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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
RAKSTU UN RAKSTĪBA
003

Palīglīdzeklis Latvijas arhīvu un bibliotēku 16. gadsimta - 20. gadsimta sākuma
vācu rokrakstu paleogrāfijā / sastādītāji: Manfrēds fon Betihers, Enija Rubina,
Kārlis Zvirgzdiņš ; literārā redaktore Ilze Antēna ; priekšvārda tulkotāja un vācu
teksta redaktore Valda Kvaskova ; māksliniece Ināra Jēgere ; priekšvārds: Kārlis
Zvirgzdiņš. - [Rīga] : Latvijas Nacionālais arhīvs ; Latvijas Arhīvistu biedrība, [2018].
- [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 327 lpp. : faksimili, kartes ; 30 cm. Bibliogrāfija: [326.]-327. lpp. - Grāmatā publicēti 48 dažāda veida dokumenti vai
to fragmenti vācu valodā. Izdevumā iekļauti dokumentu lapu attēli ar precīzu
teksta transkripciju, kuru analizējot un salīdzinot ar attēlu, iespējams izprast senās
rakstības īpatnības. Katram dokumentam dota anotācija latviešu un vācu valodā.
Grāmatas ievadā latviešu un vācu valodā sniegts ieskats vācu rakstības attīstībā
un publicēto dokumentu vēsturiskajā kontekstā. Izdevumu papildina
paleogrāfijas apguvei un vēsturisko dokumentu interpretācijai noderīgas

literatūras
saraksts.
ISBN 9789984836072.

Teksts

latviešu

un

vācu

valodā.

DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS
004

Big Data and Social Science : a practical guide to methods and tools / edited by
Ian Foster University of Chicago Argonne National Laboratory, Rayid Ghani
University of Chicago, Ron S. Jarmin U.S. Census Bureau, Frauke Kreuter
University of Maryland University of Manheim Institute of Employment Research,
Julia Lane New York University American Institutes for Research. - Boca Raton, FL
: CRC Press Taylor & Francis Group, 2017. - xix, 356 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. (Chapman & Hall/CRC statistics in the social and behavioral sciences series). Bibliogrāfija: 321.-348. lpp. un rādītājs.
ISBN 9781498751407.
Sociālās zinātnes - Datu apstrāde. Sociālās zinātnes - Statistiskās metodes.
Datizrace. Lielie dati.

004

Bramer, Max. Principles of Data Mining / Max Bramer. - Third edition. - New York,
NY : Springer London, 2016. - xv, 526 pages : illustrations, diagrams. (Undergraduate
Topics
in
Computer
Science).
ISBN 9781447173069 (softcover : alk. paper).
Datizrace.

004

Data Mining for Business Analytics : concepts, techniques, and applications in R
/ Galit Shmueli, Peter C. Bruce, Inbal Yahav, Nitin R. Patel, Kenneth C. Lichtendahl,
Jr. - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2018. - xxix, 544 pages :
illustrations ; 26 cm. - Includes bibliographical references (pages 531-532) and
index.
Includes
index.
ISBN
9781118879368
(cloth).
Datizrace. Uzņēmējdarbība - Datu apstrāde. R (programmēšanas valoda).
Biznesa matemātika - Datorprgrammas.

004

Duchowski, Andrew T. Eye Tracking Methodology : Theory and Practice / Andrew
T. Duchowski. - Third edition. - New York, NY : Springer, 2017. - xl, 366 pages :
illustrations.
ISBN
9783319578811.
Cilvēka-datora
mijiedarbība.
Datorgrafika. Mašīnu redze. Vizuālā uztvere.

004

Eye Tracking in User Experience Design / [edited by] Jennifer Romano Bergstrom,
PhD, Andrew Jonathan Schall. - Amsterdam : Elsevier ; Boston, 2014. - xx, 374 lpp.
: ilustrācijas ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
ISBN 9780124081383.
Cilvēka-datora mijiedarbība. Vizuālā uztvere. Acs (medicīna) - Kustības.
Lietotāja saskarnes (datorsistēmas).

004

Identifying Malicious Code Through Reverse Engineering / edited by Abhishek
Singh ; with contributions by Baibhav Singh. - New York : Springer, 2009. - x, 188
p. : ill. ; 25 cm. - (Advances in information security ; 44). - Includes index.
ISBN
9780387098241 (hbk.). . - ISBN 0387098240 (hbk.).
Reversā inženierija.
Datora vīrusi. Programmatūras aizsardzība.

004

Pamungkas, Zainul Setyo. PhoneGap 4 Mobile Application Development
Cookbook : Build real-world, hybrid mobile applications using the robust
PhoneGap development platform / Zainul Setyo Pamungkas, Matt Gifford. Birmingham : Packt Publishing, 2015. - ix, 335 pages : illustrations. - (Quick
Answers
to
Common
Problems).
ISBN
9781783287949.
Mobilā skaitļošana. Mobilās lietotnes.

004

Shmueli, Galit. Data Mining for Business Analytics : concepts, techniques, and
applications with XLMiner / Galit Shmueli, Peter C. Bruce, Nitin R. Patel. - Third
edition. - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2016. - xxxi, 514 pages ; 26
cm. - Includes bibliographical references (pages 504-505) and index. - Originally
published as: Data mining for business intelligence, 2007.
ISBN
9781118729274 (cloth).
Datizrace. Uzņēmējdarbība - Datu apstrāde.

004

Tanenbaum, Andrew S. Modern Operating Systems / Andrew S. Tanenbaum,
Herbert Bos ; Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands. - Fourth edition,
Global edition. - Essex : Pearson Education, 2015. - xxvi, 1101 lpp. : il. ; 24 cm. (Always learning). - Bibliogrāfija: 1041.-1070. lpp. un rādītājs.
ISBN 9781292061429.
Operētājsistēmas (datori).

004

Tanenbaum, Andrew S. Structured Computer Organization / Andrew S.
Tanenbaum, Todd Austin ; international edition contributions by B.R.
Chandavarkar. - Sixth edition, International edition. - Harlow : Pearson Education
Limited, 2013. - xxii, 775 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 659.-668. lpp. Rādītājs:
749.-769.
lpp.
ISBN
9780273769248.
.
ISBN
0273769243.
Datora organizācija. Datora arhitektūra. Programmēšana.

ORGANIZĀCIJAS JAUTĀJUMU PĒTĪŠANA
005.2

Makčesnijs, Kriss. 4 izpildes disciplīnas : īpaši svarīgo mērķu sasniegšanai / Kriss
Makčesnijs, Šons Kovejs, Džims Halings ; redaktore Ilze Vācere ; tulkojums: Jānis
Barons, Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija.
- ©2018. - 320 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - (Efektīva
stratēģijas ieviešana). - Bibliogrāfija piezīmēs: [296.]-299. lpp. un alfabētiskais
rādītājs. - Oriģinālnosaukums: The 4 Disciplines of Execution: Achieving Your
Wildly Important Goals.
ISBN 9789934074462.
Stratēģiskā plānošana.
Līderība. Mērķa noteikšana personāla vadībā. Panākumi uzņēmējdarbībā.

HUMANITĀRĀS ZINĀTNES
009

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis : A daļa: Sociālās un humanitārās zinātnes /
galvenais redaktors Arno Jundze. - Rīga : Latvijas Zinātņu Akadēmija, 2017. , 2017.
- 96 lpp. : ilustrācijas, tabulas. - Kopsavilkumi angļu valodā.
71. sējums, 4. numurs. Letonikas VII kongresa materiāli. ISSN 1407-0081.
Ekonomika. Sociālās zinātnes. Reģionālā attīstība.

009

Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls / galvenais redaktors Pauls Daija ; vāka
mākslinieks Krišs Salmanis ; tulkotāja Laine Kristberga. - Rīga : LU LFMI, 2018
(Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 230 lpp. : ilustrācijas. - Atsauces rakstu beigās. Teksts latviešu, angļu un vācu valodā. - Autori arī: Štefans Keslers, Julija Boguna,
Ginta Pērle-Sīle, Līna Lukasa, Kārlis Cīrulis, Mārtiņš Boiko, Zigrīda Frīde, Lilija
LImane, Pauls Daija, Benedikts Kalnačs, Kristīne Ante, Ivanda Bērziņa, Kristina
Jeekalda, Gundega Zēhauza, Baiba Bela, Guntis Šmidchens, Kristiāna Ābele.
Literatūras un kultūras sociālā vēsture.
ISBN 14073110.

BIBLIOTĒKAS. BIBLIOTĒKZINĀTNE
02(05)

Rīgas Centrālā bibliotēka. Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2015 / Rīgas
Centrālā bibliotēka ; sastādītāja Inta Sallinene ; redkolēģija: Ādolfs Knolls, Krista
Talvi, Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta, Daiga Bērziņa, Inta Sallinene ;
redaktore Agra Turlaja ; Dzidras Šmitas ievadvārdi ; māksliniece Daiga Brinkmane

; tulkojis Kārlis Streips. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2016]. – Rīga : Veiters
korporācija. , [2016]. – 159, [1] lpp. : il., ģīm., tab. ; 30 cm. – (Rīgas Centrālās
bibliotēkas gadagrāmata , 1691-1377 ; 2015). – Bibliogrāfija: 148.-151. lpp. /
sastādījusi Zinta Geršmane; rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. – Kopsavilkums
angļu valodā.
ISBN 9879934821882. ISSN 1691-1377.
02(05)

Rīgas Centrālā bibliotēka. Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2016 / Rīgas
Centrālā bibliotēka ; sastādītāja Inta Sallinene ; redkolēģija: Dzidra Šmita,
Doloresa Veilande, Andra Vīta, Daiga Bērziņa, Inta Sallinene ; redaktore Agra
Turlaja ; Dzidras Šmitas ievadvārdi ; māksliniece Daiga Brinkmane ; tulkojusi
Valerija Zirdziņa. - Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2017]. - Rīga : Veiters
korporācija. , [2017]. - 135, [1] lpp. : il., ģīm., tab. ; 30 cm. - (Rīgas Centrālās
bibliotēkas gadagrāmata , 1691-1377 ; 2016). ISBN 9789934821899. ISSN 16911377.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
159.922.7

Bikova, Anna. Manam bērnam patīk bērnudārzs! : "slinkās mammas" pieredzes
stāsts / Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Antra Gabre ; vāka grafiskā
noformējuma autore Iluta Koidu. - Rīga : Jumava, 2018. , 2018. - 189, [3] lpp. :
ilustrācijas. - Kā sākt bērnudārza gaitas pēc iespējas mierīgi, bez asarām un
pārdzīvojumiem? Grāmatas autore ir kā gids jaunajā ceļā uz bērnudārzu,
iedrošinot, izglītojot un atbildot uz visdažādākajiem vecāku jautājumiem par
adaptāciju bērnudārzā. - Oriģinālnosaukums: Мой ребенок с удовольствием
ходит в детский сад!.
ISBN 9789934202568.

177

Feldhana, Šauntija. Laipnības skola : kā 30 dienās uzlabot jebkuras attiecības /
Šauntija Feldhana ; redaktore Ingūna Pūkaine ; tulkotāja Ailita Kuka. - Rīga :
Sauleja, 2018. , ©2018. - 220 lpp. ; 22 cm. - Pēc plašiem pētījumiem vairāku gadu
garumā Šauntija Feldhana ir nonākusi pie secinājuma, ka laipnībai piemīt
pārcilvēciska vara. Tā spēj mainīt jebkuras attiecības, padarīt mūsu dzīvi vieglāku
un labāku un pārveidot mūsu sabiedrību. - Oriģinālnosaukums: The Kindness
Challenge.
ISBN 9789934195143.

14(430)

Nagl-Docekale, Herta. Hēgelis par mīlestību / Herta Nagl-Docekale ; [sastādītāja,
zinātniskā redaktore un pēcvārda autore Maija Kūle ; tulkojums, Elvīra Šimfa ;
literārā redaktore Arta Jāne]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, ©2015
(Mārupe : Drukātava). - 63 lpp. : portr. ; 17 cm. - (Filosofijas lekcijas Rīgā). Bibliogrāfija:
37.-38.
lpp.
un
zemsvītras
piezīmēs.
ISBN
9789934506307.
Mīlestība - Filozofija. Feministiskā teorija.

159.92

Sīgels, Daniels. Apzinātība : kā ieraudzīt sevi no malas un mainīt dzīvi / Daniels
Sīgels ; no angļu valodas tulkojis Imants Vilks ; [Ivara Vimbas vāka mākslinieciskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Brigita
Šoriņa]. - Rīga : Jumava, ©2016. - 303, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Hārvardā
medicīnas izglītību ieguvušā Daniela Sīgela grāmata apraksta cilvēka emociju
pasauli, psihoterapiju un neirozinātņu izpratni par prāta darbību. Grāmata būs
interesanta praktizējošiem psihoterapeitiem, jo iekļauj modernākās neirozinātņu
teorijas, kā arī tiem, kuri interesējas par neiropsihoanalīzi vai vienkārši vēlas, lai
viņu paustais nebūtu pārāk pseidozinātnisks. Grāmata būs saistoša arī
inteliģentam lasītājam neprofesionālim, kas interesējas par sevi un cilvēka prātu,

emocijām, attiecībām ar citiem, kā arī vēlas būt mierīgāks un laimīgāks. Daniels
Sīgels apraksta arī mūsdienu apzinātības prakses, kuras aktuālas visiem, kas
aizrāvušies ar meditāciju vai vēlas to izprast no zinātnes viedokļa. Oriģinālnosaukums: Mindsight.
ISBN 9789934119095.
159.9.01

How Psychology Works : applied psychology visually explained / consultant
editor Jo Hemmings ; senior editor Kathryn Hennessy ; designers Phil Gamble,
Vanessa Hamilton, Renata Latipova. - London : Dorling Kindersley Limited, 2018
(Printed in China). - 255 p. : ill. - Explore the human mind and understand the
science behind how you and other people in your life think and act in a wide range
of everyday situations with this brand new visual guide to applied psychology.
Using straightforward definitions and clear, striking visuals, The Psychology
Handbook makes the workings of the brain easy to understand and shows what
happens when things go wrong, with information on disorders such as anxiety
and paranoia, as well as explanations of the different therapies that are used to
treat them, from CBT to psychoanalysis, group therapy to art therapy. Clear and
easy to understand for both students and readers with a general interest, this
book explores and explains the various approaches that psychologists use to
study how people think and behave, such as behaviourism, cognitive psychology,
and humanism. It also shows how these approaches can be applied to real-world
situations, with examples from the workplace to the sports field, the courtroom
to the classroom. Learn why psychology plays a huge role in all of our lives and
develop a greater understanding of what influences our behaviour, thoughts and
feelings, and those of others, in a variety of environments and scenarios.
ISBN
9780241317693.
Psiholoģija.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
27-584

Grīns, Anselms. Klusums dzīves ritmā jeb māksla būt vienam / Anselms Grīns ; no
vācu valodas tulkojusi Terēze Tamoviča. - Rīga : Madris, [2018]. - 70 lpp. ; 21 cm.
- Bibliogrāfija: 70. lpp. - Ir daudz vientuļu cilvēku, daudzi ir palikuši vieni. Bet kā
būtu, ja mēs apskatītu šo aspektu ''būt vienam'' no pretējās puses, apzinoties to
kā priekšrocību, nevis žēlojoties un sērojot. Mēs taču nevaram vienkārši sēdēt un
gausties par to, ka esam vieni vai jūtamies vientuļi. Jo atbilde ir, ka katram no
mums ir dots laiks, lai varētu būt viens ar sevi pašu un izmantotu šo laiku savas
dzīves sakārtošanai.
ISBN 9789984310169.
Vientulība. Vienatne Reliģiskie aspekti - Kristietība. Vienatne - Bībeles mācība.

233-584

Sadhguru. Iekšējā inženierija : jogas skolotāja mācība par prieku / Sadhguru ; no
angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 240 lpp. ; 23 cm. Oriģinālnosaukums: Inner Engineering: a Yougis Guide to Joy.
ISBN
9789934076381.
Joga. Prieks - Reliģiskie aspekti.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA
316.7

Apmaldījušies brīvībā: anomija mūsdienu Latvijā : kolektīvā monogrāfija /
zinātniskā redaktore un priekšvārda autore Dr.sc.soc. Aija Zobena ; recenzenti:
Dr.phil.soc. Signe Dobelniece, Dr.sc.soc. Līga Paula ; literārā redaktore Ilze
Jansone ; grāmatas dizainu izveidojis Aleksejs Muraško. - Rīga : LU Akadēmiskais
apgāds, [2018]. - 178, [2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. (Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā ; D). - Bibliogrāfija: 151.-171. lpp. Monogrāfija apkopo Valsts pētījumu programmas "Inovācija un ilgtspējīga
attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā" (SUSTINNO) ietvaros LU
Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā realizētā
pētījumu projekta "Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās"
galvenās atziņas. Dažādu sociālo zinātņu nozaru pētnieku darbs ir rezultējies
vienotā skatījumā uz dažādiem, savstarpēji ļoti atšķirīgiem fenomeniem - politiskā
atsvešinātība, globālo vērtību orientācija, attieksme pret valsts drošību,
reproduktīvā uzvedība, svētku un piemiņas dienu svinēšanas prakses Latvijas
sabiebrībā, kas monogrāfijā aplūkoti no anomijas perspektīvas. Projekta rezultāti
atspoguļoti daudzās akadēmiskās un populārās publikācijās, kas ne tikai sniedz
atbildes uz pētnieku izvirzītajiem jautājumiem, bet arī rosina diskusijas par
sabiedrībā aktuālām problēmām. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā.
ISBN
9789934183089.
Anomija.
Vērtības.
Globalizācija.
Demogrāfija. Piemiņas rituāli un ceremonijas. Svētki.
Latvija.

316.4

Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas / zinātniskā redaktore Dr.sc.soc. Baiba
Bela ; recenzenti: Dr.filoz.soc. Signe Dobelniece, Dr.sc.soc. Vladimirs Meņšikovs ;
literārā redaktore Gita Bērziņa ; tulkotāja Andra Damberga ; grāmatas dizainu
izveidojis Aleksejs Muraško. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. - 237 lpp. :
tabulas ; 23 cm. - (Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā ; C). - Bibliogrāfija
rakstu beigās. - Projekta mērķi ir padziļināti analizēt Latvijas pēckrīzes sociālās
problēmas, to pārvarēšanas iespējas un ietekmi uz ilgtspējīgu sociālo un reģionālo
attīstību, īpašu uzmanību pievēršot sociālo inovāciju ieguldījumam iedzīvotāju
drošumspējas sekmēšanā un kopienu dzīvotspējā, kā arī padziļināti izpētīt
nabadzības, sociālās atstumtības un nevienlīdzības risku samazinājuma iespējas
un analizēt tiesiskā ietvara noteiktos pienākumus ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšanai un pārvaldes sistēmas spēju efektīvi risināt sociālās problēmas. Teksts latviešu valodā; kopsavilkums angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. Kolektīvā monogrāfija "Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas" apkopo Valsts
pētījumu programmas "Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi
globālā kontekstā" (SUSTINNO) ietvaros realizētā pētījumu projekta "Ilgtspējīgas
attīstības sociālā dimensija un sociālā inovācija" galvenās atziņas. Projekts tika
īstenots LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā laikā
no 2014. līdz 2017. gadam. . - Īsas ziņas par autoriem: [226.]-227. lpp.
ISBN
9789934183065.
Ilgtspējīga attīstība. Ilgtspējīga attīstība - Tiesības un
likumdošana. Sabiedrības labklājība. Nabadzība. Nabadzība - Novēršana.
Latvija - Sociālā politika - 1991-.

316.4

Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide : kolektīvā
monogrāfija / zinātniskā redaktore Dr.sc.soc. Aija Zobena ; recenzenti:
Dr.phil.soc. darbā Signe Dobelniece, Dr.sc.soc. Līga Paula ; literārā redaktore Ieva
Zarāne ; grāmatas dizainu izveidojis Aleksejs Muraško. - Rīga : LU Akadēmiskais
apgāds, 2018. - 292 lpp. : diagrammas, kartes, tabulas ; 23 cm. - (Inovācijas un

ilgtspējīga attīstība Latvijā ; A). - Bibliogrāfija: 237.-279. lpp. - Zinātniskā
monogrāfija "Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide" ir
sagatavota valsts pētījumu programmas "Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas
pēckrīzes procesi globālā kontekstā" (VPP SUSTINNO) ietvaros Latvijas
Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta
vadībā. Monogrāfija, kas iznāk sērijā "Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā",
apkopo SUSTINNO izpildes gaitā iegūtas nozīmīgākās teorētiskās atziņas,
praktiskos ieteikumus un iezīmē turpmākās izpētes virzienus. Monogrāfijas pirmā
daļa "Ilgtspējīgas attīstības izaicinājumi pēckrīzes Latvijā: sabiedrība, ekonomika,
vide" pievēršas SUSTINNO projektos identificēto problēmu konceptualizācijai un
to nacionālā, reģionālā un globālā konteksta raksturojumam. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā. ISBN 9789934183096.
Ekonomika Socioloģiskie aspekti. Ilgtspējīga attīstība. Uzņēmējdarbība. Vides menedžments.
Lauksaimniecība - Ekonomiskie aspekti. Tehnoloģiskie jaunievedumi Ekonomiskie aspekti.
316.7

Kļaviņš, Kaspars. Savienotie trauki : monogrāfija / Kaspars Kļaviņš ; recenzenti:
Dr.theol. Jānis Priede, Dr.habil.theol. Leons Taivāns, Dr.habil.philol. Janīna Kursīte
; literārā redaktore Gita Bērziņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 254, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. Bibliogrāfija: 231.-246. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu un organizāciju
rādītājs: 247.-254. lpp. - K. Kļaviņa monogrāfija veltīta Rietumu un Austrumu
starpkultūru komunikācijai, kas pēdējā laikā pasaulē kļūst arvien aktuālāka.
Autors grāmatā vispusīgi atklāj, kā Tuvo un Vidējo Austrumu un Rietumu
sabiedrībā vēsturiski veidojusies izpratne par taisnīgumu un netaisnību, identitāti
un pašapziņu, cilvēka fizisko un psihisko veselību, kā arī aplūko citus svarīgus
jautājumus, kuru apzināšanās palīdz mazināt neizpratni un konfliktus.
Monogrāfija ir izsmeļošs Austrumu un Rietumu kultūru skaidrojums, kur parādīts
gan līdzīgais, gan atšķirīgais. K. Kļaviņš nevairās paust savu viedokli emocionāli
piesātinātā un saistošā veidā, demontējot visdažādākos mītus un stereotipus, kas
vēl joprojām kalpo kā galēju viedokļu piekritēju idejiskais arsenāls mūsdienu
"darījumu pasaules" melu un propagandas kokteilī. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934183508.

316.4

Šarmers, Klauss Otto. U teorija : vadība no topošās nākotnes / Klauss Otto
Šarmers ; no angļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga
: Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 445, [2] lpp. :
ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [417.]-439. lpp. un alfabētiskais
rādītājs: [440.]-445. lpp. - Mēs dzīvojam laikā, kad skaidri atklājas mūsu kolektīvā
nespēja risināt globālas ekoloģiskās, sociālās un garīgās problēmas. Lai stātos
pretī šiem izaicinājumiem, nepieciešama jauna veida apziņa un kolektīvās
līderības prasmes. Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta pasniedzējs un
programmas u.lab līdzdibinātājs Otto Šarmers aicina palūkoties uz pasauli citādi
un atklāt revolucionāru pieeju mācīšanās un līderības procesam – U teoriju, kas
piedāvā unikālu integrālu skatījumu un praktisku pieeju mūsdienu izaicinājumiem
gan individuālā, gan kolektīvā līmenī. Kāpēc šo pieeju dēvē par U teoriju? Tādēļ,
ka Šarmers apraksta procesu, kas, attēlots vizuāli, atgādina burtu U: kreisajā jeb
"nokāpšanas" pusē indivīds vai organizācija atver prātu, sirdi un gribu jaunām
idejām un atraisās no visiem šķēršļiem, bet labajā lēnām virzās augšup pretī jaunu,
inovatīvu ideju prototipēšanai un realizēšanai. Starp abām pusēm U zemākajā
punktā atrodas slieksnis, kurā mēs nodibinām saikni ar dziļāko zinību avotu. Kad
šķērsots šis slieksnis, nekas vairs nepaliek pa vecam. Gan indivīdi, gan grupa
kopumā sāk darboties ar augstāku enerģijas līmeni un nākotnes iespēju izjūtu un

tādējādi kļūst par apzinātiem topošās nākotnes nesējiem. - Oriģinālnosaukums:
Theory U: Leading from the Future as it Emergies. ISBN 9789934076534.
303

Angrosino, Michael. Doing Ethnographical and Observational Research / Michael
Angrosino ; edited by Uwe Flick. - Los Angeles : Sage, 2007. - xvi, 109 pages. - (The
SAGE Qualitative Research Kit).
ISBN 9780761949756.
Kvalitatīvā
pētniecība. Novērošana (zinātniskā metode).

303

Mannay, Dawn. Visual, Narrative and Creative Research Methods : application,
reflection and ethics / Dawn Mannay. - 1 Edition. - London : Routledge, Taylor &
Francis Group, 2016. - ix, 152 pages : illustrations ; 24 cm. - Includes
bibliographical references.
ISBN 9781138024328.
Vizuālā socioloģija.
Naratīva analīze (pētniecības metode). Sociālās zinātnes - Pētniecība. Radošās
spējas.

316.6

Myers, David. Social Psychology / David Myers. Jackie Abell and Fabio Sani. Second Edition. - London : McGraw-Hill Education, 2014. - xxiv, 719 pages :
illustrations. - Social psychology is one of the intriguing and captivating areas of
psychology, as it has a profound influence on our everyday lives: from our
shopping habits to our interactions at a party. This book seeks to answer
questions that we think and talk about with each other every day.
ISBN
9780077152352. . - ISBN 0077152352.
Sociālā psiholoģija.

316.774

Patrikarakos, David. War in 140 Characters : how social media is reshaping
conflict in the twenty-first century / David Patrikarakos. - First edition. - New York
: Basic Books, 2017. - x, 301 lpp. : ilustrācijas. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. "War in 140 Characters examines the role of social media and other forms of 'new
media' in changing the face of modern warfare. War is, more than ever, a clash of
narratives--with each state/party fighting to control the spread of information
and project their narrative to the outside world. Social media has shattered
traditional hierarchies between the state and its citizens, enabling the individual
or networks of individuals to influence the direction of conflict to a degree
previously thought impossible. State militaries now employ official Social Media
warriors to influence the narrative online; in Russia, paid trolls flood the internet
with pro-Russian tweets, blog posts, and comments in order to create the sense
of "authentic" support for the annexation of Crimea. Even private civilians can
single-handedly alter the course of war. New media has expanded the arena of
conflict into the virtual world, which is every bit as real and often more important
than the fighting on the ground. Whether you are a president or a terrorist, if you
don't understand how to deploy the power of media effectively you may win the
odd battle but you will lose a twenty-first century war. War in 140 Characters
provides a new narrative for modern warfare, exploring the way social media has
transformed the way that we fight, win, and consume wars, and what that means
for the world going forward."--Provided by publisher.
ISBN
9780465096145.
Informācijas karš. Plašsaziņas līdzekļi - Politiskie aspekti.
Sociālie mediji - Politiskie aspekti. Propaganda. Karš un sabiedrība. Tiešsaistes
sociālie tīkli - Politiskie aspekti. Arābu-Izraēlas konflikts. Ukrainas konflikts, 2014-

POLITIKA
327(474.3)(05)

Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata 2018 / redaktori: Andris Sprūds,
Ilvija Bruģe ; ievadvārdi: Edgars Rinkēvičs ; tulkojumi no angļu valodas: Santa Pelše
; latviešu valodas redaktore: Līga Elizabete Balode ; vāka dizains: Kristīne PlūksnaZvagule. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts sadarbībā ar izdevniecību "Zinātne",

2018. , ©2018. - 246, [1] lpp. : diagrammas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu
beigās. - Publikācijas "Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2018"
mērķis ir veicināt izpratni par valsts ārējo un drošības politiku aizvadītajā gadā, kā
arī apzināt iespējas un izaicinājumus, kas Latviju sagaida 2018. gadā. ISBN
9789934567131. Iekšējā drošība - Latvija. Latvija - Starptautiskās attiecības - 21
gs.
323.2(=174)

Nyet, Nyet Soviet! : stāsti par latviešu politiskajām demonstrācijām trimdā /
sagatavotāji: Marianna Auliciema, Kristīne Beķere, Maija Hinkle [un vēl 5
sagatavotāji] ; redaktore Eva Eglāja-Kristsone ; vāka dizains: Džeremijs Smīdss
(Jeremy Smedes) ; priekšvārds: Marianna Auliciema, Ieva Vītola ; Lilitas Zaļkalnes
ievadvārdi. - Rīga : "Latvieši pasaulē" - muzejs un pētniecības centrs, 2018. ,
©2018. - 318 lpp. - Bibliogrāfija: 313. lpp. un personu, vietu un organizāciju
rādītājs: 314.-318. lpp. - "Nyet, Nyet, Soviet!" - tas ir bijis ne tikai politiskās
demonstrācijās un akcijās skaļi izkliegts vai uzrakstīts sauklis, bet tā bija arī
trimdas latviešu pārliecinoši uzturēta doma un sajūta 46 gadu garumā Latvijas
okupācijas laikā. Grāmatā apkopti gandrīz 60 cilvēku atmiņu stāsti. Tajā
atspoguļotas arī politiskās akcijas un demonstrācijas, kuras Latvijas okupācijas
laikā norisinājās ASV, Austrālijā, Lielbritānijā, Kanādā, Vācijā un Zviedrijā no 1944.
līdz 1991. gadam. Atmiņās atklāti iemesli dalībai demonstrācijās. Izrādās, tie ne
vienmēr sakņojusies patriotismā, daudzkārt no svara bijusi kopības sajūta un
interesantākas dzīves meklējumi. - Sagatavotāji arī: Arta Savdona, Brigita Tamuža,
Ieva Vītola, Juris Zalāns, Lilita Zaļkalne.
ISBN 9789934194382.

32(474.3)(092)

Varēt. Solvita Āboltiņa / Juris Lorencs, Egīls Zirnis, Ivars Ījabs, Anete Konste, Māris
Zanders ; nobeiguma autore Solvita Āboltiņa ; sastādītāja Anete Konste ; literārais
redaktors Arvis Kolmanis ; māksliniece Anna Aizsilniece ; foto: Lauris Aizupietis,
Baiba Aprāne, Ieva Čīka [un vēl 20 fotogrāfi]. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - Jelgava
: Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 318, [1] lpp. Grāmatā sabiedrībā pazīstami
publicisti - Juris Lorencs, Egīls Zirnis, Māris Zanders, Anete Konste, Ivars Ījabs caur intervijām ar Solvitu Āboltiņu un trešo pušu viedokļiem atskatās uz
atsevišķiem pēdējās divdesmitgades notikumiem politikā, kā arī iepazīstina
lasītājus ar S. Āboltiņas personības dažādajām šķautnēm. Grāmatā iekļautas arī
fotogrāfijas no dažādiem S. Āboltiņas dzīves periodiem, kā arī viņas pašas rakstīts
nobeigums, kur viņa atbild uz jautājumu, kāpēc šī grāmata bija vajadzīga. ISBN
9789934154980

32

Jowett, Garth. Propaganda & Persuasion / Garth S. Jowett, Victoria O'Donnell. Sixth edition. - Los Angeles : SAGE, 2015. - xv, 462 lpp. : il. ; 23 cm. - Ietver
bibliogrāfiju un rādītāju.
ISBN 9781452257532 (pbk.).
Pārliecināšana
(psiholoģija). Propaganda.

327

Politics in the European Union / Ian Bache, Simon Bulmer, Stephen George, Owen
Parker. - 4th edition. - Oxford : Oxford University Press ; New York, ©2015. - xxv,
604 lpp. : il. ; 25 cm. + Pielikums: 2018 Supplement: Includes Coverage of Brexit.
- Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. - Komplektā: Politics in the European Union :
'Brexit' : 2018 Supplement to Politics in the European Union / Ian Bache, Simon
Bulmer, Stephen George, Owen Parker. - 4th edition. - Oxford : Oxford University
Press ; New York, 2015. - 28 pages ; 25 cm. - Nosaukums uz vāka: 2018
Supplement:
Includes
Coverage
of
Brexit.
ISBN
9780199689668.
Starptautiskās attiecības.

327

Politics in the European Union : 'Brexit' : 2018 Supplement to Politics in the
European Union / Ian Bache, Simon Bulmer, Stephen George, Owen Parker. - 4th
edition. - Oxford : Oxford University Press ; New York, 2015. - 28 pages ; 25 cm. Nosaukums uz vāka: 2018 Supplement: Includes Coverage of Brexit. . - Komplektā
grāmatai: Politics in the European Union / Ian Bache, Simon Bulmer, Stephen
George, Owen Parker. - 4th edition. - Oxford : Oxford University Press ; New York,
©2015. - xxv, 604 lpp. : il. ; 25 cm. ISBN 9780199689668.

327

The European Union in Crisis / edited by Desmond Dinan, Neill Nugent, William
E. Paterson. - Londodn : Palgrave, 2017. - xxiii, 395 pages. - (The European Union
Series).
ISBN 9781137604255.
Starptautiskās organizācijas. Starptautiskā
sadarbība. Krīzes.

EKONOMIKA. TAUTSAIMNIECĪBA. EKONOMIKAS ZINĀTNES
334

Meredith, Jack R. Project Management : A Managerial Approach : International
Student Version / Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel, Jr, Scott M. Schafer. - Ninth
Edition. - Hoboken : Wiley, 2016. - xix, 491 pages : illustrations, figures.
ISBN
9781118945834.
Projektu menedžments. Uzņēmējdarbība.

330

Varian, Hal R. Intermediate Microeconomics : A Modern Approach / Hal R.
Varian. - Ninth Edition. - New York : W. W. Norton & Company, 2014. - xxv, 758,
[40] pages : illustrations, figures. - International Student Edition.
ISBN
9780393920772.
Mikroekonomika.

TŪRISMA BIZNESS
338.48-6

Asian Cultures and Contemporary Tourism / editors Elaine Chiao Ling Yang,
Catheryn Khoo-Lattimore. – New York, NY : Springer Berlin Heidelberg, 2018. –
xii,
220
pages.
ISBN
9789811079795.
Tūrisms. Šamanisms – Tūrisms. Kultūra un tūrisms. Tūristi.

338.482

Asia Tourism Trends / World Tourism Organization and Global Tourism Economy
Research Centre. - 2017 Edition. - Madrid : World Tourism Organization, 2017. 125 pages : illustrations.
ISBN 9789284419104.
Tūrisms - Āzija.
Āzija.
Klusā okeāna reģions.

338.482:311

Compendium of Tourism Statistics [elektroniskais resurss] : Data 2012-2016 /
World Tourism Organization. – 2018 Edition. – Madrid : World Tourism
Organization, 2018. – 1 CD. – (UNWTO Publications).
ISBN
9789284419579.
Tūrisms – Statistika.

338.487

Handbook on Marketing Transnational Tourism Themes and Routes / World
Tourism Organization and European Travel Commission. - Madrid : World Tourism
Organization, 2017. - 224 pages : illustrations, maps, tables.
ISBN
9789284419159.
Tūrisms - Tirgvedība.

338.486

Regional Conference on Investing in Tourism for an Inclusive Future: Challenges
and Opportunities : Petra, Jordan, 26-27 October 2016 / World Tourism
Organization. – Madrid : World Tourism Organization, 2017. – 96 pages :
illustrations.
–
(UNWTO
Conferences
and
Seminars).
ISBN 9789284418671.
Tūrisms. Ilgtspējīgs tūrisms.

338.482

Sharpley, Richard. Tourism, Tourists and Society / Richard Sharpley. – Fifth
edition. – New York : Routledge, 2018. – vii, 372 pages : illustrations, photos. –
Includes bibliographical references and index. – “Fourth edition published by Elm
2008.”.
ISBN 9781138629493 (Paperback : alk. Paper).
Tūrisms – Sociālie
aspekti.

338.482

Staiff, Russell. Re-imaging Heritage Interpretation : Enchanting the Past-Future /
Russell Staiff. – London : Routledge, 2017. – vii, 194 pages. – References: p 175186.
ISBN 9780815399957.
Kultūras mantojums – Filozofija. Kultūras
tūrisms.

338.48-6

The Palgrave Handbook of Dark Tourism Studies / editors Philip R. Stone, Rudi
Hartmann, Tony Seaton, Richard Sharpley, Leanne White. – London, United
Kingdom : Palgrave Macmillan, 2018. – xxxv, 768 pages : illustrations, tables,
maps, charts ; 24 cm. – (Palgrave Handbooks). – Includes bibliographical
references and index. – This handbook is the definitive reference text for the
study of “dark tourism”, the contemporary commodification of death within
international visitor economies. Shining a light on dark tourism and visitor sites of
death or disaster allows us to better understand issues of global tourism
mobilities, tourist experiences, the co-creation of touristic meaning, and “difficult
heritage” processes and practices. Adopting multidisciplinary perspectives from
authors representing every continent, the book combines “real-world”
viewpoints from both industry and the media with conceptual underpinning, and
offers comprehensive and grounded perspectives of “heritage that hurts”. The
handbook adopts a progressive and thematic approach, including critical
accounts of dark tourism history, dark tourism philosophy and theory, dark
tourism in society and culture, dark tourism and heritage landscapes, the “dark
tourist” experience, and the business of dark tourism.
ISBN 9781137475657..
– ISBN 113747565X.
Tumšais tūrisms.

338.48

UNWTO World Tourism Barometer : Volume 16, Advanced Release March/April
2018 / World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization
UNWTO, 2018. - 28, [32] p. : illustrations, figures, diagrams. - Pieejams arī tīmeklī:
www.unwto.org.
Volume 16. ISSN 1728-9246.
Tūrisms - Statistika.

338.48

UNWTO World Tourism Barometer : Volume 16, Advanced Release January
2018 / World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization
UNWTO, 2018. - 26, [30] p. : illustrations, figures, diagrams. - Pieejams arī tīmeklī:
www.unwto.org.
Volume 16. ISSN 1728-9246.
Tūrisms - Statistika.

338.48

UNWTO World Tourism Barometer : Volume 15, December 2017 / World
Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization UNWTO, 2017. - 28,
[32] p. : illustrations, figures, diagrams. - Pieejams arī tīmeklī:
www.unwto.org.
Volume 15. ISSN 1728-9246.
Tūrisms - Statistika.

338.48-44

UNWTO/WTCF City Tourism Performance Research / World Tourism
Organization and World Tourism Cities Federation. – Madrid : World Tourism
Organization,
2018.
–
286
pages
:
illustrations.
ISBN
9789284419609.
Pilsētas – Tūrisms. Tūrisms.

338.48-6

Virtual Dark Tourism : Ghost roads / editor Kathryn N McDaniel. – New York, NY
: Palgrave Macmillan, 2018. – xv, 323 pages. – (Palgrave Studies in Cultural
Heritage and Conflict). – This book takes the concept of “dark tourism”-journeys
to sites of death, suffering, and calamity-in an innovative yet essential direction

by applying it to the virtual realms of literature, film and television, the Internet,
and gaming.
ISBN 9783319746869.
Tumšais tūrisms.
338.48

Working Together in Europe - A Shared Leadership / World Tourism
Organization. - Madrid : World Tourism Organization, 2014. - 112 pages :
illustrations. - (Affiliate Members Regional Report ; Volume 3).
Tūrisms. Tūrisms - Tirgvedība.

338.482:311

Yearbook of Tourism Statistics [elektroniskais resurss] : Data 2012-2016 / World
Tourism Organization. – 2018 Edition. – Madrid : World Tourism Organization,
2018. – 1 CD. – (UNWTO Publications).
ISBN 9789284419562.
Tūrisms –
Statistika.

338.48

UNWTO World Tourism Barometer = Барометр международного туризма
ЮНВТО : Volume 15, October 2017 / World Tourism Organization. - Madrid :
World Tourism Organization UNWTO, 2017. - 20, [28] p. : illustrations, figures,
diagrams. - Pieejams arī tīmeklī: www.unwto.org.
Volume 15. ISSN 17289246.
Tūrisms - Statistika.

TAUTSAIMNIECĪBA
338.45(474.3)

Krastiņš, Edmunds. Latvijas rūpniecība XIX-XXI gadsimtā : vēsturiski ekonomiska
apcere / Edmunds Krastiņš ; recenzenti: Dr.habil. hist., Aivars Stranga, Dr.hist.,
Gatis Krūmiņš ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; grāmatā izmantotas fotogrāfijas
no Latvijas Finiera arhīva, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, Preiļu
siera arhīva, Rīgas kuģu būvētavas arhīva, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja
arhīva, kā arī no Jura Ģiguļa ("Ventas Balss"), Borisa Koļesņikova, Jurija Žitluhina
personīgajiem foto krājumiem. - Rīga : Jumava, 2018. , 2018. - 327, [1] lpp. :
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Grāmata veidota 4 daļās, kurās hronoloģiski
aplūkota rūpniecības attīstība Latvijā dažādos laika posmos. Pirmā daļā stāstīts
par norisēm Latvijas rūpniecībā Krievijas Impērijas sastāvā, otrā daļā vēstīts par
notikumiem Latvijas rūpniecībā Latvijas Republikas laikā. Trešā daļa aplūko
norises rūpniecībā PSRS sastāvā, savukārt noslēdzošajā ceturtajā nodaļā analizēta
rūpniecība atjaunotajā Latvijas valstī.Kopumā grāmatā analizēta rūpniecības
attīstība Latvijas teritorijā vairāk nekā 200 gadu garumā, kad to ietekmējuši
traģiskie un liktenīgie vēsturiskie notikumi, kurus Latvija piedzīvoja. ISBN
9789934202292.

TIRDZNIECĪBA. STARPTAUTISKĀS EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS
339

Competitiveness of Latvian enterprises in external markets / scientific editors:
Maija Krūmiņa, Anna Zasova ; reviewers: Arnis Sauka, Zane Vārpiņa, Oļegs
Tkačovs. - Riga : The University of Latvia Press, 2018. - 238 p : illustrations,
diagrams, maps, tables. - (Inovations and Sustainable Development in Latvia ; B).
ISBN 9789934183072.
Izvedums. Uzņēmējdarbība. Starptautiskā
tirdzniecība.

KARALIETAS. VALSTS AIZSARDZĪBA.BRUŅOTIE SPĒKI
355(474.3)(091)

Nacionālo bruņoto spēku 20 gadu vēstures konferences (2014. gada 27.
novembris) referātu krājums / [redkolēģija: Tālavs Jundzis ... u.c. ; atbildīgais
redaktors Edgars Engīzers ; grafiskais dizains un salikums: Rekrutēšanas un

jaunsardzes centrs]. - Rīga : Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības
un stratēģiskās pētniecības centrs, 2015. - [Rīga] : (Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūras tipogrāfija "Latvijas karte"). , 2015. - 159 lpp. : ilustrācijas,
portreti, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu un
angļu valodā. - "2014. gada 27. novembrī Latvijas Kara muzejā notika
starptautiska konference "Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem - 20""-Ievadā 7. lpp.
ISBN 9789934857232.
Nacionālā drošība - Latvija - Vēsture
- 20 gs. Militārais dienests - Latvija - Vēsture - 20 gs. Robežsardze - Latvija - Vēsture
- 20 gs. Latvija - Igaunija - Militārās attiecības - 20 gs.
Latvija - Vēsture, militārā - 20 gs. Latvija - Lietuva - Militārās attiecības - 20
gs.
IZGLĪTĪBA
377.5

Valmieras Mākslas vidusskola, 1976-2016 / pie teksta strādājuši - izmantojot
B.Jansones, S.Konstantes un D.Blūmas pierakstus un arhīva materiālus - A.Leitis,
E.Bogdāns, S.Zariņa, I.Gudeta ; foto - VMV arhīvs, U.Brālēns. - Valmiera :
[Valmieras Mākslas vidusskola], [2016]. , [2016]. - 46 lpp. : ilustrācijas,
fotogrāfijas.
Mākslas skolas - Latvija – Valmiera.

378

Landis, Raymond B. Studying Engineering : A Road Map to a Rewarding Career /
Raymond B. Landis. - Fourth Edition. - Los Angeles : Discovery Press, 2013. - x, 310
pages : illustrations. - A comprehensive guide to engineering education and the
engineering profession.
ISBN 9780979348747.
Izglītība, augstākā.
Profesijas. Inženierija. Mācīšana un mācīšanās.

ETNOGRĀFIJA
391(=174)

Mans tautastērps / sastādītājas: Ilze Strēle (foto), Ginta Zaumane (izšūtās
miniatūras), Dace Sadaka (dzejas rindas) ; redaktore Aija Austruma ; tulkojums
vācu valodā: Ingūna Kvēpa ; tulkojums angļu valodā: Kristīne Ķemme ; dizains:
Linda Hiršfelde ; foto Jānis Vecbrālis. - [Jelgava] : Biedrība "Mans tautastērps",
[2018]. , ©2018. - 287 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 30 cm. - Grāmatā "Mans
tautastērps" apkopti 120 mūsdienu latvju sievu, vīru un ģimeņu stāsti par viņu
īpašajiem tērpiem. Grāmata ir kā papildinājums jelgavnieces Ilzes Strēles un viņas
kolēģu Gintas Zaumanes un Daces Sadakas veidotajai izstādei "Mans tautastērps",
kurā I. Strēle fotogrāfijās ir iemūžinājusi latviešus savos tautastērpos. Fotogrāfijas
papildina stāsti, kurus atklāj paši tautastērpu īpašnieki - par savām sajūtām, par
savu dzimtu, par satiktajiem meistariem, par sev svarīgo. Stāsti papildināti ar
dzejas rindām un miniatūriem izšuvumiem, kuri akcentē īpašo projekta simbolu ziedu vainadziņu. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi vācu un angļu
valodā.
ISBN 9789934195273.

LATVIEŠU FOLKLORA
398(=174)

Ozoliņš, Gatis. Ērgļu vērtums : novada folklora rokrakstos un publikācijās /
sastādītājs, ievada, biogrāfisko apcerējumu un komentāru autors Gatis Ozoliņš ;
zinātniskā recenzente Angelika Juško-Štekele ; mākslinieks Aldis Aleks ; redaktore
Antra Legzdiņa ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Zinātne,
©2017 (Dardedze Hologrāfija). - 510, [1] lpp. : ilustrācija, notis, portreti ; 20 cm. (Novadu folklora). - Bibliogrāfija: 491.-[511.] lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu
rādītājs: 484.-490. lpp. - Ērgļu vērtums nav grāmata par vietu vai laiku, par
atmiņām vai cerībām, prieku vai skumjām, šī ir grāmata par tekstiem un autoriem.
Šie cilvēki ir dzimuši, auguši, mācījušies, strādājuši, devušies prom un ieradušies

Ērgļos - darījuši ikdienišķas lietas, tomēr kādā savas dzīves brīdī uzskatījuši par
vajadzīgu kaut ko, viņuprāt, ļoti vērtīgu pierakstīt. Aiz katra teksta ir autors ar savu
dzīves gājumu, raksturu un vērtībām, ar saviem dzirdētajiem un pierakstītajiem
tekstiem, ar savu vērtumu.
ISBN 9789934549304.
Folklora, latviešu Latvija - Ērgļu novads.
398.2(=174)

Volfa Vestergaard, Evija. My Dragon of Riches : Latvian Mythological Legends: a
Depth Psychological Perspective / Evija Volfa Vestergaard = Mans bagātības pūķis
: latviešu mitoloģiskās teikas: dzīļu psiholoģijas skatījums / Evija Volfa
Vestergārda, teksts, tulkojums ; ilustrācijas: Ilze Avotiņa ; dizains: Linda Lūse ;
reprodukcijas: Didzis Grodzs. - Rīga : Madris, [2017]. , ©2017. - 155, [4] lpp. :
ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [156.-159.] lpp. - Grāmata aicina
lasītāju doties ceļojumā pa iztēles zemi. Vēstot par bagātības pūķi, vilci un citām
būtnēm, kas dzīvo latviešu mitoloģiskajās teikās, tā vienlaikus ļauj ieskatīties teiku
stāstītāju un šodienas lasītāju iekšējā pasaulē. Tas ir rosinājums iepazīt teikas, kas
vienlaikus arī veicina mūsu spēju veidot jaunus stāstus par bagātību, vērtībām un
labklājību. Dziļi simboliskās ilustrācijas, kuru autore ir pazīstamā latviešu
gleznotāja Ilze Avotiņa, stimulē iztēli, padarot ceļojumu vēl auglīgāku. - Teksts
paralēli angļu un latviešu valodā.
ISBN 9789984318790.

5 MATEMĀTIKA. DABAS ZINĀTNES
ZVAIGZNES UN ZVAIGŽŅU SISTĒMAS. VISUMS
524

Vilks, Ilgonis. Visums : ceļvedis / Ilgonis Vilks ; redaktore Ingrīda Kreicberga ;
Aigara Truhina dizains, ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 96 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Rādītājs: 93.94. lpp. - Šī grāmata veidota kā tūrisma ceļvedis, kas aicina lasītāju doties domu
ceļojumā ne tikai apkārt Saulei, bet līdz pat Visuma malai un iepazīties ar
zvaigznājiem, Saules sistēmas planētām, pašām lielākajām zvaigznēm, melnajiem
caurumiem, tālām galaktikām un citiem brīnumainiem un neparastiem Visuma
objektiem. Grāmatas pamatu veido 20 Latvijā labāk redzamo zvaigznāju apskats,
kurā aprakstītas spožākās zvaigznes un zīmīgākie debess objekti, izstāstītas teikas
par zvaigznāju izcelšanos, kā arī doti ieteikumi novērojumu veikšanai. - Iztēles
ceļojumā atklāj Visuma krāšņumu! -- uz grāmatas vāka.
ISBN
9789934066870.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
612(03)

Cilvēka ķermenis : ilustrētā enciklopēdija / redaktors Gints Tenbergs ; no angļu
valodas tulkojusi Kristīne Stalte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. , ©2018. - 208 lpp.
: ilustrācijas ; 31 cm. - (A Dorling Kindersley book). - Alfabētiskais rādītājs: 204.207. lpp.
ISBN 9789934076893.
Cilvēka fizioloģija. Cilvēka anatomija.
Ķermenis, cilvēka.

613.9

Gribu būt tētis / medicīniskā redaktore Vija Veisa ; literārā redaktore Gunita
Arnava ; dizaina māksliniece Linda Rozenšteina. - Rīga : Roche Latvija, 2017. - Rīga
: Roche Latvija, 2017. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 85, [4] lpp. :

ilustrācijas, shēmas ; 21 cm. - Grāmatā ir apkopota noderīga informācija, kas
palīdzēs topošajiem tētiem aktīvāk iesaistīties grūtniecības, dzemdību un mazuļa
aprūpes procesā, turklāt tajā ir ietvertas arī intervijas ar Latvijā pazīstamiem
tētiem, ļaujot lasītājam caur konkrētiem dzīves stāstiem uzzināt, ko vīrietim
nozīmē kļūt par tēvu. Savā tētu pieredzē dalījušies: Raimonds Bergmanis, Kaspars
Simanovičs, Jānis Holšteins-Upmanis, Jānis Sprukts, Kaspars Zlidnis, Haralds
Plaudis, Gatis Kokins. - Rakstu autori: Daiga Baranovska, Juris Ērenpreiss, Jurijs
Fiļins, Vita Kalniņa, Sandra Lase, Dina Ceple, Ilze Kuduliņa, Jekaterina
Bovtramoviča. ISBN 9789934193033.
615.3

Holick, Michael F. The Vitamin D Solution : A 3-Step Strategy to Cure Our Most
Common Health Problems / Michael F. Holick ; foreword by Andrew Weil. London : A Plume Book, 2010. - xxvi, 309 pages.
ISBN
9780452296886.
Vitamīni. Vitamīns D. Vitamīni cilvēka uzturā.

615.4

Seamless Healthcare Monitoring : advancements in wearable, attachable, and
invisible devices / editors Toshiyo Tamura, Wenxi Chen. - New York, NY : Springer
Science+Business Media, 2017. - xviii, 469 pages : illustrations.
Bertschi.
ISBN 9783319693613. Pacienta monitorings. Biomedicīnas
inženierija. Valkājamās tehnoloģijas.

MEŽSAIMNIECĪBA
630(03)

Meža enciklopēdija / autoru kolektīvs Jāņa Aldoņa Broka un Jurģa Jansona vadībā
; redakcijas kolēģija: Dr. Bruno Andersons, Rolands Auziņš, Jānis Birģelis, Dr. Jānis
Dolacis, Mārtiņš Gaigals, Dr. Aigars Indriksons ; zinātniskie redaktori: Aivars
Balodis, Irina Kleina, Uldis Placēns, Inta Sīpola, Dzidra Sirmā ; redaktors Arvīds
Vītols ; mākslinieks Kristians Šics ; vāka foto: Jānis Pavlovskis. - Rīga : Zelta Grauds,
2015. - 269, [3] lpp. : ilustrācijas, tabulas, shēmas, kartes. - Biogrāfiskais rādītājs:
205.-267. lpp. - Enciklopēdijas otrajā sējumā raksti par mežzinātni, nozares
speciālo izglītību, zinātniskām un mācību iestādēm, meža muzejiem, plašsaziņas
līdzekļiem; koksnes anatomiju, uzbūvi, vainām, fizikālām un mehāniskām
īpašībām un kvalitāti; koksnes mehānisko pārstrādi, kokmateriāliem, galdniecību,
celtniecību; koksnes ķīmisko sastāvu, pārstrādi, celulozes un papīrrūpniecību,
koksni enerģētikā; koksnes aizsardzību pret trupi, degšanu, kukaiņiem un
pretestības paaugstināšanu to modificējot; meža nozares ekonomiku; meža
nozares pārvaldi, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām,
to apvienībām, lielākajiem uzņēmumiem, likumdošanu.
2.sējums.
ISBN
9789984986388.

LAUKSAIMNIECĪBA. ZEMKOPĪBA
631.5(03)

Augkopība : rokasgrāmata / Antona Ružas redakcijā ; autoru kolektīvs: Aleksandrs
Adamovičs, Biruta Bankina, Andris Bērziņš, Jānis Driķis, Aldis Kārkliņš, Dzidra
Kreišmane, Dzintra Kreita, Antons Ruža, Edgars Ruža, Ināra Turka ; redaktore
Māra Cīrule. – Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības
atbalsta centrs], 2001. , 2001. – 324 lpp. : il., tab. ; 24 cm. – Bibliogrāfija: 323.-324.
lpp.

DEKORATĪVĀ DĀRZKOPĪBA
635.9

Svilāns, Andrejs. Eksotiskie koki un krūmi Latvijas dārziem / Andrejs Svilāns,
teksts un fotogrāfijas ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018. - 93, [2] lpp. :

ilustrācijas ; 22 cm. - Autora piecdesmit gadu jubilejā Latvijas augu kolekciju vācēji
saņem dāvanu — ceļvedi Latvijai ne pārāk parastu koku un krūmu daudzveidībā.
Tiem, kuri nav baudījuši regulētu izglītību botānikas zinībās, šis materiāls
pamudinās drošāk izvēlēties sēklas un stādus jebkurā pasaules malā, pirms tam
pārmēru neiedziļinoties A. Mauriņa un A. Zvirgzda apjomīgajā grāmatā
"Dendroloģija" (LU Akadēmiskais apgāds, 2006). Botānikas studijās svaidītie gūs
ieskatu par pašreizējo situāciju kolekcijās, kad pēdējo 25 gadu laikā var dabūt
tikpat kā visu un gandrīz no jebkuras pasaules vietas. Grāmatā iekļauts plašs
fotogrāfiju klāsts. ISBN 9789934202438.
PERSONĀLS
658.3

Andersson, Marcus. Innovating Talent Attraction : A Practicioner's Guide for
Cities, Regions and Countries / Marcus Andersson, Morten King-Grubert and
Nikolaj Lubanski. - Copenhagen : U Press, 2016. - 168 pages : illustrations, photos.
ISBN 9788793060371.
Darbinieki. Spējas.

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.

SABIEDRISKĀ SASKARSME
659.4

Edwards, Lee(Lee M. S.). Understanding Public Relations : theories and contexts
/ Lee Edwards. - 1st edition. - Thousand Oaks, CA : SAGE Publications, 2018. - vi,
279 pages. - This text introduces a socio-cultural approach to public relations as a
way of analysing the growing importance of public relations in its social, cultural
and political contexts and brings theory to life with a range of case studies,
including YouTube vlogging, the global fair trade movement and the 2016 EU
referendum in the UK.
ISBN 9781473913103 (pbk.).
Sabiedriskās
attiecības.

ĒKU BŪVE
69(474.3)(091)

Lancers, Jānis. Būvniecība Latvijā 1918-2018 : 3 sējumos / sastādītājs un
galvenais redaktors Jānis Lancers ; foto: Indriķis Stūrmanis, Juris Kalniņš. - [Rīga] :
[Grāmatas "Latvijas būvniecība 100 gados" fonds], 2018. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. - 488 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 31 cm. - Personu
rādītājs: 485.-487. lpp. - Grāmata "Būvniecība Latvijā 1918-2018" satura un
apjoma ziņā uzskatāma par pirmo būvniecības enciklopēdiju Latvijā. Otrajā
sējumā apskatīta nozares darbība okupācijas periodā no 1945. līdz 1990. gadam,
tā laika celtniecības vadības struktūra, būves un būvmateriālu ražošana šajā
periodā un ievērojamāko nozares speciālistu darba biogrāfijas. - Teksts latviešu
valodā, satura rādītājs paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. - Uz 4. vāka Elzas
Stērstes dzejoļa "Mani senči" fragments. . - Uz 1. vāka: Ķeguma
hidroelektrostacijas celtniecība, 1937. gads, foto: Eduards Kraucs, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas celtniecība 2011. gads, foto: Juris Kalniņš ; uz 4. vāka: Rīgas
Austrumu klīniskā Universitātes slimnīca, 2007. gads, foto: Juris Kalniņš, Dailes

teātris, foto: Indriķis Stūrmanis.
2. sējums. Būvniecība Latvijas PSR no 1945.
līdz 1990. gadam.
ISBN 9789934194443.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
MĀKSLA. MĀKSLAS DARBINIEKI
7(474.3)(092)

Biete, Oļģerts. Stāsti par latviešu māksliniekiem 1964.-1998. / Oļģerts Biete ;
pēcvārda autore Agata-Adrija Janter. - [B.v. : b.i.], [200-]. - 182, [1] lpp.
I daļa. Ziedošie taisnstūri.

7.07

Obrists, Hanss Ulrihs. Kūrēšanas veidi / Hanss Ulrihs Obrists ; no angļu valodas
tulkojis Vilis Kasims ; līdzautors Asads Raza ; literārais redaktors Arturs Hansons ;
māksliniece Dita Pence. – Rīga : Neputns, [2018]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija.
, ©2018. – 164, [3] lpp. ; 21 cm. – Pazīstamais mākslas kurators un kritiķis Hanss
Ulrihs Obrists – neapšaubāmi viena no nozīmīgākajām personām starptautiskajā
laikmetīgās mākslas ainā – šajā eseju krājumā atminas savas karjeras spilgtākās
epizodes un iedvesmojošākās tikšanās, vienlaikus pārdomājot kuratora lomu un
profesijas vēsturisko diskursu. Viņa secinājums ir: “Kūrēšanas process pašos
pamatos vienkārši nozīmē savienot kultūras un satuvināt to atsevišķos elementus.
Kuratora uzdevums ir izveidot savienojumus, kas ļautu šiem atšķirīgajiem
elementiem saskarties.” Autora uzmanības lokā šajā grāmatā ir mākslinieki, kuri
viņu iedvesmojuši (Pēters Fišli un Dāvids Veiss, Gerhards Rihters, Kristians
Boltanskis u. C.), mākslas vēsturē nozīmīgi personāži, renesanses laika
Wunderkammer un mūsdienu muzeji, izcilākās izstādes, kā arī ieceres, kas
palikušas neīstenotas. – Oriģinālnosaukums: Ways of Curating. – Ziņas par autoru:
uz 4. vāka.
ISBN 9789934565465.

7.06

Constructing the Memory of War in Visual Culture since 1914 : The Eye on War
/ edited by Ann Murray. - New York : Routledge, 2018. - xii, 271 pages :
illustrations.
(Routledge
Research
in
Art
and
Politics).
ISBN 9781138502970.
Māksla un vēsture. Karš - Māksla. Kolektīvā
atmiņa.

ROKDARBU MĀKSLA
746

Ozoliņa, Ieva. Knit like a Latvian : 50 knitting patterns for a fresh take on
traditional Latvian mittens / Ieva Ozolina. – Exeter, UK : Sewandso ; USA, 2018. –
127 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. – Rādītājs: 127. lpp. . – Ziņas par autori: 126. lpp. .
– “ISBN 9781446376409 PDF, 9781446376393 EPUB”–Iespiedziņās.
ISBN
9781446306727.
Dūraiņi. Adīšana – Raksti. Zīmes un simboli. Rotājumi un
ornamenti.
Latvija

MŪZIKA
784(474.3)

Grāvītis, Oļģerts. Jānis V. Kļaviņš zinātnē, mūzikā, dzīvē / autora Oļģerta Grāvīša
sastādījums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Kristīna Blaua, tulkojums,
sastādījums ; Vija Beinerte, sastādījums ; E.A. Freimane, foto. - Rīga : Jumava,
2017. , ©2017. - 247, [1] lpp., 62 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas,
portreti ; 28 cm. - Jāņa Kļaviņa raksti, intervijas, pilns publikāciju saraksts: 237.[248.] lpp. - Grāmata "Jānis V. Kļaviņš zinātnē, mūzikā, dzīvē" stāsta par izcila
ārsta, zinātnieka un operas dziedoņa Jāņa Kļaviņa ne mazāk izcilo dzīvi - bērnību,

jaunības gadiem Latvijā. Sākoties Otrajam pasaules karam, viņš kopā ar sievu,
tēlnieci Minjonu Kļaviņu, devās bēgļu gaitās - sākumā uz Vāciju, tad uz ASV, kur
ieguva ārsta izglītību un spēra pirmos soļus mūzikā. Grāmatā atradīsiet ne tikai
paša J.V. Kļaviņa dzīvesstāstu, bet arī uzzināsiet par viņa ģimeni - četriem bērniem,
mazbērniem, draugiem Latvijā un ārzemēs. ISBN 9789934200526.
78(474.3)(091)

Latviešu mūzikas kods [notis] : versijas par mūziku gadsimtu mijā / autori: Santa
Bušs … u.c. ; sastādītāja un atbildīgā redaktore Ilze Šarkovska-Liepiņa ; recenzenti:
Mārtiņš Boiko, Ingrīda Zemzare ; literārā redaktore Ilze Velšmida, dizains Gundega
Kalendra ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. – [Rīga]
: Musica Baltica, 2014. – [Rīga] : Ulma. , 2014. – 207 lpp. : ilustrācijas, notis. –
Bibliogrāfija rakstu beigās, personu rādītājs: 201.-205. lpp. – Muzikologi un
komponisti Santa Bušs, Baiba Jaunslaviete, Rolands Kronlaks, Jānis Petraškevičs,
Orests Silabriedis, Ilze Šarkovska-Liepiņa, Gundega Šmite iedziļinās dažādās
XX/XXI gadsimta mijas mūzikas pasaules tendencēs un portretē spilgtākās
personības, piemēram, komponistus Maiju Einfeldi, Pēteri Vasku un Ēriku
Ešenvaldu, Andri Dzenīti, Gustavu Fridrihsonu. Grāmatas tēmas aptver estētisko
pēctecību un novatorismu, avangardu kamermūzikā, folkloras interpretācijas
jaunākajā latviešu mūzikā, jaunās verbālā teksta traktējuma tendences pirmās XXI
gadsimta desmitgades latviešu kormūzikā un citi jautājumus. – Autori uzrādīti uz
vāka atloka.
ISBN 9789984588605.

785.16(474.3)(0
92)

Mazvērsīte, Daiga. Mans draugs Mārtiņš Freimanis / Daiga Mazvērsīte ; grafiskā
dizaina autors Guntars Ošenieks ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka foto:
Juris Pīlēns, Karlīna Vītoliņa. - Rīga : Izdevniecība MicRec, 2018. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 407 [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. - Izmantotā
literatūra: 406.-407. lpp. - Šī grāmata ir lielisks izziņas avots ne vien tiem, kurus
interesē Mārtiņa Freimaņa dzīves fakti, bet arī latviešu populārās mūzikas
aizkulises deviņdesmitajos gados un gadsimtu mijā. - Grāmatā izmantotas
fotogrāfijas no Indras Pāvilas, Elīnas Štobes, Elitas Mīlgrāves, Guntara Rača,
Izdevniecības MicRec, u.c. arhīviem.
ISBN 9789934873416.

784(474.3)

Vispārējie latviešu dziesmu svētki. (26 : 2018 : Rīga, Latvija). Sadziedāšanās
nakts grāmata : XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki / sastādītājs
un redaktors Juris Vaivods ; mākslinieks Aigars Ozoliņš ; teksts Orests Silabriedis ;
nošu datorsalikums Andris Sējāns. – [Rīga] : Musica Baltica, ©[2018]. – 141, [3]
lpp. ; 24 cm. – Priekšvārds latviešu valodā. ISMN 9790265010760.

78.091.4

Latvian Nationalwide Song and dance Celebration [videoieraksts] / Latvian
Institute. - Latvia : The Latvian Institute, 2013. - 1 DVD (3 min) : skaņa, krās. - Runā
angļu val.
Dziesmu svētki, latviešu. Deju festivāli. Informatīvās filmas.

KINOMĀKSLA
791.4(474.3)(09
2)

Rolanda Kalniņa telpa : deviņas šķautnes viena izcila kinorežisora radošajā darbībā
/ sastādītāja, literārā redaktore un ievada autore Kristīne Matīsa ; sastādītāja un
ilustratīvā materiāla redaktore Agnese Zeltiņa ; galvenā redaktore Laima Slava ;
tekstu autori: Daira Āboliņa, Zane Balčus, Jūlija Dibovska [un vēl 5 autori] ;
tulkotāji: Jūle Mare Rozīte, Viktors Freibergs (angļu valodā), Ingmāra Balode (no
poļu valodas) ; māksliniece Inta Sarkane ; kostīmu skices, dekorāciju skices: Ieva
Kundziņa, Uldis Pauzers ; fotogrāfijas: Mārtiņš Avots, Uldis Briedis, Aivars Čakste
[un vēl 14 fotogrāfi]. - Rīga : Neputns, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2018. - 359 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu
beigās. . - Personu rādītājs: 356.-358. lpp. . - Filmu rādītājs: 358.-359. lpp. -

Apjomīgais un bagātīgi ilustrētais pētījums apskata dažādas tēmas režisora
Rolanda Kalniņa filmogrāfijā un dzīvē. Grāmatas tekstus radījis astoņu autoru
kolektīvs, un katrs no viņiem savā nodaļā izpētījis atsevišķu rakursu R. Kalniņa
radošajā mūžā. Kinozinātņu doktore Dita Rietuma attīsta nupat Kannu
kinofestivālā uzskatāmi pierādīto tēzi, ka R. Kalniņa filmas lieliski iederas pasaules
kinovēstures kontekstā, kur tās perfekti atbilst sava laika "jaunajiem viļņiem" autorkino uzplaukumam un modernisma tendencēm. Grāmata papildināta ar
iepriekš neapzinātiem, bet ļoti nozīmīgiem materiāliem no vairākiem arhīviem gan fotoliecības par filmas "Piejūras klimats" (1974) iznīcināto kinomateriālu, gan
fotogrāfijas no aktiermēģinājumiem tā arī neuzņemtai filmai. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā. ISBN 9789934565472.
SARĪKOJUMI.DEJAS.ROTAĻAS
793.5

Rotaļas : vecās un jaunās, maziem un lieliem, telpās un laukā / sakopojis A.
Melnalksnis ; mūziku pielaikojis K. Martinovskis. - Pirmizdevums 1931. gadā Rīgā,
Praktiskās bibliotēkas izdevums. - Kanāda : Gundegas konvents, 1983 (Toronto,
Ontario : Greenwood Printers Limited). - 173 lpp. : ilustrācijas, notis. - (Praktiskā
bibliotēka). - Grāmatā apkopotas 76 rotaļas ar mūziku un 179 bez mūzikas.
Rotaļas domātas kā pieaugušajiem, tā arī bērniem.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
811.174’373

Balodis, Pauls. Ne tikai Bērziņš, Kalniņš, Ozoliņš… : latviešu personvārdu
etimoloģiskās semantikas teorētiskais modelis un tā realizācija / Pauls Balodis ;
atbildīgais redaktors Dr.habil.philol. Ojārs Bušs ; rādītāja sastādītāja Mg.philol.
Sintija Ķauķīte ; vāka un starplapu dizains: Vanda Voiciša. – Rīga : LU Latviešu
valodas institūts, 2018. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. – 638, [1] lpp. : faksimili,
tabulas ; 22 cm. – Bibliogrāfija: 590.-[604.] lpp. un latviešu priekšvārdu, uzvārdu
alfabētisks rādītājs: 605.-636. lpp. – Droši vien daudziem kādā brīdī ir radies
jautājums par savu vārdu vai uzvārdu – kā tas cēlies, vai arī citām tautām ir līdzīgi
vārdi un uzvārdi. Šajā pētījumā var rast ieskatu gan latviešu priekšvārdu un
uzvārdu attīstībā, gan arī tajā, kā šie procesi norisinājušies tuvējās kaimiņvalstīs –
Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, kā arī Polijā, Vācijā un Somijā. Autors apskata
semantikas paralēles latviešu un kaimiņtautu priekšvārdos un uzvārdos – cenšas
noskaidrot, ko tad nozīmējuši konkrēti vārdi to rašanās brīdī. – Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā. – Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
ISBN
9789984742922.

81’1

Dzīves lingvistika : veltījumkrājums profesoram Jānim Valdmanim = Linguistics of
Life : a festschrift in honour of Jānis Valdmanis / zinātniskā un literārā redaktore
Dr.philol. Inita Vītola ; literārā redaktore (angļu valodā) Dr.philol. Dace StrelēvicaOšiņa ; recenzentes: Dr.philol. Linda Lauze, Dr.philol. Vilma Šaudiņa, Dr.philol.
Gunta Ločmele ; fotogrāfijas autors Juris Bērziņš-Soms ; vāka dizaina autore Baiba
Lazdiņa. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2018. , ©2018. – 383
lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portrets ; 25 cm. – Bibliogrāfija rakstu beigās. –
Jānis Valdmanis ir valodnieks, habilitētais zinātņu doktors (1996), Latvijas
Universitātes profesors (1997), kopš 2015. gada – emeritētais profesors, Latvijas
Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (1997), Latviešu valodas institūta

direktors (1992-2004). Kopš 2004. gada Jānis Valdmanis ir Latviešu valodas
aģentūras (līdz 2008. gadam – Valsts valodas aģentūras) direktors.
Veltījumkrājuma veidošanā piedalījušies dažādu valodniecības nozaru pārstāvji,
līdz ar to tas ir arī ieskats nozīmīgos pētījumu virzienos latviešu valodniecībā. –
Teksts latviešu un angļu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā.
ISBN
9789934183331.
Valodniecība. Latviešu valoda. Personvārdi – Latviešu
valoda – Vārdnīcas. Jāņi. Terminoloģija. Tulkošana un interpretācija.
Valodnieki.
Latvija.
Krājumi. Biogrāfijas.
811.174

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums /
atbildīgā redaktore Dr.philol. Anna Vulāne ; recenzente Dr.habil.philol. Gunta
Smiltniece ; dizaina autori: Kristaps Rozītis un Vanda Voiciša ; teksta autori : Ina
Druviete, Janīna Kursīte, Sanda Rapa u.c. – Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2018.
– [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2018. – 189 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. –
Bibliogrāfija: 174.-184. lpp. un rakstu beigās. – Populārzinātniskā rakstu krājuma
“Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” 13. laidiena kārtas numurs ir noteicis
izdevuma satura ievirzi – nopietni un mazliet ar smaidu par “nelaimīgo” skaitli,
melno un velnišķo, šausminošo un pārsteidzošo, par vēstures paradoksiem,
stereotipiem un realitāti. Rakstu autori piedāvā lasītājiem savu skatījumu uz
valodas uztveres un lietojuma jautājumiem, atšķir dažas valodas attīstības
vēstures lappuses un sniedz ieskatu mūsdienu problēmās. Rakstu krājums ir
mazliet neparasts, jo trīspadsmitais, bet daudzpusīgs un noderīgs uzziņu materiāls
ikvienam, kurš interesējas par latviešu valodu, vēlas iepazīt tās bagātību,
lietojuma variācijas un pētījumu dažādību. – Autori arī: Liene Markus-Narvila,
Ilmārs Šlāpins, Vineta Ernstsone, Bārbala Simsone, Baiba Saulīte, Agnese
Šteinberga,
Ilga
Jansone,
Edmunds
Trumpa
(Edmundas
Trumpa).
Nr.13/2018. ISSN 1691-273X.

811.111(072)

Gomm, Helena. In Company 3.0 : intermediate teacher's book, B1+ / Helena
Gomm. - London : Macmillan, 2014. - 104 pages.
ISBN
9781380000385.
Angļu valoda - Mācību līdzekļi.

811.111’36

Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use : a self-study reference and practice
book for advanced learners of English ; with answers / Martin Hewings. - 3rd ed.
- Cambridge : Cambridge University Press ; New York, 2013. - ix, 294 pages : color
illustrations ; 27 cm. - Includes indexes.
ISBN 9781107697386. . - ISBN
1107697387.
Angļu valoda - Mācību līdzekļi cittautiešiem. Angļu valoda Gramatika.

811.111’373

McCarthy, Michael. Academic Vocabulary in Use : Vocabulray reference and
practice: self-study and classroom use / Michael McCarthy, Felicity O'Dell. Second Edition. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - 173 pages :
illustrations.
ISBN 9781107591660.
Angļu valoda - Mācību līdzekļi.

811.111’373

McCarthy, Michael. Vocabulary in Use : high intermediate : 100 units of
vocabulary practice in North American English / Michael McCarthy, Felicity O'Dell,
with John D. Bunting. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press ; New
York, 2010. - ix, 295 p. : col. ills., col. maps ; 26 cm. - Includes index.
ISBN
9780521123860.
Angļu valoda - Mācību līdzekļi cittautiešiem.

811.111(07)

Powell, Mark. In Company 3.0 : upper intermediate student's book, B2 / Mark
Powell, John Allison. - London : Macmillan Education, 2014. - 158 pages :
illustrations.
ISBN 9780230455351.
Angļu valoda - Mācību līdzekļi.

811.111(07)

Powell, Mark. In Company 3.0 [skaņu ieraksts] : upper intermediate class audio
CD, B2 / Mark Powell, John Allison. - [B.v.] : Macmillan, 2014. - 3 skaņu
diski.
ISBN 9780230455405.
Angļu valoda - Mācību līdzekļi cittautiešiem.

811.111(07)

Powell, Mark. In Company 3.0 [skaņu ieraksts] : intermediate class audio CD,
B1+ / Mark Powell. - [B.v.] : Macmillan, 2014. - 2 skaņu diski.
ISBN
9780230455283.

811.111’373

Redman, Stuart. Vocabulary in Use : intermediate : 100 units of vocabulary
practice in North American English with answers / Stuart Redman, Lawrence J.
Zwier. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2010. - ix, 264 p. : col.
ills., col. maps ; 26 cm. - Includes index.
ISBN 9780521123754.
Angļu valoda - Mācību līdzekļi cittautiešiem.

811.111(072)

Sharma, Pete. In Companu 3.0 : upper intermediate teacher's book / Pete
Sharma. - London : Macmillan, 2014. - 112 pages.
ISBN
9781380000392.
Angļu valoda - Mācību līdzekļi.

811.161.1

Кулькова, Раиса. Я хочу тебя спросить : беседы и дискуссии на русском
языке / Раиса Кулькова, Инга Милевич. - Москва : Граница, 2017. , 2017. - 288
с. : ил. - В основе книги лежит новый, нетрадиционный подход к отбору и
организации материалов для разговорного урока. Эти материалы
представлены в виде своеобразной коллекции, «копилки» стимулов для
бесед и дискуссий, т.е. проблемных текстов небольшого объёма и ситуаций
для разыгрывания диалогов. - Русский как иностранный. Продвинутый этап.
Развитие
речи
-на
титульном
листе
книги.
ISBN
9785946919555.
Krievu valoda - Mācīšana un mācīšanās. Krievu valoda Svešvaloda.

LITERATŪRZINĀTNE
821.174.09

Latviešu literatūra 2007-2015 : kolektīvā monogrāfija / sastādītājs Kārlis Vērdiņš
; recenzenti: Dr.philol. Lita Silova, Dr.philol. Raimonds Briedis ; redaktore Sigita
Kušnere. – Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2018. – Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 414 lpp. ; 23 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. – Grāmatā apkopotas dažādu humanitāro zinātņu pētnieku,
literatūrkritiķu un rakstnieku apceres par jaunāko latviešu literatūru.
Nepretendējot uz visu literatūras veidu un žanru pārskatu, kolektīvā monogrāfija
pievēršas konkrētām tendencēm latviešu mūsdienu dzejā, prozā un dramaturģijā,
kā arī sniedz ieskatu krievu, latgaliešu un lībiešu autoru darbos. Vairāki grāmatas
autori ir ar attiecīgo tēmu cieši saistīti literatūras praktiķi, līdz ar to šo grāmatu
lielā mērā veido ieskati “no iekšpuses”, kritiķa lomu apvienojot ar informēta
līdzdalībnieka skatpunktu. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. –
ISBN 9789984893334.

821.174.0

Starp patiesību un varu: rakstnieku dažādās lomas Eiropas vēsturē : rakstu un
eseju krājums / [izdevumu sagatavoja Anda Baklāne [arī latviešu teksta redaktore
un ievada autore] ; tulkotāji: Vilis Kasims ... u.c. ; dizains: Anete Krūmiņa. - Rīga :
Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. - Rīga : (Zelta Rudens). , 2016. - 80 lpp. :
faksimili, ilustrācijas ; 30 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Tulkots no angļu,
itāliešu, krievu, poļu un somu valodas. - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. . Konferences "Starp patiesību un varu: rakstnieku dažādās lomas Eiropas vēsturē"
idejas autori: Andris Vilks, Vita Matīsa, Jānis Šiliņš, konferenci organizē Latvijas
Nacionālā bibliotēka. . - Izdevuma noformējumā izmantoti Andra Brežes grafikas

darbi "Zemes saimnieki V" (1988), "Pļāvēja IV" (1988), "Gaismas izcirtējs"
(1988).
ISBN 9789984850351.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ARHEOLOĢIJA
902(474.3)

Arheoloģija un etnogrāfija / zinātniskie redaktori: Dr.habil.hist. Andrejs Vasks,
Dr.hist. Antonija Vilcāne ; redakcijas kolēģija: Dr. Valdis Bērziņš, Dr.hist. Guntis
Gerhards, Dr.hist. Aija Jansone [un vēl 3 redaktori] ; sastādītāja, priekšvārds:
Antonija Vilcāne ; angļu valodā tulkojis Valdis Bērziņš ; redaktore Ināra Stašulāne
; mākslinieks Aldis Aleks ; LU Latvijas vēstures institūts. – Rīga : Zinātne, 2018. –
[Rīga] : Dardedze Hologrāfija. , ©2018. – 207 lpp. : diagrammas, faksimili,
ilustrācijas ; 30 cm. – (Arheoloģija un etnogrāfija , 0320-9415 ; XXX [30]). –
Bibliogrāfija rakstu beigās. – LU Latvijas vēstures institūtā apkopotais zinātnisku
rakstu krājums “Arheoloģija un Etnogrāfija” ir vienīgais akadēmiskais izdevums,
kas iznāk 60 gadus un kurā tiek publicēti Latvijas arheoloģijas, bioarheoloģijas un
etnogrāfijas jautājumiem un senākās vēstures problēmām veltīti pētījumi. 30.
laidienā ietvertie zinātniskie raksti paplašina un padziļina zināšanas par procesiem
Latvijas un Baltijas reģiona vēsturē un kultūrvēsturē, iepazīstina ar arheoloģisko
mantojumu un tradicionālās kultūras vērtībām. Krājumā ir iekļauti 15 zinātnieku
10 zinātniski oriģinālraksti, kas veltīti Latvijas arheoloģijas vēsturei un
arheoloģiskā
mantojuma
saglabāšanas
aizsākumiem,
jaunākajiem
arheoloģiskajiem atklājumiem, etnogrāfijai un etnogrāfisko materiālu vākšanas
metodikai. – Teksts latviešu valodā, priekšvārds un rakstu kopsavilkumi angļu
valodā. – Redaktori arī: Dr.hist. Vitolds Muižnieks, Dr.hist. Gunita Zariņa, Dr.hist.
Guntis Zemītis. XXX.
ISBN 9789934549519.

NOVADPĒTNIECĪBA
908(474.3)

Bērziņš, Ivars. Augusts Dombrovskis un Ziemeļblāzma / Ivars Bērziņš ; vāka
māksliniece Ilze Ozola. – Rīga : Medicīnas apgāds, 2018. – Rīga : Dardedze
hologrāfija. , ©2018. – 57, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. – Izdevums sniedz ieskatu
Augusta Dombrovska dibinātās bezalkohola biedrības “Ziemeļblāzma” un
Ziemeļblāzmas pils vēsturē, kā arī rada priekšstatu par Dombrovska radīto
kultūrvides modeli.
ISBN 9789934573019.

908(474.3)

Būmane, Ilze. Mārupes novads Māras zīmē : dzimtas laikmetu maltuvē / Ilze
Būmane ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; teksta līdzautori: Imants Belševics …
u.c. ; fotogrāfi: Zanda Melkina, Valdis Paeglis, Valdis Semjonovs. – Mārupe :
Mārupes novada Dome, ©2015. – [Silakrogs, Ropažu novads] : (PNB Print). ,
©2015. – 338, [5] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 29 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. – I. Būmanes grāmata apkopo ne tikai vēstures liecības un faktus no
novada veidošanās pirmsākumiem līdz mūsdienām. Tā ir par mārupiešiem. Cauri
laika ritējumam skats uz Mārupes novadu atklāj daudz nezināma par
līdzcilvēkiem. Grāmatā varēsiet iepazīt daudzas izcilas personības, sekot līdzi
likteņu dažādajiem pavērsieniem, lasīt interesantus dzimtas stāstus. Izdevums
ļaus tuvāk iepazīt tos ļaudis, kuri šeit dzīvojuši, strādājuši un likuši novada vārdam
skanēt tuvējā apkārtnē, mūsu valstī un pasaulē.
ISBN 9789934145629.

908(474.3)

Burtnieku novada ainavas : ceļvedis kultūrvēstures, dabas un dzīvesvides vērtībās
/ teksts - Anita Zariņa, Mārtiņš Lūkins, Margarita Vološina, Anita Seļicka ; Dāvis

Kļaviņš, Margarita Vološina - dizains. - [Burtnieki] : Burtnieku novada pašvaldība,
2013. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2013. - 142, [2] lpp. : il., kartes. - Burtnieku
novada ainavu grāmata ir ceļvedis ainavu izpratnēs. - Burtnieku novada ainavu
grāmata ir ceļvedis ainavu izpratnēs. Apskatot dažādas novada vietas laikā un
telpā, mēs vērojām, kā tās ir veidojušās dažādos laikmetos un dabas situācijās, kas
ir nozīmīgs šodien, ir bijis nozīmīgs pagātnē un būs - nākotnē. Taču ainava nav
tikai skats vai stāsts, ainavā ir smaržas, skaņas, ainavā var just vēju, zemi, ūdeni,
ainavā atrodas daudziem vietējiem nozīmīgas atmiņu vietas. Tāpēc mēs aicinām
novada ainavas izjust visā to pilnībā, iepazīt un atklāt tās no jauna atkal un
atkal.
ISBN 9789984498485.
908(474.3)

Pabriks, Artis. Hiršenhofas stāsts : kultūrvēsturiska eseja / Artis Pabriks ;
recenzents Andris Levāns ; literārā redaktore Agija Krasta ; mākslinieki: Mārtiņš
Kreicbergs, Rihards Delvers. – [Jūrmala] : Artis Pabriks, 2017. – [Rīga] : Adverts. ,
©2017. – 104 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm + Pielikumā:
Hiršenhofas stāsts. Kartes. – Bibliogrāfija: 104. lpp. – Arta Pabrika ceļš uz
Hiršenhofu sācies bērnībā, kad viņš labprāt gremdējies savas vecmammas stāstos
par dzīvi, vēsturi un karu. Eseja apskata baltvācu apdzīvoto Iršu jeb Hiršenhofas
koloniju tās pastāvēšanas laikā no 1766. līdz 1939. gadam. Tā kā Iršos meklējamas
Arta Pabrika saknes, esejā iekļauta personīga stīga – laikabiedru atmiņas,
dzīvesstāsti un fotogrāfijas. – Pielikumos daļa teksta vācu valodā.
ISBN
9789934193996.

908(474.3)

Pauli, Barbara. Hopenhofas-Apes muiža laikmetu vējos / Barbara Pauli, dzimusi
brīvkundze fon Tīzenhauzena ; Irēna Meistere, teksts un tulkojums latviešu valodā
; priekšvārds: Ojārs Spārītis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. – Rīga : Jumava,
[2018]. , ©2018. – 135 lpp. : ilustrācijas, karte, portreti ; 20 cm. – Bibliogrāfija:
133. lpp. – Sagaidot Apes pilsētas 90. gadadienu un Latvijas 100. gadadienu,
svarīgi akcentēt vēsturiskā mantojuma izzināšanu, vienlaikus veicinot interesi par
Apes vēsturi un vēlmi iesaistīties tās izpētē un kultūrvēsturiskās vides
sakārtošanā. Barbaras Pauli grāmata ir unikāla ar to, ka tā ir vienīgais zināmais
publicētais materiāls par dzīvi Apes muižā 19.-20. gs. mijā. Tā ir saistoša
lasāmviela ar autores ilustrācijām, kas rada idillisku priekštatu par dzīvi muižā.
Vēstījums ir apcerīgs atskats uz pagājušajiem laikiem. Grāmatas idejas autore –
novadpētniece, vācu valodas un kultūras vēstures skolotāja Irēna Meistere.
Materiāls par Api ir unikāls, nozīmīgs un bagātīgs izziņu avots gan vietējiem
iedzīvotājiem, gan citiem interesentiem – novadpētniekiem, vēsturniekiem un
tūristiem, kas sniedz ieskatu Apes un tās tuvējās apkārtnes vēsturē un rosina
apmeklēt šos kultūrvēstures objektus. – Tulkots no vācu valodas. – Grāmatā
izmantoti Zuzannes Kroišas, dzim. Tīzenhauzena, privātā arhīva un Apes
novadpētniecības fonda materiāli.
ISBN 9789934202346.

908(474.3)

Ventspils 700 + 25 / [fotogrāfi: Ieva Andersone ... u.c. ; dizains: Jolanta Deģe ;
teksts: Ieva Rupenheite ; tulkotāji: Viesturs Sīlis (angļu valoda), Skrivanek Baltic
(krievu, ķīniešu valoda)]. - [Ventspils] : Ventspils Pilsētas dome, [2015] (PNB Print).
- 231 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 23 x 28 cm. - Grāmata, kuras fotomirkļos pazib
pēdējo piecu gadu veikums, bijušo 725 gadu vēsture un iezīmējas nākotnes
ieceres. - Šī ir ceturtā Ventspils grāmata, ko pilsēta dāvina ventspilniekiem un
viesiem.
ISBN 9789934806551.

ĢEOGRĀFIJA

913(474.3)

Latvijas institūts. Latvia 100 Snapshot Stories : Latvia celebrates 100 years / the
Latvian Institute. - Rīga : The Latvian Institute, 2017. - 126, [1] lpp. : ilustrācijas ;
24 cm. - Simts īsi stāsti par mūsu apziņas kodiem, vērtībām un tikumiem, īpašiem
cilvēkiem, lietām un vietām. Par godu Latvijas simtgadei Latvijas institūts izdevis
jaunu grāmatu angļu valodā ar nosaukumu "Latvia 100 Snapshot Stories", kas
domāta Latvijas popularizēšanai ārvalstīs.
ISBN 9789984736549.
Latvija.
Dažādi fakti.

BIOGRĀFIJAS
929(474.3)

Lancmanis, Imants. Dievinātā Doroteja / sastādītājs un teksta autors Imants
Lancmanis ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; redaktore: Dace Lāže ; foto: Imants
Lancmanis, Ints Lūsis, Ginters Brīninghauzs [un vēl 3 fotogrāfi]. - Rundāle :
Rundāles pils muzejs, 2018. , ©2018. - 397, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti
; 27 cm. - Grāmata tapusi kā vēlīns veltījums Kurzemes hercogienei Dorotejai viņas
250. jubilejā, ko 2011. gadā Rundāles pils muzejā iezīmēja neliela izstāde ar
nosaukumu "Dievinātā Doroteja". Šī grāmata nav akadēmisks pētījums ar sīkām
vēsturiskā fona detaļām, atšķirīgu viedokļu izklāstiem, literatūras uzskaitījumu un
pedantiskām atsaucēm uz avotiem. Tā drīzāk iecerēta kā ģimenes fotoalbums,
kurā attēli kopā ar parakstiem sakārtojas hronoloģiskā dzīvesstāstā, ļaujot vaļu arī
līdzpārdzīvojumam un fantāzijai. - Fotogrāfi arī: Ojārs Spārītis, Velta Leijere,
Katrīna Vasiļevska. . - Grāmatas noformējumā izmantoti ziedu un tauriņu
gleznojumi no "Kurzemes servīzes", kuru Kurzemes hercogs Pēteris ap 1790. gadu
pasūtīja Karaliskajā porcelāna manufaktūrā Berlīnē.
ISBN 9789934831584.

KULTŪRAS VĒSTURE
930.85

Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā
: Gotthard Friedrich Stender (1714-1796) und die Aufklärung im Baltikum im
europäischen Kontext = Gotthard Friedrich Stender (1714-1796) and the
Enlightenment in the Baltics in European contexts : kolektīvā monogrāfija /
sastādītāja, zinātniskā redaktore, ievada un kopsavilkuma autore Dr.philol. Māra
Grudule ; recenzenti: Dr.phil. Skaidrīte Lasmane, Dr.phil. Igors Šuvajevs ; literārās
redaktores: Dr.philol. Ieva E. Kalniņa, Dr. Inga Probst, Dr.philol. Elita Saliņa ;
tulkotājas: Dr.philol. Beata Paškevica, Sabine Jordan, Dr.philol. Elita Saliņa,
Margarita Spirida ; mākslinieks Valdis Villerušs. - Rīga : Latvijas Universitātes
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2018. - 559 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. Bibliogrāfija: [483.]-528. lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītāji: [529.]-557. lpp. Monogrāfija ir starpdisciplinārs rakstu krājums. Tajā apkopoti 2014. gadā
Gotharda Frīdriha Stendera (1714-1796) 300. dzimšanas dienai veltītās
konferences ziņojumi. Latvijas un ārzemju zinātnieku publikācijas sniedz ieskatu
turpat vai visās G.F. Stendera darbības sfērās, kā arī pievērš uzmanību Baltijas
kultūras kontekstiem, apgaismības ideju pārvietošanās ceļiem un to recepcijai 19.
gadsimtā. Krājums paredzēts plašam lasītāju lokam Latvijā un pasaulē, tādēļ visi
raksti publicēti tajās valodās, kurās to autori uzstājās konferencē, tomēr visām
publikācijām pievienots arī izvērsts kopsavilkums latviešu vai vācu valodā, bet visi
teksti latviešu valodā atveidoti atbilstoši mūsdienu latviešu valodas ortogrāfijas
prasībām. Krājums būs noderīgs ikvienam, kam sagādā prieku Baltijas
kultūrvēstures studijas un jauni pavērsieni Rietumeiropas un Baltijas vācu
apgaismotāju attiecību ceļos. - Teksts latviešu, vācu un angļu valodā, rakstu

kopsavilkumi vācu vai latviešu valodā; kopsavilkums angļu valodā. ISBN
9789984893327.
930.85(474.3)

Kurzemes albums : laikmeta portrets 18. gadsimta beigu - 19. gadsimta pirmās
puses piemiņas albuma attēlos = The Courland album : a portrait of an era
through keepsake album images from the end of the 18th to the first half of the
19th century / [sastādītāja Līga Lindenbauma ; dizains: Inese Hofmane ; tekstu
autori: Pauls Daija ... u.c. ; albuma attēlu anotācijas: Aija Taimiņa ; literārā
redaktore Cilda Redliha ; tulkotāja angļu valodā Brigita Stroda ; angļu tekstu
redaktore Iveta Boiko]. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 484, [3]
lpp. : faksimili, ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Bibliogrāfija
rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Izdevums "Kurzemes albums" ir 18.
gadsimta beigu un 19. gadsimta sākuma Groškes-Kleinu ģimenes piemiņas albums
- unikāla 90 attēlu kolekcija. Vienas dzimtas ietvaros uzkrātos attēlus izmantojot
kā pieturas punktu šī laikmeta portreta veidošanā, grāmata lauž līdzšinējo mākslas
šedevru pētniecības praksi un izceļ ikdienišķo un šķietami necilo, amatierisko
attēlu potenciālu kultūras studijās. - Teksts latviešu un angļu valodā. - ISBN
9789934565038.

VĒSTURE
94(470)

Iļjina, J. Imperators Nikolajs II. Mītu atmaskošana / J. Iļjina ; no krievu valodas
tulkojusi Marita Freija ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne ; par izdevumu atbild
Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, 2018. , ©2018. - 87 lpp. : faksimili, ilustrācijas,
portrets ; 18 cm. - Bibliogrāfija: 86.-87. lpp. - Jeļenas Iļjinas grāmatā “Imperators
Nikolajs II. Mītu atmaskošana”, pamatojoties uz jaunatklātajiem faktiem,
atspēkoti galvenie apmelojošie stereotipi, kurus XX gadsimta sākumā radīja tie
paši sazvērnieki, kuri organizēja Krievijas cara gāšanu. - Oriģinālnosaukums:
Император Николай II. Разоблачение мифов.
ISBN 9789984894829.

94(474.3)”1940
/1990”

Ozola, Agrita. Sibīrijā tapušas vēstules uz bērza tāss / Agrita Ozola ; vēstuļu
transkripcija latviešu un krievu valodā: Anita Neimane un Zinta Paševiča ;
konsultanti pētniecības jautājumos: Ineta Antone, Tamāra Andersone, Iluta
Bērziņa [un vēl 15 konsultanti] ; tulkojums krievu valodā: Inga Anita Berjoza ;
tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; tulkojums franču valodā: Dita Podskočija
; redaktore franču valodā Anne-Sophie Lelong ; literārā redaktore Liene Akmens
; fotogrāfiju autori: Kristīne Ozola, Uldis Sedols, Roberts Vidzidskis, Ingrīda
Vistopola ; ievads: Andris Vilks. - [Tukums] : Tukuma muzejs, 2018. - [Rīga] :
GreenPrint. , ©2018. - 265 lpp. (dažas salocītas) : faksimili, ilustrācijas, portreti ;
20 cm. - Pašas bērza tāsis bija iespēja skatīt izstādē - "Nevar nerakstīt", tagad
vēstules apkopotas grāmatā. Izdevumā iekļautas kopumā 45 vēstules no
astoņiem muzejiem Latvijā un līdzās ieskenētajiem oriģināliem, tie nedaudz
aprakstīti un pievienoti vēstuļu autoru fotoattēli vai stāsti papildināti ar
zīmējumiem no izsūtīto dienasgrāmatām. Vēstules rakstījuši un saviem
tuviniekiem un draugiem sūtījuši represētie Latvijas iedzīvotāji. Apkopotās bērza
tāss vēstules rakstītas laikā no 1941. līdz 1965. gadam dažādās izsūtījuma vietās,
daļai ļaužu vienkārši nav bijis nekā cita, uz kā rakstīt, tas arī bijis veids, kā
tuvajiem aizsūtīt daļu no Sibīrijas dabas. - Teksts paralēli latviešu, angļu, franču
un krievu valodā. ISBN 9789934846373.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
821.174-94

Atāls, Valdis. Elles debesis : [romāns] / Valdis Atāls ; redaktore Dace Sparāne ;
Jāņa Esīša dizaina apstrāde. – Rīga : Dienas Grāmata, 2018. , 2018. – 256 lpp. +
ilustrācijas. – VALDIS ATĀLS (1950) — mūziķis, dzejnieks, gleznotājs — pie savas
vispusīgās daiļrades cienītājiem nāk ar dzīvesstāstu “Elles debesis”, personisku,
tiešu un nesaudzīgu vēstījumu, kas kārtu pa kārtai atsedz četrdesmit gadu senus
notikumus, meklējot ceļu uz atbrīvošanu.
ISBN 9789934546648.

821.174-3

Bergs, Alvils. Divi stāsti par Barsu / Alvils Bergs ; redaktors Māris Garjānis ; vāka
dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. , ©2018. - 158, [2] lpp. ; 22
cm. - Autora uzmanības centrā ir izklaides un pseidointelektuālisma muklājā
apjukušie, tie, kuri ar smagu sirdi un pat negribīgi, tomēr attāli vēl nojauš dievišķo
pamatu sevī, bet pasaules troksnis un saldinātāji atsavina gribu. Barsa, iespējams,
ir mazpazīstams vārds. Uz Lielās Salas (Lielbritānijā) Barsa ir siltuma un laimības
etalons, savukārt šai grāmatā - divu garstāstu vadmotīvs, taču ne vienīgais. Otrs ir
emigrācija, latvieši emigrācijā un smagais jautājums: vai mums laiks atvadīties?
No laikmeta, no kopīga tautas likteņa virziena? Tā vai citādi, vienmēr, kad
jāatvadās, sākas apmulsums, un jūtu globālais apjukums ir abu stāstu trešais
kopsaucējs. Vārds "brīvība", šis laikmeta apbalvojums, ikvienam ir gan ordenis pie
krūts, gan cilpa kaklā. Ar to jāiemācās staigāt un turklāt smaidot, visur - emigrācijā
vai mājās. Autors dāvā lasītājam mirkli ar šī laikmeta cilvēkiem, kas apmaldījušies
jaunajā pasaulē, kurā nav ne orientieru, ne atskaites punktu, vien tracinoša un
baisa... brīvība.
ISBN 9789934546624.

821.174-94

Celle, Māra. Mežaparka meitene uzaug Amerikā / Māra Celle ; redaktore
Gundega Saulīte ; mākslinieks Aldis Aleks ; foto no autores personiskā arhīva. Rīga : Vesta-LK, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 207, [1] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. - (Laika grāmata). - Grāmatā autore stāsta par savu dzīvi. Grāmata sākas
1950. gadā, kad Māra Celle nokāpj no kuģa Ņujorkas ostā. Ierodas jaunajā,
daudzsološajā zemē kopā ar māti, dzejnieci Rūtu Skujiņu, toreiz četrdesmit trīs
gadus vecu, un māsu Lalitu, toreiz nepilnus piecpadsmit gadus vecu. Tas ir stāsts
par šīs trijotnes pirmajiem deviņiem gadiem ASV.
ISBN 9789934511479.

821.174-3

Eglītis, Anšlavs. Cilvēks mežā : romāns / Anšlavs Eglītis ; Viktora Hausmaņa
pēcvārds un komentāri ; mākslinieks, vāka dizains: Aldis Aleks ; redaktore Ligita
Bībere. - Rīga : Zinātne, [2018]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2018. - 382, [1]
lpp. ; 22 cm. - Romāns "Cilvēks mežā" līdz šim vienīgo reizi bija publicēts 1970.
gadā apgāda "Grāmatu Draugs" (ASV) izdevumā, un tas bija iecerēts kā triloģijas
otrā daļa: pirmā no tām romāns "Nav tak dzimtene" (1966), bet trešā - noslēdzošā
daļa - romāns "Vai zini zemi, citronas kur zied?". Romānā Anšlavs Eglītis galvenā
varoņa rakstnieka Roderika Turaida personā tēlo cilvēku, kurš ir apmaldījies un
maldās savā dzīvē kā mežā. Roderiks visādā ziņā ir pilnīgi oriģināls Eglīša radīts
tēls, kas pārsātināts ar dižmanību un lielības garu, kas arī ir sava veida meža
biezoknis,
kurā
viņš
iestidzis
un
nevar
izkļūt
ārā.
ISBN
9789934549533.
Latviešu romāni.

821.174-3

Fridrihsone, Madara. Aina no cita laika : romāns / Madara Fridrihsone ; Nataļjas
Kugajevskas vāka dizains ; Andra Otto-Hvoinska ilustrācijas ; redaktore Dzintra
Zālīte. – Rīga : Latvijas Mediji, 2018. – Rēzekne : Latgales druka. , ©2018. – 238,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. – (Lata romāns ; 7/2018 (Nr. 229). – Bijusī rīdziniece

Aina aizvadījusi savu pirmo ziemu laukos Mūrmežu mājās. Ģimene nolēmusi, ka
ēkai jānomaina jumts un jāizremontē fasāde, tāpēc Aina pāris mēnešu padzīvo pie
kaimiņienēm, Hildas un Martas. Pēc atgriešanās darbu vadītājs pavēsta, ka līdzās
skurstenim atrasta veca pudele, un tās saturs liek sarosīties gan Ainai, gan viņas
kaimiņiem, minot pagātnes mīklas. Bet Ainas mazdēls Armands pa to laiku
gatavojas studijām Amerikā un nesaprot, kā atrisināt attiecības ar skaisto lauku
meiteni Anni…
ISBN 9789934155086.
Latviešu romāni.
821.174-3

Hansone, Helma Judīte. Pārdotais Saules kalns : romāns / Helma Judīte Hansone
; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Melānijas Vilkas ilustrācijas ; redaktore
Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2018. 175, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lata romāns ; 9/2018 (231). - Bibliogrāfija:
169. lpp. - Bijusī vēsturniece un arheoloģe Zanda Lūsiņa nejauši nonāk kādā
Latvijas lauku ciematā. Tur atrodas nostāstiem apvītais senču pilskalns – Saules
kalns, kuru mūsdienu uzņēmēji nolēmuši pārvērst par atpūtas kompleksu. Zanda
saprot, ka Saules kalns nav vienīgā senvēstures vieta, kas jāglābj un jāceļ gaismā.
ISBN 9789934155208.
Latviešu romāni

821.174-94

Jakubovska, Māra. Pauls Kvelde : Diriģents. Dārznieks / Māra Jakubovska ; vāka
grafiskā noformējuma autore Lija Kalniņa ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga
: Jumava, 2018. - 2018. - 205, [3] lpp., 24 nenumurētas lpp. : faksimili, karte,
portrets. - Diriģents un pedagogs Pauls Kvelde (1927-2017) ir leģendāra personība
Latvijas koru kultūrā. Visciešāk viņa dzīve savijusies ar diviem vīru koriem
„Absolventi” un „Silvicola”. Pauls Kvelde bijis arī vairākkārtējs Dziesmu svētku
virsdiriģents, Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas mācībspēks, apbalvots
ar Triju Zvaigžņu ordeni. ISBN 9789934202339.
Diriģenti.
Biogrāfijas.

821.174-94

Kalpiņš, Otomārs. Sāļumā : Ragaciema jūras karaļa stāsts / Otomārs Kalpiņš ;
Rudītes Kalpiņas grāmatas teksta sastādījums un literārā apdare ; mākslinieks
Indulis Martinsons ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; grāmatā izmantotas
fotogrāfijas no Otomāra Kalpiņa personīgā arhīva, Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja krājuma un Lapmežciema pagasta muzeja krājumiem. - Rīga : Latvijas
Mediji, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 406, [1] lpp. : ilustrācijas,
fotogrāfijas. - Izmantotā literatūra un avoti: 405.-406.lpp. - Vērtīga liecība par dzīvi
piekrastes zvejnieku ciemos 20.–21.gadsimtā – Bigauņciemā, Lapmežciemā un
Ragaciemā. Atmiņu autors Otomārs Kalpiņš bijis zvejnieks, viņa atmiņas ir
sakārtojusi radiniece – vēsturniece un publiciste, žurnāla "Domuzīme" galvenā
redaktore Rudīte Kalpiņa. Grāmatu papildina vēsturnieka Mārtiņa Mintaura un
Rudītes Kalpiņas priekšvārds, vēsturnieka Jāņa Ķerusa pēcvārds un īpaši veidoti
komentāri. Vizuālo daļu veido tā laika spilgtākie fotomateriāli par zvejnieku dzīvi.
ISBN 9789934155147.

821.174-3

Kolmanis, Arvis. Balāde par latviešu zemnieku, Grēns un citas versijas : stāsti /
Arvis Kolmanis ; redaktore Dace Sparāne ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas
Grāmata, 2018. , ©2018. - 214, [2] lpp. ; 22 cm. - Jauno prozas krājumu autors
iecerējis gan kā autonomu prozas darbu, gan kā "Greniānas" (1995) retrospekciju.
Kopskaitā seši jauni stāsti ienāk Grēna, Elzas K. un citu spilgtu Kolmaņa radīto
personāžu
pasaulē,
tajā
no
jauna
aicinot
arī
lasītāju.
ISBN 9789934546655.
Stāsti, latviešu. Latviešu proza.

821.174-3

Kūlis, Ēriks. Nemīlētais Herbs un mesjē Trojs : romāns / Ēriks Kūlis ; Nataļjas
Kugajevskas vāka dizains ; Svetlanas Galviņas ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte
; foto: Pēteris Jaunzems. – Rīga : Latvijas Mediji, 2018. – Rēzekne : Latgales druka.

, ©2018. – 222, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. – (Lata romāns ; 8/2018 (230). –
Bibliogrāfija: 221.-[223.] lpp. – Herbertam Devīnam jeb vienkārši Herbam
neveicas ne mīlestībā, ne sadzīvē, bet tikai viņam piemīt apbrīnojama spēja
saprasties ar dzīvniekiem, tāpēc tiek pieņemts darbā dzīvnieku patversmē. Kādu
rītu pie darba automašīnas tiek piesiets dogs un Herbs uzņemas rūpes par suni,
nosauc par Troju un iegūst viņa uzticību. Ērikam Kūlim meistarīgi izdevies savīt
gan mīlestības intrigu, gan trillera cienīgas epizodes aizkustinošā stāstā. – Ziņas
par autoru uz vāka atloka.
ISBN 9789934155062.
Latviešu romāni.
821.174-3

Indriķis Latvietis. Bailes : [triloģijas otrā daļa : romāns] / Indriķis Latvietis ; vāka
dizains, kapteinis Nemo. – [Rīga] : Mantojums, 2018. , 2018. – 448 lpp. – Tās vairs
nav “Bailes”. Tā ir “Vara”. Vaira Vīģe-Treiberga, Baiba Bubesa, Aleksandrs Miklass,
Arturs Laimiņš, Nellija Jarve, Raimonds Vājonis, Jānis Mīzītis, Juta Sviķe, Ingus
Vērziņš, Sanita Āboliņa, Nils Kušakovs, Edgars Pinkēvičs. Divpadsmit cilvēku no
dažādiem varas, naudas un ietekmes gaiteņiem nonākuši grūtā situācijā. Katram
tā ir sava. – Triloģijas pirmā daļa – “Bailes” (2017), otrā daļa – “Vara” (2018), trešā
daļa – “Nauda”.
[2.]. Vara.
ISBN 9789984823393.
Detektīvromāni,
latviešu. Latviešu romāni.

821.174-1

Līce, Elīna. Redzu : dzeja / Elīna Līce ; mākslinieks Rihards Delvers. – [Rīga] : NT
Klasika, 2018. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 95, [1] lpp. ; 20 cm. –
Radīšana, gaisma, pasaule – tās būtu Elīnas Līces dzejas galvenās tēmas, kas
savienojas un atraujas viena no otras, vibrējot mīļumā un siltumā. Tēlu apvaldītais
plastiskums, esības vienlaikus bijīgais un rūgtais pārdzīvojums smalkjūtīgi saaužas
ar garīgās dimensijas klātbūtni. Savas zemes, savas piederības apzināšanās un
ģimenes vērtība piešķir šai dzejai lasītājam tik gaidīto, labestīgo pēcgaršu, kas
neatstāj vienaldzīgu. – Grāmatas pirmā vāka mākslinieciskajam noformējumam
izmantots Elīnas Līces zīmējums; ceturtā vāka fotogrāfijas autors Gints
Ivuškāns.
ISBN 9789934875724.
Latviešu dzeja.

821.174-4

Repše, Gundega. Esejas = Essays / Gundega Repše ; Gobelēni = Tapestries /
Dzintra Vilks ; redaktore Ligita Kovtuna ; tulkojums angļu valodā: Laura Plūmiņa ;
mākslinieciskā noformējuma autore Daiga Brinkmane ; foto: Pēteris Tenisons,
Gvido Kajons, Didzis Grodzs, Gunārs Janaitis. - Rīga : Vesta-LK, 2018. , 2018. - 96
lpp. : ilustrācijas, portreti, plates. - (Laika grāmata). - Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā.
ISBN 9789934511486.
Latviešu esejas. Tekstilmāksla Intervijas.

821.174-94

Raudonis, Pāvils. Elles ķēķa aizdurvē : piezīmes par partizānu karu / Pāvils
Raudonis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Marģeris Vītoliņš, foto ;
priekšvārda autore Elita Veidemane. - Rīga : Jumava, 2018. , 2018. - 100, [4] lpp. :
ilustrācijas, fotogrāfijas. - Krievi laupīja, izvaroja un galināja. Varbūt kādam šķiet,
ka sarkanarmija šādus bezgožu darbus darīja tikai Austrumprūsijā un Vācijā, tikai
kara beigās? Izrādās, nē, tas pats notika arī Latvijā un Lietuvā. Par to stāsta šī
grāmata. ISBN 9789934202513.
Stāsti, latviešu. Partizāni.

821.174-1(08)

100 dzejoļi Latvijai : 1918-2017 / sakārtojusi Inese Auziņa ; Guntas Plotkas vāka
dizains ; redaktore Inese Auziņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. – [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. – Latvija – mīlēta,
izsāpētā, izcīnītā simts gadu ceļā, kāda tu esi? Kā ielūkoties tavā dvēselē? Vai
vēstures faktus šķetinot, sasniegumus vērtējot, vai pavisam neierasti – ar 100
dzejnieku 100 dzejoļiem, kas tapuši laikposmā no 1918. gada līdz 2017. gadam.
Krājums nepretendē uz zinātnisku latviešu dzejas izpēti simts gadu laikposmā. Tas

sakārtots, izvēloties katrā gadā kāda latviešu dzejnieka dzejoli, kas publicēts
atbilstošajā gadā izdotā dzejoļu krājumā, neņemot vērā dzejoļa uzrakstīšanas
gadu. Krājuma pievienotā vērtība ir ilustratīvais materiāls desmit fotogrāfijās, kas
ataino dzejnieku radošu kopā būšanu, kā arī tikšanās brīžus ar lasītājiem. Dzejoļi,
raugoties simts gadu griezumā, atklāj patiesu latviešu dzejnieku mīlestību pret
savu zemi un dziļu dabas izpratni. – Fotogrāfi: Eduards Groševs (107. lpp.), Gunārs
Janaitis (91. lpp.), Jānis Lācis (119. lpp.), Bruno Rozītis (43. lpp.). Vāka dizainam
izmantota Aigara Truhina fotogrāfija. ISBN 9789934073229.
821.174-93

Šteinberga, Ināra. Es spēlēšu teātri : lugas / Ināra Šteinberga ; vāka dizaina autore
Aija Pastare. – Grobiņa : Pauliņa, SiA, 2018. , 2018. – 195, [5] lpp. : il., ģīm., notis.
– Ar jautrību un humora dzirksti autore aicinās izspēlēt un izdziedāt lugas,kuras
veidotas pēc latviešu tautas TEIKU un NOSTĀSTU motīviem. – 4.-6.kl.
ISBN
9789934864612.
Bērnu lugas, latviešu.

821.174-3

Teilāne, Kristīne. Libertīna : [stāsts] / Kristīne Teilāne ; literārā redaktore Baiba
Strode. - [Rīga] : [IG Aģents], [2018]. , [2018]. - 278 lpp. ; 19 cm. - Tīna gluži nejauši
satiek vīrieti, kas ieved viņu neparastu notikumu un kaisles pilnā dzīvē, kurā
mīlestības apmātā sieviete mācās tikt galā ar iepriekš nepiedzīvotām situācijā,
savādām intrigām un pārpratumiem, kas viņu pavada uz katra soļa. Tīna ir
apņēmusies iziet cauri šim dīvainajam labirintam, lai ko tas viņai maksātu, taču vai
visi neizskaidrojamie notikumi, kas raisās viņai apkārt, ir nejaušība, vai jaunā
sieviete ir vien marionete kāda prasmīga spēlētāja rokās?.
ISBN
9789934550232.
Stāsti, latviešu.

821.174-6

Tirzmaliete. Vēstules un veltījumi latviešu kultūras darbiniekiem : vēstules,
atklātnes un veltījumi dzejā latviešu kultūras darbiniekiem / Tirzmaliete ;
Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints
Vikmanis. – Rīga : NT2015, 2018. – [Rīga] : Drukātava. , ©2018. – 100 lpp. :
faksimili, portreti ; 22 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un vēstuļu saraksts:
96.-97. lpp. – Tirzmalietes (īst.v. Minna Dzelzkalne, 1876-1942) vēstules un
veltījuma dzejoļi sniedz ieskatu viņas profesionālajos sakaros, galvenokārt jau
vēstuļu draugu un paziņu lokā, daiļrades procesa aktualitātēs un stāsta arī par
Tirzmalietes attieksmi, dzīves un darba uztveri. Tirzmalietes Tirzas perioda
saglabājušās vēstules un veltījuma dzejoļi vistiešākajā veidā un visai objektīvi
raksturo autori gan no profesionālā, gan sadzīviskā viedokļa. Gan vēstules, gan
tajās ietvertie literārie darbi, gan periodikā publicētie veltījuma dzejoļi ir būtiska
un neatņemama Tirzmalietes radošā mantojuma sastāvdaļa.
ISBN
9789934858062.

821.174-99

Valdis. Kurzemē : ceļotāja pieredzējumi un vērojumi Dievzemītes ārēs un sētās /
Valdis. - Pirmizdevums Rīga, Gulbis, 1928. gadā. Atkārtots izdevums 2018. gadā. [Bauska] : [Aleksandrs Aleksandrovs], 2018. - 198, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. Viegli gleznainā stāstījumā autors grāmatā rāda mūsu zemes vairāku novadu
īpatnības un krāšņumus. Ceļojuma apraksts ietver: Jaunjelgavu, Bārbeli, Bausku,
Mežotni, Rundāli, Sesavu, Eleju, Kalnamuižu, Dobeli, Upesmuižu, Blīdeni, Saldu,
Kursīšus, Pampāļus, Nīgrandi, Emboti, Valtaiķus, Lipaiķus, Kuldīgu, Rendu, Sabili,
Kandavu, Tukumu un Rīgu. Garais - 25 dienu ceļojums sniedz jautrus, nopietnus
un daudz neaizmirstami jaukus piedzīvojumus. Blakus vērojumiem un
piedzīvojumiem autors sniedz savas pārdomas par parādībām un problēmām, kas
dziļi tveras mūsu dzīvē un gaida viņu atrisinājumu. Visā stāstījumā cauri aužas
Kurzemes krāšņumu attēli, kas lielā rūpībā un dzejiskā izteiksmē zīmēti. Grāmatu

ilustrē daudzas fotogrāfijas no raksturīgākajām un skaistākajām Kurzemes
vietām.
ISBN 9789934858192.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Kr 821.161.1-3

Cipkins, Leonīds. Vasara Bādenē / Leonids Cipkins ; tulkojis Uldis Tīrons ;
mākslinieks Juris Petraškevičs ; pēcvārds: Sūzana Sontāga. – Rīga : Liepnieks &
Rītups, 2018. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. – 197, [2] lpp. ; 17 x 12 cm.
– Nekas nav izdomāts. Viss ir izdomāts. ‘’Vasara Bādenē’’ ir darbs retā un izmeklēti
ambiciozā romāna apakšžanrā : stāsts par reālas personas dzīvi citā laikmetā tiek
ieausts stāstā par mūsdienām, autors cenšas pēc iespējas dziļāk iekļūt tā cilvēka
iekšējā dzīvē, kuram liktenis bij lēmis kļūt ne vien vēsturiskam, bet arī diženam. –
Oriģinālnosaukums: Лето в Бадене.
ISBN 9789934812040.
Krievu
romāni.

Angl 821.111-3

Delanijs, JP. Ticiet man : romāns / JP Delanijs ; no angļu valodas tulkojusi Gunita
Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. – Rīga : Kontinents,
2018. – [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. – 378 lpp. ; 21 cm. – (Pasaules bestsellers).
– Mani sauc Klēra. Es esmu aktrise. Ticiet man. Lai iegūtu naudu mācībām labākajā
Ņujorkas aktierskolā, Klēra Raita piekrīt neparastam darba piedāvājumam: viņa
tēlo prostitūtu, kas pavedina precētus vīriešus, un sagādā neapstrīdamus
krāpšanas piedāvājumus viņu sievām. Kad pēc kārtējā uzdevuma veikšanas Klēras
kliente tiek atrasta mirusi, viņa kļūst par galveno aizdomās turamo. Vēloties atgūt
savu labo vārdu, Klēra iesaistās unikālā un bīstamā policijas plānā. JP DELANEY ir
tikpat noslēpumains kā viņa romāni: aiz šī pseidonīma slēpjas kāds populārs
rakstnieks, kurš izdomāta vārda aizsegā vēlējies ļauties radošajai brīvībai. Tapuši
divi izsmalcināti psiholoģiskie trilleri, kas augstu novērtēti gan kritiķu, gan lasītāju
lokā. Mikimoto pērles apbūra ar savu ledaino minimālisma stilu, Ticiet man
lasītāju ierauj galvu reibinošā prāta rēbusā. Šie divi detektīvžanra izcilības praugi
pasaulei ar aizturētu elpu liek gaidīt rakstnieka nākamos darbus. –
Oriģinālnosaukums: Believe Me.
ISBN 9789984359151.
Psiholoģiskās
spriedzes proza, angļu

Angl 821.111-3

Drūrija, Kerija. Septītā diena : triloģija / Kerija Drūrija ; no angļu valodas tulkojis
Allens Pempers ; literārā konsultante Ilze Jansone ; mākslinieks Tomass Folks. –
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. – 413, [3]
lpp. – Marta Hanidjū ir atbrīvota no šausminošās septītās kameras. Taču
korumpētā tiesu sistēma joprojām izseko katru viņas soli. Aizeks, viņas vienīgais
uzticamais draugs, tagad ir ieslodzīts tajā pašā cietumā, kur iepriekš atradās viņa,
un pakāpeniski tiek pārvietots arvien tuvāk liktenīgajai balsojuma kamerai. –
Oriģinālnosaukums: Day 7. – Turpinājums britu rakstnieces Kerijas Drūrijas
spraigās triloģijas pirmajam romānam “Septītā kamera”.
2.
ISBN
9789984237053.
Angļu romāni.

Vāc 821.112.2-3

Džordāno, Mario. Tante Poldī un sicīliešu lauvas : kriminālromāns / Mario
Džordāno ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka ; redaktore Egija Smaļķe ;
mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. –
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 287, [1]
lpp. ; 22 cm. – Mis Mārpla sicīliešu gaumē… Pēc savas sešdesmitās dzimšanas
dienas tante Poldī ar brāļadēla palīdzību no Bavārijas pārceļas uz Sicīliju, lai
“nodzertos līdz nāvei ar skatu uz jūru”. Sicīlijā viņa atrod savu sapņu māju, kas
veiksmīgi novietojusies netālu no lielveikala, kurā ir patiešām iespaidīgs
alkoholisko dzērienu piedāvājums. Bet, pirms grādīgais un depresija ņem virsroku,

liktenis iejaucas ar savu plānu. Valentīno, jaunais, glītais puisis, kurš palīdz Poldī
mājas un dārza darbos, pazūd bez pēdām. Vai viņš būtu nokļuvis mafijas nagos?
Poldī sāk pati izmeklēt šo savādo pazušanu un sastop pievilcīgo commissario
Montanu, kurš nepavisam negrib, ka Poldī bāž degunu policijas darīšanās. Bet, ja
bavāriešu vulkāns ir sācis darboties, apturēt to vairs nav iespējams… –
Oriģinālnosaukums: Tante Poldi und die sizilianischen Löwen.
ISBN
9789934064173.
Detektīvromāni, vācu.
Angl 821.111-3

Eberlena, Keita. Man tevis pietrūkst : romāns / Keita Eberlena ; no angļu valodas
tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Elga Rusmane. – Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 462, [1] lpp. ; 22 cm. – Tesai
un Gusam ir lemts būt kopā. Viņiem tikai līdz šim nav paveicies īsti satikties. Vai
viņiem tas kādreiz izdosies? “Šodien ir tavas atlikušās dzīves pirmā diena” – tāds
moto rotā šķīvi Tesas mājas virtuvē, un viņa to nekādi nespēj izmest no prāta,
izbaudot idilliskas brīvdienas Florencē pirms mācību uzsākšanas universitātē.
Tesas dzīve mainīsies uz visiem laikiem, tomēr ne gluži tā, kā viņa ir iedomājusies.
Arī Guss kopā ar vecākiem pavada brīvdienas Florencē. Viņu dzīve jau ir negaidīti
un dramatiski mainījusies, un Guss cenšas būt labs un apzinīgs dēls, bet sirdī
ilgojas tikt prom, lai saprastu, par kādu cilvēku kļūs viņš pats. Tikai uz vienu dienu
abu astoņpadsmitgadīgo jauniešu ceļi krustojas, pirms viņi atgriežas Anglijā.
Nākamos sešpadsmit gadus dzīve un mīlestība piespēlē viņiem dažādus
pārbaudījumus. Šķiet, ka liktenis un attālums liegs viņiem abiem vēlreiz satikties…
Bet
varbūt
tomēr?.
–
Oriģinālnosaukums:
Miss
You.
ISBN
9789934074851.
Angļu romāni.

Amer
821.111(73)-3

Grišams, Džons. Informators : romāns / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojis
Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Anita Poļakovska. – Rīga
: Zvaigzne ABC, [2018]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 352 lpp. ; 22
cm. – (Zvaigznes detektīvu klubs). – Tiesas sistēma balstās uz tiesnešu godīgumu
un objektivitāti, un tiesnešu pienākums ir nodrošināt, lai lietas iztiesāšana norit
taisnīgi, lai tiek ievērotas visu pušu tiesības un lai vainīgie saņem sodu. Bet, kas
notiek tad, ja tiesnesis apiet likumu vai pieņem kukuli? Tādi gadījumi ir reti, tomēr
tā mēdz notikt. Advokāts Gregs Maierss pazīst kādu negodīgu tiesnesi Floridā,
kurš nozadzis tik daudz naudas, cik visi citi korumpētie tiesneši kopā visā Amerikas
tiesvedības vēsturē. Šķiet, ka šis tiesnesis ir slepeni saistīts ar liela kazino
celtniecību uz indiāņu zemes, ko finansējusi Piekrastes mafija. Katru mēnesi tiek
dalīta nauda, un arī tiesnesis saņem savu daļu. Lielisks darījums, visi dalībnieki
apmierināti… Bet Gregs vēlas to apturēt un iesniedz sūdzību Tiesu darbības
padomē. Lieta tiek uzdota izmeklētājai Leisijai Štolcai. Pēc deviņiem padomē
nostrādātiem gadiem viņa ir guvusi pieredzi, ka vairums kļūdu rodas
nekompetences, nevis tiesas darbinieku korupcijas dēļ. Tomēr šoreiz nākas
izmeklēt tieši korupcijas lietu, un Leisijai rodas aizdomas, ka šī izmeklēšana varētu
būt bīstama. Iespējams, pat nāvējoša… – Oriģinālnosaukums: The Whistler. ISBN
9789934073670.
Detektīvromāni, amerikāņu.

Dān 821.113.4-3 Hēgs, Pēters. Ziloņkopēju bērni : romāns / Pēters Hēgs ; no dāņu valodas tulkojusi
Inga Mežaraupe ; redaktore Anita Poļakovska ; mākslinieciskā redaktore Inguna
Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. –
[Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 383, [1] lpp. ; 22 cm. – Romāns sākas ar
atklāsmi, ko piedzīvo Pēters, Tilte un Hanss – viņu vecāki ir pazuduši, bet pašus
jauniešus nolemts ievietot bērnu namā. Iespējams, tas pat nebūs parasts bērnu
nams, bet īpaša iestāde, no kuras izkļūt būtu ļoti grūti. Lai cik laipni cenšas izlikties
ļaudis, kas ieradušies pusaudžus aizvest sev līdzi, viens ir skaidrs tūlīt: ja viņi

padosies, iespējams, nekad vairs nesastaps savus vecākus, un varbūt pat cits citu.
Lai gan nedz jaunieši, nedz vecāki nav paši priekšzīmīgākie mazās Feino salas
iemītnieki, tomēr, kā izšķirošā brīdī atzīst Pēters: “Lieta ir tā – un tas varbūt
pārsteigs jūs, kuri pazīstat mūsu mammu un tēti, – lieta ir tā, ka mēs viņus mīlam.”
Draiskajā un vienlaikus dziļi sirsnīgi filozofiskajā romānā omulīgi sadzīvo
harizmātisks luterāņu mācītājs un viņa tehniski ārkārtīgi apdāvinātā sieva, lērums
dažādu reliģiju praviešu, psihologi, dārglietu zagļi, gandrīz īsts un pavisam neīsts
grāfs, augsti un zemāki Drošības policijas darbinieki, palaidnīgs šunelis,
augstprātīgs skolas direktors un vēl lērums košu un neikdienišķu personāžu. Ilgajā
ceļā pa zudušo vecāku pēdām varoņi (turklāt ne tikai galvenie!) piedzīvo varenas
reliģiskas un gastronomiskas atklāsmes, sastop un (daži) atkal pazaudē, bet (daži
citi) atkal atgūst savu vienīgo un īsto mīlestību, tiek risināti neticami lieliski dialogi
un notiek visa veida manipulācijas gan pašu varoņu starpā, gan rakstnieka-lasītāja
mijiedarbības laikā. Vārdu sakot, šis ir romāns, kādu sen (un varbūt vispār!)
nebūsiet lasījuši – un šis ir romāns, kas iekrāsos jūsu rāmo dzīvi košākās krāsās. Šo
lasīt ir tikpat kaifīgi (un kaitīgi!) kā pārlieku iedziļināties absurda gleznās un saules
zaķīšu ņirbā stāvošā ūdenī, nopietni ieklausīties dzeguzes balsī, visā nopietnībā
perēt pūķa olu un vienatnē burāt pāri otra bangainajam dusmu okeānam. –
Oriģinālnosaukums: Elefantpassernes børn.
ISBN 9789934068270.
Dāņu
romāni.
Angl 821.111-3

Hiltone, Lisa S. Domina : kriminālromāns / L.S Hiltone ; no angļu valodas tulkojusi
Anna Zābere. – [Rīga] : Kompliments 18+, [2018]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija.
– 335, [1] lpp. ; 23 cm. – Viņa atgriežas, lai atriebtos… Džūditai Rešlijai tas ir
izdevies! Viņa dzīvo greznībā apbrīnojami skaistajā Venēcijā un beidzot bauda
dzīvi, kuras dēļ tika nogalinājusi. Tomēr kāds zina par viņas pagātni. Šoreiz tā nav
Džūdita, kas kontrolē notiekošo, un viņai nākas sastapties ar ienaidnieku, kurš ir
daudz nežēlīgāks un varenāks, nekā viņa bija domājusi. Džūdita spēs sevi pasargāt,
ja vien atradīs kādu gleznu. Lai gan viņa ir pārliecināta, ka šāds mākslas darbs
nemaz neeksistē, viņa nav vienīgā, kas dzen tam pēdas… Vai niknums Džūditu
aizvedīs pietiekami tālu, lai izbēgtu no nāves?. – Oriģinālnosaukums:
Domina.
ISBN 9789934077340.
Angļu romāni.

Angl 821.111-3

Holsela, Rona. Greizo spoguļu spēles : romāns / Rona Holsela ; no angļu valodas
tulkojusi Sandra Rutmane ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens.
– Rīga : Kontinents, 2018. – [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. – 396 lpp. ; 21 cm. –
(Pasaules bestsellers). – Vai dēls mani vēl pazīs? Vai es atgūšu savu dzīvi? Natālijas
dzīve sabrūk vienā vakarā: viņa tiek apcietināta par vērienīgām finanšu
mahinācijām savā un vīra uzņēmumā. Pēdējais, ko sieviete redz, izejot no mājas
saslēgta rokudzelžos, ir viņas dēla asaras un vīra saniknotais skatiens. Viņa ir
pievīlusi savu ģimeni, zaudējusi savu reputāciju un biznesu. Tomēr visbiedējošākā
ir apziņa, ka sieviete neatceras savu noziegumu, bet pierādījumi ir neapstrīdami.
JA TO NEIZDARĪJU ES, KURŠ TAD?. – Oriģinālnosaukums: Guilty Little
Secrets.
ISBN 9789984359106.
Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.

Amer
821.111(73)-3

Jūna, Nikola. Viss, itin viss : [romāns] / Nikola Jūna ; no angļu valodas tulkojusi
Laura Romanovska ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; ilustrāciju autors
Deivids Jūns ; redaktore Gunta Šustere. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. – [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , 2018. – 316, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. – Grāmata “Viss,
itin viss” ir par neprātīgiem un drosmīgiem soļiem, kādus speram pretim
mīlestībai. Tas ir iedvesmojošs un sirdi aizkustinošs stāsts par divu jauniešu

mīlestību.
–
9789934074684.

Oriģinālnosaukums:
Everything,
Everything.
Amerikāņu romāni. Jaunatnes proza, amerikāņu.

ISBN

Gr 821.14-1

Kavafis, Konstantins. Dzeja / Konstantins Kavafis ; sastādījis un no jaungrieķu
valodas atdzejojis Dens Dimiņš ; ievadtekstu autori: Dens Dimiņš, Ojārs Lāms ;
literārais konsultants Māris Salējs ; redaktors Vents Zvaigzne ; dizains: Anta Pence
; ilustrācijas: Inta Celmiņa. – Rīga : Neputns, 2018. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija.
, ©2018. – 334 lpp., 1 salocīta lp. : faksimils, ilustrācijas, kartes ; 20 cm. –
Bibliogrāfija: 333.-334. lpp. un rādītāji: 277.-332. lpp. – Kavafis, kuram šogad
(2018.g.) tiek atzīmēta 155. jubileja, tiek godāts kā modernās grieķu dzejas
pamatlicējs. Grāmatu papildina apjomīgs, detalizēts personvārdu, vietvārdu un
reāliju
rādītājs.
–
Oriģinālnosaukums:
ΠΟΙΗΜΑΤΑ.
ISBN
9789934565489.
Grieķu dzeja, jauno laiku.

Zv 821.113.6-3

Keplers, Lārss. Rotaļlaukums : kriminālromāns / Lārss Keplers ; no zviedru valodas
tulkojis Māris Tīts ; Māra Garjāņa dizains. – [Rīga] : Mansards, 2018. , ©2018. –
454, [1] lpp. ; 22 cm. – (Mansarda detektīvi). – Leitnante Jasmīne PaskālaAndersone vada kaujas operācijas Kosovā. Kādas apšaudes laikā Jasmīne tiek
smagi ievainota. Viņas sirds uz 1 minūti un 40 sekundēm apstājas. Kad viņa
atgriežas dzīvē, viss, par ko viņa spēj domāt, ir kāda ostas pilsēta. –
Oriģinālnosaukums: Playground.
ISBN 9789934122149.
Detektīvromāni,
zviedru.

Amer
821.111(73)-3

Konelijs, Maikls. Farmaceits. Divi patiesības veidi : romāns / Maikls Konelijs ; no
angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene
Akmens. – Rīga : Kontinents, 2018. – [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. – 425 lpp. ;
21 cm. – Harijs Boss ir atgriezies policistu rindās un strādā Sanfernando
departamentā. Viņš tiek izsaukts uz vietējo aptieku, kur mīklainos apstākļos
nogalināti divi farmaceiti. Boss kopā ar kolēģiem sāk sekot pavedienu virknei,
pamazām atklājot vērienīgu un ārkārtīgi bīstamu farmācijas melno tirgu. –
Oriģinālnosaukums:
The
Two
Kinds
of
Truth.
ISBN
9789984359113.
Detektīvromāni, amerikāņu.

Vāc 821.112.2-3

Kreca, Ingrīda. Snoushilas muižas mantinieki : vēsturisks mīlas romāns / Ingrīda
Kreca ; no vācu valodas tulkojusi Ligita Sproģe ; Ingas Ieviņas mākslinieciskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. – Rīga : Apgāds Jumava, 2018.
, 2018. – 319 lpp. – Vēsturiskais un liriskais romāns aizved lasītāju uz 19. gadsimta
Angliju. Godātā sera Sačmora meita Katrīna ir iemīlējusies dārznieka dēlā Pērsijā.
Tas vecākiem nav pieņemams, tāpēc meitene tiek nosūtīta uz Snoushilas muižu
par untumainās lēdijas Martas Derabontas kompanjoni. – Oriģinālnosaukums: Die
Erben von Snowhill Manor.
ISBN 9789934202384.
Vācu romāni.
Vēsturiskā proza, vācu.

Amer
821.111(73)-3

Kūncs, Dīns. Bezgrēcīgie : romāns / Dīns Kūncs ; no angļu valodas tulkojusi Ina
Strautniece ; [redaktors Guntis Kalns]. – Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas
tipogrāfija). – 319, [1] lpp. ; 23 cm. – Edisons Gudhārts – jauns vīrietis – dzīvo
vientulībā zem pilsētas, kāda sākotnēji nezināma iemesla dēļ sabiedrības izstumts
un vajāts. Ja kāds Edisonu pamanītu, tas viņam nestu nāvi. Gvineta – savādā nāvē
bojā gājuša miljonāra meita – uzturas noslēgtībā, slēpdamās no ienaidniekiem,
kuri atraduši viņu, nepazīs žēlastības. Saikne starp šiem šķietami tik dažādajiem
cilvēkiem ir dziļāka par traģēdijām, kas izpostījušas viņu dzīvi. Kaut kas varenāks
par aklu nejaušību – un ne mazāk varens par likteni – saved abus kopā šajā
pasaulē, kuras stundas jau ir skaitītas. – Oriģinālnosaukums: Innocence.
ISBN

9789934056727.
amerikāņu.

Amerikāņu

romāni.

Psiholoģiskās

spriedzes

proza,

Som
821.511.111-3

Lasila, Maiju. Pēc sērkociņiem : stāsts / Maiju Lasila ; no somu valodas tulkojis
Jānis Plotnieks. – Rīga : Jumava, 2018. , 2018. – 245, [3] lpp. – Stāsta “Pēc
sērkociņiem” galvenie varoņi ir kāda klusa, pusaizmirsta Somijas nostūrīša
iedzīvotāji – zemnieki. Viņu mazās saimniecības cita no citas atrodas kilometriem
tālu, un visi sakari ar ārpasauli izbeidzas nelielajā Jokas pilsētā, kas īstenībā
līdzinās ciemam. – Oriģinālnosaukums: Tulitikkuja Lainaamassa.
ISBN
9789934202414.
Stāsti, somu

Angl 821.111-3

Loida, Eimija. Mīlestības slazdā : romāns / Eimija Loida ; no angļu valodas tulkojis
Jāzeps Springovičs ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. – Rīga :
Kontinents, 2018. – [Silakrogs] : PNB Print. – 394 lpp. – Pirms divdesmit gadiem
Deniss Densons uz mūžu tika notiesāts par brutālu jaunas meitenes slepkavību.
Neskaidro pierādījumu dēļ daudzi uzskata, ka vīrietis nav vainīgs, un cīnās par viņa
atbrīvošanu. Arī Samanta nešaubīgi tic Denisa nevainīgumam: starp abiem
izveidojas personiska sarakste, kas pārtop mīlestībā un steidzīgās laulībās. –
Oriģinālnosaukums: Innocent wife.
ISBN 9789984359144.
Psiholoģiskās
spriedzes proza, angļu

Fr 821.133.1-94

Luī, Eduārs. Jātiek vaļā no Edija : romāns / Eduārs Luī ; Nairi Balian tulkojums no
franču valodas ; redaktors Dens Dimiņš ; Zigmunda Lapsas vāka dizains. – [Rīga] :
Mansards, 2018. , ©2018. – 232, [1] lpp. ; 19 cm. – Daļēji autobiogrāfiskajā stāstā
autors ar klātbūtnes un tagadnes efektu runā par bērnību un skolas gadiem
strādnieku ciemā Francijas ziemeļos. Šeit katra zēna un meitenes dzīvesgājums ir
jau iepriekš noteikts un paredzams. Taču Edijs — grāmatas varonis — neiederas
šajā sociālajā kārtībā. Viņš ir citāds. – Oriģinālnosaukums: En finir avec Eddy
Bellegueule. – 2014. gadā Eduārs Luī par romānu “Jātiek vaļā no Edija” saņēma
Pjēra
Genēna
balvu
par
cīņu
pret
homofobiju.
ISBN
9789934122064.
Autobiogrāfiskā proza, franču.

Kr 821.161.1-3

Mihalkova, Jeļena. Indīgais maigums : romāns-detektīvs / Jeļena Mihalkova ; no
krievu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; vāka
mākslinieciskā noformējuma autore Tatjana Zubareva. – Rīga : Jumava, 2018. ,
2018. – 318, [2] lpp. – Privātdetektīvi Makars Iļjušins un Sergejs Babkins palīdzēs
atšķetināt noziegumu kamolu, kura pavediens iesniedzas dziļā pagātnē, “11 A”
klases pēdējā skolas gadā. – Oriģinālnosaukums: Нежные листья, ядовитые
корни.
ISBN 9789934202445.
Detektīvromāni, krievu.

Austrāl
821.111(94)-3

Moriartija, Laiena. Neaizmirstamā gadadiena : romāns / Laiena Moriartija ; no
angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore
Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018]. - 474 lpp. - (Pasaules bestsellers). Sofija Hanivela allaž ir prātojusi, vai Tomass Gordons bija viņas "īstais". Tomass
bija ideāls mīļotais: mīļš, gādīgs, izskatīgs... Bet vienmēr pietrūka maģiskās
mīlestības un kaisles dzirksteles. Dienā, kad Tomass grasījās Sofiju bildināt, viņa
salauza vīrieša sirdi... Un palika viena. Kad Sofija negaidīti mantojumā saņem
brīnišķīgu māju uz burvīgas salas, viņas dzīve apmet kūleni: sieviete iepazīstas ar
saliniekiem, iegūst jaunus draugus (līdz ar viņiem arī ienaidniekus) un uzzina
noslēpumaino stāstu par pagātni, kas, gluži kā neredzams zīda pavediens saista
visus vietējos. Risinot pagātnes notikumu mīklu, Sofija meklē atbildi arī uz sev tik
svarīgo jautājumu: vai viņai izdosies atrast īstu mīlestību?. - Oriģinālnosaukums:
The Last Anniversary.
ISBN 9789984359120.
Austrāliešu romāni.

Zv 821.113.6-3

Nesers, Hokans. Cilvēks bez suņa : kriminālromāns / Hokans Nesers ; no zviedru
valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 444, [1] lpp. ; 22 cm. (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Gunnars Barbaroti / Hokans Nesers ; [1]). Ir decembra nogale Kumlinges pilsētā Zviedrijā. Hermansonu ģimene pulcējas, lai
piedalītos 105 gadu svinībās, atzīmējot ģimenes patriarha Kārla Ērika sešdesmit
piekto un vecākās meitas Ebas četrdesmito dzimšanas dienu. Tomēr nekas
nenotiek, kā cerēts. Vakarā pirms lielās svētku dienas Roberts, Kārla Ērika
vienīgais dēls, iziet pastaigāties un neatgriežas, bet nākamajā vakarā pazūd arī
Ebas vecākais dēls Henriks. Kriminālinspektoram Gunnaram Barbaroti vēl nekad
nav nācies risināt tik sarežģītu lietu. Vai tiešām vainot vajadzētu likteni, ja vienas
ģimenes divi cilvēki pazūd no mājas vienas diennakts laikā? Vai tomēr bijis kāds
plāns? Vai starp abām pazušanām ir kāda saikne? Lai noskaidrotu, kas patiesībā
notika, Barbaroti nāksies atklāt senākus un ne tik senus tumšus noslēpumus, kā
arī izlemt, vai to izpaušana neradīs neatgriezenisku ļaunumu. Oriģinālnosaukums:
Människa
utan
hund.
ISBN
9789934069307.
Psiholoģiskās spriedzes proza, zviedru. Detektīvromāni.

Fr 821.133.1-3

Onodibio, Kristofs. Ticēt brīnumainajam : romāns / Kristofs Onodibio ; no franču
valodas tulkojusi Vineta Berga ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Diāna
Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.
- 222, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [224.] lpp. - Cēzars ir nolēmis
darīt savai dzīvei galu. Taču pie durvīm piezvana jauna sieviete un izjauc viņa
plānus. Arhitektūras studente, grieķiete, viņa apgalvo, ka esot kaimiņiene, kaut
arī viņš nekad to šeit nav manījis. Tomēr meitenes seja šķiet redzēta... Kas ir šī
noslēpumainā svešiniece? Kāpēc viņa tik ļoti interesējas par Cēzara antīko autoru
bibliotēku? Kāpēc ir tik laipna un uzmanīga pret četrdesmitgadnieku, kurš nespēj
samierināties ar mīļotās sievas Pasas nāvi? Varbūt šī tikšanās ir pagrieziena
punkts, varbūt viņš vēl spēs atgriezties dzīvē, just, iekārot, mīlēt... Oriģinālnosaukums: Croire au merveilleux.
ISBN 9789934077326.
Franču romāni.

Fr 821.133.1-3

Pereks, Žoržs. Dzīve lietošanas pamācība : romāni / Žoržs Pereks ; no franču
valodas tulkojuši Gita Grīnberga un Dens Dimiņš ; redaktores: Cilda Redliha, Ildze
Jurkāne ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2018. , ©2018. - 667, [1]
lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rādītājs: 571.-[627.]
lpp. - 99 romāna nodaļās Žoržs Pereks mūs izved cauri galvu reibinošam labirintam
— mājai Simona–Kribeljē ielā 11. Ienāciet šajā mājā, un jūs apceļosiet pasauli. Oriģinālnosaukums: La vie mode d'emploi.
ISBN 9789934877100.
Franču romāni.

Ig 821.511.113- Ūstulnds, Lembits. Dziļjūra : manam jūras ticības tēvam un kolēģiem jūrniekiem
3
/ Lembits Ūstulnds ; no igauņu valodas tulkojis un vāku ilustrējis Druvis Ābrams ;
redaktore Eva Mārtuža. - [Rīga] : IDE Rozītes, 2018. , ©2018. - 335, [1] lpp. ; 21
cm. - “Tik maza kuģa apkalpe veido atsevišķu mikropasauli, un te nekas nevar
palikt neievērots, ne noskaņojuma, ne jūtu izmaiņas. Un tas ir dabīgi. Dienu no
dienas dzīvot kopā ar vieniem un tiem pašiem cilvēkiem ir liela māksla, nevis pēc
dažiem mēnešiem sākt nīst vienam otru. Noslēgtā dzelzs telpa ap tevi rada krāsns
šaurības sajūtu, citu reizi liekot staigāt kajītē no viena stūra uz otru kā būrī
ieslodzītam dzīvniekam...”.
Oriģinālnosaukums:
Süvameri.
ISBN
9789934869952.
Igauņu romāni. Jūras stāsti, igauņu.

DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ
821.161.1-1

Тимофеев, Сергей. Реплика = Replika : [bilingvāls dzejas krājums] / Сергей
Тимофеев ; перевод: Арвис Вигулс, Томс Трейбергс, Андрис Акментиньш ;
редактор переводов Марис Салейс ; дизайн: Алексей Мурашко. - [Rīga] :
Orbīta, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrājija. , ©2018. - 79 lpp. ; 24 cm + 1 brošūra
(32 nenumurētas lpp.). - “Replika” ir trešais Sergeja Timofejeva latviešu un krievu
valodā izdotais dzejas krājums, un tajā apkopoti pēdējo piecu gadu laikā
sarakstītie dzejoļi, kā arī atdzejojumi latviešu valodā, ko veikuši tādi talantīgi
dzejnieki kā Arvis Viguls, Toms Treibergs un Andris Akmentiņš. - Teksts paralēli
krievu un latviešu valodā, tulkots no krievu valodas.
ISBN
9789934875335.
Krievu dzeja - Latvija. Krievu dzeja - Tulkojumi latviešu
valodā.

Aicinām iepazīties ar plašu e-grāmatu kolekciju angļu valodā!
Skatīt šeit: http://ej.uz/egramatas_anglu

