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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS
004

The Eighth IEEE International Conference on intelligent Computing and
information Systems, ICICIS 2017 : conference program & abstracts / editors
Mohammed I. Roushdy, Howida Shedeed, Nagwa Bader. - Cairo : Faculty of
computer and information Sciences, (FCIS) Ain Shams University, 2017. - 63
pages : illustrations, photos.
Saturā: Technological solution for developing sustainable Cooperation
between Adult Education Institutions and Enterprises / Sarma Cakula.
Informācijas tehnoloģija. Datorzinātne.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA. ĒTIKA
159.94

Berndta, Kristina. Dzīvesspēks. Psihiskā pretspēka noslēpums : kur rast spēku
pretoties stresam, depresijai un izdegšanai / Kristina Berndta ; no vācu valodas

tulkojusi Renāte Siliņa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava,
2019. - 264 lpp.
ISBN 9789934203336.
159.94

Heigs, Mets. Piezīmes par nervozu planētu / Mets Heigs ; no angļu valodas
tulkojusi Karīna Tillberga ; tulkojuma redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 287, [1] lpp. ; 21 cm. Mierīgs, laimīgs, sveiks un vesels. Vai 21. gadsimta satīklotais cilvēks tāds var
būt? Pasaule jauc mums prātu. Stress un trauksme pieaug. Drudžaini steidzīga
planēta rada steidzīgi drudžainas dzīves. Informatīvā telpa rosina uztraukties par
pilnīgi visu - sākot ar pasaules politiku un beidzot ar slavenību pēcpusēm. Mēs
nepārtraukti komunicējam, taču jūtamies arvien vientuļāki. Vairākus gadus cietis
no trauksmes un panikas lēkmēm, Mets Heigs sāka pētīt sakarības starp savām
izjūtām un apkārtējo pasauli. Grāmatā autors rāda, kā pasaule pārņem mūsu
prātu un kā varam sevi rehumanizēt šajā trauksmes laikmetā. Viņš piedāvā
pārbaudītus risinājumus par to, kā sakārtot attiecības ar miegu, veselību,
lielveikaliem, viedtelefoniem, sociālajiem medijiem, atkarībām un to, kā
satīklotajam pasaules pilsonim vispār dzīvot. "Piezīmes par nervozu planētu" ir
iedvesmas avots kvalitatīvākai laika pavadīšanai šīs nervozās planētas.
ISBN 9789934080593.

159.92

Plotkins, Bils. Dvēseles mākslas : dabas un cilvēka psihes noslēpumi / Bils
Plotkins ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; no angļu valodas atdzejojusi
Lauma Terēze Lapa ; no vācu un spāņu valodas atdzejojis Kārlis Vērdiņš ;
redaktores: Ita Ankoriņa, Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 414 lpp. - Dzīļu psihologs B. Plotkins
jau gandrīz 40 gadus vada ceļojumus uz neskartām vietām dabā. Šīs vietas ir ne
vien ārējas, bet arī iekšējas – ikviena cilvēka dvēseles pirmatnējie dziļumi.
Nokāpšanu tajos viņš dēvē par "soulcraft" jeb dvēseles mākslām. Šī grāmata ir
mūsdienīga "nokāpšanas rokasgrāmata". Teorētisku pārspriedumu vietā
grāmata sniedz praktiskas norādes, kā apgūt mūs mainošus vingrinājumus un
prakses. Autors ir viens no labākajiem pavadoņiem biedējošajā un skaistajā
cilvēktapšanas jeb iniciācijas ceļā. - Oriģinālnosaukums: Soulcraft. - Ziņas par
autoru: [413.] lpp. . - Grāmatā izmantoti arī Erika Ādamsona, Valda Bisenieka,
Friča Dziesmas un Raiņa Remasa atdzejojumi (sk. Piezīmes 377.-386. lpp.).
ISBN 9789934081750.

159.92

Repule, Iluta. Atbrīvošanās : teorija un vingrinājumi, lai justos labi, katru dienu /
Iluta Repule ; redaktore Aurika Lībiete. - [Rīga] : [Iluta Repule], [2019]. - 215, [1]
lpp. : portrets ; 22 cm. - Grāmata ir veltīta praktiskiem uzdevumiem, kuri
palīdzēs justies arvien labāk un labāk. Izdevums ietver informāciju, ar kuru
autore dalās savas skolas kursos. Galvenokārt grāmata sastāv no dažādām
tehnikām, kuras palīdz atrast atbildi uz jautājumu "Ko darīt?". Grāmatas mērķis
ir sniegt padomus emocionālā stāvokļa uzturēšanai jums komfortablā stāvoklī.
Šo grāmatu varētu arī nosaukt par "psihiskās veselības aptieciņu", kurā "zāles" ir
dažādas tehnikas un instrumenti darbam ar diskomforta sajutām.
Otrā grāmata.
ISBN 9789934197840.

179.1

Iggers, Jeremy. Good News, Bad News : Journalism Ethics and the Public
Interest / Jeremy Iggers. - Boulder : Westview Press, 1999. - xii, 179 p. - Offering
a critique of traditional assumptions about the way in which journalists should
go about the business of obtaining the news, this book challenges the dogmas of
objectivity, neutrality and delivery of information that have shaped American

journalism for the last 100 years.
Contents: Introduction ; How Journalists Talk About Ethics ; Talking in
Code(s): The Foundations of Journalism Ethics ; Contemporary Ethical Concepts
in Historical Context ; Journalism Since Cooke: The Corporate Cultural
Revolution ; Objectivitys Legacy ; The Myth of Neutrality and the Ideology of
Information ; Toward a Pragmatist Ethical Theory for Journalism ; Toward a
Public Journalism.
ISBN 0813329523.
Žurnālistikas ētika.
17

Vaughn, Lewis. Doing Ethics : moral reasoning and contemporary issues / Lewis
Vaughn. - Fourth Edition. - New York : W. W. Norton & Company, independent
and employee-owned, 2016. - xviii, 702 pages ; 24 cm. - Includes bibliographical
references and index. - The most accessible introduction to ethical theory, moral
reasoning, and contemporary ethical issues-now shorter and more focused, and
still the best value.
Contents: Fundamentals : Ethics and the Examined Life ; Subjectivism,
Relativism, and Emotivism ; Moral Reasoning : Evaluating Moral Arguments ;
Part 3: Theories of Morality : Chapter 4. The Power of Moral Theories ;
Consequentialist Theories: Maximize the Good ; Nonconsequentialist Theories:
Do Your Duty ; Virtue Ethics: Be a Good Person ; Ethical Issues : Abortion ;
Altering Genes and Cloning Humans ; Euthanasia and Physician-Assisted Suicide ;
Capital Punishment ; Drug Use, Harm, and Personal Liberty ; Sexual Morality ;
Same-Sex Marriage ; Environmental Ethics ; Animal Rights ; Political Violence:
War, Terrorism, and Torture ; Equality and Affirmative Action ; Global Economic
Justice.
ISBN 9780393265415.
Ētika.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIĀLĀ KOMUNIKĀCIJA. KOMUNIKĀCIJAS SOCIOLOĢIJA
316.774

From Voice to Influence : understanding citizenship in a digital age / edited by
Danielle Allen and Jennifer S. Light. - Chicago : The University of Chicago Press ;
London, 2015. - ix, 379 pages : illustrations ; 23 cm. - Includes bibliographical
references (pages [327]-361) and index.
Contents: Introduction / Danielle Allen and Jennifer S. Light. Toward
participatory politics. Putting our conversation in context: youth, old media, and
political participation 1800-1971 / Jennifer S. Light. Youth, new media, and the
rise of participatory politics / Joseph Kahne, Ellen Middaugh, and Danielle Allen.
Participation up close: case studies. Impure dissent: hip hop and the political
ethics of marginalized black urban youth / Tommie Shelby. "Undocumented,
unafraid, and unapologetic": DREAM activists, immigrant politics, and the
queering of democracy / Cristina Beltrán. The dangers of transparent friends:
crossing the public and intimate spheres / Wendy Chun. Participation out far:
concepts and mechanisms. Cute cats to the rescue? participatory media and
political expression / Ethan Zuckerman. Viral engagement: fast, cheap, and
broad, but good for democracy? / Archon Fung and Jennifer Shkabatur.
Reconceiving public spheres: the flow dynamics model / Danielle Allen.
Participatory vistas. Pursuing cognitive democracy / Henry Farrell and Cosma
Rohilla Shalizi. Reclaiming disinterestedness for the digital era / Howard
Gardner. Achieving rooted cosmopolitanism in a digital age / Angel Parham and

Danielle Allen. Acting politically in a digital age / Noëlle McCafee. Conclusion /
Danielle Allen and Jennifer S. Light.
ISBN 9780226262260.
Digitālie mediji - Amerikas Savienotās Valstis - Politiskie aspekti. Politiskā
līdzdalība - Amerikas Savienotās Valstis. Sociālie mediji. Jaunieši.
316.774

The Networked Young Citizen : Social Media, Political Participation and Civic
Engagement / edited by Brian D. Loader, Ariadne Vromen, Michael A. Xenos. New York : Routledge, 2014. - xv, 212 p. - (Routledge Studies in Global
Information, Politics and Society).
Contents: 1. Introduction: The Networked Young Citizen: Social Media,
Political Participation and Civic Engagement / Brian D. Loader, Ariadne Vromen
and Michael Xenos. PART I: Political Culture, Socialization and Social Media
Adoption. 2. The Great Equalizer? Patterns of Social Media Use and Youth
Political Engagement / Michael Xenos, Ariadne Vromen and Brian D. Loader. 3.
Spaces for Public Orientation? Longitudinal Effects of Internet Use in
Adolescence / Mats Ekström, Tobias Olsson, and Adam Shehata. 4. Political
Influence across Generations: Partisanship and Candidate Evaluations in the
2008 election / Emily Vraga, Leticia Bode, Jung Hwan Yang, Stephanie Edgerly,
Kjerstin Thorson, Chris Wells, and Dhavan V. Shah. 5. Young citizens and the fine
art of disengaging online / Kjerstin Thorson. PART II: Civics and Citizenship
Education. 6. Australian reflections on learning to be citizens in and with the
social web / Suzanne Mellor. 7. Perceptions of students and teachers in England
about how social media are used (and how they could be used) in schools and
elsewhere / Ian Davies and Edda Sant. PART III: Agency, Mobilization and the
Voice of the Young Citizen. 8. "The Outraged Young": Young Europeans, Civic
Engagement and the Social Media in a Time of Crisis / James Sloam. 9. The
Contribution of Websites and Blogs to the Students’ Protest Communication
Tactics during the 2010 UK University Occupations / Yannis Theocharis.
ISBN 9781138781146.
Sociālie mediji - Politiskie aspekti. Tiešsaistes sociālie tīkli - Politiskie aspekti.
Jauni pieaugušie. Jaunieši. Internets - Politiskie aspekti. Politiskā līdzdalība.
Politiskā socializēšanās.

316.774

The SAGE Handbook of Social Media / edited by Jean Burgess, Alice Marwick,
Thomas Poell. - Paperback Edition. - Los Angeles : Sage, 2019. - xxi, 639 pages :
illustrations. - This highly international handbook addresses the most significant
research themes, methodological approaches and debates about social media.
Leading scholars provide a range of disciplinary perspectives.
Contents: Introduction / Jean Burgess, Alice Marwick and Thomas Poell.
Part One: Histories and Pre-Histories. 1. Pushing Back: Social Media as an
Evolutionary Phenomenon / John Hartley. 2. Early Social Computing: The Rise
and Fall of the BBS Scene (1977 - 1995) / Aaron Delwiche. 3. Alternative
Histories of Social Media in Japan and China / Mark McLelland, Haiqing Yu, and
Gerard Goggin. 4. From Hypertext to Hype and Back Again: Exploring the Roots
of Social Media in Early Web Culture / Michael Stevenson. Part Two: Approaches
and Methods. 5. Digital Methods for Cross-platform Analysis / Richard Rogers. 6.
A Computational Analysis of Social Media Scholarship / Jeremy Foote, Aaron
Shaw and Benjamin Mako Hill. 7. Digital Discourse: Locating Language in
New/Social Media / Crispin Thurlow. 8. Ontology / Nick Couldry and Jannis
Kallinikos. 9. Analysing Social Media Images / Simon Faulkner, Farida Vis and
Francesco D'Orazio. 10. Ethnography / Jolynna Sinanan and Tom McDonald. 11.
Web History and Social Media / Niels Brugger. 12. The Incomplete Political

Economy of Social Media / Siva Vaidhyanathan. Part Three: Platforms,
Technologies and Business Models. 13. The Affordances of Social Media
Platforms / Taina Bucher and Anne Helmond. 14. Governance of and by
Platforms / Tarleton Gillespie. 15. Social Media App Economies / Rowan Wilken.
16. Labor and Social Media: the Exploitation and Emancipation of (Almost)
Everyone Online / Jack Linchuan Qiu. 17. Silicon Valley and the Social Media
Industry / Alice Marwick. 18. Alternative Social Media: From Critique to Code Robert W. Gehl. Part Four: Cultures and Practices. 19. Our Networked Selves:
Personal Connection and Relational Maintenance in Social Media Use / Kelly
Quinn & Zizi Papacharissi. 20. Television Viewing and Fan Practice in an Era of
Multiple Screens / Rhiannon Bury. 21. Trolling, and Other Problematic Social
Media Practices / Gabriele de Seta. 22. Internet Memes / Kate Miltner. 23. SelfRepresentation in Social Media / Jill Walker Rettberg. 24. Sexual Expression in
Social Media / Kath Albury. 25. Privacy and Surveillance / Daniel Trottier. Part
Five: Social and Economic Domains. 26. Social Media Marketing / Michael
Serazio and Brooke Erin Duffy. 27. Social Media and Journalism / Alfred
Hermida.28. Social Media and the Cultural and Creative Industries / Terry Flew.
29. Politics 2.0: Social Media Campaigning / Jessica Baldwin-Philippi. 30. Social
Media and New Protest Movements / Thomas Poell & Jose van Dijck. 31. Lively
Data, Social Fitness and Biovalue: the Intersections of Health and Fitness SelfTracking and Social Media / Deborah Lupton. 32. Social Media Platforms and
Education / Jose van Dijck and Thomas Poell. 33. Scholarly Communication in
Social Media / Katrin Weller and Isabella Peters.
ISBN 9781526486875.
Sociālie mediji.
316.77

Tiidenberg, Katrin. Selfies : why we love (and hate) them / by Katrin
Tiidenberg. - First edition. - [Bingley], United Kingdom : Emerald Publishing
Limited, 2018. - ix, 158 pages ; 20 cm. - (SocietyNow). - Includes bibliographical
references (pages 141-151) and index. - "This book presents a rich and nuanced
analysis of selfie culture. It shows how selfies gain their meanings, illustrates
different selfie practices, explores how selfies make us feel and why they have
the power to make us feel anything, and unpacks how selfie practices and selfie
related norms have changed or might change in the future"--Publisher's
description.
Contents: Introduction: What's The Big Deal, It's Just Selfies? ; What are
Selfies? ; How Do We Selfie? ; (Why) Do Selfies Matter? ; Post Selfie?.
ISBN 1787437175. . - ISBN 9781787437173.
Tiešsaistes sociālie tīkli. Sociālie mediji. Digitālie attēli - Sociālie aspekti.

POLITIKA. POLITOLOĢIJA
32.019.5
Marlin, Randal. Propaganda and the Ethics of Persuasion / Randal Marlin. Second edition. - Peterborough : Broadview Press, 2013. - xviii, 368 p.
Contents: Why Study Propaganda? ; History of Propaganda ; Propaganda
Technique, an Analysis ; Ethics and Propaganda ; Advertising and Public
Relations Ethics ; Freedom of Expression: Some Classical Argument ; The
Question of Controls ; Propaganda, Democracy, and the Internet.
ISBN 9781554810918.
Propaganda. Pārliecināšana (psiholoģija). Ētika.
323

Political and Civic Engagement : multidisciplinary perspectives / edited by
Martyn Barrett and Bruna Zani. - London : Routledge ; New York, 2015. - xxi, 562
pages ; 24 cm. - Includes bibliographical references and index.

Contents: Section 1: Introduction. 1. Political and civic engagement:
Theoretical understandings, evidence and policies / Martyn Barrett and Bruna
Zani. Section 2: Theoretical understandings. 2. Individual political participation
and macro contextual determinants / Kateřina Vráblíková and Ondřej Císař. 3.
Influencing women’s civic and political participation: Contextual and individual
determinants / Yvonne Galligan. 4. Participation and integration: The contextual
factors influencing minority and migrant participation / Victoria Montgomery. 5.
How context shapes individual level determinants of political participation: The
impact of multiple negative party identification on turnout in deeply divided
Northern Ireland / John Garry. 6. Standby citizens: Understanding nonparticipation in contemporary democracies / Erik Amnå and Joakim Ekman. 7.
Democratic ownership and deliberative participation / Cillian McBride. 8. Social
and psychological factors influencing political and civic participation: A
psychosocial perspective / Elvira Cicognani and Bruna Zani. 9. Explaining political
participation: Integrating levels of analysis / Nicholas P. Emler. 10.An integrative
model of political and civic participation: Linking the macro, social and
psychological levels of explanation / Martyn Barrett. Section 3: Evidence. 11.
Political and civic participation: Findings from the modelling of existing survey
data sets / Ian Brunton-Smith and Martyn Barrett. 12. Civic organizations and
the Internet as the opportunities for minority youth civic participation: Findings
from the Czech Republic / Jan Šerek, Zuzana Petrovičová, and Petr Macek. 13.
Participation and engagement of young people in Germany: Findings on
adolescents and young adults of German and Turkish family background / Peter
Noack and Philipp Jugert. 14. Civic engagement among migrant youths in
Sweden: Do parental norms or immigration generation matter? / Yunhwan Kim
and Erik Amnå. 15. Predictors of civic and political participation among native
and migrant youth in Italy: The role of organizational membership, sense of
community and perceived social well being / Cinzia Albanesi, Davide Mazzoni,
Elvira Cicognani and Bruna Zani. 16. Participation among youth, women and
migrants: Findings from the Wallonia-Brussels Federation of Belgium / Claire
Gavray, Michel Born and Bernard Fournier. 17. Participation among youth,
women, and migrants: Findings from Portugal / Maria Fernandes-Jesus, Carla
Malafaia, Norberto Ribeiro and Isabel Menezes. 18. Participation among Turkish,
Roma and Bulgarian resettler youth living in Turkey / Tülin Şener. 19. The
expectations and understandings of influential others who can mobilise youth
participation: Findings from England / Dimitra Pachi and Martyn Barrett. Section
4: Policy. 20. Europeanization of policy discourses on participation and active
citizenship / Cristiano Bee and Roberta Guerrina. 21. The ‘Europeanization’ of
gender policies in Portugal: Transformations in women’s access to civil, political
and social rights / Norberto Ribeiro, Pedro D. Ferreira, Carla Malafaia and Isabel
Menezes. 22. Government perspectives on civic and political participation of
youth and women in Turkey: Deriving insights from policy documents /
Sümercan Bozkurt, Figen Çok and Tülin Şener. 23. Active citizenship in Italy and
the UK: Comparing political discourse and practices of political participation,
civic activism and engagement in policy processes / Cristiano Bee and Paola
Villano. Section 5: Reflections and extensions. 24. Cross-national political and
civic engagement research on European adolescents and young adults:
Considerations at the individual, context, and process levels / Judith TorneyPurta and Jo-Ann Amadeo. 25. The Council of Europe´s work on "Education for
Democratic Citizenship and Human Rights Education" and its links to the PIDOP
project / Reinhild Otte. 26. In search of political participation / Giovanni Moro.

ISBN 9780415704687.
Politiskā līdzdalība. Pilsonība.
REĢIONĀLĀ EKONOMIKA. ZEMES ĪPAŠUMS. MĀJOKĻU EKONOMIKA
332

De Angelis, Roberta. Business Models in the Circular Economy : Concepts,
Examples and Theory / Roberta De Angelis. - Cham : Palgrave Macmillan, 2018. xix, 112 lpp. : shēmas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un rādītājs:
111.-112. lpp. - Therefore, this book conceptualises circular business models and
investigates their theoretical foundations in relation to the rationale for
adopting them, drawing on circular economy, business model, strategic
management and neo-institutional literature and secondary data.
Contents: Chapter 1: Introduction ; 1.1. Book Aims ; 1.2. Book Structure ;
Chapter 2: Sustainable Development, Corporate Environmental Sustainability
and the Circular Economy ; 2.1. Introduction ; 2.2. Sustainable Development and
Corporate Sustainability: An Assessment ; 2.3. The Circular Economy: Context,
Principles, Limitations and Relationships ; 2.4. The Circular Economy: Originators
; 2.5. Summary ; Chapter 3: Business Models and Circular Business Models ; 3.1.
Introduction ; 3.2. Business Models ; 3.3. Circular Business Models: State-of-theArt in the Current Literature ; 3.4. Circular Business Models: Towards a
Conceptualisation ; 3.5. Chapter Three Summary ; Chapter 4: Circular Business
Models: Some Theoretical Insights ; 4.1. Introduction ; 4.2. The Theoretical
Foundations of Circular Business Models ; 4.3. The Natural Resource-Based View
of the Firm ; 4.4. Institutions and Neo-Institutional Theory ; 4.5. The UK's
Circular Economy Field ; 4.6. Chapter Four Summary ; Chapter 5: Concluding
Remarks ; 5.1. Research Contribution ; 5.2. Implications for Practitioners and
Research Limitations ; 5.3. A Final Reflection.
ISBN 9783319751269.
Uzņēmējdarbības menedžments - Vides aspekti. Uzņēmējdarbības sociālā
atbildība. Ilgtspējīga attīstība. Uzņēmējdarbības plānošana.

FINANSES
336.22

Ketners, Kārlis. Nodokļi un nodokļu plānošanas principi / Kārlis Ketners. - Rīga :
Tehnoinform Latvia, 2018. - 321 lpp. : ilustrācijas, tabulas, diagrammas.
Saturs: Ievads priekšemtā - nodokļi, nodokļu plānošanas un optimizācijas
būtība ; Nodokļu plānošanas iekšējā vide - nodokļa maksātājs un viņa nodokļu
maksājumu vadības sistēma ; Nodokļu plānošanas ārējā vide - nodokļu tiesības,
politika un sistēmas ; Nodokļu plānošanas ārējā vide - starptautiskie nodokļu
piemērošanas aspekti ; Konkrēto nodokļu sistēmas un plānošanas iespējas ;
Nodokļu plānošanas ierobežojumi.
ISBN 9789934876165.

TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
349.2
Darba likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 21.03.2019. - Rīga : Latvijas
Vēstnesis, 2019. , ©2019. - 96 lpp. ; 20 cm.
ISBN 9789984840581.
347.9

Šabanovs, Jevgenijs. Bloknots, pildspalva un pistole : apraksts par Rīgas
kriminālmeklēšanu / Jevgenijs Šabanovs ; tulkojums no krievu valodas. – [Rīga] :
Retorika A, 2019. – 248, [8] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. – Šajā grāmatā
tiesībsargājošo orgānu veterāns Jevgeņijs Šabanovs stāsta par savām
interesantākajām lietām karjeras laikā, par to, kā strādāja Rīgas milicija, un kā

izdevās ātri atklāt pat ļoti grūtas un skandalozas lietas.
ISBN 9789934568237.
VALSTS ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE. KARALIETAS
353

O’Leary, Rosemary. The Ethics of Dissent : managing guerrilla government /
Rosemary O’Leary, Edwin O. Stene Distinguished Professor of Public
Administration. – Second edition. – Los Angeles : SAGE/CQ Press, 2014. – xv, 158
pages : illustrations, map ; 23 cm. – Includes bibliographical references (pages
143-154) and index. – Using case studies, O’Leary shows the importance of
dissent and presents strategies for ways public servants can ethically engage in
guerilla activity and ways managers can tap into the potentially insightful and
creative ideas of dissenters.
Contents: Prelude ; Guerrilla What? ; Guerrilla Government in the Nevada
Wetlands ; First Interlude: More Stories of Guerrilla Government ; Guerrilla
Government in EPA’s Seattle Regional Office ; Second Interlude: More Stories of
Guerrilla Government ; A Government Guerrilla Sues His Own Agency: Off-Road
Vehicles in the Hoosier National Forest ; WikiLeaks and Guerrilla Government:
The World’s Largest Security Breach ; Third Interlude: More Stories of Guerrilla
Government ; Managing Guerrilla Government: Ethical Crusaders or
Insubordinate Renegades? ; Postlude: Are there Lessons?.
ISBN 9781452226316.
Disidenti – Amerikas Savienotās Valstis. Valsts aģentūras – Amerikas
Savienotās Valstis. Trauksmes celšana. Biznesa ētika. Retribution.
Amerikas Savienotās Valstis – Officials and employees.

IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA. MĀCĪŠANA
378

Bollaert, Lucien. A Manual For Internal Quality Assurance in Higher Education :
Looking for a New Quality in HE in a New World / Lucien Bollaert ; editor Mark
Corner. – 2nd updated and enlarged edition. – Brussels : European Association
of Institutions in Higher Education (EURASHE), 2019. – 572 p. : illustrations,
daigrams, tables. – Ietver bibliogrāfiju.
Contents: What id Quality? Trying to define quality ; Quality of What? ;
Quality and Quality Assurance ; Quality Assurance models and their underlying
principles and values ; Quality Assurance methodology and tools ; Quality
(management) development phases ; Quality Assurance standards, indicators
and criteria ; Quality Assurance in Higher education, ESG and Student-centred
learning ; IQA nd EQA, audit and assessment ; Quality Assurance and insitutional
vision, mission and strategy ; Quality Assurance of education, research,
community services or all of them?. Quality for and by whom? Who are the
stakeholders of Quality? ; Quality Assurance, qualifications, qualifications
frameworks and learning outcomes ; Learning outcomes, competences and
assessment ; Quality Assurance procedures, manuals, labels, sector and subjectspecific Quality Assurance ; Quality Assurance and transparency: rankings and
classification instruments ; Quality (Assurance) and quality culture ; Quality
Assurance of the future: culture, leadership, communication and contextual cocreation from local to global ; Conclusions and essential recommendations.
ISBN 9789081686730.
Izglītība, augstākā – Eiropa. Mācīšanas efektivitāte.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
613.2

Kindzule, Alise. Ar uzturu uz tu : uztura psiholoģija un apzināta ēšana / Alise
Kindzule ; vāka grafiskais noformējums: Aija Andžāne ; ilustrācijas: Emīls Garjānis
; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ;
priekšvārds: Zane Eniņa. – Rīga : Latvijas Mediji, 2019. – Rīga : Dardedze
hologrāfija. , ©2019. – 191 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 22 cm. –
Bibliogrāfija: 173.-181. lpp. un tēmu rādītājs: 182.-190. lpp. – Grāmatā atradīsiet
jaunākajos pētījumos balstītas atziņas par to, kas veido uzturu: kā gudri kombinēt
produktus, kas ietekmē ēšanas paradumus un uztura izvēles, kā domas ietekmē
uzvedību, kas bērnam būs garšīgi un veselīgi, kuri ēdieni mazina stresu un ārstē,
kā nepārēsties svētkos, kādā šķīvī pasniegt ēdienu ir veselīgi?.
ISBN 9789934155918.

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
658.1

Rurāne, Marita. Finanšu pārvaldība un analīze / Marita Rurāne. – Rīga : Avots,
2019. – 258 lpp.
Saturs: Finanšu pārvaldības būtība, mērķi, uzdevumi ; Finansēšanas avotu
struktūras pārvaldība ; Investīciju projektu pārvaldība ; Debitoru parādu
pārvaldība ; Uzņēmuma finansiālā stāvokļa diagnostika ; Peļņas analīze ; Budžeta
plānošana.
ISBN 9789934534881.

AUTOMĀTISKĀS VADĪBAS TEHNOLOĢIJA. VIEDĀ TEHNOLOĢIJA
681.586

Fraden, Jacob. Handbook of Modern Sensors : Physics, Designs, and
Applications / Jacob Fraden. – Fifth edition. – Cham : Springer, 2016. – xix, 758
p. : illustrations, diagrams. – This book presents a comprehensive and up-todate account of the theory (physical principles), design, and practical
implementations of various sensors for scientific, industrial, and consumer
applications.
Contents: Data Acquisition ; Transfer Functions ; Sensor Characteristics ;
Physical Principles of Sensing ; Optical Components of Sensors ; Interface
Electronic Circuits ; Detectors of Humans ; Presence, Displacement and Level ;
Velocity and Acceleration ; Force and Strain ; Pressure Sensors ; Flow Sensors ;
Microphones ; Humidity and Moisture Sensors ; Light Detectors ; Detectors of
Ionizing Radiation ; Temperature Sensors ; Chemical and Biological Sensors ;
Materials and Technologies.
ISBN 9783319193021.
Detektori. Optiskie detektori.

681.527

Recent Developments in Mechatronics and Intelligent Robotics : Proceedings
of International Conference on Mechatronics and Intelligent Robotics
(ICMIR2018) / editors Kevin Deng, Zhengtao Yu, Srikanta Patnaik, John Wang. –
Cham : Springer, 2019. – xxi, 691 p. : illustrations, diagrams. – (Advances in
Intelligent Systems and Computing ; 856).
Set 1.
ISBN 9783030002138.
Mehatronika. Robotika.

681.527

Recent Developments in Mechatronics and Intelligent Robotics : Proceedings
of International Conference on Mechatronics and Intelligent Robotics
(ICMIR2018) / editors Kevin Deng, Zhengtao Yu, Srikanta Patnaik, John Wang. –
Cham : Springer, 2019. – xxi, 692-1280 p. : illustrations, diagrams. – (Advances in

Intelligent Systems and Computing ; 856).
Set 2.
ISBN 9783030002138.
Mehatronika. Robotika.
CELTNIECĪBA
697

Ēku energoefektivitāte: vakar, šodien, rīt : zinātniskā monogrāfija / Andras
Blumbergas redakcijā ; autori: Dr.sc.ing. Andra Blumberga, Dr.hab.sc.ing. Dagnija
Blumberga, Mg.sc.ing. Edīte Biseniece, Dr.sc.ing. Agris Kamenders, Mg.sc.ing.
Kristaps Kašs [un vēl 2 autori] ; recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Volkova, Dr.sc.ing.
Ritvars Sudārs ; literārā redaktore Inga Ivanova ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Vides
aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. – Rīga : RTU Izdevniecība, 2017. – 348,
[1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. – Bibliogrāfija rakstu
beigās. – Monogrāfija ir autoru 25 gadu laikā gūtās pieredzes, vērojumu,
pētījumu un atziņu apkopojums. Tā paredzēa zinātniekiem, nozares
profesionāļiem, kuriem ikdienā jāsaskaras ar materiālu un tehnoloģiju izvēli, ēku
īpašniekiem un apsaimniekotājiem par energoefektivitātes projektu veidiem. –
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. – Autori arī: Mg.arch. Ruta
Vanaga, Dr.sc.ing. Gatis Žogla.
ISBN 9789934109386.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
VISPĀRĪGĀ MĀKSLAS TEORIJA
7.03(474.3)

Latvijas mākslas vēsture / Eduards Kļaviņš, Elita Grosmane, Valdis Villerušs,
Imants Lancmanis, Inese Sirica ; sastādītājs, priekšvārda autors un zinātniskais
redaktors Eduards Kļaviņš ; redaktore Kristiāna Ābele ; māksliniece Ieva Vīriņa ;
recenzenti: Dr.art. Aija Brasliņa, Dr.arch. Jānis Zilgalvis, Jolita Mulevičūte. – Rīga :
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures
pētījumu atbalsta fonds, 2019. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 423
lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 29 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs un rādītāji: 410.-423. lpp. – “Latvijas mākslas vēstures” 3. sējums izdots
divās grāmatās un aptver laiku no 1780. līdz 1890. gadam. Pirmajā grāmatā
iekļauts klasicisma un romantisma perioda (1780–1840) aplūkojums mākslas
dzīvē, tēlotājā mākslā, grāmatu mākslā, arhitektūrā un lietišķajā mākslā un tautas
mākslā. – Uz vāka: Johans Georgs Adams Berlics “Kazdangas pils”, 1800-1804. . –
Vienlaikus
publicēts
identisks
sējums
angļu
valodā.
III / 1. 1780-1890.
ISBN 9789934882401.

7.03(474.3)

Latvijas mākslas vēsture / Eduards Kļaviņš, Kristiāna Ābele, Valdis Villerušs, Daina
Lāce, Silvija Grosa, Inese Sirica ; sastādītājs un zinātniskais redaktors Eduards
Kļaviņš ; redaktore Kristiāna Ābele ; māksliniece Ieva Vīriņa ; recenzenti: Dr.art.
Aija Brasliņa, Dr.arch. Jānis Zilgalvis, Jolita Mulevičūte. – Rīga : Latvijas Mākslas
akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds,
2019. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 390, [1] lpp. : faksimili,
ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 29 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un
384.-390. lpp., un rādītāji: 372.-384. lpp. – “Latvijas mākslas vēstures” 3. sējums
izdots divās grāmatās un aptver laiku no 1780. līdz 1890. gadam. Otrā grāmata
iepazīstina ar historisma un reālisma perioda (1840–1890) mākslas dzīvi, tēlotāju
mākslu, grāmatu mākslu, arhitektūru, lietišķo mākslu un dizaina sākumiem un
tautas mākslu. – Uz vāka: Jānis Staņislavs Roze “Helēnas Cimzes portrets”, 1851.

. – Vienlaikus publicēts identisks sējums angļu valodā. . – Grāmatā gleznu
attēlojumi – “Zemnieku kāzas Valmieras apkārtne”, 1842., E.H.Šlihtings, Tallina,
Igaunijas Mākslas muzejs ; “Klusā daba ar augļiem”, 1848., V.Kibere ; “Tautas
svētki Kokmuižā”, 1855., K.Hūns.
III / 2. 1780-1890.1840-1890 / Inese
Sirica.
ISBN 9789934882401.
KERAMIKAS MĀKSLA
738(474.3)

Neimiševa, Ludmila. Darbnīcas “Burtnieks” un “Ripors” : The Workshops
“Burtnieks” and “Ripors” / Ludmila Neimiševa ; māksliniece Anta Pence ; literārā
redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Terēze Svilāne ; fotogrāfi: Kārlis
Bauls, Māris Kundziņš, Jānis Pipars [un vēl 2 fotogrāfi]. – Rīga : Neputns, 2019. –
[Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 124, [3] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. –
(Latvijas mākslas klasika). – Bibliogrāfija: [125.] lpp. – Sēriju “Latvijas mākslas
klasika” turpina jau divdesmitais izdevums – grāmata par mākslas porcelāna
darbnīcām “Burtnieks” un “Ripors”, kas atšķir mazāk zināmu, taču ne mazāk
interesantu lappusi īsajā, bet spilgtajā Rīgas mākslas porcelāna vēsturē. Izdevums
ietver plašu reprodukciju klāstu un pilnu teksta tulkojumu angļu valodā. Grāmatu
papildina arī laika josla, kas latviešu mākslinieku dzīvi ļauj skatīt pasaules
notikumu kontekstā, atklājot kopsakarības, paralēles vai vienkārši interesantas
sakritības. – Teksts latviešu un angļu valodā. – Fotogrāfi arī: Ritvars Skuja, Igors
Timofejevs.
ISBN 9789934565649.

SKATUVES MĀKSLA. TEĀTRIS. TEĀTRA ZINĀTNE
792.8(474.3)(09
2)

Vītola, Ilze. Spēles meistars Alfrēds Spura / Ilze Vītola, Aija Zaļaiskalne ; redaktore
Elita Priedīte ; dizains: Laura Lūse ; fotogrāfi: Eiženija Freimane, Aldis Plaudis,
Mārtiņš Vilkārsis [un vēl 5 fotogrāfi]. – Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs,
2018. – [Talsi] : Talsu tipogrāfija. , ©2018. – 255 lpp. : faksimili, ilustrācijas,
portreti ; 25 cm. – ([Latviešu dejas meistari]). – Bibliogrāfija: 250.-253. lpp. –
Grāmata stāsta par baletdejotāja, horeogrāfa un Deju svētku virsvadītāja Alfrēda
Spuras (1928–2001) dzīvi un radošo darbību. Grāmata tapusi, izpētot dažādu
arhīvu un preses materiālus, kā arī iztaujājot Alfrēda Spuras laikabiedrus, kuru
atmiņu stāsti veido ievērojamu grāmatas daļu. Tas ir stāsts par aizrautīgu un
temperamentīgu radošu cilvēku, kura starojums ir sajūtams vēl aizvien, un kura
dejas “Dzimtenei” brīnumaino atdzimšanu piedzīvojām XXVI Vispārējos latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētkos 2018. gadā. – Fotogrāfi arī: Oļegs Zernovs, Daina
Geidmane, Voldemārs Spura, Aija Zaļaiskalne, Jānis Zaļaiskalns. . – Valmieras
Drāmas teātra aktiera Roberta Zēberga (1933-2008) atmiņas – 124.lpp.
ISBN 9789934528293.

KINO
791(07)

Bordvels, Deivids. Kinomāksla. Ievads / Deivids Bordvels, Kristīne Tompsone,
Džefs Smits ; tulkojums latviešu valodā: Jana Bērziņa, Dace Andžāne, Tabita
Rudzāte ; redaktores: Kristīne Stripkāne, Kristīne Matīsa, Dita Rietuma, Lelda
Ozola ; konsultanti: Gints Bērziņš, Viktors Freibergs, Anrijs Krenbergs [un vēl 4
konsultanti] ; vāka dizains: Dace Eglīte. – Vienpadsmitais izdevums. – Rīga :
Nacionālais kino centrs, 2018. – 620, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 29 cm. –
Ietver bibliogrāfiju. – Kino ir jauns medijs. Glezniecība, literatūra, deja un teātris
pastāv jau tūkstošiem gadu, turpretim kino izgudrots mazliet vairāk nekā pirms
simts gadiem. Šī grāmata ir fundamentāls darbs un kļuvusi par pamatu kino
izpratnes un kino izglītības veicināšanā. Grāmata adresēta ikvienam, kas vēlas
izprast ietekmīgā masu medija – kino – uzbūves un darbības principus plašā

kinovēstures un mūsdienu procesa kontekstā. – Konsultanti arī: Andrejs Rudzāts,
Dāvis Sīmanis, Guntis Trekteris, Anna Zača. . – Rādītājs: [601.]-620. lpp.
ISBN 9789934197406.
LITERATŪRZINĀTNE
821.174.09

Kungs Tukums : vēsturiskā apriņķa literatūras almanahs 17.-21. gs. / sastādītāja
un redaktore Guna Roze ; Lolitas Kalniņas vāka dizains. – Tukums : Tukuma
Literātu apvienība, 2019. – Rīga : Dobums. , ©2019. – 591 lpp. : ilustrācijas,
portreti ; 25 cm. – Almanahs ir gan izzinošs materiāls par literatūras attīstību
Latvijā un novadā 400 gadu ilgā laika nogrieznī, gan vienlaikus aizraujoša un
daudzveidīga lasāmviela jebkurai gaumei, jo apskatīti vismaz 100 autori un
lasāmi 50 autoru darbi, kā arī iekļauts laikmeta atspoguļojums – atlasot prozas
un dzejas darbus, izraudzīti tādi, kuros būtu jūtams konkrēto laiku raksturojošs
vēstījums. Šī grāmata ir veltījums apriņķa literārajai darbībai, kas tapis kopumā
25 gadu garumā, tā ir vietējās literātu apvienības lolotā iecere, kas prasīja daudz
brīvprātīgo darba. – Autori: Marija Anmane, Ilona Miezīte, Raita Kopiņa, Anna
Rumba, Ināra Znotiņa, Guna Roze, Elmārs Augusts Rumba.
ISBN 9789934197925.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
908(474.3)

Enzeliņš, Hermanis. Skati Valmieras pilsētas, draudzes un novada pagātnē /
Hermanis Enzeliņš ; redaktors Valters Grīviņš. – [B.v.] : Izdevniecība apvārsnis,
2019. – 809 lpp. : il., kartes, plāni. – Stāsts Valmieras pilsētas vēstures kontekstā
sākas ar vācu krustnešu iebrukumu Latvijas teritorijā un tai sekojošo Valmieras
ordeņa pils un baznīcas dibināšanu, bet galvenā vērība pievērsta 16., 17., 18. un
19.gadsimtam.
Saturā: I DAĻA. Valmieras Svētā Sīmaņa baznīca ; Valmieras ordeņa pils ;
Valmiera Livonijas ordeņa laikā ; Valmieras poļu valdības laikā ; Zviedru laiki ;
Valmiera krievu laikā ; Topogrāfiskās ziņas par Valmieru ; Valmieras evaņģēliski
luteriskās draudzes mācītāji ; Valmieras diakonāts un diakoni ; Valmieras
baznīcas īpašumi, cīņas par tiem, ienākumi un būves ; Valmieras draudzes skola ;
Kapsētas un citas pēdējās atdusas vietas. Brāļu draudze un tās darbinieki ;
Valmieras muiža un tās novads ; Valmieras mācītāja pagasts ; Kokmuiža un tās
novads ; Kauguru novads ; Mūrmuiža un mūrmuizieši ; Mujānu – Dūķeru novads
; Senkaugurietis Lejas – Eniņa Krišjānis ; Valmieriešu sūdzība troņa mantiniekam
Pāvilam 1776.gadā ; Zemnieku nemieri Kauguru muižā 1802.gadā ; Tautas
atmodas laikmets ; Tie, kas neatlaidīgi turējušies pie savas dzimtās zemes ;
Valmieras baznīcas ķesteri. II DAĻA. Atskats Rubenes draudzes senatnē ; Skati
Mazbrneguļu novada senatnē ; Dažas ziņas par Dikļu novada senetni ; Skati
Budenbrokas senatnē ; Skati jaunburtnieciešu senatnē ; Skati Matīšu draudzes
pagātnē ; Skati Burtnieku novada pagātnē ; Skati Rencēnu pagasta pagātnē ;
Skati Ēveles draudzes un novada senatnē ; Pirmais māju izpirkšanas līgums ; Kā
vecbrengulietis Zvejnieku Pēteris veinbergs 1856.gadā piedalījies ; Krievijas
ķeizera Aleksandra II kronēšana. III DAĻA. Hermaņa Enzeliņa autobiogrāfija ;
Kopā ar Hermani Enzeliņu ; Hermaņa Enzeliņa darba dzīve ; Hermanis Enzeliņš –
vēstures pētnieks.
ISBN 9789934870934.

ĢEOGRĀFIJA
913(474.3)

Jakovičs, Aivars. No Daugavas līdz Gaujai / Aivars Jakubovičs ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva. – Rīga : Jumava, 2019. – 408 lpp. : ilustrācijas, kartes,
plāno, portreti, tabulas, fotogrāfijas. – (Rīgas ekotūrisma ceļvedis).
1. daļa. Jaunciema apkārtne.
Saturs: Daugavas – Gaujas lejteces novada daba: Teritorija, Meži, Purvi,
Ezeri, Pļavas un lauki, Putni, Zīdītājdzīvnieki, Meža apsaimniekošanas vēsture ;
Ķīšezers: Ezera raksturojums, Augi, Zivis, Putni, Zveja Ķīšezerā, Zvejnieku
apvienības, Ķīšezera ūdensceļš, Ķīšezera lidmašīnas, Stihijas vara, Ķīšezera vide,
Dabas liegums “Jaunciems”, Ķīšezera vietvārdi, Nelokalizētie vietu nosaukumi ;
Ķīšezera ziemeļu daļa: Žirbrags, Sniķersala, Drāts, Nabas kakts, Jūļa kakts,
“Muiža”, Rauduloms, Muižas cers, Mangaļu muižas stūris, Karašas līcis, Spainis,
Zundaga kakts, “Fabrika”, Trēmas, Ūlupa kalns, Ūlupkalna brāļu kapi, Priežlejas,
“Zundagi” ; Jaunciems ; Ķīšezera vidusdaļa ; Suži ; Noslēpumainā Jūgezera
apkārtne ; Ķīšezera dienvidu daļa ; Baložkalns ; Maršruti ; Palīgs ekotūristiem.
ISBN 9789934203244.

913(474)

Eesti läbi 100 silmapaari : 1918-2018/100-1 = Estonia through 100 pairs of eyes
/ [idee ja kontseptsioon: Kaire van der Toorn-Guthan & Toomas Volkmann ; kõik
portreefotod: Toomas Volkmann ; fotod Eesti oludest: Tõnu Runnel, Tõnu
Tunnel ... jt. ; tekst ja intervjuud: Tiiu Suvi ... jt. ; kujundus: Kaire van der ToornGuthan ; eessõna: Jan Kaus]. - Tallinn : Guthan&Volkmann, 2018. ([Tallinn] :
Printall). - 416 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm. - Teksts paralēli igauņu un
angļu valodā.
ISBN 9789949882403.
Igaunija. Igaunija - Vēsture.

913(519.5)

Facts about Korea / Korean Culture and Information Service ; Ministry of
Culture, Sports and Tourism. – Seoul : Korean Culture and Information Service,
2018. – 282 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes ; 21 cm.
Contents: Life ; Tourism ; Government ; Society ; Sports ; Economy ; Culture
; History ; Inter-Korean Relations.
ISBN 9788973756193.
Dienvidkoreja.

BIOGRĀFIJAS
929(474.3)

Grudule, Māra. Sava ceļa gājējs Matīss Siliņš / teksta autori: Māra Grudule, Sanita
Stinkule, Jānis Štrauhmanis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; sastādītājas:
Indra Krūmiņa, Ausma Strautmane ; vāka grafiskā noformējuma autore Margarita
Stoka. – Rīga : Jumava, 2019. – 197, [3] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas, kartes. –
Bibliogrāfija: 180.-[197]. lpp. – Matīss Siliņš — 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma
izcila personība. Atstājis mantojumā darbus kartogrāfijā, etnogrāfijā, folkloristikā,
literatūrā, bijis ilggadīgs Rīgas Latviešu biedrības muzeja pārzinis, vēlāk Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja direktors. Mācējis daudzas svešvalodas, pirmais
pārtulkojis “Livonijas Indriķa hroniku”. – “Latvijai 100” – priekštitullapā.
ISBN 9789934203251.

VĒSTURE
94(474.3)”12/1
8”

Dzenis, Agris. Leimaņi, brīvnieki, brīvzemnieki Igaunijā, Latgalē un Vidzemē 13.20.gs. : monogrāfija / Agris Dzenis ; redaktors Aleksandrs Kiršteins ; māksliniece
Daiga Brinkmane. – [Rīga] : “Domas spēks”, biedrība, 2019. – 184, [2] lpp. :
ilustrācijas, fotogrāfijas. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. – “Vēstures zinātņu
maģistra Agra Dzeņa jaunā grāmata “Leimaņi, brīvnieki, brīvzemnieki Igaunijā,
Latgalē un Vidzemē 13.-20.gs.” ir tapusi kā turpinājums 2014. gadā izdotajai

monogrāfijai “Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlatvijā. Septiņsimt gadus ilga
brīvības saglabāšanas pieredze”. Tajā tika noskaidrots, ka jēdziens “novadnieks”
ir bijis vietējās izcelsmes lēņavīru pēcteču apzīmējums Rietumlatvijā, bet
Austrumlatvijā analogs termins ir “leimanis” (no lejasvācu leiman – lēņa vīrs).
Turklāt, pētot kuršu ķoniņu vēsturi, tika konstatēts, ka vēstures avotos un
līdzšinējos pētījumos haotiski un nekonsekventi ir lietoti jēdzieni “brīvnieks” un
“brīvzemnieks”, “leidenieks”. To izcelsmes un satura noskaidrošana arī ir viens no
jaunā pētījuma uzdevumiem.
ISBN 9789934870729.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
821.174-93

Auza, Māra. Māras pasakas / Māra Auza, teksts un ilustrācijas. – [Latvija] :
Izdevniecība “Otis”, 2019. , ©2019. – 53 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. – Jaunajā
pasaku grāmatā jūs uzzināsiet, kas ir Putnu māte, kur dzīvo Vēja māte, kādus
darbus dara Uguns māte, kā izskatās Miglas māte un vēl daudz, daudz citu
interesantu lietu par latviešu Dabas mātēm. Grāmata ir bagātīgi ilustrēta un
piemērota lasīšanai gan lieliem, gan maziem! Autores vārdiem runājot: “Kad
būsi izlasījis Māras pasakas, Tu labāk ieraudzīsi, cik skaists ir putnu balsīm
pieskandinātais zaļais mežs, un Tu arī ieklausīsies sīkās upītes burbuļošanā un
zināsi, ka upīte steidzas uz jūru, kur to sagaida Jūras māte. Kad Tu redzēsi uzarta
lauka silto pavasara zemi, Tu zināsi, ka par to rūpējas Zemes māte, lai vasarā tur
viļņotu zeltains rudzu lauks. Un, kad Tu būsi izvēlējies dzīvē iet pa to labo ceļu,
tad zini, ka arī Laimes māte Tev bijusi blakus”. Grāmata ir labs ceļvedis bērniem
latviešu folkloras pasaulē un palīdz iepazīt latviešu mitoloģijas daudzveidību un
krāšņumu!. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.
ISBN 9789934582202.
Bērnu stāsti, latviešu. Literārās pasakas, latviešu. Dievietes – Daiļliteratūra.

821.174-3

Grietēna, Margarita. Ne vienmēr runcim krējuma pods jeb Leo un lauvas /
Margarita Grietēna ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja.
– Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 285, [1]
lpp. ; 21 cm. – Margaritas Grietēnas jaunākais kriminālromāns kā allaž savā viegli
ironiskajā stilā paver priekškaru tur, kur vienkāršais cirka skatītājs ielūkoties
nevar. Taču, par spīti izteiksmes vieglajam rotaļīgumam, cirkā ne viss ir tik rotaļīgi.
Izrādās, arī mākslas pasaulē mēdz būt konkurence, nenovīdība un… slepkavība.
ISBN
9789934078064.
Detektīvromāni, latviešu.

821.174-3

Paegle, Ligita. Visas sēdvietas izpirktas : stāsti / Ligita Paegle ; vāka dizaina autors
Arnis Kilbloks ; vāka attēlu autors Toms Kalninskis ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga
: Zvaigzne ABC, 2019. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2019. – 239, [1] lpp. – Ir
tādi personāži, kam pietiek ar vienu stāstu, un ir citi, kas baksta autoram sānos un
pieprasa vēl, jo, redz, viņi atkal ir kaut ko sastrādājuši. Tad autoram neatliek nekas
cits kā to visu pierakstīt. Un vēl ir tie, kas apvainojušies, jo nav dabūjuši galvenā
varoņa titulu. Tā šie tēli brīvi staigā pa krājumu, neparastos veidos risinādami
savas parastās problēmas.
ISBN 9789934080364.
Stāsti, latviešu.

821.174-3

Skalbe, Kārlis, 1879-1945. Pasakas / Kārlis Skalbe ; māksliniece Katrīna Vasiļevska
; priekšvārds: Dr.philol. Lita Silova. – Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. –

449, [6] lpp. : portrets ; 22 cm. – Kārļa Skalbes literārā devuma nozīmīgākā daļa ir
viņa pasakas: poētiskas un alegoriskas, arī trauksmainas un nesavaldīgas, bet allaž
dzīvi apliecinošas. Gaidot 2019. gada novembri – Kārļa Skalbes 150 gadu jubilejas
mēnesi – izdevniecībā “Dienas Grāmata” klajā laists rakstnieka pasaku krājums.
Tajā apkopotas visas pasakas no Kārļa Skalbes dzīves laikā publicētām grāmatām
un kopotu rakstu izdevumiem, respektējot un saglabājot autora izteiksmes
savdabību.
ISBN 9789934546785.
Literārās pasakas, latviešu.
821.174-94

Stāsti Latvijai : par mums, kuri aizbrauca / idejas autore Līva Laiveniece ; literārā
redaktore Diāna Laiveniece ; foto: Līva Laiveniece, Klāvs Laivenieks ; vāka dizaina
autors Māris Iltners. – [b.v.] : Autorizdevums, 2018. – 151, [1] lpp. : ilustrācijas,
fotogrāfijas. – Grāmatā “Stāsti Latvijai. Par mums, kuri aizbrauca” ir apkopoti 32
no Latvijas aizbraukušo dzīvesstāsti. Tie kliedē dažus mītus un parāda dzīvi, kāda
paveras tiem, kas izvēlējušies aizbraukt. Stāstu autori atklāti stāsta par iemesliem,
kādēļ izvēle ir bijusi par labu aizbraukšanai, kā veicas ar iedzīvošanos svešā vietā
un kāda ir vai nav vēlme atgriezties – stāsti rakstīti ar smiekliem un asarām.
Aizbraucēju vidū ir jauni un padzīvojuši cilvēki, vienkārši strādnieki un cilvēki, kuri
citās
zemēs
realizējas
savā
profesijā
vai
veido
biznesu.
ISBN 9789934529498.
Stāsti, latviešu.

821.174-3

Vīka, Hilda. Dobeles karalis : romāns / Hilda Vīka ; redaktore Inese Zandere ; ar
autores ilustrācijām ; dizains: Armīns Ozoliņš. – Pirmizdevums. – [Dobele] :
Dobeles Novadpētniecības muzejs, 2018. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. – 367,
[1] lpp., 6 nenumurētas lp. Ielīmes : ilustrācijas, portrets ; 22 cm. – Romāns
“Dobeles karalis” sarakstīts 20. gadsimta piecdesmitajos gados Dobelē. Par tā
eksistenci zināja tikai daži cilvēki. Vairāk kā pēc sešdesmit gadiem tiek publicēts
romāna pirmizdevums, kas sagatavots pēc Dobeles Novadpētniecības muzeja
krājuma manuskripta. Grāmata stāsta par sajūtām, ko piedzīvoja latviskuma
kopēji okupācijas varas laikā. Grāmatā rādīts spilgts varonis “Dobeles karalis”
Jankus Zaķenmaiss – cilvēks, kurš prot negodīgā ceļā, ar krāpšanu panākt savas
mantas stāvokļa uzlabošanos. Romāna tematika nav zaudējusi savu aktualitāti arī
mūsdienās. Cauri romānam vijas viegla ironija un sāpe. H. Vīka kā jau gleznotāja
ir paspilgtinājusi krāsas – tēli ir reāli, brīžiem pat pārspīlēti un groteski. “Dobeles
karalis” ir okupācijas laika cilvēku prototips. Romāns lasītāju rosina meklēt
atbildes
uz
jautājumu:
kādas
ir
vērtības
cilvēka
dzīvē.
ISBN 9789934196867.
Latviešu romāni.

821.174-94

Zīle, Baiba. Rausītis un karma : manas divpadsmit dienu tievēšanas stāsts / Baiba
Zīle ; ilustrāciju autors Rupucinskis ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Daina
Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. –
159 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. – Tas ir neparasts stāsts par divpadsmit dienām svara
korekcijas centrā, kuru vēl saistošāku padara mākslinieka Rupucinska atjautīgās
ilustrācijas. Grāmata atklāj savdabīgo ekskluzīvās klīnikas ikdienu un iepazīstina ar
daudziem interesantiem cilvēkiem, kurus rakstniece sastapusi šajās dienās. Stāsts
papildināts ar padomiem, kā zaudēt svaru un mainīt ieradumus, un dažām
“garšīgām” tievēšanas receptēm.
ISBN 9789934081552.

821.174-3

Žuravska, Dzintra. Kā pa plānu ledu : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains:
Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2019]. - 198,
[1] lpp. ; 21 cm. - Romāns par cilvēku pārvarētajiem šķēršļiem viņu dzīves laikā.
ISBN 9789984894881.
Latviešu romāni.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
K 821.161.1-3

Abdullajevs, Čingizs. Sarautā saikne : romāns / Čingizs Abdullajevs ; no krievu
valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums
Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : Literārā brālība, [2018]. , ©2018. - 276, [3] lpp. ; 21
cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars). - Divi laulāti pāri nolēmuši padraiskoties nodoties grēcīgām svingeru izklaidēm. Bauda izrādās visai apšaubāma, turklāt
nākamajā dienā viens no neveiksmīgajiem svingeriem viesnīcas numurā tiek
atrasts nogalināts. Pats interesantākais, ka aizdomās slepkavībā tiek turēts
eksperts analītiķis Drongo. Šoreiz viņam tas ir goda jautājums - atrast īsto
slepkavu.
ISBN 9789984880365.
Detektīvromāni, krievu.

Amer
821.111(73)-3

Dauninga, Samanta. mana jaukā sieva : romāns / Samanta Dauninga ; no angļu
valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita
Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. ,
©2019. - 460 lpp. ; 21 cm. - Mūsu mīlasstāsts ir vienkāršs. Es apprecējos ar lielisku
sievieti. Mums piedzima bērni. Mēs atklājām viens otram savus lielākos sapņus
un tumšākos noslēpumus... Un tad mums kļuva garlaicīgi. Mēs izskatāmies pēc
normāla pāra. Mēs varētu būt tavi kaimiņi, tavu bērnu draugu vecāki, tavi paziņas,
ar kuriem ik pa laikam doties vakariņās. Mums visiem ir kāds noslēpums, kā
noturēt laulībā kaislības dzirksti. Mūsu noslēpums ir slepkavība.
ISBN 9789984359410.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Zv 821.113.6-3

Edvardsons, Matiass. Gandrīz normāla ģimene : psiholoģiskās spriedzes romāns
/ Matiass Edvardsons ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Andžāne ; Natālijas
Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte.
- Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 464 lpp. - Oriģ. nos.: En helt vanlig familj.
ISBN 9789934156168.
Psiholoģiskās spriedzes proza, zviedru.

Vāc 821.112.2-3

Heisa, Sonja. Rimini : romāns / Sonja Heisa ; no vācu valodas tulkojusi Aija
Jakoviča ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava, 2019. - 325 lpp. Hanss ir advokāts, veiksmīgs un bagāts. Taču piepeši viņu atkal pārņem
neizskaidrojamās dusmas, kuras viņu reizēm bija piemeklējušas bērnībā un kuras
viņš laimīgā kārtā jau bija aizmirsis. Hansa laulībā nu rodas viena problēma pēc
otras. Hanss meklē palīdzību pie psihoanalītiķes dr. Mandeles-Minkikas, taču šie
seansi nevis palīdz risināt daudzās problēmas, bet rada vēl jaunas — Hanss ārstē
iemīlas...
ISBN 9789934572340.
Vācu romāni.

Amer
821.111(73)-3

Hūvere, Kolīna. Veritija : romāns / Kolīna Hūvere ; no angļu valodas tulkojusi
Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga :
Kontinents, 2019. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 365 lpp. ; 21
cm. - K. Hūveres grāmata liek uzdot neskaitāmus jautājumus līdz pat
pārsteidzošajām beigām. Louena Ešlija atrodas uz finansiālā sabrukuma robežas,
kad viņai tiek izteikts ļoti vilinošs darba piedāvājums. Slavenās rakstnieces
Veritijas Krofordas vīrs Džeremijs nolīgst Ešliju, lai pabeigtu ļoti veiksmīgo romānu
sēriju, ko pati autore nav varējusi izdarīt, jo pēc autokatastrofas vairs nespēj
kustēties un runāt. Meklējot materiālus romānam, Ešlija ierodas greznajā
Krofordu lauku mājā. Tur viņa atrod nepabeigto Veritijas autobiogrāfiju, kurā
atklāti satriecoši noslēpumi. - Oriģinālnosaukums: Verity.
ISBN
9789984359427.
Amerikāņu romāni.

Som
821.511.111-3

Kinnunens, Tommi. Četru ceļu krustojums / Tommi Kinnunens ; no somu valodas
tulkojusi Maima Grīnberga ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2019. - 334, [1] lpp. -

Romāna vēstījumu veido četri stāsti, kuru centrā ir sabiedrības normām spītējošā
akušiere Marija, viņas meita fotogrāfe Lahja, kas gribētu pareizu dzīvi, Lahjas vīrs,
sava laika izpratnē pilnīgi nepareizais galdnieks Onni un Lahjas vedekla Kārina.
Personāži ir daudzslāņaini, katrs ar saviem noslēpumiem un identitātes mokām;
cilvēku attiecības ir saspringtas līdz baltkvēlei. - Oriģinālnosaukums:
Neljantienristeys.
ISBN 9789934080180.
Somu romāni.
Vāc 821.112.2-3

Noihausa, Nele. Mežā : kriminālromāns / Nele Noihausa ; no vācu valodas tulkojis
Juris Miesnieks ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 526, [1] lpp. : kartes ; 23 cm. - (Zvaigznes
detektīvu klubs). - Nakts vidū mežā pie Rupertshainas aizdegas dzīvojamais
treilers. Krāsmatās tiek atrasts bojāgājušais. Olivers un Pia izmeklē ļaunprātīgu
dedzināšanu. Drīz pēc tam kādā pansijā tiek atrasta mirusi veca sieviete. Olivers ir
satriekts, jo pazinis šo sievieti jau kopš savas bērnības. Izmeklēšanas gaitā atklājas
saikne ar seniem notikumiem, kas risinājušies 1972. gada vasarā. Toreiz bez
pēdām pazuda desmitgadīgais Arturs, Olivera labākais draugs, bet izmeklēšanā
nekas tā arī netika atklāts. Olivers un Pia ķeras pie lietas atkārtoti, cenšoties
pārvarēt apkaimes iedzīvotāju neuzticēšanos un nevēlēšanos cilāt senas
atmiņas...
ISBN 9789934077746.
Detektīvromāni, vācu.

DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ
821.161.1

Воронова, Мария. Судьба без обязательств : роман / Мария Воронова. Москва : Эксмо, 2019. , 2019. - 320 с. - (Больщая любовь. Романы
М.Вороновой). - После смерти жены прошло больше года, и Георгий
Пестряков чувствует, что пора возвращаться к жизни. Красавица Аня – дочь
друзей семьи, идеально подходит на роль новой спутницы жизни, она умна,
красива и интеллигентна. А многолетняя любовница Нина пусть остается в
прошлом, ей нет места в новом счастье Пестрякова. Он уже готовится к
свадьбе, но тут у подполковника полиции Зиганшина появляются сомнения:
а действительно ли Карина Пестрякова была убита сумасшедшим или это
инсценировка?. - 16+.
ISBN 9785041011338.
Krievu romāni.

821.111(73)-3

Данлер, Стефани. Сладкая горечь : роман / Стефани Данлер ; перевод с
английского Анны Комаринец. - Москва : Эксмо, 2018. , 2018. - 384 c. Аппетит обостряется во время еды? Тесс 22 года, она сбежала из маленького
городка в Нью-Йорк и жаждет вкусить жизнь, испытать все. Она устраивается
в люксовый ресторан, работает днями напролет, а вот ночами… она понастоящему познает себя. Тесс втягивается в мрачно-привлекательный
любовный треугольник. И кажется, это самый волнующий опыт в ее жизни.
Не станет ли он самым болезненным? Ведь умерить голод бывает непросто.
18+.
Oriģinālnosaukums:
Sweetbitter.
ISBN
9785040974405.
Amerikāņu romāni.

821.111(73)-3

Мартин, Чарльз. Я спасу тебя от бури : роман / Чарльз Мартин ; перевод с
английского Кирилла Савельева. – Москва : Эксмо, 2019. , 2019. – 416 c. – (Я
буду любить тебя вечно. Бестселлеры Чарльза Мартина). – Тайлер живет со
своим двенадцатилетним сыном на ранчо. У него опасная работа, из-за
которой он почти потерял жену, но до сих пор не знает, стоила ли игра свеч.
Однажды на автостраде он видит заглохший автомобиль, который
безуспешно пытаются завести испуганные мать и дочь. Они явно от кого-то
скрываются, и Тайлер, ничего о них не зная, решает помочь. Первая попытка
их похищения не заставляет себя ждать. Отныне Тайлер втянут в странную

историю, границы вымысла и реальности которой то и дело ставят его в
тупик. – 16+. – Oriģinālnosaukums: Thunder and Rain.
ISBN 9785041004996.
Amerikāņu romāni.
821.161.1-3

Островская, Екатерина. Победитель не получит ничего : роман / Екатерина
Островская. – Москва : Эксмо, 2019. , 2019. – 320 с. – (Татьяна Устинова
рекомендует). – В детективное агентство Веры Бережной обращается
криминальный авторитет Николай Хромов с просьбой найти его бесследно
пропавшего сына Степана. Сразу удается выяснить, что Степан —
профессиональный игрок в покер. Он собирается участвовать в крупном
турнире, призовой фонд которого исчисляется миллионами долларов.
Чтобы разобраться в происходящем изнутри, на турнир отправляется
сотрудник агентства Петр Елагин. Он не только становится
непосредственным участником кровавых событий, разворачивающихся
вокруг грандиозной игры, но и встречает свою любовь. Вот только надолго
ли?. – 16+.
ISBN 9785041004286.
Krievu romāni.

821.161.1-3

Полянская, Алла. Когда ад замерзнет : роман / Алла Полянская. – Москва :
Эксмо, 2019. – 320 с. – (Опасные страсти. Остросюжетные мелодрамы). –
Кольт Ханниган возвращается в стаю Блэк Хиллс не тем волком, что был
прежде, более решительным. Изгнанный после того, как противостоял
бывшему вожаку, он не питает теплых чувств к Дрю Тао – новому альфе.
Кольт намерен оспорить лидерство Дрю, но лишь до тех пор, пока не видит
Ташу – женщину, которую считал погибшей, но которую так и не смог
забыть… – 16+.
ISBN 9785041010584.
Krievu romāni.

821.161.1-3

Рой, Олег. Домовой : роман / Олег Рой. – Москва : Эксмо, 2019. – 249, [7] c.
– (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). – О квартире номер двести
двадцать два не зря шла дурная слава – ни один из владельцев не
задерживался там надолго, а соседи по лестничной клетке привыкли к
ужасному шуму и испуганным воплям. Молодая мама Вика и не
предполагала, во что ввязывается, когда согласилась на выгодное, с первого
взгляда, предложение риелтора. А дальше… А дальше мне пришлось брать
все в свои лапы, ведь люди ничегошеньки без нас, котов, и сделать не могут!.
– 16+.
ISBN 9785041010676.
Krievu romāni.

821.111-3

Ролинг, Дж. К. Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда :
оригинальный сценарий / Дж. К. Ролинг ; перевод с английского. - Москва :
Махаон ; Азбука-Аттикус, 2019. - 304 с. - (Гарри Поттер). - Перед вами
оригинальный сценарий, написанный Дж.К. Роулинг для второго фильма
пятисерийной
киноэпопеи
«Фантастические
твари».
События
разворачиваются в 1927 году, спустя несколько месяцев после окончания
истории первого фильма. Действие переносится из Нью-Йорка в Лондон,
затем в Париж и, наконец, в Хогвартс – и открывает совершенно новую,
захватывающую главу о мире магов и волшебников. - Oriģinālnosaukums:
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. The Original Screenplay.
ISBN 9785389157347.
Jaunatnes proza, angļu. Angļu romāni.

821.161.1-3

Романова, Галина. Исповедь обманутой жены : роман / Галина Романова. –
Москва : Эксмо, 2019. , 2019. – 320 с. – (Детективы Галины Романовой. Метод
Женщины). – Все на свете лгут – считала Валерия. И причем не
безосновательно. Ее предала лучшая подруга, долгое время обманывал муж
Игорь. А она, глупая, продолжала им верить и надеяться, что это она все

неправильно поняла. Пока, как в плохом анекдоте, не застала благоверного
в постели с другой. Но даже после развода жизнь ее ничему не научила.
Игорь снова обманул ее, лишил единственной жилплощади – комнаты в
коммуналке, и если Лера не предпримет никаких мер, она останется на
улице. Но бывший муж неожиданно исчез, а в его смерти обвинили
неудачницу Леру. – 16+.
ISBN 9785041007188.
Detektīvromāni, krievu.
821.111(73)-3

Стил, Даниэла. В нужное время : роман / Даниэла Стил ; перевод с
английского Н.Л. Холмогоровой. – Москва : Эксмо, 2019. – 352 с. – (Миры
Даниэлы). – С детства у Александры Уинслоу была только одна настоящая
страсть – писать детективы. Замечательные, хитро закрученные детективы с
неожиданными развязками, которые принесли ее псевдониму всемирную
славу и популярность, а саму Алекс сделали очень богатой женщиной.
Детективы, которые отнимали у нее столько времени и душевных сил, что на
личную жизнь уже просто ничего не оставалось. Но, как говорил Алекс
старый и мудрый редактор, практически заменивший ей, рано осиротевшей,
отца, – не надо спешить, в нужное время нужный мужчина найдет ее сам. И
вот однажды в Лондоне, на съемках фильма по одному из своих романов,
писательница встречает продюсера Майлза – первого, к кому она понастоящему потянулась душой. Майлз появился в жизни уставшей от
одиночества Алекс в нужное время – это несомненно. Но действительно ли
он – тот самый нужный мужчина?. – 16+. – Oriģinālnosaukums: The Right Time.
ISBN 9785171059415.
Amerikāņu romāni.

821.161.1-3

Трауб, Маша. На грани развода : проза / Маша Трауб. – Москва : Эксмо,
2019. , 2019. – 320 с. – (Проза Маши Трауб). – Любая семья рано или поздно
оказывается на грани. Кажется, очень просто перейти незримую черту и
обрести свободу от брачных уз. Или сложно и даже невозможно? Говорить
ли ребенку правду? Куда бежать от собственных мыслей и чувств? И кому
можно излить душу? И, наконец, что должно произойти, чтобы нашлись
ответы на все вопросы?. – 16+.
ISBN 9785041004989.
Krievu proza.

821.111(73)-3

Уайт, Лорет Энн. Утонувшие девушки : роман / Лорет Энн Уайт ; перевод с
английского О. Мышаковой. - Москва : Эксмо, 2019. - 544 с. - (Высшая лига
детектива). - На старинном кладбище найдена умирающая девушка,
которую преступник оставил умирать у ног статуи девы Марии.
Одновременно из городского канала выловили замотанное в пленку
неопознанное тело. На лбу обеих жертв вырезано распятие. К делу
приступает молодой детектив Энджи Палорино, но она берется за него с
опаской. Мало того, что после начала расследования Энджи стала слышать
жуткие голоса в голове, так еще и новый сотрудник Джеймс, с которым она
вынуждена работать в паре, оказался ей знаком по совершенно иному
поводу…. - 18+. - Оригинальное название: The Drowned Girls.
ISBN 9785041006181.
Detektīvromāni, amerikāņu.

821.111(73)-3

Харт, Джон. Последний ребенок : роман / Джон Харт ; перевод с
английского С.Н. Самуйлова. - Москва : Эксмо, 2019. , 2019. - 480 c. - (Джон
Харт. Триллер на грани реальности). - Джон Харт — единственный писатель
в истории, дважды подряд получивший одну из главных остросюжетных
литературных наград — премию Эдгара Аллана По. Его произведения
переведены на 30 языков и продаются в 17 странах мира. Перед вами —
история, достойная пера Стивена Кинга. Феноменальная история потери и
надежды, обретения себя, стойкости перед лицом зла. Детство Джонни

закончилось в одночасье — когда год назад пропала его сестра-близнец
Алисса. Отец, не выдержав бремени вины, ушел из семьи. Мать нашла
забвение в алкоголе и таблетках. А сам Джонни перестал быть обычным
мальчишкой и превратился в одержимого. Каждый день он творит странные
ритуалы и посвящает все свое время поискам сестры. Все окрестности и
подозрительные соседи изучены вдоль и поперек. Но надежда разгорается
с новой силой, когда Джонни внезапно становится свидетелем жуткой
погони со смертельным исходом. Последние слова сбитого мотоциклиста
дают ему новую зацепку... - 16+. - Oriģinālnosaukums: The Last Child.
ISBN 9785041006099.
Amerikāņu romāni.

DAIĻLITERATŪRA ANGĻU VALODĀ
Amer
821.111(73)-3

Albertalli, Becky. Leah on the Offbeat : a novel / Becky Albertalli. – London :
Penguin Books, 2018 (Clays Ltd, Elcograf S.p.A.). – 343, [17] p. : ill. – (Creekwood
; 2). – Leah Burke—girl-band drummer, master of deadpan, and Simon Spier’s
best friend from the award-winning Simon vs. The Homo Sapiens Agenda—takes
center stage in this novel of first love and senior-year angst.
ISBN 9780241331057 : mīkstos vākos.
Jaunatnes proza, amerikāņu.

Īru 821.152.1-3

Burns, Anna. Milkman : a novel / Anna Burns ; [design by Luke Bird]. – London :
Faber and Faber, 2018 (Croydon CRO 4YY : CPI Group Ltd). – 348 p. – Milkman is
a story of the way inaction can have enormous repercussions, in a time when the
wrong flag, wrong religion, or even a sunset can be subversive. Told with
ferocious energy and sly, wicked humor, Milkman establishes Anna Burns as one
of the most consequential voices of our day… – The Man Booker Prize 2018.
ISBN 9780571338757 : mīkstos vākos.
Īru romāni (angļu valoda).

Amer
821.111(73)-3

McGuire, Jamie. All the Little Lights : a novel / Jamie McGuire. – Seattle :
Montlake Romance, 2018. – 412, [28] p. – The first time Elliott Youngblood spots
Catherine Calhoun, he’s just a boy with a camera, and he’s never seen a sadder
and more beautiful sight. Both Elliott and Catherine feel like outcasts, yet they
find an easy friendship with each other. But when Catherine needs him most,
Elliott is forced to leave town. Elliott finally returns, but he and Catherine are now
different people. He’s a star high school athlete, and she spends all her free time
working at her mother’s mysterious bed-and-breakfast. Catherine hasn’t forgiven
Elliott for abandoning her, but he’s determined to win back her friendship…and
her heart. Just when Catherine is ready to fully trust Elliott, he becomes the prime
suspect in a local tragedy. Despite the town’s growing suspicions, Catherine clings
to her love for Elliott. But a devastating secret that Catherine has buried could
destroy
whatever
chance
of
happiness
they
have
left…
ISBN 9781503902787.
Amerikāņu romāni. Jaunatnes proza, amerikāņu.

Amer
821.111(73)-94

Obama, Michelle. Becoming Michelle Obama : [an intimate, powerful, and
inspiring memoir by the former first lady of the United States] / Michelle Obama
; book design by Elizabeth Rendfleisch ; jacket design by Christopher Brand ; jacket
photograph by Miller Mobley. - Great Britain : Viking, 2018 (Clays Ltd, Elcograf
S.p.a.). - 426, [2] p. : photogr. - In her memoir, a work of deep reflection and
mesmerizing storytelling, Michelle Obama invites readers into her world,
chronicling the experiences that have shaped her—from her childhood on the
South Side of Chicago to her years as an executive balancing the demands of
motherhood and work, to her time spent at the world’s most famous address.

With unerring honesty and lively wit, she describes her triumphs and her
disappointments, both public and private, telling her full story as she has lived
it—in her own words and on her own terms. Warm, wise, and revelatory,
Becoming is the deeply personal reckoning of a woman of soul and substance who
has steadily defied expectations—and whose story inspires us to do the same.
ISBN 9780241334140.
Autobiogrāfiskā proza, amerikāņu. Politiķu
laulātie draugi.
Ig 821.511.113- Raud, Rein. The Reconstruction / Rein Raud ; translated from the Estonian by
3
Adam Cullen. - Victoria, TX : Dalkey Archive Press, 2017. - 273, [9] p. - (Estonian
Literature Series). - From the late 1970s through 2011, the book spans the lives
of two generations, the changes in the world at large and the Estonian society in
particular, the transition from a world of rights and wrongs to a world where most
things are neither, but the yearning for absolute truths still won’t go away. - Orig.
title: Rekonstruksioon / 2012.
Contents: I Fish tracks in Water ; II
Birchback.
ISBN 9780916583804.
Igauņu proza.
Kan
821.111(71)-3

Summers, Courtney. Sadie : a novel / Courtney Summers. - New York : St.
Martin's Press, 2018. - 311 p. - A missing girl on a journey of revenge. A Serial―like
podcast following the clues she's left behind. And an ending you won't be able to
stop talking about.
ISBN 978250105714.
Jaunatnes proza, kanādiešu.

FILMAS
791.4

Alvarez, Fede. Meitene zirnekļa tīklā [videoieraksts] = Tüdruk ämblikuvõrgus:
See, mis ei tapa = Meitene zirnekļa tīklā = Mergina voratinklyje = trilleris / Fede
Alvarez; starring Claire Foy, Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield, Sylvia Hoeks,
Stephen Merchant. - [b.v.] : Universal Sony Pictures Home Entertainment Nordic
AB, 2019. - 1 DVD (113 min.). - Jaunā datorhakere Līsbeta Salandere un žurnālists
Mīkaels Blumkvists nonāk spiegu, kibernoziedznieku un korumpētu valdības
ierēdņu savērptā tīklā. - Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio angļu, franču, itāļu,
krievu, spāņu valodā ; subt. angļu, arābu, dāņu, igauņu, somu, franču, itāļu,
latviešu, lietuviešu, norvēģu, krievu, spāņu, zviedru, ukraiņu valodā. - Nos. no
konteinera.
Trilleri.

791.4(474.3)

Brasla, Varis, 1939-. Vectēvs, kas bīstamāks par datoru [videoieraksts] = Grandpa
More Dangerous than Computer = Дедушка, который опаснее компютера :
mākslas filma / Varis Brasla ; scenārija autors: Alvis Lapiņš ; lomās: Mārtiņš
Vilsons, Markuss Jānis Eglītis, Akvelīna Līvmane, Eva Ozola, Mārtiņš Meiers, Alise
Polačenko, Uldis Dumpis, Lauris Dzelzītis, Inese Pudža, Vizma Kalme ; komponists
Emīls Zilberts. - Rīga : Studija F.O.R.M.A., 2018. - 1 DVD disks (93 min.) : krāsaina.
- Bez vecuma ierobežojuma. - Audio latviešu val., subtitri angļu, krievu, ukraiņu,
čehu, uzbeku val., taivāniešu dialektā. - Nos. no konteinera. . - "Latvijas filmas
Latvijas
simtgadei"
-uz
konteinera.
Kinofilmas,
latviešu.
Filmas bērniem. Ģimenes filmas. Latviešu kino.

791.4(474.3)

Kolmane, Ināra, 1961-. Bille [videoieraksts] : mākslas filma / Ināra Kolmane ;
scenārija autori: Arvis Kolmanis, Evita Sniedze ; lomās: Rūta Kronberga, Sofija
Juška, Elīna Vāne, Artūrs Skrastiņš, Lolita Cauka ; māksliniece Ieva Romanova ;
filmā izmantota Pētera Vaska mūzika. - Rīga : Studija DEVIŅI, 2018. - 1 DVD disks
(104 min.) : krāsaina. - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio latviešu val., subtitri
latviešu, angļu, krievu valodā. - Nos. no konteinera. . - "Pēc Vizmas Belševicas

romāna motīviem" -- uz konteinera. . - "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" -- uz
konteinera.
Kinofilmas, latviešu.
Ģimenes filmas. Latviešu kino.

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

