materiāli, kas ir paredzēti lasīšanas, pareizrakstības, rēķināšanas, valodas
prasmju, sociālās un emocionālās attīstības un problēmu risināšanas prasmju
apguvei.
ISBN 9789934572302.

376.3

Tūbele, Sarmīte. Valodas traucējumu novērtēšana : monogrāfija / Sarmīte
Tūbele ; zīmējumi Rudīte Kravale ; datorgrafika Arta Muceniece ; galvenais
redaktors Vilnis Purēns. – Rīga : Izdevniecība RaKa, 2019. – 119 lpp., 18 kartiņas
pielikumā. – Bibliogrāfija: 62.-70. lpp. – Grāmata ir domāta vispirms jau
topošajiem logopēdiem, lai labāk izprastu kopsakarības valodas traucējumu
izpausmēs; mijsakarības starp dažādiem valodas sistēmas komponentiem un to
ietekmi uz bērna attīstību kopumā. Iesaku arī topošajiem skolotājiem, lai iegūtu
nelielu ieskatu logopēda profesionālajā darbībā un varētu sadarboties gan
atbalsta komandās, gan ikdienas darbā skolā un pirmsskolā.
ISBN
9789984463988.

ETNOGRĀFIJA.ETNOLOĢIJA. FOLKLORISTIKA
398.7(=174)

Aizsils, Arvīds. Latviešu tautas sapņu iztulkošana / Arvīds Aizsils. – Latviešu
Folkloras Krātuves 1939. gada faksimilizdevums. – Rīga : Avots, [2019]. – 147, [1]
lpp. – Izmantotā literatūra: 42 lpp. – Skolotājs, folklorists, filoloģijas zinātņu
kandidāts Arvīds Aizsils (1904-1940) par grāmatu ‘’Latviešu tautas sapņu
iztulkošana’’ saka: ‘’Mans nodoms ir bijis sakrāt cik vien iespējams visus sapņu
izskaidrojumus, bet no šāda nodoma man jāatsakās; tad šāds krājums varētu
ieraudzīt dienas gaismu tikai pēc daudziem gadiem…Teikto vai uzrakstīto īpato
izteiksmes veidu esmu centies respektēt, un sapņa otrā pusē atstāts teicēja
patiesais apzīmējums.”.
ISBN 9789934534898.

398.2(=411)

Eposs par Gilgamešu / no akadiešu valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; mākslinieki
Lilija Dinere un Roberts Diners ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; zinātniskā
redaktore Olita Rause ; tulkotāja piezīmes. - Rīga : Jumava, [2019]. - 175, [1] lpp.
: ilustrācijas ; 25 cm. - "Eposs par Gilgamešu" un tā varoņi spējuši pārvarēt laiku.
Eposs tiek datēts ar aptuveni 2100. gadu pirms mūsu ēras un tiek uzskatīts par
senāko saglabājušos literatūras pieminekli pasaulē. Tas ir lielisks vēstures avots,
kas palīdz izprast senās Divupes jeb Mezopotāmijas sabiedrisko iekārtu, varas
struktūras, cilvēku savstarpējās attiecības, paražas un reliģisko uzvedību. Eposa
vērienīgums ietekmējis tuvāku un tālāku tautu literatūru, tā varoņi, cilvēki, dievi
un briesmoņi, turpina savu dzīvi daudzos mākslas pieminekļos. Eposa teksta
lasīšana būs fantāziju rosinošāka, pateicoties mākslinieku Lilijas Dineres un
Roberta Dinera ilustrācijām.
ISBN 9789934203015.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
618

Bērniņu gaidot : ilustrētā rokasgrāmata / redaktore Madara Pauzere ; attēlu
apstrāde Jānis Pauzers. - Rīga : Dienas žurnāli, 2019-. - Sējumi : ilustrācijas ; 28 cm.
- (Stila ilustrētā rokasgrāmata , 2256-0459 ; 2019/1). - Bērniņu gaidot. Augt kopā!-uz žurnāla vāka. . - Uz vāka numura tēmu nosaukumi.

61(474.3)(092)

Grāvere, Rita. Carpe diem! Satver dienu! : bērnu ārsta Jēkaba Nīmaņa dzīves
stāsts / Rita Grāvere ; redaktore Līvija Baumane-Andrejevska ; Māra Garjāņa vāks.
- Rīga : Mansards, [2019]. , ©2019. - 465, [2] lpp. : faksimili, ģenealoģiskās tabulas,
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 437.-445. lpp. un personu rādītājs:
453.-466. lpp. - Bērnu ārsta Jēkaba Nīmaņa (1892-1979) dzīves rīts ausa vēl 19.
gadsimta 90. gados. Viņš mācījās un studēja cariskās Krievijas laikā, izbaudīja
Pirmā pasaules kara baiso ikdienu, viņa mūža dienas iemiesoja vai visu mūsu
valsts jauncelsmi. Desmit gadus viņš bija Rīgas James Armitstead bērnu slimnīcas
galvenais ārsts, kā arī pildīja lielo dzejnieku Raiņa un Aspazijas veselības sarga
lomu. Jēkabs Nīmanis stāvēja klāt valsts bāreņu apgādes sistēmas izveidei,
tādējādi ietekmējot tā laika valsts veselības sistēmas veidošanos. 1935. gadā J.
Nīmanis atklāja savu privātklīniku bērniem, kurai bija visai īss mūžs, jo laikmeta
maiņās tā tika nacionalizēta. Padomju vara neatzina ārsta diplomu, taču
leģendārā bērnu ārsta slava nekur nezuda. Taisnība akadēmiķim Jānim Stradiņam,
ka par Nīmani sabiedriskās aprindās līdz šim runāts nepiedodami maz. - Teksts
latviešu valodā, nosaukums paralēli latīņu un latviešu valodā. - Uz vāka Hildas

Vīkas gleznas "Uzticēšanās" reprodukcija no Paula Stradiņa Medicīnas vēstures
muzeja kolekcijas.
ISBN 9789934122286.
DĀRZKOPĪBA
635.9

Kondratovičs, Rihards. Rododendri : Latvijas Universitātē izveidotās
rododendru šķirnes (1957-2017) / Rihards Kondratovičs, Gunita Riekstiņa ;
literārais redaktors Edžus Vējiņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 158, [1] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Rododendru
ģints izpētes un selekcijas pirmsākumi Latvijā saistīti ar LU Botānisko dārzu, kas
ir vienīgā specializētā rododendru audzētava Baltijas valstīs. Latvijas
Universitātes rododendru selekcionāru galvenais uzdevums ir radīt jaunas,
skaistas un izturīgas, Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotas brīvdabas
rododendru šķirnes. Grāmata ir kā atskaite par sešdesmit gados padarīto.
Grāmatā sniegti visu reģistrēto brīvdabas rododendru un siltumnīcas acāliju
šķirņu detalizēti apraksti.
ISBN 9789934184185.

635.9

Kusiņa, Maruta. Savvaļas ziedi Latvijas gadalaikos / Maruta Kusiņa ; redaktore
Dzintra Stelpa ; grāmatas dizaina autore Gunta Plotka ; vāka dizaina autore Ilze
Isaka ; fotogrāfijas: Maruta Kusiņa, Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. Grāmatas autore Maruta Kusiņa, bioloģe, dabai veltītu izdevumu un mācību
grāmatu autore, ir aizrautīga dabas pētniece un fotogrāfe. Viņas kaislība ir
savvaļas puķes. Šajā grāmatā augi sakārtoti to ziedēšanas secībā. Autore
aprakstījusi gan populārus ziedaugus, gan mazāk pazīstamas augu grupas - purvu
un krastmalu augus, graudzāles, čemurziežus, skaistās, aizsargājamās orhideju
dzimtas sugas. Parādītas līdzīgo sugu atšķirības, kas arī nespeciālistam palīdzēs
tās vieglāk atpazīt. Grāmatā ir informācija par augu izmantošanu ārstniecībā un
citām to pielietošanas iespējām. - Rādītājs: 78.-80. lpp.
ISBN 9789934081187.

PĀRTIKA. ĒDIENU GATAVOŠANA.
641.5

Ozoliņa, Zane. Našķoties : receptes, kas vienmēr izdosies # našķotiesgrāmata /
Zane Ozoliņa ; fotogrāfe Anda Upmale ; projektu vadītāja Māra Pole. - Rīga :
Tapt, 2019. - 247, [1] lpp. : krāsainas ilustrācijas.
Saturā: 5 minūšu receptes ; Sāļās uzkodas ; Našķoties superzvaigznes ;
Saldās kūkas un cepumi ; Sāļie pīrāgi un maize ; Brokastis ; Vakariņas.
ISBN 9789934856778

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA
658

Braiena, Lara. Uzņēmējdarbība iesācējiem / Lara Braiena un Roza Hola ;
ilustrators Kelans Stovers ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore
Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. , ©2019. - 127 lpp. : ilustrācijas ; 25
cm. - Kā uzsākt uzņēmējdarbību? Kāpēc daļa uzņēmumu bankrotē? Kas jāzina
par nodokļiem? Kā iekļauties tirgū? Kā kļūt par miljardieri? Uz šiem un daudziem
citiem jautājumiem atbildes radīsi jaunajā ar piemēriem un ilustrācijām bagātajā
izdevumā "Uzņēmējdarbība iesācējiem". Atklāj, kādas pamazināšanas
nepieciešamas, lai dibinātu savu uzņēmumu! Noskaidro, kā rast ideju
uzņēmumam, kā apsteigt konkurentus un rīkoties ar naudu! Uzzini, kā
uzņēmumi iekļaujas pasaulē: lasi par piesārņojumu, vispasaules piegādes

ķēdēm, procentu likmēm un atbalsta sistēmām!. - Oriģinālnosaukums: Business
for Beginners. - Rādītājs: 125.-127. lpp.
ISBN 9789934080456.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
VISPĀRĪGĀ MĀKSLAS TEORIJA
7.036/.038(474.
3)

Desmit epizodes 20. gadsimta otrās puses mākslā Latvijā : Ten Episodes in Art
of the Second Half of the 20th Century in Latvia : rakstu krājums / sastādītāja un
ievada autore Elita Ansone ; redaktore Arta Vārpa ; tulkotāja Terēze Svilāne ;
dizains: Irēna Ansava ; foto: Normunds Brasliņš, Renārs Derrings, Imants Eglītis
[un vēl 10 fotogrāfi]. - [Rīga] : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2019. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 383 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. Bibliogrāfija rakstu beigās. - Rakstu krājums pievēršas Latvijas mākslai pēc Otrā
pasaules kara un parāda tās stilistisko daudzveidību. Krājuma tapšanas gaitā
veiktie pētījumi apliecina, ka, neraugoties uz padomju režīma diktētajiem
ierobežojumiem, Latvijā radītie mākslas darbi nav tapuši tikai kā hermētiski, no
pasaules tendencēm nošķirti Austrumu bloka ideoloģijas produkti. Mākslas
zinātnieki grāmatā iezīmē estētiskās koordinātes sociālistiskajam reālismam,
skarbajam stilam, abstraktajai mākslai, figuratīvajam ekspresionismam,
hiperreālismam, sirreālismam, kinētiskajai mākslai, neoekspresionismam,
fotogrāfijai, kā arī pirmajām mākslinieciskajām sociālā aktīvisma izpausmēm
Mākslas dienās. Rakstu autori pievēršas laikmetam un tā kontekstā radītajiem
mākslas darbiem. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Fotogrāfi arī: Didzis
Grodzs, J. Ikoņņikovs, Jānis Indāns, Kārlis Kalsers, Māris Kundziņš, Valters Lācis,
Jānis Pipars, Mārtiņš Straupenieks, Andrejs Strokins, Indriķis Stūrmanis.
Sociālistiskā reālisma kanons / Elita Ansone. Skarbais stils. Socmodernisma
izpausmes latviešu glezniecībā 20. gadsimta 50.-60. gados / Valda Knāviņa.
Abstraktās mākslas meklējumos / Inga Bunkše. Figuratīvais ekspresionisms
dialogā ar abstrakto ekspresionismu / Elita Ansone. Ārpus rāmjiem / Vilnis Vējš.
Kinētiskā māksla. Kustības transformācijas / Ieva Astahovska. Sekojot
neredzamajai rokai: fotoklubu, žurnālu, izstāžu un kuratoru loma Latvijas
fotogrāfijā, 1960-2000 / Alise Tīfentāle. No amerikāņu fotoreālisma līdz
starptautiskajam hiperreālismam / Elita Ansone. Mērenais sirreālisms / Santa
Hirša. Neoekspresionisms abpus robežām: Latvijas versija / Santa Hirša.
ISBN 9789934538278.

7.03

Mākslas vēsture un teorija : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures
institūta žurnāls=Art History and Theory. Journal of the Institute of Art History of
the Latvian Academy of Art / galvenā redaktore Elita Grosmane; literārās
redaktores un korektores Karīna Horsta, Kristiāna Ābele; tulkotājas latviešuangļu Liene Jākobsone, Stella Pelše; tulkojuma redaktors Andris Mellakauls;
māksliniece Ieva Vīriņa ; rakstu autori: Anna Ancāne, Karīna Horsta, Anna Pūtele,
Jānis Kalnačs, Elita Ansone, Ieva Pauloviča, Ilze Martinsone. - Rīga : Latvijas
Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures pētījumu
atbalsta fonds, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 112 lpp. : ilustrācijas. Teksts latviešu, angļu, krievu valodā; kopsavilkums angļu valodā; satura rādītājs
latviešu un angļu valodā. - Žurnāls iznāk kopš 2003. gada / The journal is

published since 2003.
2019/22. ISSN 1691-0869.
TĒLNIECĪBA
730(474.3)(092)

Brancis, Māris. Rasa Kalniņa-Grīnberga. Dzīve un darbi : Rasa KalniņaGrīnberga. Her Life and Work / Māris Brancis, Rasa Kalniņa-Grīnberga ; dizains:
Māris Grīnbergs ; teksta latviešu valodā redaktore Astra Feldmane ; tulkojums
angļu valodā: Kārlis Streips ; foto: Māris Grīnbergs, Filips Izraelsons. - Rīga :
Mansards, [2019]. , ©2019. - 102, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm. - Par
vienu no talantīgākajām latviešu profesionālajām tēlniecēm Rasu KalniņuGrīnbergu (1936) grāmatā "Rasa Kalniņa-Grīnberga. Dzīve un darbi" raksta
mākslas zinātnieks Māris Brancis, bet par savu dzīvi stāsta pati māksliniece.
Viens no grāmatas stūrakmeņiem - tēlnieces stāstītāja talants, kas šajā albumā
atklāj mākslinieces dzīves gājumu, savijušos ar latviešu tautas likteni 20.
gadsimta otrajā pusē. Grāmatas otrajā daļā tēlnieces daiļrade atklājas darbu
reprodukcijās un to rašanās vēsturē. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934585012.

MŪZIKA
785.11(474.3)(0
91)

Silabriedis, Orests. LNSO - 90 : personības, fakti, sarunas / Orests Silabriedis ;
[grafiskā dizaina autors Krišs Salmanis ; literārā redaktore Ieva Lejasmeijere]. Rīga : Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, ©2016 (Prīmuss Marketings). 166, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - O. Silabriedis
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) pagātni grāmatā lielā mērā rāda
caur personībām - diriģentiem, kas stāvējuši orķestra priekšā. Šie personību
apraksti caur preses tekstu un laikabiedru memuāru fragmentiem inkrustē
vēstures stāstu. Šis ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra 90. dzimšanas dienas
izdevums.
ISBN 9789934149771.

KINO
791.4(474.3)

Zveja , Ilze. Nameja gredzena kods : zemgaļi vēstures faktos un kino leģendā /
Ilze Zveja, Aigars Grauba, Makss Kinningss ; redaktors Valdis Klišāns ; vāka un
grāmatas dizaina autors Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 167, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Bibliogrāfija:
166.-167. lpp. - Lasītājs grāmatā atradīs Aigara Graubas un Maksa Kiningsa
izstrādāto mākslas filmas "Nameja gredzens" scenāriju, kā arī Ilzes Zvejas
sagatavoto 12.-13. gadsimta autentiskās vēstures apskatu. Grāmatā apkopotas
vēstures avotu ziņas, kā arī vēsturnieku viedokļi par zemgaļiem, par viņu
vadoņiem un cīņām pret vācu krustnešiem. Lasītāji atkal iepazīs kādreiz tik
populārās Latvijas senvēstures mīklas, par kurām tik daudz diskutēts, piemēram,
kur atradusies slavenā Zemgales osta; kur notika un kāda nozīme bija Saules
kaujai; vai Namejs bija agrākā Tērvetes valdnieka radinieks? Izdevumā liela vērība
pievērsta arī seno zemgaļu sadzīves apstākļiem, tirdzniecībai un amatniecībai,
parašām, apģērbam, sievietes dzīvei nemitīgo karagājienu un sirojumu laikmetā.
ISBN 9789934079757.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
811.174’282

Grīnbergs, Uldis. Bliņķs ventiņmēle : īs ventiņ gramatik un tāmnik vārdnic / Uldis
Grīnbergs ; dizains Jolanta Deģe ; redaktore Ilze Antēna. - 2. izdevums. - Ventspils
: Ventspils muzejs, 2019. - 95 lpp. : ilustrācijas. - Teksts ventiņu dialektā.
ISBN 9789934860058.

LITERATŪRZINĀTNE
821.174.09

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums =
Current issues in literary and cultural research : conference proceedings volume
/ atbildīgais redaktors Edgars Lāms ; vāka dizaina autors Uldis Baltutis ;
redakcijas kolēģija: Edgars Lāms, Zanda Gūtmane, Benedikts Kalnačs [un vēl 10
redaktori] ; Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte.
Kurzemes Humanitārais institūts, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Liepāja : LiePA, 2018. - 331, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. Iepriekšējais nosaukums: Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. - Bibliogrāfija
rakstu beigās. - Latviešu valodā; kospsavilkums angļu valodā. - Redaktori arī: Ieva
Kalniņa, Juris Andrejs Kastiņš, Anda Kuduma, Skaidrīte Lasmane, Laura
Laurušaite, Liene Lauska, Aurelija Mīkolaitīte, Ilze Stikāne, Pāvels Štolls, Rita
Treija. . - Rakstu krājums izdots ar Valsts pētījumu programmas "Letonika Latvijas vēsture, valoda, kultūra vērtības" atbalstu.
23. ISSN 2500-9508.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
908(474.3)

Pētersone, Pārsla. Kārļu muiža. Laiki un likteņi / Pārsla Pētersone, Jānis Stepiņš ;
[ievads Imants Lancmanis ; redaktore Ieva Zarakovska ; tulkotāja angļu valodā
Māra Sinka ; māksliniece Inese Hofmane]. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Kārļa
muiža, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 430, [1] lpp. : fotogrāfijas,
ilustrācijas, rasējumi, kartes, faksimili, grafiki, tabulas, portreti, shēmas, ģerboņi.
- Personu rādītājs: 397.-417. lpp. . - Vietvārdu rādītājs: 418.-[424.] lpp. . Literatūra un avoti: 425.-[428.] lpp. . - Nepublicētie avoti: 429.-[431.] lpp. Kopsavilkums angļu valodā. - Uz vāka autori nav norādīti.
ISBN 9789934197628

ĢEOGRĀFIJA
913(450)

Lorencs, Juris. Vīna un garšu pasaulē / sastādītājs Juris Lorencs ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva ; vāka grafiskais noformējums: Margarita Stoka. - Rīga
: Jumava, [2019]. , ©2019. - 148, [2] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes :
ilustrācijas ; 20 cm. - (Aiz apvāršņa). - Kas gan ir ceļojums bez jaunu ēdienu
atklājumiem? Un kas gan ir ēdiens bez laba vīna malka? Daži apgalvos - vien vējā
izmests laiks un nauda. Šī grāmata aizvedīs lasītāju uz tradicionālajām vīna
zemēm - Franciju, Itāliju un Spāniju. Uz Atlantijas okeāna ieskautajām Azoru

salām, kur vulkāniskā lavas augsne briedina retu, unikālu vīnu. Uz saulaino
Kaliforniju pie Jaunās pasaules vīniem. Uz Bukovinu Ukrainā, kur organiski
sadzīvo vīna, alus un degvīna kultūras. Un uz mūsu pašu Lubānu, kur top
neparasti ābolu un rabarberu vīni. - Autori: Arvis Desmitnieks, Juris Lorencs, Aija
Lūse, Irina Novoseļceva, Ronalds Pētersons, Arnis Rītups, Mārtiņš Sants, Anita
Simsone, Natālija Starčenko, Uldis Tīrons, Inga Vaišļa, Juris Visockis, Tija Žvagina.
ISBN 9789934203367.
VĒSTURE
94(474.3)

Bolšaitis, Pēteris. Latvijas klusie varoņi : Sirdsapziņas ugunskurs / Pēteris
Bolšaitis, Agnese Lūse, Anna Žīgure, Elīna Kalniņa ; redaktores: Antra Mieze, Ligita
Kovtuna ; Daigas Brinkmanes mākslinieciskais noformējums. - [Rīga] : SIA VESTALK, 2019. - 240 lpp. - (Laika grāmata). - Latvijas 20. gadsimta vēsturē ir vairākas
lapaspuses, kas tā arī palikušas neatgrieztas un neizlasītas. Notikumi sekojuši cits
citam tik ātri, ka nav bijis iespējams pat izskaitīt dramatisko notikumu upurus,
nemaz nerunājot par viņu vārdiem un gadskaitļiem, jo jau pēc nākamā krasā
pagrieziena lomas ir pilnīgi mainījušās. Upuri, ja vien izdzīvojuši, paši sprieduši
tiesu pār citiem, bet iepriekšējā laika varoņi, dzīvie un mirušie, kļuvuši par
tiesājamajiem. Šī grāmata stāsta par dažādiem civēkiem, kuri dzīvoši dažādās
Latvijas vietās. Viņu dzīves ceļi tikpat kā nav krustojušies, bet paši to
neapzinādamies, viņi bijuši domubiedri. Protams, ar šo grāmatu kluso varoņu
tēma nav izsmelta. Patiesībā šis ir tikai pirmais solis ceļā uz mērķi meklēt un atrast
tādu cilvēku vārdus, ar kuriem mūsu sabiedrība var lepoties. Tas nekas, ka viņi ir
dzīvojuši un darbojušies pirms vairāks nekā pus gadsimta. Mūsu tautai jāapzina
savi varoņi, jo viņu rīcība ir kā saknes Latvijas sabiedrības šodienai un nākotnei.
ISBN 9789934511608.

94(474.3)”1918
/1940”

Duņēns, Eduards. Neatkarības karš. Rūjiena 1918/1919 / teksts Eduards Duņēns,
''Londonas Avīze'' ; vizuālais noformējums un priekšvārda autors Andris Dukurs ;
literārā redaktore I. Dukure. - Rūjiena : Grafīts 3, 2019. - 14 lpp. : ilustrācijas. Eduarda Duņēna atmiņas pirmo reizi publicētas pirms 60 gadiem trimdas latviešu
laikrakstā ''Londonas Avīze'' vairākos turpinājumos no 1959. gada decembrī līdz
1960. gada janvārim. - Ilustrācijām izmantoti fotomateriāli no ''Rūjienas
Vēstneša'' arhīva un Ago Pajur publikācijas ''Simts gadu pēc neatkarības kara:
Rūjienas katastrofa'' žurnālā ""Objektiiv'' 27.04.2019.

94(474.3)

Varas Latvijā : no Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgajai valstij : esejas / Mārīte
Jakovļeva, Toms Ķikuts, Edgars Ceske, Ivars Ījabs, Inese Runce [un vēl 5 autori] ;
recenzenti: Guntis Zemītis, Jānis Krēsliņš, Gints Apals [un vēl 4 recenzenti] ;
zinātniskais redaktors Juris Goldmanis ; literārā redaktore Gita Bērziņa ;
māksliniece Zane Ernštreite ; tekstu angļu valodā tulkojis Kārlis Streips ; angļu
valodas redaktore Andra Damberga ; ievads: Egils Levits. - Rīga : LU Akadēmiskais
apgāds, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 876 lpp. : diagrammas,
faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs
un personu rādītājs: 850.-876. lpp. - Krājumā ir apkopotas 10 apjomīgas Latvijas
vēsturnieku un sociālo zinātnieku esejas par publiskās varas un Latvijas teritorijā
dzīvojošo cilvēku attiecībām, kā arī šo attiecību atstāto mantojumu Latvijas
valstiskuma kontekstā. Esejās tiek apcerētas politiskās prakses un priekšstati, kā
arī latviešu nācijas un Latvijas valstiskuma idejas tapšana laika periodā no 17. līdz
20. gadsimtam, apzinot un izvērtējot valstiskuma vēstures slāņus Latvijā sociālajā,
kultūras, ideoloģiskajā, valsts tiesību, politiskajā un ekonomiskajā kontekstā,
analizējot sakarības, kuras veidojušas vai netieši ietekmējušas Latvijas identitāti

un latviešu nācijas valstsgribu. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā. - Autori arī: Jānis Šiliņš, Inesis Feldmanis, Gatis Krūmiņš, Toms Ķencis,
Agita Misāne. . - Recenzenti arī: Valters Ščerbinskis, Kaspars Zellis, Mārtiņš
Mintaurs, Daina Bleiere. . - Ziņas par autoriem: 844.-847. lpp.
Valstiskums Kurzemes un Zemgales hercogistē (1562-1795) / Mārīte
Jakovļeva. Latvija Krievijas impērijas sastāvā: tradīcijas pārvērtības 18.-19.
gadsimtā / Toms Ķikuts. Latvijas autonomijas jautājums: no jaunās strāvas līdz
latviešu pagaidu nacionālajai padomei / Edgars Ceske. Starp provinci un impēriju:
Latvijas autonomijas idejas attīstība līdz pirmajam pasaules karam / Ivars Ījabs.
Ceļā no nekurzemes uz apsolīto zemi: Latgales un Latgales kongresa devums
Latvijas valstiskuma idejas veidošanā / Inese Runce. Pirmā pasaules kara nozīme
Latvijas valsts tapšanas procesā / Jānis Šiliņš. Kad dzima Latvijas valsts? / Inesis
Feldmanis. Latvijas vēsture postkoloniālās perspektīvas skatījumā: PSRS koloniālā
politikā Latvijā / Gatis Krūmiņš. Iztēlotā Latvija / Toms Ķencis. Kā izveidot nāciju?
Latviešu nacionālisms un nācijas sociālā konstruēšana / Agita Misāne.
ISBN 9789934184239.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
821.174-3

Brīdaka, Lija. Mūža noslēpums : romāns / Lija Brīdaka ; Natālijas Kugajevskas
vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 190, [1] lpp. ; 21 cm. - "Mūža noslēpums" ir stāsts
par sievieti, kura, daudzus gadus tiekdamās pēc sava sapņa un to nesasniegusi,
kādā brīdī izdara noziegumu. Taču situācija nav tik viennozīmīga – varbūt tas nav
noziegums, varbūt Santa rīkojas cēlsirdīgi, kaut pirmajā mirklī šķiet egoistisku
jūtu vadīta. Daudzus gadus Santai nākas melot, bēguļot un izlikties, lai
noslēpums nekad netiktu atklāts. Un jau atkal jautājums: pašas dēļ vai mīļā
cilvēka dēļ. Galvenā varone pati nespēj atbildēt uz jautājumu – turpināt klusēt
vai tomēr atklāt patiesību.
ISBN 9789934079139.
Latviešu romāni.

821.174-3

Dimante, Inguna. Komjaunietes pūra nauda : romāns / Inguna Dimante ;
Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja ; mākslinieciskā
redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 174, [1] lpp. ; 21 cm. - Māru varētu uzskatīt par
veiksmīgu sievieti - viņai ir labi pelnoša profesija, divi pieauguši dēli un 25 gadi
pavadīti kopā ar vīru Raimondu. Taču izrādās, ka gaidāmas nevis sudrabkāzas,
bet šķiršanās, jo Raimonds ir nopietni aizrāvies ar gados jaunāku sievieti. Bet vai
vīra sānsolis ir īstais un vienīgais iemesls laulības krīzei? Varbūt nesaskaņu cēloņi
meklējami daudz senākā pagātnē? Šajā kritiskajā dzīves mirklī Māra ierauga
avīzē rakstu un saprot, ka viņai ir iespēja satikt vīrieti no savas jaunības. "Es
precīzi atceros datumu, Bruno. 1980. gada 20. oktobrī es uzzināju, ka Padomju
Savienībā eksistē sekss.".
ISBN 9789934080654.
Latviešu romāni.

821.174-3

Ezera, Regīna. Aka : romāns / Regīna Ezera ; Vitas Lēnertes vāka dizains ;
redaktore Inese Auziņa ; pēcvārds, Guntis Berelis. - Grāmata sagatavota pēc 2007.
gada izdevuma. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 268, [1] lpp.
; 21 cm. - Autore par savu grāmatu raksta: "Es mākslā visaugstāk vērtēju
emocionālo momentu, nevis racionālo. "Aku" sāku kā mīlestības stāstu, iesākumā

pat nebija skaidrs, kādu galu tas ņems. Likās, bez mīlestības nav arī dzīves, nav
ģimenes. Bet tad Lauras raksturs izveidojās tā, ka kļuva skaidrs - laimīgs Lauras un
Rūdolfa mīlestības atrisinājums nav iespējams, tā būtu raksturu
laušana.".
ISBN 9789934048166.
Latviešu romāni.
821.174-1

Kadiķe, Maija. Pārcēlājs : stāsti par laivu, straumi, apvārsni un Tevi / Maija Kadiķe
; māksliniece Renāte Ozola. - [Rīga] : [Maija Kadiķe], [2019]. - 111, [1] lpp., 8
nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. - Eņģeļu praktiķe M. Kadiķe ir daudz
ceļojusi un bijusi zemeslodes spēcīgās sakrālās vietās, kur ir saņēmusi impulsus
rakstīt par piedzīvoto un sajusto. Arī šī grāmata ir radusies vienas šādas pieredzes
rezultātā. Autore par grāmatas tapšanu saka: "Ieklausoties savā sirds balsī,
nonākam tur, kur mums ir jābūt un saņemam to, kam esam gatavi. Pēdējā
ceļojuma laikā uz Indiju apmeklēju Helēnas un Nikolaja Rērihu māju-muzeju. Tur
Lielo Skolotāju klātbūtne ir ļoti jūtama. Šī pieredze atvēra manī jaunu iekšēju
telpu, kurā varēja ienākt Pārcēlājs, kā arī laiva, straume un apvārsnis, kas
sārtojas".
ISBN 9789934198304.
Latviešu dzeja.

821.174-3

Katra, Anna. Vietējā stacija / Anna Katra ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ;
redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. - 205, [1] lpp. ; 21 cm. - Romāna galvenajai varonei Aelitai
kādā romantisku noskaņu un negaidītu norišu caurstrāvotā maija vakarā nākas
atskatīties uz savu pagātni ar citādām acīm. Līdz šim Aelita bijusi gana
apmierināta, jo viņas dzīve rādījusies sakārtota: ir labs darbs, ir pieklājīgs dzīvoklis.
Dienas ritējušas rimti un prognozējami. Taču viens spontāns lēmums var izsist no
šķietamā līdzsvara, un, skat - visnotaļ cienījamā sieviete labākajos sievietes gados
pēkšņi atrodas tādā vietā, kur pat autobusi vairs nepietur. Lai pārvarētu liktenīgo
nejaušību radīto kultūršoku, no ierastās lielpilsētas vides nokļūstot īstā provincē,
Aelitai ir spiesta rīkoties nepavisam ne tā, kā agrāk liktos pieņemami un
saprotami.
ISBN 9789934080043.
Latviešu romāni.

821.174-3

Leimane, Ilona. Vilkaču mantiniece : romāns / Ilona Leimane ; redaktore Santa
Grigus ; priekšvārdu sarakstīja Viesturs Vecgrāvis ; Lauras Akmanes vāka dizains ;
vāka noformējumā izmantota Oskara Norīša grafika. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012
(Poligrāfists). - 223, [1] lpp. ; 21 cm. - (Skolas bibliotēka). - Rakstnieces I. Leimanes
(1905-1989) romāns stāsta par divu lauku sētu naidu un par mīlestību, kas izrādās
ir stiprāka par šo ienaidu. I. Leimanei piemītošais lepnums un iecirtīgums,
spontanitāte, domājams, atainojas arī romāna varones Alīnes Salnas
veidolā.
ISBN 9789934021442 (ies.).
Latviešu romāni.

821.174-2

Rainis. Jāzeps un viņa brāļi : traģēdija / Rainis ; priekšvārdu sarakstīja Inguna
Daukste-Silasproģe ; redaktore Inese Auziņa, vāka dizains: Vita Lēnerte. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 295, [1] lpp. ; 21 cm. - (Skolas bibliotēka). Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - J. Raiņa (īst.v. Jānis Pliekšāns, 1865-1929)
traģēdija daiļrades un dramaturģijas pētnieku vidū dēvēta par vispersoniskāko
viņa lugu. Tā ir viens no J. Raiņa spilgtāk izveidotajiem darbiem, kurā brīnišķā
dzejas formā atklājas dzejnieka bagātā domu pasaule. Traģēdijā ietvertās
problēmas, tiecība pēc ideāla, morāles un ētikas kategoriju aktualizēšana,
pasaules (vides) un cilvēku attiecību tvērums sniedzas pāri dramaturga laikam, un
luga ir uzmanības un pārdomu vērta arī 21. gadsimtā. - Grāmata sagatavota pēc
Raiņa "Kopoto rakstu" 11. sējuma.
ISBN 9789934049156.
Latviešu drāma
(traģēdija).

821.174-2

Rainis, Jānis. Pūt, vējiņi! : luga / Rainis ; priekšvārdu sarakstīja Inguna DauksteSilasproģe ; redaktore Inese Auziņa ; Vitas Lēnertes vāka dizians. - Rīga : Zvaigzne
ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 190, [1] lpp. ; 21 cm. - (Skolas bibliotēka). Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - J. Rainis (īst.v. Jānis Pliekšāns, 1865-1929) lugu
nodēvējis par tautas dziesmu piecos cēlienos. Folkloras tradīcijas vērojamas tās
tēlu izveidē un it īpaši stilistikā. Luga atklāj klusinātu, emocionāli nospriegotu, ļoti
latvisku pasauli. Pamatavots, kurā J. Rainis radis iedvesmu ir latviešu
tautasdziesmas, dzīvesziņa, tradīcijas, ieražas. - Izdevums sagatavots pēc Raiņa
"Kopoto rakstu" 10. sējuma (Rīga : Zinātne, 1980).
ISBN 9789934049163.
Latviešu drāma.

821.174-1

Surgunts, Andis. Skaistākā no aizmiršanās hipotēzēm : dzeja 2003-2018 / Andis
Surgunts ; sastādītāji Einārs Pelšs un Artis Ostups ; Arta Ostupa pēcvārds [un
redakcija] ; dizainers Tom Mrazauskas. - [Rīga] : Orbīta, [2019]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 219, [1] lpp. : portrets ; 19 cm. - (Orbītas
bibliotēka). - Andis Surgunts ir no tās pašas dzejnieku paaudzes, pie kuras pieder
daudzi publiskajā telpā šobrīd labi zināmi dzejnieki: Toms Treibergs, Krišjānis
Zeļģis, Svens Kuzmins, Arvis Viguls, Artis Ostups un citi. "Ideāls jaunais dzejnieks"
– tā grāmatā Surguntu nodēvē pēcvārda autors un krājuma redaktors Artis
Ostups. Runājot par Surgunta rokrakstu, Ostups min nemitīgu eksperimentēšanu,
skaistā un neglītā metaforisku sapludināšanu, absurdus aforismus un spožas,
sirreālas pasāžas, un tuvošanos mūzikas nekonceptuālajai formai.
ISBN
9789934875380.
Latviešu dzeja.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Dān 821.113.4-3 Adlers-Olsens, Jusi. Selfiji : romāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas
tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].
- [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 463, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes
detektīvu klubs). (Q nodaļa ; [7.]). - Viņas ir jaunas un skaistas, valkā modernas
drēbes, stundām ilgi veido matus, krāsojas un lako nagus, un sapņo kļūt par
realitātes šovu zvaigznēm. Viņas pārtiek no sociālajiem pabalstiem. Un piepeši
viņām sāk uzglūnēt nāves briesmas, kad viņas kļūst par dadzi acī kādam
nelīdzsvarotam cilvēkam, kas nolēmis atbrīvot pasauli no parazītiem. Sākumā lieta
nepiesaista Karla Merka uzmanību. Kad viņš saņem mājienu par to, ka jaunai
slepkavībai ir daudz kopīgu iezīmju ar neatklātu slepkavību pirms 12 gadiem,
viņam ir vajadzīgs kolēģes Rozes asais prāts. Taču Roze ir saslimusi, viņai spokojas
briesmīgi pagātnes pārdzīvojumi, un viņa cīnās, lai izrautos no tumsas, kas draud
saslēgties ap viņu un viņas glabāto noslēpumu. Karls, Asads un Gordons augām
dienām strādā, lai atrisinātu plaši sazaroto slepkavību mīklu, taču visvairāk
enerģijas prasa palīdzība Rozei. Rakdamies aizvien dziļāk Rozes pagātnē, viņi
atskārst, ka noticis noziegums, taču piepeši Roze ir pazudusi... Oriģinālnosaukums: Selfies. - ''Selfiji'' ir septītā grāmata sērijā par Q nodaļu un
Karla Merka izmeklētajām lietām.
ISBN 9789934078767.
Detektīvromāni,
dāņu.
Angl 821.111-3

Bredforda, Barbara Teilora. Kavendonas nams : tetraloģija / Barbara Teilora
Bredforda ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Ilzes Isakas vāka dizains.
- Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 398, [2] lpp. ; 23 cm. Londona, 1949. gads. Princeses Elizabetes kāzas bija visus uzmundrinājušas, un
galvaspilsētā atkal ir atgriezusies enerģija un pacilātība. Augstdzimusī Alisija
Stantona iekaro valdzinošo kino pasauli. Vienlaikus Viktorija Brauna uzsākusi

modes fotogrāfes karjeru. Dzīve piedāvā plašas iespējas. Bet cēlais Kavendonas
nams, kurā abas ir uzaugušas, Otrā pasaules kara laikā ir pieredzējis grūtus laikus,
un arī tagad to apdraud bankrots. Turklāt pirmo reizi ģimeņu vēsturē Ingemi un
Svonni ir sastrīdējušies, bet, ja tiks atklāti Kavendonas noslēpumi, būs apdraudēti
gan jaunākie, gan vecākie nama iemītnieki. Vai Ingemiem un Svonniem izdosies
salīgt mieru, lai glābtu ģimenes godu un nākotni?. - Oriģinālnosaukums: Secrets
of Cavendon. - Tetraloģija Kavendonas nams 1913-1920 ; Kavendonas sievietes
1926-1929 ; Kavendonas veiksme 1938-1945 ; Kavendonas noslēpumi 1949 -priekštitullapā. . - "Kavendonas cikla noslēdzošā grāmata" -- uz grāmatas
apvāka.
4. grāmata. Kavendonas noslēpumi.
ISBN 9789934081323.
Angļu romāni.
Zv 821.113.6-3

Grebe, Kamilla. Mājdzīvnieks : detektīvromāns / Kamilla Grebe ; no zviedru
valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Elīna Vanaga ; maklsinieciskā
redaktore Inguna Kļava Švanka. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. – 491, [4] lpp. : ilustrācija ; 23 cm. – Pie viņas ir nozieguma
atslēga, tikai viņa to neatceras… Hanne ir noziedznieku psiholoģiskā portreta
veidotāja, kuras dzīve vēl tikko bija lieliska. Ceļojums uz Grenlandi kopā ar Pēteru
līdzinājās sapnim, un draudošās demences simptomi šķita atkāpušies. Tomēr,
domājot par nākotni, Hanne tik un tā pieraksta dienasgrāmatā visu, kas notiek, jo
nevēlas slimības dēļ zaudēt darbu vai, vēl biedējošāk, Pēteru. Šobrīd viņi abi
piedalās pirms desmit gadiem notikušas, bet līdz šim neatklātas slepkavības
izmeklēšanā Urmberjā, nomaļā Zviedrijas ciematā. Nedēļu pēc izmeklēšanas
sākuma Hanne tiek atrasta mežā – apmaldījusies un zaudējusi atmiņu, bet Pēters
ir pazudis. Dažas dienas vēlāk tiek uziets jaunas slepkavības upuris, un nu
izmeklētājiem jānoskaidro, vai abi noziegumi ir saistīti. Vai Hannes dienasgrāmata
palīdzēs to atklāt? Un kur ir palicis Pēters?. – Oriģinālnosaukums: Husdjuret.
ISBN 9789934080500.
Detektīvromāni, zviedru.

K 821.161.1-1

Haņins, Semjons. Ne tā / Semjons Haņins ; no krievu valodas atdzejoja Ilmārs
Zvirgzds ; redaktore Ieva Lejasmeijere ; dizainers Tom Mrazauskas. – [Rīga] :
Orbīta, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 106, [1] lpp. ; 19 cm. –
(Orbītas bibliotēka). – “Haņina rakstītās rindas ir jēgpilnas, no tām var nojēgt
daudz vairāk par rakstīto, lasīt starp rindām – tas vēl joprojām ir iespējams un
vēlams. Nezinu, esmu tikai saules zaķītis, kas atlēcis no stara, ko neredzamas
gaismas konduktors ielaidis savā tramvaja vagonā”, tā grāmatas ievadā saka
atdzejotājs Ilmārs Zvirgzds.
ISBN 9789934875397.
Krievu dzeja – Latvija.

Angl 821.111-3

Hiltone, L. S. Ultima : romāns / L.S. Hiltone ; no angļu valodas tulkojusi Anna
Zābere. - [Rīga] : Kompliments 18+, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 315,
[3] lpp. ; 23 cm. - Mākslas dīlere Elizabete Tīrlinka šo to zina par viltojumiem. Kaut
kādā ziņā arī viņa ir viltojums. Viņas patiesā identitāte – Džūdita Rešlija – ir
apslēpta zem vairākiem melu slāņiem līdz ar vairākiem līķiem, par kuriem pārtop
tie neapdomīgie, kas gadījušies viņai ceļā. Tomēr šoreiz, nonākot krievu mafijas
pārstāvja un korumpēta itāļu policista interešu krustugunīs, Džūditai nāksies radīt
daudz nopietnāku mākslas darbu. Viņai jāvilto glezna, kurai izsolē jānopelna ne
mazāk par 150 miljoniem mārciņu. Iznākšana atklātībā ar citu identitāti slēpj sevī
nāvējošu risku. Atlicis tikai viens apdraudējums, kuru Džūdita vēl nav uzveikusi...
Mīlestība. - Oriģinālnosaukums: Ultima.
ISBN 9789934083075.
Angļu
romāni.

Angl 821.111-3

Hogana, Rūta. Pazaudēto lietu glabātājs : romāns / Rūta Hogana ; no angļu
valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Kristīne Kupce ; mākslinieciskā

redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 271, [1] lpp. ; 23 cm. Entonijs Peardū, agrāk slavens rakstnieks, ir pavadījis pusi savas dzīves, vākdams
citu pazaudētās lietas, vēlēdamies izpirkt vainu par kādu sen atpakaļ lauztu
solījumu. Apzinoties, ka viņa mūžs tuvojas beigām, Entonijs savu māju un
pazaudētos dārgumus atstāj mantojumā asistentei Laurai, kurai viņš uztic atrast
lietu īstenos īpašniekus. Pazaudēto lietu glabātāja novēlējuma izpildīšana izraisa
nejaušas tikšanās un izmaina ne vienu vien dzīvi. - Oriģinālnosaukums: The Keeper
of Lost Things.
ISBN 9789934078705.
Angļu romāni.
Kan
821.111(71)-1

Kaura, Rupi. piens un medus / Rupi Kaura, [teksts un ilustrācijas] ; no angļu
valodas atdzejojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Ilziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 204, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21
cm. - "Piens un medus" ir dzejoļu krājums par mīlestību, zaudējumu, traumām,
pāridarījumiem, dziedināšanu un sievišķību. Tas sadalīts četrās nodaļās, katrai no
tām ir cits mērķis, katra runā par citādām sāpēm, dziedē citādi salauztas sirdis.
Krājums ved lasītāju pa dzīves rūgtākajiem mirkļiem un palīdz atrast tajos saldmi,
jo it visur ir saldme, ja vien vēlies to ievērot. - Oriģinālnosaukums: Milk and Honey.
ISBN 9789934081699.
Kanādiešu dzeja.

Amer
821.111(73)-3

Makmanusa, Kārena M. Kāds no mums melo : romāns / Kārena M. Makmanusa
; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Daina Grūbe ; mākslinieciskā
redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. - 396, [2] lpp. - Pieci skolēni dodas uz pēcstundām. Tikai četri iziet no
klases dzīvi. Jeila Universitātes kandidāte Bronvina nekad nav publiski pārkāpusi
nevienu noteikumu. Sporta zvaigzne Kūpers ir pārliecināts par sevi tikai beisbola
laukumā. Sliktais zēns Neits pēc nākamā kļūmīgā soļa kļūs par noziedznieku.
Skaistumkaraliene Adija cenšas saglābt savu "ideālo" dzīvi. Un atstumtais Saimons
Beivjū vidusskolā ir izveidojis bēdīgi slavenu tenku blogu. Saimons iet bojā 24
stundas pirms četrotnes vistumšāko noslēpumu publicēšanas internetā.
Aizdomās tiek turēti visi četri skolēni, ar kuriem viņš atradās vienā telpā. Savi
noslēpumi ir katram no viņiem, bet cik tālu katrs ir gatavs iet, lai tos nosargātu?.
- Oriģinālnosaukums: One of us Is Lying.
ISBN 9789934079009.
Jaunatnes proza, amerikāņu. Amerikāņu romāni.

Zv 821.113.6-3

De la Mote, Anderss. Vasaras beigas : detektīvromāns / Anderss de la Mote ; no
zviedru valodas tulkojusi Aija Dvinska ; redaktors Guntis Kalns. – Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - ©2019. – 367, [1] lpp. ; 22 cm. –
(Zvaigznes detektīvu klubs). – Kādā 1983. gada vasaras pievakarē no lauku mājām
gleznainajos Dienvidzviedrijas līdzenumos bez vēsts pazūd mazs puisēns. Viss
ciems iesaistās pazudušā bērna meklēšanā, taču viņu atrast tā arī neizdodas.
Minējumi un baumas izplatās ātri, bet nozieguma izmeklēšana noris gausi, un
beigās lieta tiek slēgta bez atrisinājuma. Pēc divdesmit gadiem pazudušā zēna
māsa Veronika vada grupas terapijas sesiju. Tai pievienojas kāds jauns vīrietis,
kurš dalās atmiņās par bērna pazušanu. Vīrieša stāsts šķiet biedējoši pazīstams un
satrauc Veroniku, un viņa nolemj no jauna atgriezties dzimtajā Skones novadā, lai
atrastu atbildi uz jautājumu, kuru neviens vairs nevēlas dzirdēt. Kas īsti notika
tovasar, pirms daudziem gadiem? Tajā vasarā, kurai tā arī vēl nav pienākušas
beigas. – Oriģinālnosaukums: Slutet på sommaren. – Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
ISBN 9789934074103.
Detektīvromāni, zviedru.

Nor 821.113.5-3

Nesbē, Jū. Nazis : kriminālromāns / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars
Briška ; redaktore Iveta Polkmane ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne

ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 495, [1] lpp. ; 23 cm. (Zvaigznes detektīvu klubs). - Harija Hola līdz šim drūmākā lieta. Viņam šobrīd
neklājas viegli - Rākela viņu ir pametusi, darbā viņam nākas strādāt ar senām,
neatklātām lietām un Sveins Finne, izvarotājs un slepkava, ir laukā no cietuma.
Tikai Harija dēļ Finne savulaik tika ielikts cietumā, un tagad, pēc divpadsmit
nosēdētiem gadiem, viņš ir ticis brīvībā un ir gatavs turpināt iesākto. Kad Harijs
pēc nakts dzeršanas pamostas ar asinīm klātām rokām, nav šaubu: tas ir tikai
sākums
un
būs
vēl
ļaunāk.
Oriģinālnosaukums:
Kniv.
ISBN 9789934083051.
Detektīvromāni, norvēģu.
Angl 821.111-3

Pārksa, Adele. Nāc iekšā, mīļā : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi
Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga :
Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 478 lpp. ;
21 cm. - Romāns par tādām dzīves vērtībām kā draudzība, labestība un ģimene,
un arī par skaudību, ļaunumu un atriebību. Kad Melānijas dzīvē negaidīti uzrodas
studiju laika draudzene Ebija, viņa nevilcinoties ieaicina sievieti savā tagadējā
dzīvē. Savulaik universitātē abas bija sirdsdraudzenes, līdz Melānijas neplānotā
grūtniecība lika viņai pārtraukt studijas. Tagad, 17 gadus vēlāk, abu draudzeņu
dzīves krasi atšķiras. No vientuļas mātes Melānija ir kļuvusi par gādīgu sievu, viņas
ģimenē aug trīs bērni. Savukārt Ebija ir vīlusies mīlestībā un savā šķietami ideālajā
laulībā. Vai atjaunotā draudzība ir patiesa? Vai varbūt aiz tās slēpjas aizvainotas
jūtas un slepena atriebība?. - Oriģinālnosaukums: I invited Her in.
ISBN 9789984359489.
Angļu romāni.

K 821.161.1-1

Punte, Artūrs. Jērcēnu pagasta nezāļu herbārijs : dzeja / Artūrs Punte ;
atdzejojuši: Arvis Viguls, Pēteris Draguns, Inese Zandere ; dizains: Mārtiņš Ratniks
; redaktore Inese Zandere. - Rīga : Orbīta, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ©2019. - 20 lpp. : ilustrācijas ; 34 cm. - Grāmata radīta kā patstāvīgs mākslas
objekts, kur teksts ir tikai viena no mākslas darba sastāvdaļām. Krājums veidots
kā trīs grāmatu kopums, kas dekonstruējošā estētikā saplūdis kopā un nonācis
vienos vākos. Šos trīs elementus kopā satur rāmis – herbārijs-mistifikācija, kas
devis nosaukumu visai grāmatai. Grāmatas tekstuālo daļu veido poēma
"Ieceļotāji", kā arī trešā "grāmata" šajos pašos vākos – dzejas krājums, kas
vienlaicīgi
ir
arī
poēmas
saturiskais
paplašinājums.
ISBN 9789934875373.
Krievu dzeja - Latvija.

Fr 821.133.1-3

Sabolo, Monika. Samera : romāns / Monika Sabolo ; no franču valodas tulkojusi
Vineta Berga ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 222, [1] lpp. ; 23 cm. - Kādā vasaras dienā, drīz pēc
savas deviņpadsmitās dzimšanas dienas, pazūd Samera. Pēdējā aina, ko visi
atceras, - jauna, gaišmataina sieviete draiskojas pļavā. Vai viņa izgaisusi vējā,
kokos, ūdenī? Vai varbūt viņa ir kaut kur pavisam citur? Divdesmit četrus gadus
vēlāk Benžamēnu, kuram tagad ir jau 38 gadi, vēl aizvien vajā atmiņas. Samera
iezogas viņa sapņos kā gracioza, bet spokaina parādība, atmodinot sen noklusētus
ģimenes noslēpumus, jo cik gan ilgi kāds spēj sadzīvot ar nakts murgiem...
"Samera" ir romantiskākais no Monikas Sabolo līdz šim sarakstītajiem darbiem.
Tas vienlaikus apbur un kāpina spriedzi, pārņemot lasītājus savā varā. Oriģinālnosaukums: Summer.
ISBN 9789934081972.
Franču romāni.

FILMAS, SERIĀLI
791.4

Георгссон, Хенрик. Мост [videoieraksts] = Bron = Broen : триллер, детектив /
реж. Хенрик Георгссон, Румле Хаммерих ; в ролях София Хелин...[и др.]. -

Москва : ООО "Ист коннект", 2019. - 2 DVD (10 ч.). - Vecuma ierobežojums: 16+.
- Audio krievu valodā. - Nos. no konteinera. . - Швеция, Дания, 2019.
Сезон 4. Эпизоды 1-10.
Четвертый и заключительный сезон
атмосферного детектива - новая головоломка и очередное высказывание о
скрытых пороках далеко не идеального скандинавского социума.
Seriāli
un daudzsēriju filmas. Trilleri.
791.4

Глаттер, Лесли Линка. Чужой среди своих [videoieraksts] = Родина =
Homeland : триллер : сериал / реж. Лесли Линка Глаттер ; в ролях Клэр Дэйнз,
Дэмиэн Льюис... [и др.]. - Москва : ООО "Ист коннект", 2015. - 2 DVD (10 часов
24 мин.). - В центре сюжета находятся сержант морской пехоты ВМФ США
Николас Броуди, вернувшийся домой после восьми лет отсутствия без вести
в Ираке, и Кэрри Мэтисон, офицер ЦРУ, которая подозревает его в
причастности к подготовке террористической атаки на Америку... - Vecuma
ierobežojums : 16+. - Audio krievu un angļu val., bez subtitriem. - Премия
"Золотой глобус": "Лучший драматический сериал". - Nos. no konteinera. . США, 2015 г.
Сезон 5.
Trilleri. Seriāli un daudzsēriju filmas.

791.4

Тейлор, Алан. Игра престолов [videoieraksts] = Game of Thrones :
фантастическая драма, основанная на бестселлерах Джорджа Р.Р. Мартина
/ реж. Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз. - Москва : "Ист коннект",
2019. - 1 DVD (6 ч.). - Vecuma ierobežojums : 18. - Audio krievu un angļu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2019 г.
Сезон 8. 3 серии.
Fantastika. Seriāli un daudzsēriju filmas.

791.4

Фукунага, Кэри. Настоящий детектив [videoieraksts] = True Detective :
детектив, криминал, драма : сериал / реж. Кэри Фукунага ; в главной роли
Махершала Али. - Москва : ООО "Ист коннект", 2019. - 2 DVD. - Действие
истории происходит в Озарке в течение трёх различных периодов времени,
и партнёры-детективы расследуют жуткое преступление с участием двух
пропавших детей. - 18+. - Nos. no konteinera. . - США, 2019 г.
Сезон 3.
Detektīvfilmas. Krimināldrāmas. Drāmas. Seriāli un daudzsēriju
filmas.

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

