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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS
004

Vide. Tehnoloģija. Resursi : XI starptautiskās zinātniski praktiskās konferences
materiāli, 2017. gada 15.-17. jūnijs = Environment. Technology. Resources :
Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference, June
15-17, 2017 / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. - Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija, 2017. - 196 lpp. : ilustrācijas, diagrammas, kartes, shēmas, tabulas. Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts angļu valodā, vāks un titullapa paralēli latviešu
un angļu valodā.
2. sējums ISSN 1691-5402.
Informācijas tehnoloģija.
Datormodelēšana. Datorsistēmas. Tīmekļa pakalpojumi. Internets izglītībā.
Lāzerlokācija. Programmēšana. Viedie materiāli. Modelēšanas metodes.

ORGANIZĀCIJAS UN CITAS APVIENĪBAS
061.2

Ruks, Māris. 25 gadi sektā / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains. - Rīga :
Antava, [2018]. - 330, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 330.[331.] lpp. - M. Ruka grāmata atklāj rūpīgi slēptu patiesību par tiem, kuri māk

izlikties un skaisti runāt, kam Latvija ir vien kā eksperiments ar cilvēku dzīvēm un
izdzīvošanas ilgumu, par to, kā viņi to dara un kāpēc viņiem tas tik viegli izdodas.
Un vēl par daudz ko citu. Autora uzdrīkstēšanās ir apbrīnojama, jo viņam lika
zvērēt par to visu klusēt, bet viņš drosmīgi un atklāti, balstoties uz savu unikālo
pieredzi un arī vēstures materiāliem, to pastāsta mums visiem. Šī grāmata ir par
mūsdienu realitāti, tā nav kārtējā sazvērestības teorija. Tā balstās autora pieredzē
un patiesos notikumos. ISBN 9789934861246.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
14

Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V. Sīļa un I. Neidera redakcijā ;
sastādītāji: Dr.sc.soc., Mg.phil. Vents Sīlis, Dr.phil. Ivars Neiders, Mg.sc.soc. Anna
Žabicka ; recenzenti: Dr.habil.phil. Māra Rubene, Dr.sc.pol. Ivars Ījabs ; literārās
redaktores Regīna Jozauska un Indra Orleja ; vāka dizaina autors Mikus Čavarts ;
Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2018. - 294 lpp. : ilustrācija, portreti,
tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Jaunais
izdevums "Filosofiskā antropoloģija II" ir 2015. gadā iznākušā krājuma
"Filosofiskā antropoloģija I" turpinājums. Līdzīgi kā iepriekšējā krājumā, arī šis ir
veltīts plašam filosofiskās antropoloģijas jautājumu lokam. Krājumā aplūkotās
tēmas: ķermenis un miesa, dzimums un dzimte, seksualitāte, cilvēka uzlabošana,
laiks, telpa, valoda, spēle, dzīves māksla, ārprāts. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkumi angļu valodā. - Veltījums RSU Humanitāro Zinātņu katedras 25.
gadskārtai. . - Ziņas par autoriem: [9.]-10. lpp.
II [2].
ISBN
9789934563188.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
272-9(474.3)

Latvijas katoļu baznīcas / autori: Austra Avotiņa, Andris Priede, Ojārs Spārītis,
Dace Vosa ; fotogrāfi: Jānis Brencis, Ilmārs Znotiņš ; māksliniece Arta OzolaJaunarāja ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; tulkojums angļu valodā: Ilze
Kreišmane ; priekšvārda autors Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps - metropolīts
Zbigņevs Stankevičs. - Rīga : Jumava, 2018. , 2018. - 237, [3] lpp. - Grāmata
“Latvijas katoļu baznīcas” apkopoti dievnami no Liepājas, Jelgavas, Rīgas un
Aglonas-Rēzeknes diecēzēm. Dievnami atgādina mūsu vēsturi, ticības liecinieku
atstāto mantojumu, dievnami ir kā pieminekļi Dieva darbībai. ISBN
9789934202810.

274.5725(474.3)

Ne ikkatrs, kas uz mani saka… : mācītāja Roberta Slokenberga piemiņas rakstu
krājums / sakārtojis un priekšvārdu sarakstījis Haralds Biezais ; atbildīgā redaktore
Eva Jansone. – Rīga : Jumava, 2018. , 2018. – 343, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp.
ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
– Neskatoties uz to, ka 1942. gada vasarā mācītājs Roberts Slokenbergs bija
spiests pamest Rūjienu un 1957. gada rudenī, būdams tālu prom no Latvijas,
doties mūžībā, rūveniešu mutēs nebeidz skanēt mācītāja vārds. No paaudzes
paaudzei tiek nodoti stāsti par Slokenberga dzīvi un darbiem Rūjienā. Kur beidzas
patiesība un sākas leģendas? Šo robežu vairs nav iespējams noteikt. – Daļa teksta
vācu un angļu valodā. – Grāmatas pirmpublicējums izdevniecībā “Ziemeļblāzma”,
1975 (Vesterosa, Zviedrija). . – Grāmatā izmantotas fotogrāfijas no Māra
Slokenberga personīgā arhīva un Rūjienas Izstāžu zāles arhīva. . – Autori: Jānis
Abučs, Haralds Biezais, Jēkabs Gailis, Kārlis Ieviņš, Viktors Irbe, Juris Jurģis, Elza

Kalace, Valija Krēsliņa, Valdis Krūmiņš, Artūrs Liepiņš, Jānis Mālītis, Arvīds Pitāns,
Oskars Sakārnis, Jānis Sapietis, Vilis Skultāns, Jānis Strautnieks, Pēteris Švalbe,
Alvīna Tetere, Jānis Zanders. ISBN 9789934202704.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
STATISTIKA
311

Field, Andy. Discovering Statistics Using SPSS : (and sex and drugs and rock 'n'
roll) / Andy Field. - 3rd ed. - London : SAGE, 2009. - xxxiii, 821 p. : ill., fig. ; 27 cm.
- Bibliography: p.809.-815. - SPSS = Statistical Package for the Social Sciences.
ISBN
9781847879066.
.
ISBN
9781847879073.
Statistika.

KOMUNIKĀCIJAS PĀRRAIDĪŠANAS LĪDZEKĻI. KANĀLI. MEDIJI
316.774

Latvijas mediju vides daudzveidība : kolektīvā monogrāfija / zinātniskā
redaktore Vita Zelče ; recenzenti: Ph.D. Andrejs Plakans, Dr.oec. Aija van der
Steina, Dr.sc.comm. Klinta Ločmele ; literārā redaktore Baiba Mūrniece-Buļeva ;
dizains: Laura Veļa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. - 550, [1] lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un personu
rādītājs: 541.-[551.] lpp. - Latvijas Universitāte sadarbībā ar Kultūras ministriju
izdevusi apjomīgu kolektīvo monogrāfiju "Latvijas mediju vides daudzveidība".
Tā piedāvā Latvijas plašsaziņas līdzekļu pašreizējās situācijas kopainu, akcentējot
tās stiprās un vājās puses. Monogrāfijas autori ir LU Sociālo zinātņu fakultātes
Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieki un Komunikācijas studiju nodaļas
mācībspēki. Pētījumā "Latvijas mediju vides daudzveidība", kas īstenots 2017.
gada otrajā pusē un 2018. gada sākumā, iztirzāta Latvijas plašsaziņas līdzekļu
ārējā un iekšējā daudzveidība un tās konteksti. Tā pamatā ir mediju pētnieces
Helles Sjovāgas (Helle Sjøvaag) izstrādātā masu mediju daudzveidības
koncepcija, kas piedāvā tās indikatorus vērtēt piecos kontekstos: strukturālajā,
organizatoriskajā, radīšanas/ražošanas, produkcijas un recepcijas kontekstā jeb
mediju ekspozīcijā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā
ISBN 9789934183607.
316.774
Starptautisko notikumu atainojums Latvijas interneta medijos / redaktori:
Mārtiņš Kaprāns, Andis Kudors ; vāka dizains: Agris Dzilna ; Austrumeiropas
politikas pētījumu centrs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. - 178 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. Līdz šim tapuši pētījumi par Krievijas mediju darbību Latvijā, kā arī šo mediju
ietekmi uz sabiedriskajiem un politiskajiem procesiem Latvijā. Šī pētījuma mērķis
ir analizēt, kā atšķiras starptautisko notikumu un procesu atainošana Latvijas
interneta medijos latviešu un krievu valodā. Tāpat pētījumā tiek pievērsta
uzmanība tam, cik nozīmīga ir Krievijā radītās informācijas izplatīšana Latvijā ar
vietējo interneta mediju starpniecību. - Ziņas par autoriem: 177.-178. lpp.
ISBN 9789934182891.
POLITIKA. POLITOLOĢIJA
329(474.3)

Dzintars, Raivis. Dzīvot valstij / Raivis Dzintars ; vāka mākslinieciskais
noformējums Daiga Brinkmane. - [Rīga] : Domas spēks, 2018. - Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. , 2018. - 173, [3] lpp. : fotogrāfijas, portreti. - Darbs "Dzīvot valstij" ir
autora personīgo iespaidu apraksts par ceļu no nelielas domubiedru grupas skolas

gados līdz ietekmīgai nacionālai partijai un aktīvai politiskai darbībai
šodien.
ISBN 9789934870712. . - ISBN 9789934870705.
327

Krievijas publiskā diplomātija Latvijā: mediji un nevalstiskais sektors : [rakstu
krājums] / Māris Cepurītis [un vēl 8 autori] ; redaktors Andis Kudors ; vāka
dizains Uldis Freimanis ; Austrumeiropas politikas pētījumu centrs, Latvijas
Universitāte. - Rīga : Austrumeiropas politikas pētījumu centrs ; LU Akadēmiskais
apgāds, 2014. - 221 lpp. : diagr. ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. Autori: Māris Cepurītis, Andis Kudors, Mārtiņš Kaprāns, Anda Rožukalne, Rinalds
Gulbis, Artūrs Kvesko, Aleksejs Grigorjevs, Ainārs Lerhis, Valdis Tēraudkalns.
ISBN 9789984458779.
327
Latvijas reģioni un valsts ārpolitika: Krievijas faktora izpēte / Andrejs Antipovs,
Mārcis Balodis, Agita Briča, Andis Kudors, Māris Cepurītis, Arnis Latišenko ;
redaktori: Māris Cepurītis, Andis Kudors ; Austrumeiropas politikas pētījumu
centrs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. - 163 lpp. - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. - Pētījuma mērķis ir izpētīt Latvijas pašvaldību ārējās
attiecības, to sasaisti ar Latvijas ārpolitiku, pievēršot īpašu uzmanību Krievijas
faktoram. Pētījums ietver laiku no 2009. gada vidus līdz 2017. gada vidum,
ietverot divus pašvaldību vēlēšanu ciklus.
ISBN 9789934182983.
327
Belarusian Foreign Policy: 360° / editor Andis Kudors ; authors of the articles:
Alena Artsiomenka, Petro Burkovsky, Māris Cepurītis [un vēl 8 autori] ; English
language editor Emily Kernot ; The Centre for East European Policy Studies. Rīga : University of Latvia Press, 2017. - 186 lpp. : tabulas. - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. - Autori arī: Aleksandr Golts, Ainārs Lerhis, Alla Leukavets,
Dzianis Melyantsou, Dovile Šukyte, Diāna Potjomkina, Nora Vanaga, Andrey
Yeliseyeu. . - Ziņas par autoriem: 181.-184. lpp.
ISBN
9789934829239.
Starptautiskās attiecības.
Baltkrievija - Starptautiskās
attiecības - 1991-. Baltkrievija - Eiropas Savienības valstis - Starptautiskās
attiecības. Eiropas Savienības valstis - Baltkrievija - Starptautiskās attiecības.
Baltkrievija - Krievija - Starptautiskās attiecības.
327
Fortress Russia : political, economic, and security development in Russia
following the annexation of Crimea and its consequences for the Baltic States :
[collection of articles] / editor: Andis Kudors ; [teksts: Andis Kudors ... u.c. ;
English language editor: Emily Kernot ; cover design: Agris Dzilna]. - Rīga : The
Centre for East European Policy Studies, 2016 (University of Latvia Press). - 195,
[1] lpp. : tab. ; 24 cm.
ISBN 9789934181191.
Starptautiskās attiecības.
Krievija - Politika un pārvalde - 1991-. Krievija - Starptautiskās attiecības 1991-. Krievija - Baltija - Starptautiskās attiecības. Krievija - Ekonomiskā politika 1991-.
32
The Rise of Populism: Lessons for the European Union and the United States of
America / editors: Andis Kudors, Artis Pabriks ; English language editor Emily
Kernot ; The Centre for East European Policy Studies. - Rīga : University of Latvia
Press, 2017. - 179 pages. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Ziņas par
autoriem: 175.-179. lp.
ISBN 9789934182808.
Populisms - Eiropa. Populisms - Baltija. Populisms - Amerikas Savienotās
Valstis.
EKONOMIKA. TAUTSAIMNIECĪBA. EKONOMIKAS ZINĀTNES
338
Simtam pāri. Viedā Latvija / zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Elīna Konstantinova,
Dr.oec. Tatjana Volkova ; redakcijas kolēģija: Dr.habil.oec. Baiba Rivža (galvenā
redaktore), Dr.habil.oec. Juris Krūmiņš, Dr.habil.oec. Remigijs Počs, Dr.iur. Ārija
Meikališa, Dr.oec. Elita Jermolajeva (zinātniskā redaktore), Ausma Mukāne

(atbildīgā redaktore) ; priekšvārds: Dr.habil.art. Ojārs Spārītis. - [Rīga] : Latvijas
Zinātņu akadēmija, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 416 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - Autoru
kolektīva monogrāfija sagatavota, balstoties uz 2014.-2017. gadā veiktajiem
pētījumiem 10 projektos, kas iekļāvās minētajam laika posmam apstiprināto
sešu prioritāro zinātnes fundamentālo un lietišķo pētījumu virzienu 5. virzienā:
valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība (sabiedrība, pārvaldība, resursi,
tautsaimniecība, demogrāfija, vide). Monogrāfijā ir dots ieskats blokos
sastrukturētajos projektos: 1. telpiskās attīstības projektu bloks, 2. sabiedrības
attīstības projektu bloks, 3. ekonomiskās attīstības projektu bloks, 4. tiesiskais
ietvars - ilgtspējīga tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara efektivitātes
paaugstināšanas modeļa izstrāde. Katrā projektu blokā ir sniegti secinājumi un
ieteikumi, problēmu uzstādījumi un risinājumi. Tāpat katrā projektu blokā ir
ietverti labās prakses piemēri un ekspertu viedokļi. Ekspertu viedokļi ir pausti arī
saistībā ar zinātnieku izvirzītajiem valsts attīstības scenārijiem, kas izstrādāti ar
Tomasa L. Sātī (Thomas L. Saaty) Hierarhiju analīzes metodi. Monogrāfija ir
izmantojama studiju darbos, lēmumu pieņemšanā dažāda līmeņa pārvaldībā,
reģionālo attīstības plānu u.c. dokumentu izveidē un NVO darbā.
ISBN 9789984954295.
330
Mankiw, N. Gregory. Economics / N. Gregory Mankiw and Mark P. Taylor. - 2nd
ed. - Hampshire : South-Western/Cengage Learning, [2011]. - xxiv, 902 lp. : ill.,
fig. ; 28 cm. - Index: p.891.-902.
ISBN 9781844808700. . - ISBN 184480870X.
Ekonomika.
EKONOMIKAS ORGANIZĒŠANA UN KOOPERĒŠANA
334

Sudarsanam, Sudi. Creating Value from Mergers and Acquisitions : the
challenges / Sudi Sudarsanam. - 2nd ed. - Harlow, England : Financial Times
Prentice Hall, 2010. - xxvi, 786 lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju un
rādītāju. - This text studies mergers and acquisitions in Europe within a common
framework and provides a comparative analysis of the M & A scene in Europe
and in the US. It develops a coherent, international and multidisciplinary
perspective of the M & A scene.
ISBN 9780273715399 (pbk.).
Korporāciju konsolidācija un apvienošana. Korporācijas - Vērtēšana.
336
Modern Portfolio Theory and Investment Analysis / Edwin J. Elton, Martin J.
Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann. - 8th ed., international
student version. - Hoboken, NJ : J. Wiley & Sons, 2011. - xviii, 729pp. : il. ; 26 cm.
- Includes bibliographical references and index.
ISBN 9780470505847 (pbk).
Investīciju portfelis. Investīciju analīze.
TIRDZNIECĪBA. STARPTAUTISKĀS EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS
339

339

Berman, Barry. Retail Management : a strategic approach / Barry Berman, Joel
R. Evans. - 8th ed. - Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2001. - xxx, 708 p. :
col. ill. ; 26 cm. - Providing a balance betwen theory and practice, this guide to
retail management includes useful career information and takes a strategic
approach to decision making. - Includes indexes.
ISBN 0130263346.
Mazumtirdzniecība - Menedžments.
Madura, Jeff. International Financial Management / Jeff Madura, Roland Fox. Second edition. - Hampshire : South-Western Cengage Learning, 2011. - xxiii,
680 pages. - Provides the introduction to the subject of international finance.
This title combines the fundamentals of international financial theory with
practical applications and provides thorough treatment of issues alongside

coverage of the traditional aspects of the subject.
ISBN 9781408032299.
Starptautiskās finanses. Starptautiskās uzņēmējsabiedrības.
TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
347.7

Bojārs, Juris. Starptautiskās privāttiesības / autors, redaktors Juris Bojārs ;
recenzenti: Dr.iur. Aiga Mieriņa, Dr.iur. Jānis Grasis ; mākslinieks Zigmunds
Lasmanovičs ; angļu valodas redaktore Andra Damberga. - Rīga : Latvijas
Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2018. - xxiv, 823 lpp. : tabulas ; 25 cm. Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rādītājs: 775.-792. lpp. - "Starptautisko
privāttiesību" 5. sējuma "Starptautiskās tirdzniecības un komercijas tiesības"
centrā ir 1980. gada ANO "Konvencija par starptautiskās preču tirdzniecības
kontraktiem" un tās precedentu tiesību izpēte, nepiemirstot arī starptautisko
starpvalstu un nevalstisko organizāciju, kas nodarbojas ar starptautiskās
tirdzniecības un komercijas jautājumiem, aprakstus. Izdevums ir domāts kā
pieredzējušiem zinātniekiem, tā praktizējošiem juristiem, augstāko mācību
iestāžu juridisko fakultāšu studentiem, maģistrantiem un doktorantiem, kā arī
Latvijas diplomātiem, baņķieriem, starptautiskajā tirdzniecībā un
komercoperācijās iesaistītiem komersantiem un viņus apkalpojošiem juristiem.
V [5.] sējums. Starptautiskās tirdzniecības un komercijas tiesības.
ISBN
9789934182655.
AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA. AUGSTSKOLAS
378.6(474.3)

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte : atjaunotnes otrā desmitgade 20082018 / redakcija: Valdis Folkmanis (atbildīgais redaktors), Ingrīda RumbaRozenfelde, Agnese Indriksone, Gustavs Latkovskis ; sastādītāji: Evija Ansonska
un Arnis Vīksna ; recenzents Ojārs Judrups ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka
dizains: Baiba Lazdiņa ; fotogrāfiju autori: Toms Grīnbergs, Jānis Brencis, Sarmīte
Livdāne, Māris Morkāns ; priekšvārdi: Mārcis Auziņš un Indriķis Muižnieks. [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.
- 349, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 341.-[350.] lpp. Medicīnas fakultāte ir visstraujāk augošā Latvijas Universitātes fakultāte.
Fakultāte atbilstoši mūsdienu veselības aprūpes attīstības jaunākajām
tendencēm piedāvā personalizētas un precīzas medicīnas studijas. Medicīnas
fakultāte tika izveidota 1919. gadā ārstu sagatavošanai, bet Padomju laikos
likvidēta. Tā atjaunota 1997. gadā. LU MF 20 gadu laikā absolvējuši vairāk nekā
4000 jauno speciālistu - ārstu, māsu, farmaceitu, radiogrāferu un zobārstu.
Grāmatā aplūkoti nozīmīgākie Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes
notikumi laika posmā no 2008. gada līdz mūsdienām, un tās autori ir LU MF
mācībspēki un darbinieki. Izdevumu papildina Medicīnas fakultātes absolventu
saraksts (2008-2018). ISBN 9789934183454.

ETIĶETE
395

Leiškalne - Roka, Guna. Stils : noteikumi, prakse, konteksts / teksts: Guna
Leiškalne-Roka, Deniss Ševeļovs, Jūlija Malahova ; dizaina autore Madara
Krieviņa ; ilustrāciju autore Alīna Grinpauka ; fotogrāfijas: Vika Anisko, Sofija
Lukjanska, Polina Viļjuna. - Rīga : Stila ceļvedis, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , 2018. - 191 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 22 cm. - Grāmatā ir
apkopoti vairāku ekspertu viedokļi un pieredze. Piemēram, Andreja Žagara
skatījums par to, kādā tēlā labāk apmeklēt Latvijas Nacionālās operas
pirmizrādes, Irīnas Pīgoznes ieteikumi – kā labāk izskatīties pirmajā darba
intervijā. Protams, ir arī klasiskas rubrikas par ģērbšanās kodiem jeb dress codes
un dzīves situācijām – ko nozīme creative black tievai smart casual. Kā labāk
sagatavoties lauku un pilsētas kāzām, kādā kleitā labāk saņemt diplomu un kā

neizskatīties muļķīgi bērēs. Mēs arī sniedzam atbildes par bāzes garderobes
pamatelementiem un to, cik somiņām jābūt mūsdienu sievietēm, piedāvājot arī
ilustrācijas skaidrākai izpratnei. Grāmatā ir apkopota mūsu personīgā pieredze
par ceļošanas garderobi, pasākumu rīkošanu mājās, ieskaitot ne tikai galda
servējumu, bet arī vīna un mūzikas izvēli. Fotogrāfu, vīnziņu un šefpavāru
ieteikumi. Ieskats saviesīgas runas tematos atbilstoši pieklājības rāmjiem. Esam
atvēlējuši atsevišķu nodaļu sociālajiem medijiem un to etiķetei.
ISBN 9789934196041.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
VIDES AIZSARDZĪBA
502

Vide. Tehnoloģija. Resursi : XI starptautiskās zinātniski praktiskās konferences
materiāli, 2017. gada 15.-17. jūnijs = Environment. Technology. Resources :
Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference, June
15-17, 2017 / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. - Rēzekne : Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmija, 2017. - 320 lpp. : ilustrācijas, diagrammas, kartes,
shēmas, tabulas. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts angļu valodā, vāks un
titullapa paralēli latviešu un angļu valodā.
1. sējums. ISSN 1691-5402.
Ilgtspējīga attīstība. Ilgtspējīgas tehnoloģijas. Alternatīvie enerģijas avoti.
Bioindikatori. Vides aizsardzība. Vides izglītība. Enerģijas taupīšana. Ģeogrāfiskās
informācijas sistēmas.
VISPĀRĪGĀ EKOLOĢIJA UN BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA
574

Molles, Manuel C. Ecology : concepts & applications / Manuel C. Molles Jr.,
James F. Cahill Jr. - Canadian ed. - Toronto : McGraw-Hill Ryerson, 2008. - xiv,
642 lpp. : il., diagr., kartes, sh., tab. ; 28 cm. - Bibliogrāfija: 615.-625. lpp. un
rādītājs.
ISBN 9780070963412. . - ISBN 007096341X.
Ekoloģija.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
616

Hāns, Metjū. Uzzini un rīkojies! : kad nekavējoties jādodas pie ārsta / Metjū Hāns
; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, 2018. , 2018. - 335, [1] lpp. - Atsauces: 334.-[336.] lpp. - Grāmata
“Uzzini un rīkojies! Kad nekavējoties jādodas pie ārsta” ir neaizstājams palīgs
situācijās, kad jūsu vai tuvinieku dzīvībai draud briesmas. Grāmatas autors Metjū
Hāns ir pieredzes bagāts amerikāņu ģimenes ārsts, kurš lieliski zina, kā atpazīt
dzīvībai bīstamus simptomus un kā reaģēt ārkārtas situācijās. Oriģinālnosaukums: Staying Alive: The Signs That You Have To See a Doctor Right
Now.
ISBN 9789984236957.

612

O’Braiens, Toms. Zāles autoimunitātei : kā apturēt autoimūnos bojājumus, pirms
tie pārtop slimībā / Toms O’Braiens ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ;
Māra Garjāņa vāka dizains ; redaktors Elviss Ozols. – Rīga : Lietusdārzs, 2018. –
328 lpp. : tabulas, shēmas. – Nobeiguma piezīmes: 315.-328. lpp. – Miljoniem
cilvēku cieš no autoimūnajām saslimšanām – neatkarīgi no tā, vai paši to apzinās.
Var aizritēt vairāki gadi un dažkārt pat desmitgades, līdz slimību simptomi

izpaužas un mūsdienu medicīna nosaka skaidru diagnozi. Šajā laikā cilvēki, kurus
skāruši autoimūni traucējumi, cieš no liekā svara, garastāvokļa svārstībām,
noguruma, neskaidrām domām vai citām šķietami ikdienišķām parādībām.
Grāmatā “Zāles autoimunitātei” autors, pamatojoties uz gadiem ilgiem
pētījumiem, paskaidro, ka autoumunitāte ir dažādu traucējumu kopums un
iespējams noteikt, vai pacients tuvojas spektra kritiskajai robežai. –
Oriģinālnosaukums: Autoimmune Fix.
ISBN 9789934576058.
DĀRZEŅKOPĪBA. DEKORATĪVĀ DĀRZKOPĪBA
635.6

Bražūne, Elga. Pipari, paprika un citi augi / Elga Bražūne, dārzniecība "Neslinko"
; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Irīda Miska. - Rīga :
Jumava, 2018. , ©2018. - 94, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Katru gadu dārzniecība
"Neslinko" piedāvā iegādāties tomātu, saldās paprikas, aso piparu, ķirbju,
baklažānu sēklas un stādus. Grāmatā sniedz ieskatu, kā pareizi stādīt un audzēt
gan šos dārzeņus, gan dod padomus arī vairāku mazāk zināmu dārzeņu šķirņu melotrijas jeb ogu gurķa, momordikas, lagenārijas, trihosandras, ogu dadža audzēšanai, kopšanai un kaitēkļu apkarošai. Dārzniecības "Neslinko" kolekcija ir
reģistrēta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas dārzeņu šķirņu
kolekcionāru reģistrā. - Grāmatas noformējumam izmantotas fotogrāfijas no
dārzniecības "Neslinko" arhīva.
ISBN 9789934202247.

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
658

658

658

658.1

658

Balogun, Julia. Exploring Strategic Change / Julia Balogun, Veronica Hope
Hailey. – 3rd ed. – Harlow, England : FT Prentice Hall Financial Times ; New York,
2008. – xxi, 290 p. : ill. ; 25 cm. – (The exploring corporate strategy series). –
Includes bibliographical references and index.
ISBN 9780273708025 (pbk. :
alk. Paper).
Organizatoriskās pārmaiņas. Stratēģiskā plānošana.
Jacobs, F. Robert. Operations and Supply Chain Management / F. Robert
Jacobs, Richard B. Chase, Rhonda R. Lummus. - thirteenth edition. - New York :
McGraw-Hill/Irwin, 2011. - 829 pages : illustrations. - (The McGraw-Hill/Irwin
Series).
ISBN 9780071220903.
Crafting and Executing Strategy : the quests for competitive advantage /
Arthur A. Thompson, Margaret A. Peteraf, John E. Gamble. – Eighteenth Edition,
Global edition. – New York : McGraw-Hill/Irwin, 2012. – 462, [450]
pages.
ISBN 9780071317009.
Stratēģiskā plānošana.
Watson, Denzil. Corporate Finance : Principles and Practice / Denzil Watson,
Antony Head. – Fifth Edition. – Harlow : Pearson Education, 2010. – xxiii, 473
pages : illustrations, diagrams.
ISBN 9780273725251.
Korporācijas –
Finanses.
Zimmerer, Thomas. Essentials of Entrepreneurship and Small Business
Management / Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough. – 4th edition. –
New Jersey : Pearson/Prentice Hall, 2005. – xiv, 578 lpp. : il., port.,tab. ; 27 cm. –
Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
ISBN 0131491784. . – ISBN
0131440292.
Sīkuzņēmumi – Menedžments. Jaunas uzņēmējsabiedrības.
Uzņēmējdarbības plānošana.

MĀRKETINGS
658.8

Marketing / Frederick G. Crane, Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, Eric N.
Berkowitz, William Rudelius. - 6h Canadian edition. - Toronto : McGrawHill/Ryerson, 2006. - xxxiii, 588 pages : illustrations, diagrams, tables.
ISBN
0070939861.
Tirgvedība.

658.8

Mullins, John W. Marketing Management : A Strategic Decision-Making
Approach / John W. Mullins, Orville C. Walker. – Eight Edition. International
Edition. – New York : McGraw-Hill, 2013. – xxi, 547 pages : illustrations, tables,
diagrams.
ISBN 978001326377.
Tirgvedība.
658.8
Peter, J. Paul. A Preface to Marketing Management / J. Paul Peter, James H.
Donnelly. - 10th ed. - Boston, Mass. : McGraw-Hill, 2006. - xiv, 254 lpp. : il. ; 26
cm. - Ietver bibliogrāfiju (239.-245. lpp.) un rādītāju. (246.-254. lpp.).
ISBN
007296216X (alk. paper).
Tirgvedība. Patērētāju uzvedība. Jauni produkti Tirgvedība. Pārdošana.
658.8
Sirsi, Ajay K. Marketing Led - Sales Driven : How Successful Businesses Use the
Power of Marketing Plans and Sales Execution to Win in the Marketplace / Ajay
k. Sirsi. - Victoria : Trafford Publishing, 2005. - xi, 156 pages.
ISBN
1412021782.
Tirgvedība. Pārdošana.
APĢĒRBA RAŽOŠANA. FRIZIERMĀKSLA. KOSMĒTIKA
687.5

Fjodorova, Ludmila. Frizūru veidošanas pamattehnika / Ludmila Fjodorova,
teksts un ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore
Diāna Spertāle. - [Rīga] : Jumava, 2018. - [Rīga] : Liegra. , ©2018. - 124, [3] lpp., 4
nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 124.-[125.]
lpp. - Izdevums paredzēts gan profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem friziera
profesijas pamatu apguvei, gan skolotājiem, gan frizieriem-stilistiem. Grāmatā
iekļauta plaša un vispusīga informācija, kas ļauj frizieriem patstāvīgi strādāt,
izvēršot piedāvātās tēmas atbilstoši savām interesēm, radošajām spējām un
fantāzijas lidojumam. Modes tendences mainās, parādās jauni matu ieveidošanas
un kopšanas līdzekļi, bet klasiskie darba paņēmieni paliek nemainīgi. Izveidot
pareizu frizūras formu, piešķirt noskaņojumu un radīt kopiespaidu - tas ir sekmīga
darba pamats. ISBN 9789934572074.

687

Skara, Nora. Mazliet modes un svaiga gaisa : ceļš pie sevis / Nora Skara ;
fotogrāfiju autori: Aleksejs Baranovskijs, Iveta Jaunalksne, Gunta Kasparsone [un
vēl 8 fotogrāfi] ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze
Fogele. – Rīga : Jumava, 2018. , ©2018. – 116, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. –
Autore apliecina, ka plašajai un daudzpusīgajai skaistuma un mākslas pasaulei
sievietes “apdāvinātība” vajadzīga vairāk kā jebkad. Grāmata vēlas uzrunāt
jebkuru citas profesijas pārstāvi, lai atrastu ceļu pie sevis. Saturiski tiek piedāvāti
dažāda satura materiāli – par ģērbšanās kultūru, stilu, krāsām un sevis
novērtēšanu, lai radītu sev, tikai sev atbilstošu ģērbšanās stilu. Lai šī grāmata
attīsta katras sievietes intuīciju sevis pilnveidošanā!. ISBN 9789934202575.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
ARHITEKTŪRA
725

Līne, Ina. Turaidas muižas šveices māja / Ina Līne, Dainis Bruģis. - Sigulda : Īpaši
aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts, 2018. - 205, [2]
lpp. : ilustrācijas.
Saturā: Šveice māja kā laikmeta fenomens ; Turaidas Šveices mājas
iespējamie iedvesmas avoti ; Turaidas Šveices māja 19.gadsimta pirmajā pusē ;
Šveices mājas saimnieciskā apbūve 19. gadsimta pirmajā pusē ; Šveices māja 19.
gadsimta otrajā pusē ; Turaidas Šveices māja – krogs, sabiedriskās dzīves centrs
un Vidzemes skolotāju konferenču norises vieta ; Šveices māja 19. gadsimta

beigās. Pirmā pārbūve ; Šveices māja 20. gadsimta sākumā. Otrā pārbūve ;
Šveices mājas ansamblis starp 1914. un 1944. gadu. Trešā pārbūve ; Šveices
mājas bojāeja, kompleksa turpmākais liktenis un izpēte ; Šveices mājas
kompleksa atjaunošanas iecere.
ISBN 9789934852442.
GLEZNIECĪBA
75(474.3)(092)

Auziņa, Daina. Vladimirs Glušenkovs / Daina Auziņa ; redaktore Antra Bula ;
māksliniece Zane Ernštreite ; teksts arī: Miervaldis Polis, Anita Vanaga ;
fotogrāfi: Sergejs Akuraters, Māra Brašmane, Domeniks Gedzjuns [un vēl 4
fotogrāfi]. - Rīga : Neputns, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. 205, [1] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Bibliogrāfija: 203.-[206.] lpp. - Monogrāfija
par savrupo, Latvijas mākslas kopainā ilgus gadus marginalizēto mākslinieku
Vladimiru Glušenkovu (1948-2009) ne vien ļauj iepazīt viņa personību, radošo
darbību un līdz šim nebijušā apjomā un kvalitātē reproducētos darbus, bet arī,
kā norāda grāmatas autore Daina Auziņa, saprast, ka redzamās mākslas dzīves
ēnā ir pastāvējušas arī citas – marginālākas, perifērākas, taču ne mazāk
interesantas. Vladimira Glušenkova daudzveidīgais radošais mantojums gan ir
saglabājies tikai daļēji, jo daudzas no viņa darbības jomām – gan scenogrāfija un
performance, gan kinoafišu glezniecība – izrādījušās pārāk efemeras. - Grāmatas
vāka noformējumam izmantota Vladimira Glušenkova glezna "Sieviete un
lauva".
ISBN 9789934565526.
SKATUVES MĀKSLA. TEĀTRIS. TEĀTRA ZINĀTNE
792(474.3)

Kleins, Ivars. Aktieru ligzda : teātris caur dienesta ieeju / Ivars Kleins ; Eduarda
Groševa vāka dizains ; fotoattēlu autori: J. Deinats, E. Freimane, D. Geidmane [un
vēl 8 fotogrāfi] ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 191, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp.
ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - No vienas puses, teātris ir gluži normāla
darbavieta, apmēram tāpat kā slimnīca ārstiem vai augstskola pasniedzējiem,
taču, no otras - viss ir pavisam citādi. Kurā darba vietā vēl kopā ar kolēģiem nākas
ne tikai dvēseli izgriezt uz āru, bet arī koķetēt, skūpstīties un visādi citādi
ķermeniski sadarboties? Protams, tas ir tikai viens no specifiskajiem aktiera darba
aspektiem, jo tādu ir diezgan daudz, tostarp kopā būšana ikdienā no rīta līdz vēlai
naktij vārda tiešā nozīmē. Autoru interesē dzīve šādā režīmā, taču vēl vairāk par
to - skatuves mākslas uzliktie zīmogi domāšanai un dvēselei. Ko aktieri dara tur,
kur publika viņus neredz, un ko paši par to domā? Lūk, jautājumi, uz kuriem šajā
grāmatā meklētas pareizās atbildes. - Fotogrāfi arī: G. Janaitis, K. Kalns, E. Kera, D.
Legante, G. Mālderis, M. Vilkārsis, K. Vītoliņa, A. Zeltiņa.
ISBN
9789934074936.

SPORTS. SPĒLES. FIZISKĀ KULTŪRA
796.4

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

796(03)

Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmata / autori Agita Ābele ...
u.c. ; projekta vadītāja Signe Luika ; galvenais redaktors Renārs Līcis ; redaktori
Uldis Grāvītis, Signe Luika ; literārais redaktors Andris Dzenis ; vāka dizains Signe
Holendere ; mākslinieks Rihards Delvers ; ilustrācijas Ilze Dambe. - [Rīga] : DUE,
2015. , 2015. - 239 lpp. : ilustrācijas, diagrammas, tabulas ; 22 cm + 1 DVD. - (nc).
- Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Sportistu vispusīgajai fiziskajai sagatavotībai veltītā
grāmata iepazīstina ar visdažādākajiem nosacījumiem veiksmīga vispusīgā treniņu
procesa norisē, kas sekmē atlētu fiziskās īpašības kā izturību, ātrumu, spēku,
veiklību un lokanību. - Autori uzrādīti 6.-11. lpp. . - Grāmatas pielikumā
pievienotajā videomateriālā skatāmi fiziskās sagatavošanas treniņa
materiāli.
ISBN 9789934847929.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
808.1

808

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / Kristīnes Mārtinsones
un Anitas Piperes zinātniskajā redakcīja ; autori: Uldis Berķis, Maija Dambrova,
Inese Gobiņa, Kristīne Mārtinsone; Ivans Jānis Mihailovs [un vēl 7 autori] ;
recenzenti: PhD Daiga Kamerāde, Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.biol. Dace Tirzīte ;
literārā redaktore Inta Rozenvalde ; mākslinieks Modris Brasliņš. - Rīga : Rīgas
Stradiņa universitāte, 2018. - 301 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. Bibliogrāfija: 275. -291. lpp. - Monogrāfija ir pirmais darbs latviešu valodā, kurā
sistemātiski un vispusīgi sniegta informācija par zinātniskās rakstīšanas prasmēm
un to pilnveidošanu, kā arī par pētījumu rezultātu izplatīšanu un
informācijpratību zinātnē. Monogrāfijā ietvertās tēmas ir aktuālas plašai
mērķauditorijai visās zinātņu jomās. Tās skar ne tikai ikvienu studējošo un pat
jau vidusskolēnu, akadēmisko un zinātnisko personālu, bet arī ārpus tiešās
zinātniskās vides esošo plašo auditoriju, kam nākas saskarties ar dažāda veida
pētnieciskajiem darbiem un zinātniskajām publikācijām. No prasmes pasniegt un
izplatīt pētījumu rezultātus lielā mērā ir atkarīgs to tālākais liktenis – kā tie tiks
uztverti, izmantoti, iedzīvināti praksē, kā notiks zināšanu pārnese. Nevar noliegt,
ka šajā ziņā vēl daudz jāmācās, un grāmata varētu būt labs palīgs. - Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. - Autori arī: Anita Pipere, Signe
Riekstiņa, Inta Rozenvalde, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga
Znotiņa. . - Ziņas par autoriem: 297.-301. lpp.
ISBN 9789934563386.
Lambert, Joe. Digital Storytelling : capturing lives, creating community / Joe
Lambert. - 4th ed. - New York : Routledge ; London, 2013. - xiii, 206 lpp. : il. ; 26
cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
ISBN 9780415627030
Stāstīšana. Digitālie mediji. Literatūra un tehnoloģija.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ARHEOLOĢIJA
902

Berga, Tatjana. Valmieras vecpilsētas arheoloģija / Tatjana Berga ; redaktore
Ināra Stašulāne ; recenzenti: Dr.art. Jānis Kalnačs, Dr.hist. Armands Vijups,
Dr.hist. Vitolds Muižnieks ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; tulkojums
vācu valodā: Agris Timuška ; mākslinieks Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne,
2018. - [Rīga] : Dardedze Hologrāfija. , ©2018. - 206 lpp. : faksimili, ilustrācijas,

plāni ; 27 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Arheoloģe Tatjana Berga grāmatā
apkopojusi savu ilggadējo izrakumu rezultātus, kā arī citu pētnieku veikumu,
sadarbojoties ar vairāku nozaru speciālistiem (antropologiem, biologiem,
zoologiem). Izdevumā atrodams plašs uzziņas materiāls par Valmieras pilsētas
veidošanās vēsturi, tās iedzīvotājiem, to nodarbošanos, dzīvesveidu, tradīcijām
un detalizēta arheoloģisko liecību analīze. Darbā plaši izmantoti jaunākie
pētījumi Latvijā un ārvalstīs, kas iesaistīti nodaļu satura izklāstā. Darbs ir loģiski
strukturēts, apskatot vairākus pilsētas attīstības posmus un tās iemītnieku dzīves
aspektus. Izdevumu papildina bagātīgs ilustratīvais materiāls. Grāmata domāta
arheologiem un viduslaiku vēsturniekiem, skolotājiem un studentiem, bet
galvenokārt tā ir veltīta Valmierai un valmieriešiem. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu un vācu valodā.
ISBN 9789934549595.
VĒSTURE
94(474.3)

Barbans, Jānis. 100 gadi 100 kartēs / sastādītājs un teksta autors Jānis Barbans ;
māksliniece Līga Dubrovska ; redaktori: Ilze Antēna, Mareks Kilups, Jānis Turlajs,
Anda Juta Zēlīte ; priekšvārda autors Andris Vilks. - Rīga : Jāņa sēta ; Latvijas
Nacionālā bibliotēka, 2018. , 2018. - 207 lpp. : kartes, fotogrāfijas. - Grāmata
iepazīstina ar interesantākajām, neparastākajām un nozīmīgākajām ar Latviju
saistītajām kartēm no 1918. gada līdz mūsdienām. Kartes, stāsti un fotogrāfijas
parāda mūsu valsts likteņgaitas no visdažādākajiem skatupunktiem un ikvienam
ļaus atrast kaut ko personīgu un tuvu. ISBN 9789984077468.

94(474.3)”1940
/1990”

Čekisti un komunisti / Lato Lapsas priekšvārds ; citāti, Vizma Belšēvica (" Indriķa
Latvieša piezīmes uz Livonijas hronikas malām"), Indulis Ronis, Džeimss
Andersons ("Vienmēr slēgtā deserta bufete"). - [Rīga] : PIETIEK.COM ; Apgāds
Mantojums, 2018. - 336 lpp. - Pirmoreiz atjaunotās Latvijas valsts pastāvēšanas
laikā šajā grāmatā vienkopus publiskoti daudzi simti vārdu, uzvārdu un tēva vārdu
tiem ļaudīm, kas līdz pēdējam gan darbojās Latvijas PSR Valsts drošības komitejā
kā štata darbinieki, gan piederēja pie padomju Latvijas augstākās nomenklatūras.
Tātad - bija uzticamākie padomju valsts, okupācijas varas un komunistiskās
sistēmas
stutētāji
un
slaucēji
vienā
personā."
(Lato
Lapsa).
1.daļa.
Čekisti
un
komunisti.
ISBN 9789984823386.

94(474.3)”1940
/1990”

Čekisti un komunisti / Lato Lapsas priekšvārds ; citāti, Vizma Belšēvica (" Indriķa
Latvieša piezīmes uz Livonijas hronikas malām"). - [Rīga] : PIETIEK.COM ; Apgāds
Mantojums, 2018. - 385 lpp. - Šajā grāmatā pirmoreiz atklātībā tiek nodoti trīs
saraksti - Latvijas PSR augstākās nomenklatūras saraksts 1988. gada aprīlī un pēc
struktūras un apjoma līdzīgs saraksts, kas datēts ar 1989. gada jūliju, kā arī kaut
kas īpaši unikāls - LPSR VDK pēdējais štata darbinieku saraksts, kas datēts jau ar
1991. gada aprīli. Par mūsdienu Latvijas valsti un tās saimniekiem daudz ko izsaka
fakts, ka šādi saraksti neatrodas ne Nacionālajā arhīvā, ne Okupācijas muzejā, ne
Nacionālajā bibliotēkā.
2.daļa. Visuzticamākie čekisti un komunisti.
ISBN
9789984823409.

94(474.3)”19”

Eiropas kultūras mantojuma dienas 2018 : Latvijas valsts izveidošana un
attīstība / tekstu autori: J. Asaris, A Āboltiņš, D. Cebule, J. Dambis, S. Dundure
[un vēl 5 autori] ; [ievads]: Juris Dambis ; dizains: Sandra Betkere ; vāka foto: J.
Dambis. - [Rīga] : Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 2018. - 226, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 27 cm. - Eiropas kultūras mantojuma dienas ir viens no kultūras
mantojuma nozares skaistākajiem un plašākajiem pasākumiem visā Eiropā.
Latvija šajā vērtību atklāšanas un svinēšanas tradīcijā piedalās jau kopš 1995.

gada, katram gadam izvēloties savu īpašo tēmu. Šā gada tēma ir veltīta Latvijas
valsts izveidošanai un attīstībā.
Saturā: Pirmo latviešu Dziesmu svētku
norises vieta ; Jāņa Daliņa stadions Valmierā.
ISBN 9789934863066.
94(474.3)

94(474.3)

94(480)

Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti / redkolēģija: Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c.
Jānis Stradiņš (priekšsēdētājs), Dr.habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.habil.philol.
Ilga Jansone [un vēl 5 redaktori] ; literārās redaktores: Gita Bērziņa, Sanda Rapa,
Anita Rudziša [un vēl 2 literārās redaktores] ; tulkotāja Dace Strelēvica-Ošiņa ;
bibliogrāfes: Dagnija Ivbule, Lolita Lāce, Inguna Mīlgrāve ; māksliniece Ināra
Jēgere ; karšu grafiskais dizains: Guntis Ulmanis ; ievads: profesors Jānis Stradiņš
; recenzenti: Dr.arch. Evita Alle, Dr.art. Elita Ansone, Dr.art. Kristiāna Ābele [un
vēl 31 recenzents]. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 863, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes,
shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs:
[806.]-863. lpp. - Akadēmiskajā krājumā iekļauti 44 raksti, no tiem 23 raksti
veido 1. sējumu, bet 21 raksts - 2. sējumu. 1. sējuma raksti sagrupēti divās daļās:
1. daļā raksturota Latvija un latvieši mūsdienu pasaulē, pievēršoties Latvijas
konstitucionālajiem pamatiem un demogrāfijai, tautsaimniecībai, iedzīvotājiem,
valodai, izglītībai un zinātnei, Latvijas kultūrainavai un Baltijas valstu sadarbībai;
2. daļā apskatīta Latvijas kultūra mūsdienās ar atskatu vēsturē, pievēršoties
literatūrai, mūzikai un dziedāšanai, teātrim, kino un vizuālajai mākslai,
arhitektūrai, sportam, reliģijām, kā arī minoritāšu kultūrai Latvijā. Rakstu autori
ir Latvijā atzīti speciālisti attiecīgajās jomās. Krājums atspoguļo mūsdienu
zinātnieku un zinātnes skatījumu uz rakstos skartajām problēmām. Tas domāts
lasītājiem Latvijā un ārzemēs. [1.] sējums.
ISBN 9789934851599.
Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti / redkolēģija: Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c.
Jānis Stradiņš (priekšsēdētājs), Dr.habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.habil.philol.
Ilga Jansone [un vēl 5 redaktori] ; literārās redaktores: Gita Bērziņa, Sanda Rapa,
Anita Rudziša [un vēl 2 literārās redaktores] ; bibliogrāfes: Dagnija Ivbule, Lolita
Lāce, Inguna Mīlgrāve ; māksliniece Ināra Jēgere ; karšu grafiskais dizains: Guntis
Ulmanis ; recenzenti: Dr.hist. Kristīne Ante, Mg.hist. Kristīne Beķere, Dr.hist.
Daina Bleiere [un vēl 23 recenzenti]. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 735, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas,
kartes, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs:
[706.]-735. lpp. - Akadēmisko rakstu krājumā "Latvija un latvieši" II sējums
sadalīts tematiski divās daļās. Pirmajā no tām (III daļa) izsekotas latviešu gaitas
senvēsturē un agrīnā valstiskuma iedīgļi Latvijas teritorijā vēl ilgi pirms Latvijas
valsts proklamēšanas. Otrajā daļā (IV daļa) analizēta Latvijas valsts dibināšana un
attīstība, tās tautas izdzīvošana okupācijas varu laikā Latvijā. Rakstu autori lielākoties vēsturnieki, kas attiecīgās tēmas pētījuši daudzu gadu garumā.
Krājumā lielā mērā atspoguļo mūsdienu vēstures un vēsturnieku jaunākos
atzinumus par rakstos skartajām problēmām. Tas domāts lasītājiem Latvijā un
ārzemēs, arī tiem, kam Latvijas vēsture līdz šim ir bijusi maz zināma. II [2.]
sējums. ISBN 9789934851599.
Linde, Māris. Zeme zem ziemeļu zvaigznēm : Somijas jaunāko laiku vēsture.
Gustavs Mannerheims / Māris Linde. - [Rīga] : Sava grāmata, 2018. - 192 lpp. (Bibliotheca Lindana ; XXXVIII). - Bibliogrāfija: 190.-192. lpp. - Vilnis, piedzimis
Kurzemē, savu skrējienu beidz Somijas krastā... Cik gan daudz latvju dēli ir
braukuši ziemeļmeitas lūkoties - to tagad ir grūti pateikt, taču jaunāko laiku
vēsture zina daudzus slavenus latviešus, kuri Somijā atraduši gan dzīves
piepildījumu, gan ģimenes laimi. Un arī Somijas slavenais dēls Gustavs
Mannerheims ir saistīts ar Latviju, tepat netālu no Aizputes Apriķos atrodas viņa

kādreizējā muiža. Mēs neesam aizmirsuši ne seno, ne jaunāko laiku sakarus ar
Somiju - atceramies somu cīņu par savas valsts neatkarību un esam lepni, ka mūsu
tēvi arī šajā cīņā ir pielikuši savas rokas.
ISBN 9789934582004.
94(474.3)

94(474.3)”1940
/1990”

100 notikumi Latvijas vēsturē : cilvēki un procesi 1918-2018 / māksliniece Aija
Andžāne ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; dzejas autore Veronika Strēlerte ;
fotogrāfiju autori Gunārs Birkmanis, Māra Brašmane, Juris Krūmiņš, Gints
Mālderis, Vilis Rīdzenieks. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - [Silakrogs, Ropažu
novads] : "PNB Print", SIA. , 2018. - 245, [6] lpp. - Personu rādītājs: [247.-249.]
lpp. - 100 notikumi, kas veidojuši mūsu valsti – kādi tie ir? To vidū ne tikai karu,
diplomātisko attiecību, okupāciju un iekšpolitisko lēmumu punkti, bet arī
mūzika, prese, televīzija, dabas aizsardzība, rūpniecība, tehnoloģijas, sports,
literatūra, teātris, glezniecība un kino. No šīm zināšanām augusi arī izpratne par
brīvību un tās cenu – Tautas fronte, Baltijas ceļš, barikādes un atgriešanās
brīvajā Eiropā to pierāda. Nozīmīgi notikumi sadzīvei un mūžībai – no naudas
reformām līdz tautas garu pacilājošajiem svētkiem, no lepnajiem aizsargiem līdz
sargājošam NATO, no varenās Pļaviņu HES līdz varošām Gaismas pilīm.
ISBN
9789934153686.
Šāberte, Baiba. Gunārs Astra. Sirdsapziņas cietumnieks / Baiba Šāberte ;
atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. , 2018. - 326, [2] lpp. :
ilustrācijas, fotogrāfijas. - Gunārs Astra - latviešu brīvības cīnītājs un ievērojams
PSRS okupācijas laika disidents, kas grāmatā atspoguļots nevis kā sastingusi
klišeja, bet dzīvs cilvēks – ar atskabargainiem dzīves līkločiem, dāsniem – ar
darbu, ar prieku un sāpēm, no “jūtīgajiem maiggadiņiem” līdz valsts karogam
pār mūžamāju. - Grāmatā izmantotas fotogrāfijas no Harija Astras, Ingrīdas
Titavas, Ainas Zābakas albuma, kā arī no Latvijas Valsts arhīva. ISBN
9789934202506.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
821.174-3

Berģis-Kalns, Dzintars. Sinpas - sapnis par brīvu Rīgu : romāns / Dzintars BerģisKalns ; literārā redaktore Zane Seņkova ; Oskars Sūniņš, vāka dizains. - [Jūrmala] :
Dzintars Berģis-Kalns, [2018]. - 607, [1] lpp. ; 22 cm. - Rīga. Divdesmitā gadsimta
beigas, divdesmit pirmā gadsimta sākums. Patiesību sakot, laikam nav nozīmes viss, par ko stāstu, varēja notikt arī vakar, bet pilnīgi iespējams, ka notiek ari
pašreiz. Arī vietai nav nozīmes! Uz pasaules ir simtiem pilsētu, kurās tā varētu
notikt un notiek, - Kijeva, Pekina, Kišiņeva, Bukareste, Sofija, Islāmābāda, Bopāla,
Daka. Šis uzskaitījums varētu būt garš. Kas tad vieno šīs pilsētas? Izkropļots
kapitālisms un politiskā prostitūcija. ISBN 9789934194511.

821.174-1

Bērziņš, Uldis. Idilles / Uldis Bērziņš ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; mākslinieks Jānis
Štālbergs. - Rīga : Neputns, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 71
lpp. ; 15 x 17 cm. - Uldis Bērziņš, kurš dēvēts par latviešu poētikas reformētāju, ir
vairāk nekā 20 izcilu dzejas un atdzejas grāmatu autors, un katra no tām ir kļuvusi
par notikumu, būtiski bagātinot mūsu literatūras kopainu. Vai jaunā krājuma
nosaukums "Idilles" (sengrieķu valodā eidýllion – glezniņa) atbilstoši žanra
nosacījumiem sola pastorāli rāmas, apskaidrotas dzīves ainas, "novēršanos no
nemiera un rūpēm"? Nē - un tomēr jā: tā ir intensīva, gudra, vīrišķīga un
nobriedusi dzeja, kurā realitātes eksistenciālo skarbumu atsver apskaužamais

valodas vieglums, kāds kļūst iespējams, vienīgi sasniedzot meistarības virsotnes,
polifoniskā spēle ar dzejas formu un ritmu, ar bagātīgajiem valodas un nozīmju
slāņiem un intelektuālām alūzijām, kaisle būt un brīvība nodoties suverēniem
ceļojumiem laikā un kultūrtelpā.
ISBN 9789934565502.
821.174-1

Būmeisters, Juris. Dzeja : jo brīvi varēja runāt tikai mīlestības valodā / Juris
Būmeisters ; sastādītājs, priekšvārda autors Kārlis Būmeisters ; dizaina autors
Artūrs Tigulis. - Jura Būmeistera simtgades atceres pirmais izdevums. - [Rīga] :
Kārlis Būmeisters ; [MicRec izdevniecība], [2018]. , [2018]. - 158, [1] lpp. :
ilustrācijas, fotogrāfijas. - Piemiņas grāmatā apkopota Jura Būmeistera dzeja
(sākot no astoņpadsmit gadu vecuma neatkarīgas Latvijas trīsdesmitajos gados,
vēlāk kara, okupācijas laikā un noslēdzot ar dzeju, kas rakstīta apcietinājumā
astoņdesmitajos gados bēdīgi slavenajā “gulagā” Perm36, kurā Būmeisters izcieta
sākotnēji piespriestu 15 gadu brīvības atņemšanu par “dzimtenes nodevību”,
spiegošanu, sadarbību ar ārvalstu aģentiem un neatļautām valūtas operācijām),
oriģinālo pierakstu krāsaini attēli, fotogrāfijas, kā arī noslēdzoši - Jura Būmeistera
vēstules ģimenei no apcietinājuma gadiem Sibīrijā.
ISBN 9789934196188.

821.174-1(08)

Ilgu aizvējā : sajūtu pieraksti dzejā / Daiga Akmentiņa, Inta Barovska, Ilga Bojāre,
Aija Celma, Egils Dambis [un vēl 10 autori] ; Agnese Piļāne, teksta redaktore, vāka
dizaina izstrāde. - Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018. - Rīga : Drukātava. , 2018. 206 lpp. ; 21 cm. - Veltījums tiem, kas aizbraukuši no Latvijas un tiem, kas gaida
savus mīļos mājās atgriežamies. - Autori arī: Aina Dravniece, Lidija Dundare,
Agnese Ezerroze, Jans Ikes, Ziedīte Kalna, Andris Marts, Dzidra Medvedjeva,
Monika Pavloviča, Sigita Sīle, Inta Špillere.
ISBN 9789934558573.

821.174-3

Indriķis Latvietis. Bailes : [romānu triloģija] / 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.] daļa. Vara.

821.174(08)

ISBN 9789984823393.

Piemares vējos : Lejaskurzemes prozas un dzejas krājums / sastādītāji: Anda
Kuduma, Linda Zulmane, Edgars Lāms ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ;
priekšvārds: Edgars Lāms. – Rīga : Jumava, 2018. , ©2018. – 223, [1] lpp. ; 20 cm.
– Grāmatas tekstos pulsē neizskaistināta dzīve dažādās noskaņu krāsās un
daudzveidīgās stila niansēs. No naturālreālisma līdz groteskai, no romantiska
lirisma līdz totālam tauriņsirreālismam. Teksti ar sirsnību un sentimentu, ar ironiju
un humoru, ar drūmiem toņiem un pat apokaliptisku dramatismu (Dace Metēja:
“dievs pasauli šķīsta/ ar letālām lietus lāsēm”). Arī – lauskās saplīsusi dzīve. Bet,
par laimi, arī ar cerībām un iespējām no lauskām darināt skaistu mozaīku. Arī viss
piemariešu krājums ir kā daudzkrāsu mozaīka, kā raibs kurzemnieku lupatdeķis.
Gan dzeja un proza, gan dzejiska proza un proziska dzeja. Krājuma veidotāji novēl
skaistus satikšanās brīžus literatūrā un, cerams, arī emocionālu bagātināšanos. –
Autori: Sergejs Abramovs, Inese Ansule, Gunita Boka, Brinda Ceriņa, Normunds
Dzintars, Jana Egle, Lāsma Gaitniece, Liene Gūtmane, Inta Kampara, Linda
Kilevica, Raimonds Knesis, Karīna Krieviņa, Ēriks Kūlis, Gunita Lagzdiņa, Andra
Manfelde, Dace Metēja, Andrejs Migla, Gundega Rezevska, Iveta Salgrāve, Antra

Siliņa, Varis Siliņš, Linda Skranda, Sanita Stepena, Dzidra Šmite, Gunta Šnipke,
Edvīns Tauriņš, Valentīns, Ēriks Vilsons, Evija Zāģere, Modris Zihmanis, Dzintra
Zorgevica.
ISBN 9789934202759.
821.174-94

Pūcītis, Uldis. Dienasgrāmatas : 1948-2000 / Uldis Pūcītis ; sastādītāja un
redaktore Māra Vilde ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; Daina Vīķele, vāka
mākslinieciskais noformējums ; Ingrīda Eveliete, vāka foto ; fotogrāfi: Ingrīda
Eveliete, Eiženija Freimane, Juris Dzenis un vēl 7 fotogrāfi. - [Rīga] : Māra Vilde,
2018. , ©2018. - 415, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas,
portreti ; 22 cm. - Personu rādītājs: [410.-416.] lpp. - Uldis Pūcītis (1937-2000) viens no 20. gadsimta otrās puses lielajiem latviešu aktieriem - no 1948. līdz 2000.
gadam ar pārtraukumiem rakstīja dienasgrāmatu. Tās visas ir saglabājušās līdz
mūsdienām. Pirmo burtnīcu aizsācis vienpadsmitgadīgais skolnieks Uldis Pūcītis,
pēdējo ierakstu veicis mākslinieks - aktieris un režisors Uldis Pūcītis savas dzīves
pēdējā gadā. - Fotogrāfi arī: Jurijs Ikoņņikovs, Nikolajs Jansons, Juris Krieviņš, Ēriks
Fridrihsons, Laimonis Stīpnieks, Leonīds Gusevs, Aivars Liepiņš. . - Grāmatā
izmantoti arī Kultūras akadēmijas Rīgas Kino muzeja krājuma un Ulda Pūcīša
personīgā arhīva materiāli.
ISBN 9789934196089.

821.174-1

Viguls, Arvis. Grāmata : dzeja 2011 – 2017 / Arvis Viguls ; redaktors Kārlis Vērdiņš
; dizainers Tom Mrazauskas. – [Rīga] : Orbīta, 2018. – [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. – 105, [4] lpp. ; 19 cm. – (Orbītas bibliotēka). – Bibliogrāfija:
105.-[106.] lpp. – A. Vigula dzejas krājums tapis vairāku gadu laikā. Tas atklāj
autora talanta plašo spektru gan formā, gan saturā – no sociālas satīras līdz
dramatismam un traģismam. Līdzās meditācijām par laikabiedru dzīvēm un
niansētām intimitātes studijām tas piedāvā ceļojumus laikā un telpā, kā arī izgaršo
dažādas poētiskās ietekmes, padarot tās par savām, tādējādi paplašinot
mūsdienu latviešu dzejas izteiksmes līdzekļu arsenālu. A. Viguls savu dzejas
krājumu un tā nosaukumu raksturo: “Latviešu literārās valodas vārdnīca teic, ka
grāmata esot “iesiets vai brošēts neperiodisks izdevums”. Tajā ir zemsvītras
piezīmes, kas ne uz ko neatsaucas, komentāri citiem tekstiem, kuru grāmatā pašā
nemaz nav, īsts izmantotās literatūras saraksts, kā arī saturs. Grāmatas liriskais
varonis ir mūsu laikabiedrs, kam dziļi rūp savas zemes un sabiedrības attīstība.
Autors aicina nesadrumstalot un neizniekot dzīves mērķi, nepakļauties mantu
kultam, kopt un turēt tīras cilvēku attiecības.
ISBN 9789934875304.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Čeh 821.162.3-3 Bellova, Bianka. Ezers / Bianka Bellova ; no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa
; redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece Elīna Brasliņa. – Rīga : Pētergailis, 2018.
– Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 187, [4] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21
cm. – Zvejnieku ciems kaut kur pasaules galā. Ezers, kas žūst un postoši atkailina
krastus. Vīriem ir vodka, sievām – rūpes, bet bērni kasa ekzēmu. Kas ir Nami?
Nami nav nekā, tikai ome ar resnām rokām. Nami nav nekā, tikai visa dzīve
priekšā: pirmā mīlestība, ko atņem krievu zaldāti, tad arī viss pārējais, Bet, ja dzīve
ir sākusies pašā pasaules galā, iespējams, tā beidzas tās sākumā. –
Oriģinālnosaukums: Jezero. – European Union Prize for Literature (Eiropas
Savienības Literatūras balva), 2017. . – Magnesia Litera (Magnesia gada balva
literatūrā, Čehijā), 2017.
ISBN 9789984334752.
Angl 821.111-3

Čestertons, G.K. Tēva Brauna neticība : romāns / G.K. Čestertons ; no angļu
valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; Lilija Rimicāne, mākslinieciskā izveide. –
[Jūrmala] : Apgāds “Daugava”, 2016. – 287 lpp. ; 20 cm. – “Tēva Brauna neticība”

vēstī par miljonāru – magnātu, “marionešu aukliņu raustītāju” un arī preses
varenību, veidojot priekšstatu par personības publisko tēlu, intrigām un žurnālistu
paņēmieniem, lai gūtu ievērību un radītu sensāciju – ļoti mūsdienīga
detektīvromāna temats. Šis un tas šķiet uzjautrinoši – ar humora sajūtu. Beigas
parasti ir pārsteidzošas. Tēvs Brauns ir iemīļotais tēls ne tikai Anglijā, bet arī visā
pasaulē. – Oriģ. Nos.: The incredulity of Father Brown.
ISBN 9789984411071.
Amer
821.111(73)-3

Devero, Džūda. Pagātne tavās plaukstās : romāns / Džūda Devero ; no angļu
valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizaina autors Artūrs Zariņš ; redaktore
Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2018. - Rīga : "PNB Print", SIA. , 2018. - 475 lpp.
- (Pasaules bestsellers). - Burvīgajā Samerhilā vasaru pavadīt ierodas trīs dažādas
sievietes. Katra no viņām šobrīd atrodas savas dzīves krustcelēs, kas liek pārvērtēt
mūža svarīgākās izvēles. Liktenis piespēlē sievietēm iespēju uz īsu brīdi atgriezties
pagātnē, lai uzzinātu, kā būtu, ja būtu... - Oriģinālnosaukums: As You
Wish.
ISBN 9789984359175.

K 821.161.1-3

Kobrins, Kirils. Vēsture: Work in Progress / Kirils Kobrins ; no krievu valodas
tulkojis Dens Dimiņš ; tulkojuma redaktore Māra Poļakova ; dizainers Tom
Mrazauskas. - [Rīga] : Orbīta, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 93,
[2] lpp. ; 19 cm. - (Orbītas bibliotēka). - Grāmata "Vēsture. Work in Progress" ir
mēģinājums radīt jaunu veidu, kādā rakstīt par vēsturi – tā nav ne vēsturiskā
proza, ne historiogrāfija. Šī grāmata piedāvā pati savu apziņas plūsmas tehniku.
Grāmatu veido divas daļas. Pirmā – "Privātais no bloodlands" – veltīta
"Starpeiropai". Vietai starp agrākajām Krievijas un Vācijas impērijām, kā arī starp
Austrumeiropu un Centrāleiropu. Otrā grāmatas daļa – "Dzīve (un nāve) Kuldīgā"
– ir mazas Latvijas pilsētiņas tagadnes un pagātnes "arheoloģija", kas balstīta
rūpīgā "lauka" pētījumā, kas tapis, autoram strādājot pilsētas lielveikala ēdnīcā un
vecos kapos. Tādējādi Austrumeiropas un Centrāleiropas vēsturiskās apziņas
plūsmai pievienojas vēl viena asinsszeme. Baltija. - Oriģinālnosaukums: История:
Work in Progress.
ISBN 9789934875328.

Angl 821.111-3

Korija, Džeina. Vīrs, kura nav : romāns / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi
Dina Kārkliņa ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. – Rīga
: Kontinents, [2018]. – [Rīga] : PNB Print. , ©2018. – 442 lpp. ; 21 cm. – Vikijas
mīļotais vīrs Deivids reiz solīja viņu mīlēt mūžīgi. Tomēr, kad traģisks negadījums
maina Vikijas dzīvi uz visiem laikiem, Deivids aizbēg ar citu sievieti. Tad Vikija
uzzina, ka bijušais vīrs ir pazudis bez vēsts, un vispirms izjūt atriebīgu prieku. Bet
policija atrod pierādījumus, kas liecina par Deivida nāvi. Un izmeklētāji domā, ka
vainīga ir tieši viņa… – Oriģinālnosaukums: the dead ex.
ISBN 9789984359182.

Zv 821.113.6-3

Lekberga, Kamilla. Ledus bērns : detektīvromāns / Kamilla Lekberga ; tulkojusi
Laura Ozoliņa ; Tatjanas Zubarevas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Eva Jansone. – Rīga : Jumava, 2018. , 2018. – 390, [1] lpp. – (Jumavas
grāmatas – Tava laika patiesā vērtība.). – Mīklaini pazušanas gadījumi liek
saausīties un lauzīt galvu ikvienam. Vietējo iedzīvotāju noslēpumiem atklājoties
citam pēc cita, nākas secināt, ka nekas nav tā, kā pirmajā brīdī šķita… –
Oriģinālnosaukums: The Ice Child. ISBN 9789934202582.

Kr 821.161.1-3

Mariņina, Aleksandra. Jautājuma cena : [kriminālromāns divos sējumos] /
Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. – Rīga : NT Klasika, 2018. – Jelgava
: Jelgavas tipogrāfija. , 2018. – 302, [1] lpp. ; 21 cm. – Programma pret Sistēmu.
Pret visuspēcīgu un caurcaurēm korumpētu Sistēmu, kurā visam ir cena, un
turklāt tā neko nav spējīga novērtēt pa īstam. Vai kaut kas tāds iespējams?

Programma ir pēdējā iespēja ieviest kārtību tiesībsargājošās iestādēs. –
Oriģinālnosaukums: Цена вопроса. Том II. – Teksts latviešu valodā, tulkots no
krievu valodas.
2. sējums.
ISBN 9789934875717.
Angl 821.111-3

Montefjore, Santa. Deverilu sāga : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas
tulkojusi Gunita Mežule ; vāka noformējums Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita
Velde. – Rīga : Kontinents, 2018. – [Silakrogs] : PNB Print. , 2018. – 471, [9] lpp. ;
21 cm. – (Pasaules bestsellers). – Pasauli satricinājusi Otrā pasaules kara dārdoņa,
un nemiers valda arī Deverilu asinīs. Liktenis Deverilus aizvedis uz dažādiem
kontinentiem, bet dzimtas balss nav apslāpējama: vēloties nokārtot rēķinus ar
pagātni un lauzt ģimenes lāstu, viņi atgriežas sākumpunktā: Balinakellijā. –
Oriģinālnosaukums: The Last Secret of the Deverills.
3.grām. Deverilu pēdējais
noslēpums.
ISBN 9789984359199.

K 821.161.1-3

Moreino, Sergejs. Hypnoses : 12 stāsti / Sergejs Moreino ; redaktore Alda Barone
; sastādītāja Vija Laganovska. – [Kubuli, Balvu novads] : Literatūras kombains,
2018. , ©2018. – 162, [2] lpp. ; 14 x 15 cm. – (pierobeža). – Ir iznācis dzejnieka,
atdzejotāja un prozaiķa Sergeja Moreino pirmais stāstu krājums latviski
“Hypnoses”. Vizionāra valoda, alūzijas, reminiscences, atsvešinātība un skaudrs
dzīves tiešums ir tikai pāris epiteti, ar kuriem var raksturot šo augstvērtīgo un
savdabīgo stāstu krājumu. Grāmata iznākusi sērijā “pierobeža”, kas izveidota, lai
parādītu tās literatūras, kas netop nosacītās literārās dzīves centrā, savdabību,
kolorītu un kvalitāti. – 16+. ISBN 9789934826498.

K 821.161.1-3

Peļevins, Viktors. Čapajevs un tukšums : romāns / Viktors Peļevins ; no krievu
valodas tulkojis Emīls Dreiblats ; redaktors Māris Garjānis. - Rīga : Dienas Grāmata,
2018. , 2018. - 399, [1] lpp. - Pats autors grāmatu raksturo šādi: "Tas ir pirmais
darbs pasaules literatūrā, kura darbība notiek pilnīgā tukšumā." Bet kritiķi to
uzskata par "pirmo nopietno dzenbudisma romānu krievu literatūrā". Oriģinālnosaukums: Чапаев и пустота.
ISBN 9789934546662.

DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ
821.161.1-3

Алюшина, Татьяна. Белоснежный роман : роман / Татьяна Алюшина. –
Москва : Эксмо, 2018. , 2018. – 320 с. – (Еще раз про любовь. Романы
Т.Алюшиной и О.Покровской). – В тесном уютном мирке якутской гостиницы
во время разыгравшегося бурана вспыхивает любовь между Настей и
Максимом Вольским. Она — женственная, интеллигентная, из хорошей
московской семьи с традициями, он — герой-вертолетчик, закаленный
жизнью мужчина с внешностью бандита 90-х. Расследуя загадочное
исчезновение одного из постояльцев, они многое узнают друг о друге и
пытаются понять, что будет с их отношениями, когда закончится буран. – 16+.
ISBN 9785040967971.

821.152.1-3

Барри, Себастьян. Бесконечные дни : роман / Себастьян Барри ; перевод с
английского Татьяны Боровиковой. – Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус,
2018. , 2018. – 320 с. – (Большой роман). – Томас, от лица которого идет
повествование, воспевает красоту мира и удивляется ей; изумляется он и
месту человека в мире. Себастьян Барри уравновешивает жестокие
описания резни, голода и битв Гражданской войны поэтической манерой
изложения и всплесками радости – Томас дивится чудесам природы и
бесценному дару жизни…. – 18+. – Oriģinālnosaukums: Days Without End.
ISBN 9785389143210.

821.161.1-3

Варламов, Алексей. Душа моя Павел : роман взросления / Алексей
Варламов. – Москва : АСТ, 2018. , 2018. – 381, [3] c. – (Проза Алексея
Варламова). – 1980 год. Вместо обещанного коммунизма в СССР –
Олимпиада, и никто ни во что не верит. Ни уже – в Советскую власть, ни еще
– в ее крах. Главный герой романа “Душа моя Павел” – исключение. Он –
верит… – 18+. – Лауреат премий “Большая книга”, “Студенческий Букер”. –
Содержит нецензурную брань.
ISBN 9785171076108.

821.161.1-3

Виноградов, Андрей. Наследник : роман / Андрей Виноградов. – Москва :
АСТ, 2018. , 2018. – 736 с. – (Книга для счастья). – Книга “Наследник” не из
тех, что забываешь сразу после прочтения, - это итог долгих раздумий,
зеркальное отражение текущей жизни, роман с художественными
достоинствами, ставящими его в ряд редкостной для нашего времени
литературы. – 18+.
ISBN 9785171073954.

821.161.1-3

Володарская, Ольга. Земля перестанет вращаться : роман / Ольга
Володарская. - Москва : Эксмо, 2018. , 2018. - 320 с. - (Никаких запретных тем!
Остросюжетная проза О. Володарской). - Они вместе росли, Клавдия и
Лариса. Дочки члена правительства СССР — законная и внебрачная. Первой
доставалось все: безоглядная любовь папы, наряды, игрушки, отдых на
лучших курортах. Второй приходилось биться за многое, но прежде всего за
внимание родителя. И он не обижал ее: одевал, обувал, отправлял на море.
Но Лариса понимала, что ей достаются лишь объедки с барского стола...
Зависть прочно поселилась в ней. Лариса пыталась заполучить все
принадлежащее сестре. Но удавалось лишь отбивать у нее некоторых
мужчин. А других — убивать... - 16+.
ISBN 9785040957644.

821.161.1-99

Генис, Александр. Гость : туда и обратно / Александр Генис. – Москва : АСТ,
2018. , 2018. – 477, [3] с. + ил. – (Уроки чтения). – “Гость”, составленный из
лучшей путевой прозы Александра Гениса, продолжает библиотеку его
эссеистики. “В каждой части света я ищу то, чего мне не хватает. На Востоке
— бога или то, что там его заменяет. В Японии — красоту, в Китае —
мудрость, в Индии — слонов, в Израиле — всё сразу. Европа для меня как
была, так и осталась геополитической мечтой, и я приезжаю туда, чтобы
убедиться в том, что она настоящая, а не приснившаяся”, Алекcандр Генис. –
16+.
ISBN 9785171104245.

821.161.1-3

Грин, Ирина. Эффект прозрачных стен : детективный роман / Ирина, Грин. Москва : Эксмо, 2018. , 2018. - 352 с. - (Переплетение чувств). - Бизнесмен
Прохор Тарасов обратился в детективное агентство «Кайрос» и попросил
найти свою настоящую дочь. Няня Неонила вдруг сообщила, что на самом
деле ребенок Тарасовых – ее! Но Прохор присутствовал при родах, и девочка
выросла точной копией его жены! Однако экспертиза подтвердила правоту
няни…Ася устроилась к Тарасовым вместо уволенной Неонилы, чтобы
получать из первоисточника необходимую для расследования информацию.
Помимо служебного, у нее был и личный интерес, в котором она даже себе
не признавалась…. - 16+.
ISBN 9785040956869.

821.161.1-3

Гришковец, Евгений. Театр отчаяния. Отчаянный театр : мемуарный роман
/ Евгений Гришковец. - Москва : КоЛибри ; Азбука-Аттикус, 2018. , 2018. - 912
c. - Эта объёмная книга написана как биографическая история, но главным
героем романа является не человек, или не столько человек, как призвание,

движущее и ведущее человека к непонятой человеку цели. - 18+. - Содержит
нецензурную брань.
ISBN 9785389147621.
821.161.1-3

Кантор, Максим. Азарт : роман / Максим Кантор. - Москва : АСТ, 2017. , 2017.
- 320 с. - Молодой андеграундный художник, после развала Советского
Союза становится востребованным в Европе. Среди прочих предложений он
получает и такое – пожить в Амстердаме на яхте в своеобразной творческой
коммуне. Ничто не предвещало, что приглашение провести время на море в
компании людей искусства приведет героя к размышлениям о глобальных
вопросах, а роман, начинавшийся как остроумный рассказ о бытовых
неудобствах, превратится в мощную в притчу о строительстве ковчега и о
месте человека в этом мире. - 16+.
ISBN 9785171021764.

821.161.1-3

Кобрин, Кирилл. История: Work in Progress / Кирилл Кобрин ; редактор
Александр Заполь ; дизайнер Tom Mrazauskas. – [Rīga] : Orbīta, 2018. –
[Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 106, [3] lpp. ; 19 cm. – (Библиотека
“Орбиты”). - «История: Work in Progress» — попытка создать новый тип
историописания, не «исторической прозы», не «историографии». «История»
представляет собой своего рода «поток сознания». Автор определяет
«Историю. Work in Progress» как свою итоговую вещь, которая имеет уже
определенное начало (первая фраза), но закончится только с его смертью.
Финал открыт, что дает возможность публиковать фрагменты проекта;
именно поэтому подзаголовок «Истории» — «Work in Progress».
ISBN
9789934875342.

821.161.1-94

Леонов, Евгений. Письма сыну / Евгений Леонов. – Москва : АСТ, 2018. ,
2018. – 288 с. : фотографии. – (Контур времени). – Роли Евгения Леонова в
театре и кино: [269]. – [286]. с. – Прочитав его “Письма сыну”, искрящие
юмором, добротой, сердечностью и в то же время довольно серьезные,
можно не только “послушать” мудрого человека, но и понять, как нужно
воспитывать детей, чтобы они выросли достойными людьми. – 12+.
ISBN
9785171072001.

821.161.1-3

Литвиновы, Анна и Сергей. Свадьбы не будет : роман / Анна и Сергей
Литвиновы. – Москва : Эксмо, 2018. , 2018. – 320 с. – Наконец-то Надя
Митрофанова дождалась – любимый Дима сделал ей предложение! И сразу
же новоиспеченных жениха и невесту пригласили в реалити-шоу “Свадьба
навылет”… – 16+. – Знаменитый тандем российского детектива.
ISBN
9785040963423.

821.161.1-3

Маринина, Александра. Горький квест : роман в 3 томах / Александра
Маринина. – Москва : Эксмо, 2018. , 2018. – 384 с. – (Больше чем детектив.
Новое оформление). – Один из самых необычных романов Александры
Марининой. При подготовке к его написанию автор организовал фокусгруппы, состоящие из молодых людей, никогда не живших в СССР. Цель:
понять, как бы они поступили в той или иной ситуации, если бы на дворе
были 70-е годы прошлого столетия. – 16+.
Том 1.
ISBN
9785040969937.

821.161.1-3

Маринина, Александра. Горький квест : роман в 3 томах / Александра
Маринина. – Москва : Эксмо, 2018. , 2018. – 384 с. – (Больше чем детектив.
Новое оформление). – 16+. В романе Александры Марининой «Горький
квест» рассказана история группы людей, которые согласились принять
участие в эксперименте – пожить в доме, выполненном полностью в

стилистике семидесятых Никаких смартфонов и интернета, современной
литературы и телевидения Для одних такая возможность – настоящая мечта,
позволившая перенестись в эпоху, когда «трава была зеленее, деревья –
выше, а мороженое – вкуснее» Для других – невыносимая пытка Но для
каждого из участников это все-таки нечто новое И какими могут оказаться
последствия такого эксперимента, сложно представить даже самим
организаторам.
Том 2.
ISBN 9785040969975.
821.161.1-3

Маринина, Александра. Горький квест : роман в 3 томах / Александра
Маринина. – Москва : Эксмо, 2018. , 2018. – 384 с. – (Больше чем детектив.
Новое оформление). – Странная игра продолжается. Шестеро парней и
девушек поселились в многоэтажном доме и проходят специальный квест –
пытаются жить по законам СССР семидесятых годов. Каждый участник живет
с куратором, который контролирует действия подопечного. Также квестеры
периодически
проходят
психологические
тестирования,
читают
определенные художественные произведения и даже стоят в очереди за
курами и колбасой. Все герои постепенно начинают осознавать особенность
ушедших времен… – 16+.
Том 3.
ISBN 9785040971466.

821.161.1-3

Метлицкая, Мария. И все мы будем счастливы : проза / Мария Метлицкая.
– Москва : Эксмо, 2018. , 2018. – 352 с. – (Женские судьбы. Уютная проза
Марии Метлицкой). – Кира приехала в родной город, где прошли самые
счастливые и самые несчастные ее годы. Счастливые – потому что здесь она
встретила своего Мишку. Несчастные – потому что из этого города им
пришлось
бежать:
от
неустроенности,
нищеты,
унизительной
невозможности жить так, как хочется. Москва стала совсем другой, да и
Кирина жизнь изменилась. Главное – она потеряла Мишку. И теперь ей
казалось, что жизнь остановилась, что счастья не будет никогда. Нет
человека, ради которого стоит просыпаться по утрам. Но жизнь не прощает
уныния. Она как будто говорит: оглянись. Наверняка есть тот, кто в тебе
нуждается. И в этом городе, полном воспоминаний, Кира снова нашла свое
счастье. Потому что к хорошим людям оно всегда приходит. Иначе и быть не
может. – 16+.
ISBN 9785040965120.

821.161.1-3

Молчанов, Александр. Сценарист : роман / Александр Молчанов. – Москва
: Эксмо, 2018. , 2018. – 320 с. – (Русский нуар. Криминальные романы А.
Молчанова). – Наступил новый век — и настала новая эра в жизни молодого
писателя. После успешного издания книги он переехал в Москву, но удача
капризна и непостоянна, и ему, чтобы удержаться на плаву, приходится
осваивать работу сценариста. Только кем бы он ни был — газетчиком,
писателем или сценаристом, — прошлое следует за ним неотступно… –
18+.
ISBN 9785040966721.

821.161.1-3

Моторов, Алексей. Преступление доктора Паровозова : рассказ / Алексей
Моторов. – Москва : АСТ ; CORPUS, 2018. , 2018. – 544 c. – В “Преступлении
доктора Паровозова” Моторов продолжает рассказ о своей жизни. Его
студенческие годы пришлись на бурные и голодные девяностые. Кем он
только не работал, учась в мединституте, прежде чем стать врачом в 1-й
Градской! Остроумно и увлекательно он описывает безумные больничные
будни, смешные и драматические случаи из своей практики, детство в
пионерлагерях конца семидесятых и октябрьский путч 93-го, когда ему,

врачу-урологу, пришлось оперировать необычных пациентов. – 18+. –
Содержит нецензурную брань.
ISBN 9785171099220
821.161.1-3

Островская, Екатерина. Прощание на поцелуевом мосту : роман / Екатерина
Островская. – Москва : Эксмо, 2018. , 2018. – 320 с. – (Татьяна Устинова
рекомендует). – Убийство известного политика Дмитрия Захаровича
Иноземцева потрясло город и поставило множество вопросов. Кто
опубликовал новость о его смерти в социальной сети буквально в момент
преступления? Почему свидетелей по делу отпускают и позволяют им
скрыться? Что за девушка провела с Иноземцевым вечер перед убийством?
Владелица детективного агентства Вера Бережная, которой Иноземцев
назначил встречу незадолго до гибели, оказалась вовлечена в большую
политическую игру. Она должна выяснить, кому была выгодна смерть
Иноземцева и какое отношение это имеет к ней самой…. – 16+.
ISBN
9785040953066.

821.161.1-3

Перова, Евгения. Нет рецепта для любви : проза / Евгения Перова. - Москва
: Эксмо, 2018. , 2018. - 416 с. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой).
- Молодой человек просыпается в чужой квартире, знакомится с хозяйкой и
ее подругами, в одну из которых – Олесю – влюбляется. Он ничего не помнит
о себе, но, к счастью, через сутки память о прошлой жизни возвращается.
Артем вспоминает все, что с ним происходило в последние дни. Но может
ли иметь значение прошлое, если в этом прошлом нет девушки, без которой
он теперь не мыслит своей жизни? Олеся… Нежная, беззащитная, похожая
на журавлика. Олеся… птица со сломанным крылом…. - 16+.
ISBN
9785040953448.

821.161.1-3

Платова, Виктория. Ловушка для птиц : проза / Виктория Платова. – Москва
: Эксмо, 2018. , 2018. – 384 с. – (Мистический реализм Виктории Платовой). –
Холодный Петербург. Унылый скрип автобусных дверей. Сорок две
остановки. Пассажиры входят и выходят. Ритмичный и бесконечный
круговорот. И никому нет дела до девушки, которая сидит на заднем
сидении, прислонившись к окну. Она неподвижна. Она мертва… –
16+.
ISBN 9785040974566.

821.161.1-3

Рой, Олег. Зов дельфина : роман / Олег Рой. – Москва : Эксмо, 2018. , 2018.
– 256 с. – (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). – Лера работает
врачом. Она обожает свою профессию и полностью отдается любимому
делу, облегчая страдания детей. Только вот на личную жизнь у Леры
совершенно нет времени… И вдруг судьба сводит ее с Максимом –
нетипичным программистом, который увлекается защитой природы. После
пары свиданий Лера понимает, что Макс, скорее всего, – герой не ее романа.
Да, она уже успела влюбиться, но слишком уж разные у них интересы и
взгляды на жизнь… – 16+
ISBN 9785040961368.

821.161.1-3

Сенчин, Роман. Дождь в Париже : роман / Роман Сенчин. – Москва : АСТ,
2018. , 2018. – 416 с. – (Новая русская классика). – Герой романа «Дождь в
Париже» сорокалетний Андрей Топкин прилетел в столицу Франции с
надеждой вырваться из черной полосы неудач и унылой повседневности. Но
чужой город даже не собирается дарить ему новую жизнь. День за днем
Топкин просиживает в номере, пьет, думает о прошлом, о разъехавшихся по
миру друзьях и родственниках, о себе и своей родине. А за окном – серый

пейзаж, который не меняется. В Париже все время идет дождь…. – 16+. –
Лауреат премий “Большая книга”, “Ясная поляна”.
ISBN 9785171076085.
821.161.1-3

Соболева, Лариса. Наследник из Сиама : роман / Лариса Соболева. – Москва
: АСТ, 2018. , 2018. – 352 с. – (Детектив по новым правилам). – Три отца,
живших в разных эпохах, судьбы их детей, ошибки и раскаяние, ненависть и
обиды, долг и ответственность, алчность и мстительность – об этом роман
“Наследник из Сиама”. И все надеялись решить свои проблемы за счет
наследства – законного и незаконного. – 16+.
ISBN 9785171111472.

821.161.1-3

Служитель, Григорий. Дни Савелия : роман / Григорий Служитель. – Москва
: АСТ, 2018. , 2018. – 380, [4] с. – (Классное чтение). – Это роман о котах и
людях, о чувствах и переживаниях, о светлых эмоциях и грусти. В книге автор
буквально перевоплотился в кота Савелия, сумел описать все те чувства,
которые присущи маленькому пушистому животному с далеко не самой
простой судьбой. – 16+.
ISBN 9785171091583.

821.161.1-3

Трауб, Маша. Любовь со странностями и без : рассказы / Маша Трауб. –
Москва : Эксмо, 2018. , 2018. – 288 с. – (Проза Маши Трауб). – Любовь – это
всегда пелена на глазах. Совсем тонкая, как шелк. Но мне казалось, что
мешковина или брезент лучше защищают чувства. Чтобы не видеть и не
слышать ничего вокруг, кроме себя и того состояния, которое принято
называть любовью. – 16+.
ISBN 9785040965182.

821.161.1-3

Устинова, Татьяна. Звезды и Лисы : роман / Татьяна Витальевна Устинова. Москва : Эксмо, 2018. , 2018. - 320 с. - (Татьяна Устинова. Первая среди
лучших). - Знаменитый репер ПараDon'tOzz, в миру Сандро Галицкий,
купается в славе и деньгах. Журналисты и поклонницы не дают ему проходу.
Его брат немного посмеивается над ним, но какая разница, что думает брат,
начальник отделения в обыкновенном НИИ?. - 16+.
ISBN 9785040969364.

Angl 821.111-3

Фортин, Сью. Девушка, которая лгала : роман / Сью Фортин ; перевод с
английского С.Соколова. – Москва : АСТ, 2018. , 2018. – 352 с. –
(Психологический триллер). – Когда-то Эрин и Ройшн были лучшими
подругами… Пока не потеряли близкого человека, которого любили больше
всего на свете. И пока Эрин не уехала из родного городка Россуэй, чтобы
скрыть подробности той трагической ночи. Но все тайное рано или поздно
становится явным… – 16+. – Oriģinālnosaukums: The Girl Who Lied.
ISBN
9785171062699.

821.161.1-3

Шаров, Владимир. Царство Агамемнона : роман / Владимир Шаров. Москва : АСТ, 2018. , 2018. - 669, [3] c. - (Большая проза). - Герой-рассказчик
Глеб занимается подготовкой к изданию сочинений Николая Жестовского —
философ и монах, он провел много лет в лагерях и описал свою жизнь в
рукописи, сгинувшей на Лубянке. Глеб получает доступ к архивам НКВД-КГБ
и одновременно возможность многочасовых бесед с его дочерью. Судьба
Жестовского и история его семьи становится основой повествования…. - 18+.
- Содержит нецензурную брань.
ISBN 9785171094546.

821.161.1-3

Шейл, Рута. Вещные истины : роман / Рута Шейл. - Москва : АСТ, 2018. , 2018.
- 416 с. - (Мистические истории Руты Шейл). - "Вещные истины" Руты Шейл атмосферная мистическая история, в которой прошлое переплетается с
настоящим настолько тесно, что само понятие времени утрачивает
привычный смысл. В мире магии знаков и символов, где любая судьба

может оказаться переписанной, особенно важно остаться верным памяти
предков и их подвигу во имя всего человечества, не потерять себя и найти в
себе силы противостоять тому, что не должно свершиться, даже если взамен
придется отдать собственную жизнь. - 16+.
ISBN 9785171092900.
821.161.1-3

Юзефович, Леонид. Маяк на Хийумаа : рассказы / Леонид Юзефович. –
Москва : АСТ, 2018. , 2018. – 314, [6] с. – (Проза Леонида Юзефовича). – В
книге «Маяк на Хийумаа» собраны рассказы разных лет, в том числе
связанные с многолетними историческими изысканиями автора. Он
встречается с внуком погибшего в Монголии белого полковника Казагранди,
говорит об Унгерне с его немецкими родственниками, кормит супом
бывшего латышского стрелка, расследует запутанный сюжет о любви
унгерновского офицера к спасенной им от расстрела еврейке. Тени давно
умерших людей приходят в нашу жизнь, и у каждой истории из прошлого
есть продолжение в современности. – 16+. – Лауреат премий “Большая
книга”, “Национальный бестселлер”.
ISBN 9785171080280.

821.161.1-3

Яковлева, Юлия. Небо в алмазах : проза / Юлия Яковлева. - Москва : Эксмо,
2018. , 2018. - 320 с. - (Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой).
- Страна Советов живет все лучше, все веселее - хотя бы в образах
пропаганды. Снимается первая советская комедия. Пишутся бравурные
марши, ставятся жизнеутверждающие оперетты. А в Ленинграде тем
временем убита актриса... - 16+.
ISBN 9785040968862.

DOKUMENTĀLĀS FILMAS
791.4

Geka, Dzintra. Agapitova un Izglābtie [videoieraksts] : dokumentālā filma /
režisore Dzintra Geka ; scenārija autors Ēriks Lanss ; mūzika: Pēteris Vasks. - [Rīga]
: Studija SB, 2009. - 1 DVD (57 min) : skaņa, krēsa ; 12 cm. - DVD.

791.4

Geka, Dzintra. Amats Nr.1 : Valsts Prezidents [videoieraksts] : dokumentālā filma
/ režisore Dzintra Geka ; scenārijs: Ēriks Lanss. – [Rīga] : Studija SB, 2004. – 1 DVD
(54 min) : skaņa, krāsa ; 12 cm. – DVD.

791.4

Geka, Dzintra. Bērnības zeme Sibīrija [videoieraksts] : dokumentālā filma / rež.,
prod. Dzintra Geka ; operators Aivars Lubānietis ; teksts Gundega Repše ;
videoinž.: Jānis Kazulis, Edgars Dzenis ; mūz.: Pēteris Vasks, Arvo Perts, grupa
“Splin” ; rež. Asistente Baiba Ārenta. – [Rīga] : Studija SB, 2013. – 1 DVD. –
Dokumentālā filma „Bērnības zeme Sibīrija” turpina filmu sēriju par 1941.gada
izsūtījumu. 14.jūnija izsūtītie bērni, nu jau cienījamā vecumā, grib aizbraukt uz
savām bērnības vietām Sibīrijā. Tur bija aukstums un bads, zuduši tuvinieki, bet tā
ir viņu vienīgā bērnība, kurā bija saule un sniegs, draugi un cilvēki, kuri palīdzēja
izdzīvot. Kā tur izskatās tagad, vai kāds vēl viņus atceras? Filma sižets veidojas no
diviem braucieniem uz Sibīriju pa Tomskas un Krasnojarskas apgabaliem. Filmas
epizodēs redzēsim sešus likteņstāstus.

791.4

Geka, Dzintra. Gvido Zvaigzne [videoieraksts] : dokumentālā filma / autors Agris
Redovičs ; režisore un producente Dzintra Geka. – [Rīga] : Studija SB, 2011. – 1
DVD (42 min) : skaņa, krāsa ; 12 cm. – DVD, PAL. – Kino operatora Gvido Zvaigznes
dzīve aprāvās ceļa sākumā. Taču viņa dzīves notikumu un vērtību ķēde ir
uzskatāms paaudzes centienu modelis. Filma par viņu ir filma par viņa laiku.
Ģimenes locekļu, skolas un darba biedru atmiņas, filmas un kino dokumenti

savijas emocionāli spraigā stāstā par savas būtības meklējumiem, mīlestību, laika
izjūtu un aizrautību.
791.4

Geka, Dzintra. Kur palika tēvi? [videoieraksts] / režisore un producente Dzintra
Geka ; scenārija autors Ēriks Lanss. – [Rīga] : Studija SB, c2014. – 1 DVD : skaņa,
krās. ; 12 cm. – 1941.gadā uz Sibīriju aizvestie bērni savus tēvus nav redzējuši.
Drezīna brauc pa aizaugušo dzelzceļu.Divpadsmit brauciena dalībnieki 70 gadus ir
domājuši, ka gribētu nokļūt vietās, no kurienes tēvi neatgriezās. Filmas tēli ir
skarbā daba, sasprindzinājums cilvēku sejās, foto kolāžas, īsi atmiņu mirkļi,
braucieni pa Soļikamskas un Vjatlaga nometņu paliekām…

791.4

Geka, Dzintra. Latvijas okupācija (1917.-1953. gadi Latvijā) [videoieraksts] :
dokumentāla videofilma / Dzintra Geka ; aut. Andris Kolbergs. – [B.v.] : Latviešu
fonds, 2001. – 1 DVD (53 min) : skaņa, krāsa ; 12 cm.

791.4

Geka, Dzintra. Maršruts: Ķekava – Omskas apgabals 1949 [videoieraksts] :
dokumentālā filma / Dzintra Geka ; scenārijs Ēriks Lanss. – [Rīga] : Studija SB, 2012.
– 1 DVD : skaņa, krāsa ; 12 cm.

791.4

Geka, Dzintra. Piemini Sibīriju [videoieraksts] : dokumentālā videofilma / Dzintra
Geka. – [Rīga] : Studija SB ; Dzintra Geka, c2010. – 1 DVD (054) : skaņa, krās. ; 12
cm. – DVD video. – Filma veido emocionāli, tēlaini un vēsturiski izzinošu 1941.
gada 14. jūnijā uz Sibīriju aizvesto bērnu atmiņu stāstu. Cilvēku ciešanas pretstatā
skaistajām Sibīrijas dabas ainavām.

791.4

Geka, Dzintra. "600 stāsti...mums tas bija jāizstāsta" [videoieraksts] :
dokumentāla videofilma / režisore Dzintra Geka ; operators Aivars Lubānietis ;
montāžas režisors Armands Zvirbulis ; videoinženieris Edgars Lūsiņš. - Rīga :
Studija SB, 2007. - 1 DVD. - Dokumentāla filma par bērniem, kurus izveda uz
Sibīriju, un viņu likteņiem.

791.4

Geka, Dzintra. Sibīrijas bilance [videoieraksts] : dokumentālā filma / Dzintra
Geka. – [Rīga] : Studija SB ; Dzintra Geka, c2011. – 1 DVD (54 min.) : skaņa, krās. ;
12 cm. – DVD video. – 1946. gadā pēc izsūtīto bērnu Latvijā palikušo radinieku
lūgumiem notika bāreņu un pusbāreņu pārvešana no Sibīrijas nometinājuma
vietām uz Latviju. Vairāk kā 1500 bērnu tika nodoti audzināšanai radinieku
ģimenēs vai Latvijas bērnu namos. Tomēr daudzi no viņiem vēlākajois gados tika
aizturēti u nosūtīti atpakāl uz iepriekšējām nometinājuma vietām…

791.4

Geka, Dzintra. Sibīrijas dienasgrāmatas [videoieraksts] : Mums tas jāizstāsta :
dokumentāla videofilma / režisore Dzintra Geka. – Rīga : SB studija, 2003. – 1 DVD
: skaņa, krāsa ; 12 cm. – DVD. – Dokumentāli vēsturisks stāstījums par 1941. gadā
izsūtīto b;ernu likteņiem. Tikai katrs desmitais ir izdzīvojis un var liecināt.
1.
un 2. sērija.

791.4

Geka, Dzintra. Sibīrijas dienasgrāmatas [videoieraksts] : Mums tas jāizstāsta :
dokumentāla videofilma / režisore Dzintra Geka. – Rīga : SB studija, 2003. – 1 DVD
: skaņa, krāsa ; 12 cm. – DVD. – Dokumentāli vēsturisks stāstījums par 1941. gadā
izsūtīto b;ernu likteņiem. Tikai katrs desmitais ir izdzīvojis un var liecināt.
3. un 4.sērija.

791.4

Geka, Dzintra. Stacija Latvieši 1937 [videoieraksts] = Станция Латыши :
dokumentālā filma / Dzintra Geka ; scenārija aut. Ēriks Lanss. – [Rīga] : Studija SB,

2011. – 1 DVD (59 min) : skaņa, krāsa ; 12 cm. – DVD. – Runā latviešu un krievu
val. – Uz apvāka anot. Latviešu val. . – Filmā izmantotas Sibīrijas latviešu dziesmas.
791.4

Geka, Dzintra. Sveiciens no Sibīrijas [videoieraksts] : dokumentāla filma / režisore
un producente Dzintra Geka ; scenārija autors Ēriks Lanss. – [Rīga] : Studija SB,
c2004. – 1 DVD : skaņa, krās. ; 12 cm. – Cilvēki, kuri bērna vecumā vardarbīgi
aizvesti uz Sibīriju 1941.gada un 1949.gada deportācijās un dažādu iemeslu dēļ
nav atgriezušies. Ir pagājuši daudzi gadi, sapnis par Dzimteni ir beidzies. – Latviešu
valodā.

791.4

Geka, Dzintra. Tēvi tur [videoieraksts] / režisore un producente Dzintra Geka ;
scenārija autors Ēriks Lanss. - [Rīga] : Studija SB, c2016. - 1 DVD : skaņa, krās. ; 12
cm. - Filmā “Tēvi Tur” parādīti PSRS Gulaga nometnēs izdzīvojušo likteņi. Filma
vēsta par laika posmu no 1940.gada, kad tika okupēta Latvija, līdz 1991.gada
barikāžu laikam un mūsdienām.

791.4

Geka, Dzintra. ... un Igarka, Cerība un Taurenis [videoieraksts] : Nadježda Āriņš
un Anatolijs Taurenis Dzintras Gekas dokumentālajā filmā. / Dzintra Geka ;
scenārija autors: Ēriks Lanss ; mūzika: Pēteris Vasks ; jperators: Aivars Lubānietis.
- [Rīga] : Studija SB, 2008. - 1 DVD (53 min.) : skaņa, krāsa ; 12 cm. - DVD. - Filmas
galvenā varone Nadežda ir represētā, kas atgriezusies Latvijā. Viņa piedzima
izsūtījumā, tālu ziemeļos. Viņas vecāki satikās un iemīlējās, jau būdami ieslodzītie.
2007. gada rudenī Nadežda kopā ar filmēšanas grupu devās uz Igarku, lai
izstaigātu savas jaunības takas un satiktu bērnības draugu Anatoliju Taureni, kurš
palicis tālajā ziemeļu pilsētā...

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

