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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
159.96

Goldbergs, Brūss. Pagājušo un nākamo dzīvju atklājumi : hipnozes seansu
liecības un pašhipnozes vingrinājumi / Brūss Goldbergs ; no angļu valodas
tulkojusi Sandra Volšteine ; redaktore Māra Cielēna ; Māra Garjāņa vāka dizains.
- Rīga : Lietusdārzs, [2018].
ISBN 9789934576041.
Reinkarnācija. Reinkarnācijas terapija. Hipnotisms.
Gadījumu izpēte.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA
316.6

Asmane, Aleida. Jaunais īgnums par memoriālo kultūru: iejaukšanās / Aleida
Asmane ; no vācu valodas tulkojis Igors Šuvajevs ; literārā redaktore Inta
Rozenvalde ; vāka dizains: Artis Tauriņš ; pēcvārds: Deniss Hanovs, Kaspars Zellis,
Mārtiņš Kaprāns [un vēl 2 autori]. - Rīga : Zinātne, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 206 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 183.-196. lpp. un
personu rādītājs: 204.-206. lpp. - Grāmatā tiek uzdoti aktuāli jautājumi par
Eiropas 20. gadsimta pagātni: kā saglabāt atmiņas par traumatisko pieredzi un
nodot tās jauniešiem, kas piedzimuši jau trešajā paaudzē pēc kara un kuriem nav
personisko atmiņu par šo traģisko vēsturi? Kā runāt par holokaustu un eiropiešu
atbildību par noziegumiem pret cilvēci ar trešo valstu pilsoņiem, ar bēgļiem, kas
kļūst par Eiropas sabiedrības daļu? Kā iekļaut šīs atmiņas nacionālo valstu
kultūrās un nodrošināt atmiņu dialogu, izvairoties no atmiņu konkurences un
"atmiņu aizliegumiem"? Vai Latvijas sabiedrībā ir iespējamas kopīgas atmiņas?
Eiropā plaši pazīstamā kolektīvās atmiņas pētniece, Konstances Universitātes
profesore Aleida Asmane sniedz savu versiju par Eiropas pagātnes analīzi un
izaicinājumiem ceļā uz tolerantu, iekļaujošu un rietumniecisku atmiņas politiku
apstākļos, kad politiķi turpina veidot un uzturēt atmiņu plaisas un graut dialoga
tiltus. - Oriģinālnosaukums: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur: eine
Intervention. - Pēcvārda autori arī: Gustavs Strenga, Ineta Lipša.
ISBN 9789934549489.
Atmiņa, bērnu - Sociālie aspekti. Kolektīvā atmiņa - Politiskie aspekti.
Historiogrāfija - Politiskie aspekti. Kolektīvā atmiņa - Sociālie aspekti.
Memorializācija - Sociālie aspekti. Holokausts, ebreju (1939-1945) - Ietekme.
Vācija. Eiropa. Vācija.
316.72
Vahtre, Lauri. Igaunis no iekšpuses un ārpuses / Lauri Vahtre ; no igauņu
valodas tulkojis Juris Putriņš ; redaktore Ieva Freinberga ; Romana Vitkovska
karikatūras. - Mārupe : Drukātava, [2018]. - 156, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18 x 11
cm. - Grāmatas autors ar vieglu humoru sniedz visaptverošu kopainu par igauni,
par viņa ieradumiem, tradīcijām, vērtībām un visu citu, kas raksturo igauni.
ISBN 9789934860331.
Nacionālās īpatnības, igauņu. Igauņi - Sociālā dzīve un paražas
IZGLĪTĪBA. MĀCĪŠANA
373.2

Brice, Baiba. Skaņu spēles [notis] : dziesmas un rotaļas pirmsskolas un
sākumskolas bērniem / Baiba Brice ; grafiskais dizains: Arta Muceniece ;
galvenais redaktors Vilnis Purēns. - Rīga : RaKa, 2018. - Rīga : SIA "Izdevniecība
RaKa" tipogrāfija.
Krājumā apkopotas muzikāli ritmiskas rotaļas pirmsskolas vecuma bērniem.
Rotaļas apkopotas 31 tematiskās kopās. Piedaloties rotaļās, bērni var ne tikai
attīstīt ritma izjūtu un muzikālo dzirdi, bet arī valodu un apkārtnes pētnieciskās
prasmes.
II daļa.
Saturā: Es un mana ģimene ; Esi vesels! ; Vāru, vāru putriņu ; Apģērbs,
ģērbšanās ; Kalendārs ; Rudens krāsas ; Miķelītis ; Lietutiņš un sēnes ; Rudens
veltes un ežuks ; Krāsiņas, māsiņas ; Burtu diena ; Ciparnīca ; Reiz es būšu ;
Mārtiņi. Gailis un viņa ģimene ; Dāvana Latvijai ; Ziemassvētki ; Ziema: sniegs,
sals, sarma. Meteņi ; Bumbošanās ; Mamma Gamma ; Kārumnieku diena ;
Ceļojums kosmosā ; Peles un kaķis ; Ja tu vari - dari tā! ; Ceļojums uz Āfriku ;

Ceļojums (transporta līdzekļi, drošība) ; Agrs pavasaris. Lieldienas ; Putni ;
Pavasara saulītē: smaržas, garšas, skaņas ; Kukaiņi ; Draugu darbīgā diena ;
Vasariņa klāt!.
ISMN 9790900506627.
Mācību spēles - Mācīšana un mācīšanās. Spēles ar dziedāšanu - Mācīšana un
mācīšanās. Integrēta mācīšana. Izglītība, pirmsskolas. Sākumizglītība.
TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
341

FOLKLORA
398.8(=174)

398.2

Starptautiskās tiesības : dokumentu krājums ar komentāriem / komentāru autors
Tālavs Jundzis ; literārā redaktore, vāka dizains: Anita Rudziša. - Rīga : Juridiskā
koledža, 2018. - 275 lpp. : tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [273.]-275. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. - Krājumā publicēti paši svarīgākie dokumenti
starptautiskajās publiskajās tiesībās, kas nosaka starptautiski tiesiskās kārtības
pamatus pasaulē, kā arī divi Latvijas Republikas likumi saistībā ar starptautisko
tiesību īstenošanu. Katram dokumentam pievienoti īsi, vispārīgi komentāri par to
tapšanas nepieciešamību, būtību un svarīgākajām nostādnēm. Krājums domāts
kā mācību palīglīdzeklis studentiem starptautiskajās publiskajās tiesībās, taču tas
varētu būt noderīgs arī daudz plašākam interesentu lokam.
ISBN
9789934871917.
Starptautiskās tiesības - Avoti. Starptautiskie līgumi - Avoti.
Latviešu tautasdziesmas / atbildīgā redaktore Elga Melne ; redaktors Aivars
Kļaviņš ; izlokšņu redaktore Beatrise Reidzāne ; mākslinieks Dainis Rožkalns ;
sējuma sastādītāji: Una Smilgaine, Beatrise Reidzāne, Elga Melne [un vēl 7
sastādītāji] ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.
Latviešu folkloras krātuve. - Rīga : Zinātne, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 874, [4] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs un raksta beigās. - Sastādītāji arī: Aivars Kļaviņš, Justīne Jaudzema,
Ginta Pērle-Sīle, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Arta Krūze, Ilga Vālodze Ābele, Rūta
Karlsone.
11. sējums. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Kāzas.
No meitas par sievu: līgavu galvassegas pēc latviešu folkloras tekstu un
vēstures avotu ziņām / Ieva Pīgozne.
ISBN 9789934549564.
Tautasdziesmas, latviešu. Kāzas - Folklora.
Linde, Māris. Dziesma par Nībelungiem / Māris Linde. - [Rīga] : Sava grāmata,
2018. - 300 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana ; XXXIV [34]). "Dziesma par Nībelungiem " vai arī "Nībelungu dziesma", vācu "Nibelungenlied",
ir nezināma dzejnieka episka vācu poēma, kas sarakstīta Austrijā vidusaugšvācu
valodā.
ISBN 9789934552809.
Episkā dzeja, vācu.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
616

Dālke, Rīdigers. Slimība kā simbols : psihosomatikas un integrālās medicīnas
rokasgrāmata : simptomi, to nozīme, apstrāde, risinājumi / Rīdigers Dālke
sadarbībā ar Kristīni Steheri, Margitu Dālki, Dr.med. Robertu Hosli, Dr.med.

Volkeru Cāni un Ritu Faseli ; tulkotāji no vācu valodas Vita Aišpure un Viesturs
Rikveilis ; literārā redaktore Vita Aišpure. - 25. izdevums. - Rīga : Madris, [2018].

611

ISBN 9789984310640.
Medicīna, psihosomatiskā. Simptomi. Psihiskā dziedināšana. Simbolisms
medicīnā.
Uzziņu līdzekļi.
Ivuškāns, Artūrs. Ceļa locītava : traumas un citi bojājumi fizioterapeita
skatījumā / Artūrs Ivuškāns, teksts un zīmējumi ; redaktors Gints Tenbergs ; Vitas
Lēnertes vāka dizains ; Noras Krevņevas-Baibakovas fotogrāfijas. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2018]. Grāmatā sniegta pamatinformācija par ceļa locītavas
uzbūvi un ar to saistītajām traumām un citiem bojājumiem. Aprakstīts plašs
vingrinājumu klāsts ceļa locītavas un tās darbībā iesaistīto struktūru attīstīšanai
un stiprināšanai, īpaši - rehabilitācijas periodā pēc traumas gūšanas vai
operācijas. Grāmatā noderīgu informāciju atradīs gan sportisti, gan fizioterapeiti
un citi interesenti, kuriem ir nācies saskarties ar ceļa locītavu problēmām.
ISBN 9789934074080.
Ceļi (anatomija). Ceļi (anatomija) - Slimības. Fizikālā terapija. Sporta
traumas.
Uzziņu līdzekļi. Fotogrāfijas.

BIŠKOPĪBA
638.1

Hauks, Ginters. Glābjot medus biti / Ginters Hauks ; no angļu valodas tulkojusi
Dzintra Porītere. - 2017. gadā pārstrādāts un papildināts izdevums. - Rīga : Alis,
[2018].
ISBN 9789934504303.
Medus bites. Biškopība. Medus bites - Veselība. Medus bites - Ķīmisko vielu
ietekme. Medus bites - Slimības. Medus bites - Parazīti. Biškopības produkti.
Biodinamiskā lauksaimniecība.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
MĀKSLA
7.01

Vudforda, Sūzena. Kā aplūkot mākslas darbus / Sūzena Vudforda ; tulkojums
latviešu valodā: Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018.
Šī grāmata lieti noderēs visiem, kam patīk māksla un gribas uzzināt par to vairāk.
Tajā apkopotā informācija un spriedumi palīdzēs izprast un baudīt mākslas
darbus gan aktīvam muzeju apmeklētājam, gan mākslas albumu kolekcionāram,
gan vienkārši zinātkāram vērotājam. - Oriģinālnosaukums: Looking at Pictures. Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.
Saturā: Attēlu apskates paņēmieni ; Zeme un jūra ; Portreti ; Ikdienišķas
lietas ; Vēsture un mitoloģija ; Kristīgā pasaule ; Kompozīcijas divās dimensijās ;
Tradīcija ; Kompozīcija ; Telpas attēlojums ; Formālā analīze ; Slēptā nozīme ;
Kvalitāte.
ISBN 9789984236773.
Mākslas novērtējums. Māksla - Vēsture. Glezniecība - Tehnika. Glezniecība Vēsture. Vizuālā uztvere. Attēla interpretācija. Kristīgā māksla un simbolisms.

ARHITEKTŪRA
728(474.3)

Lancmanis, Imants. Rundāles pils : Rundāle Palace. / sastādītājs un teksta
autors Imants Lancmanis ; redaktore Dace Lāže ; tulkojums angļu valodā: Jana
Druviņa, Inga Tillere ; angļu valodas teksta redaktore Antra Legzdiņa ;
māksliniece Inese Hofmane ; fotogrāfiju autori: Ints Lūsis, Imants Lancmanis. -

Rundāle : Rundāles pils muzejs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.
- 572, [2] lpp., 1 nenumurēta salocīta lp. : faksimili, ilustrācijas, plāni, portreti ;
31 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Monogrāfija "Rundāles pils II. Pils
tuvplānā" ir 2015. gadā izdotās monogrāfijas "Rundāles pils. Vēsture" otrā daļa.
Tās autors ir Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis. Izdevumā
apkopota informācija par pili kā restaurētu Latvijas kultūras mantojuma objektu
visā tā daudzveidībā. Tā ir sava veida pils inventarizācija, piedāvājums detalizēti,
it kā zem lupas, aplūkot gan ārējo arhitektūru, gan iekštelpas. Galvenā uzmanība
pievērsta ne tekstam, bet attēliem. - Teksts latviešu valodā, ievads, nodaļu
kopsavilkumi un attēlu paraksti arī angļu valodā.
2. sējums. Pils tuvplānā.
ISBN 9789934831591.
Pilis. Pilis - Konservācija un restaurācija. Arhitektūra, baroka. Māksla,
baroka. Māksla, rokoko. Rotājumi un ornamenti, baroka. Rotājumi un
ornamenti, rokoko. Rotājumi un ornamenti, arhitektoniskie. Interjers.
Pilsrundāle (Rundāles novads, Latvija).
Fotogrāfijas. Attēli
ROKDARBI
746

Balgalve-Treimane, Lilija. Celaines : celu jostu un apaudu aušana / sastādītāja,
teksta autore Lilija Balgalve-Treimane ; redaktore Rudīte Kalniņa ; foto Anna
Gobzeme-Nulle ; dizains un makets Vanda Voiciša. - Rīga : [Rakstu pūrs,
biedrība], 2018. - 248 lpp. : kartes, ilustrācijas, fotogrāfijas. - Bibliogrāfija: 237.239. lpp. - Grāmata ir domāta praktiskā darba veicējiem. Tajā ir ieskicētas katra
Latvijas etnogrāfiskā novada celošanas un celaines lietošanas atšķirības.
Grāmatas galvenā vērtība ir detalizēti izstrādātie zīmējumi un niansēs aprakstītā
celošanas tehnika. Izmantojot grāmatu, ir jāatceras, ka autores ražīgā darba
dzīve noritēja ārpus Latvijas. Gatavs šis raibais pūrs ir vairākās nozīmēs pirmkārt, tas ir visu aptverošs un pilnīgs pārskats par celu audumiem Latvijā;
otrkārt, tas ir lietošanai gatavs - visi rakstu paraugi ir precīzi izzīmēti pa rūtiņām,
atliek tikai ķerties pie aušanas; treškārt, izskaidrota arī diegu savēršanas secība
un pats aušanas process.
Saturs: IEVADS. Aušanas piederumi. Lietotie termini. Sagatavošanās
aušanai. Rakstainās celaines. Pārskaitļa divrūtiņu sistēma rakstainās celainēs.
Celaines raksta aušana ar vairākām krāsām. Bārkšu apauda aušanas paraugs.
SENVĒSTURES CELAINES. Senvēstures sagšu celu apaudi. Senvēstures sagšu
pieaustie bārkšu apaudi. Senvēstures brunču apaudi. Senvēstures celaiņu sienas
sega. VĒSTURISKĀ LAIKMETA CELAINES. Svītrainās un skujainās celaines. Latgales
rakstainās celu jostas. Augšzemes rakstainā celu josta. Vēsturiskā laikmeta sagšu
celu apaudi. Kurzemes sagšu celu apaudi. Ar celiem pieaustie Kuldīgas sagšu
bārkšu apaudi. Mēlenes. Ar celiem pieaustie Ventspils baltās sagšas apaudi.
Ventspils tumši zilā sagša - zilāms. Mestās bārkstis Nīcā, Bārtā un Rucavā.
Zemgales sagšu celu apaudi. Zemgales sagšas malu apaudi. Zemgales sagšas gala
bārkšu apaudi. Zemgales sagšas gala bārkšu apaudi. Zemgales sagšas malu un
galu apaudu raksti. Latgales, Vidzemes un Augšzemes sagšu celu apaudi.
Latgales, Vidzemes un Augšzemes sagšu malu apaudi. Latgales, Vidzemes un
Augšzemes sagšu galu bārkšu apaudi. Latgales, Vidzemes un Augšzemes apaudu
raksti. Latgales, Abrenes balto brunču apaudi. IZMANTOTO AVOTU ĪSS
RAKSTUROJUMS. KRĀSU PARAUGI. Novadu tērpu krāsas. LATVIJAS APRIŅĶI UN
TO PAGASTI.
ISBN 9789934194375.
Aušana. Celaines. Tautastērpi, latviešu.

74(474.3)

Vidzeme (Latvija). Zemgale (Latvija). Sēlija (Latvija). Valmieras apriņķis
(Latvija).
Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei / rakstu autori: Janīna Kursīte, Inese Sirica,
Zane Ulmane, Uģis Niedre, Smaida Rubeze ; zinātniskie konsultanti: Māris
Maniņš, Inese Ratniece, Aija Veipa, Ilze Ziņģīte ; redaktore Inguna Mīlgrāve ;
māksliniece Katrīna Vasiļevska ; fotogrāfi: Jānis Brencis, Māris Kaparkalējs,
Dzintars Leja, Kaspars Ratnieks ; ievada autors Rauls Vēliņš. - Rīga : Sana Solaris,
2018.
Grāmatā atradīsiet vairāk nekā sešus simtus Latvijas segu. Rakstu autori tajā
atspoguļojuši aušanas tradīciju no pirmsākumiem līdz mūsdienām dažādos
Latvijas novados. Bagātīgi ilustrētajā izdevumā varēsiet iepazīt Kurzemes ķēžu,
rožu un spoguļu segas, Zemgales zvaigžņu segas, Vidzemes šatiersegas, Latgales
dreļļus un čosnī dečus. Jūs iepriecinās gan josliņsegas, gan mežģīņsegas, gan
audēju jaunrades darbi. Īpaša uzmanība pievērsta latgaļu, ķoniņu, lībiešu un suitu
segām. Grāmata atspoguļo valsts simtgades mirkli un ir pateicība mūsu audējām.
Tā ir aicinājums turpināt un radīt. Radīt jaunus audējus, jaunus audumus un savas
dzimtas
rakstus.
ISBN
9789934874901.
Segas. Aušana. Aušana - Vēsture. Aušana - Raksti - Raksti. Aušana - Mācīšana
un mācīšanās - Vēsture. Tautas māksla. Tekstilmāksla. Amatiermākslas. Tautas
lietišķās mākslas studijas. Rotājumi un ornamenti - Latvija. Audējas. Audēji. Vilnas
un ķemmdzijas aušana - Vēsture. Krāsas un krāsošana - Vilna. Krāsas un krāsošana
Lini.
Linu
rūpniecība.
Latvija. Vidzeme (Latvija). Rencēni (Burtnieku novads, Latvija). Mazsalaca
(Mazsalacas novads, Latvija). Valmiera (Latvija). Piebalga (Latvija). Latgale
(Latvija).
Kurzeme
(Latvija).
Zemgale
(Latvija).
Rīga
(Latvija).
Attēli. Fotogrāfijas.

GLEZNIECĪBA
75(474.3)(092)

MŪZIKA

Treija, Anda, 1952-. Maija Nora Tabaka / sastādītāja un teksta autore Anda
Treija ; mākslinieks Juris Petraškevičs ; fotogrāfi: Renārs Derrings, Normunds
Brasliņš, Māra Brašmane [un vēl 10 fotogrāfi] ; literārās redaktores: Māra
Ņikitina, Mārīte Gulbe ; tulkotāja angļu valodā: Maija Oginta ; bibliogrāfiju
sastādīja: Dace Gasiņa, Aivija Everte. - Rīga : Galerija Daugava, 2018. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 335 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 33 cm. Bibliogrāfija: 314.-322. lpp. - Apjomīgais Maijas Tabakas glezniecības albums
ietver 264 darbu reprodukcijas. Grāmatas dizaina autors ir mākslinieks Juris
Petraškevičs, albuma sastādītāja un teksta autore - mākslas zinātniece Anda
Treija. Izdevumu finansējis uzņēmējs Guntis Rāvis un kolekcionārs Jānis Zuzāns. Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā; paraksti zem attēliem paralēli
latviešu un angļu valodā. - Fotogrāfi arī: Uldis Briedis, Jānis Pipars, Aivars Āķis,
Atis Kļaviņš, Ints Lūsis, Astrīda Meirāne, Kristīne Madjāre, Andris Kozlovskis,
Jānis Kreicbergs, Ivans Samardžijevs. . - Ziņas par mākslinieci: 312.-313. lpp. . "Maija Tabaka. Čigāni naktī (fragments). 1988"--Uz apvāka. . - "Izmantoti Maijas
Tabakas personīgā arhīva fotomateriāli"--Iespiedziņās.
ISBN 9789934834264.
Gleznotājas. Glezniecība, latviešu - 20 gs. Glezniecība, latviešu - 21 gs.
Latvija. Berlīne (Rietumvācija).
Attēli. Biogrāfijas. Portreti. Fotogrāfijas. Biobibliogrāfijas.

78(474.3)(092)

Brauns, Mārtiņš. Saule Mārtiņš Daugava : Mārtiņš Brauns par dzīvi un mūziku
sarunās ar Otto Ozolu / Gundegas Blumbergas sakārtojums ; vāka foto Atis
Ieviņš ; intervētājs Otto Ozols. - [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, 2018.
''Nezinu, kas no manas mūzikas skanēs pēc manis. Varbūt kautkas kādu laiku
skanēs, bet domāju, ka tādu mūžības gabalu man nav. Pēc loģiskās
likumsakarības ķēdītes viss izdarītais neatgriezeniski iet izplatībā un dod savas
sekas. To nevar apturēt. Labie darbi un sliktie – viņi ir neapturami. Vienīgā cerība
tev kā avotam, kas pasaulē radījis kaut ko negatīvu, ir uz Jēzu Kristu jeb
mīlestību, ja nu ir. Ja nav, tad mums glābiņa vispār nav.'' Mārtiņš Brauns.
ISBN 9789934832079.
Komponisti. Populārā mūzika.
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Rusmanis, Sigurds. Vidzemes ezeru krastos / Sigurds Rusmanis ; datorsalikums,
vāka mākslinieks Anete Utināne ; grāmatā izmantoti fotoattēli no auttora
personīgā arhīva. - Rīga : Apgāds Mantojums, 2018. - 187 lpp. : ilustrācijas,
fotogrāfijas. - Bieži kāds no ezeriem skatīts tikai no vienas vietas, neko nezinot
par pārējo interesanto tā apkārtnē. Šī kultūrvēsturiskā grāmata dod iespēju tam
apceļot apkārt tikai lasot, vai arī meklēt iespēju to citreiz iepazīt savām acīm. Te
minēti arī kultūras un dabas pieminekļi, novadnieku dzīves un darbības vietas.
Tiek dota iespēja pārdomāt, kas pamatā vietējām teikām, nostāstiem, kādi
kuriozi notikumi nepazūd no ļaužu atmiņām, ko pieminēšanas vērtu atraduši
dzejnieki un rakstnieki. Grāmatas autora darbi nav palikuši bez ievērības. 2016.
gadā saņemta arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosauktā prēmija
nominācijā ''Vēsturiskā mantojuma un cilvēku dzīves izpēte novados''. Skaidrītes Kaldupes dzejolis ''Vidzemes ezeri'' --[3.] lpp.
Saturs: Apkārt Limbažu ezeriem ; Vaidavas ezers ; Burtnieks ; Āraišu ezers ;
Alauksts ; Inesis ; Alūksnes ezers.
Ezeri - Vidzeme.
Vidzeme (Latvija). Lielezers (Limbaži, Latvija). Vaidavas ezers (Latvija).
Burtnieku ezers (Latvija). Āraišu ezers. Alauksts (Latvija). Inesis (Latvija).
Alūksnes ezers (Latvija).

ĢEOGRĀFIJA
910.4

Klaidoņi ūdens pasaulē / Pēteris Strubergs, Ainārs Kadišs, Linda Riņķe, Jānis
Ozoliņš, Gints Barkovskis, Laine Pērse, Juris Lorencs, Harijs Sils, Lauma Žubule,
Māris Gailis, Aija Ambrasa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava,
2018.
Šoreiz kārtējā “Aiz apvāršņa” jeb Klaidoņu grāmata aicina lasītāju mesties zilo
ūdeņu piedzīvojumā. Un tas nozīmē tik tiešām jaunus apvāršņus, salas un valstis,
siltās dienvidu jūras, vēju un sauli, un, protams, arī sastaptos cilvēkus. Tas viss
veido piedzīvojumu, kurā galvenajā lomā ir šīs grāmatas varoņi. Vienojošais
stāstu motīvs ir kāre pēc piedzīvojumiem, tieksme izzināt nezināmo. Un vēl -

910.4

atgriezties un izstāstīt citiem, kas īsti ir aiz horizonta. Patīkamu un drošu
ceļojumu visiem!.
Saturā: Unikālais barjerrifs un iespēja patērzēt ar haizivīm / Pēteris
Strubergs. Vitimas piezīmes / Ainārs Kadišs. Dzīve ūdens apskalotos krastos /
Linda Riņķe. Trīsdimensiju lidojums dzelmē / Jānis Ozoliņš. Fragmenti no
grāmatas "Okeāna saviļņotie" / Gints Barkovskis. Ar stopiem apkārt pasaulei. Un
ūdens vien / Laine Pērse. IBM gūstā jeb Kā es pirku laivu Ēģiptē / Juris Lorencs.
Mani piedzīvojumi un pārdzīvojumi ūdeņos / Harijs Sils. Sapnis par sērfošanu jeb
Kā pa viļņiem! / Lauma Žubule. Pasaule tiešām ir liela / Māris Gailis. Dejas ar
vēju / Aija Ambrasa.
ISBN 9789934202322.
Ūdenstilpes - Pasaule - Ceļojumu apraksti.
Pērse, Laine. Ar stopiem apkārt pasaulei / Laine Pērse, teksts, fotogrāfijas ;
redaktores: Uguntiņa, Iveta Lazdāne. - [Skrīveri] : Laine Pērse, 2018.
Divu latviešu solis pasaulē - sešdesmit četru valstu dziļumā, piecu kontinentu
platumā, septiņpadsmit mēnešu garumā. Galvenais pārvietošanās veids ir
autostopi un mugursomā guļ uzticamā telts. Trešā sērijas "Ar stopiem apkārt
pasaulei" grāmata atspoguļo Laines un Artura ceļojumu Eiropā un Āfrikā, kur
viņus sagaida ekspresīvais itālis, lai pavadītu uz tirkīzzilām Maltas krastmalām,
pāri Šveices maģiskajiem kalniem un saules pielietām Moldovas vīna ielejām līdz
viesmīlīgā gruzīna mājas durvīm. No dedzīgā marokāņa krāmu bodītes un
neizzinātākajiem Balkāniem līdz pašas Konstantinopoles lidostas vārtiem.
III [3].grām. Neparastā Eiropa un kripatiņa Āfrikas.
ISBN 9789934872426.
Eiropa - Ceļojumu apraksti. Maroka - Ceļojumu apraksti.

BIOGRĀFIJAS. DZIMTAS
929

Noriņa, Rasma. Vidzemes lībiešu dzimtas: Bisnieki, Hirši, Priediņi, Martinsoni :
no 18. gs. līdz mūsu dienām / Rasma Noriņa ; literārā redaktore Ieva Jansone ;
angļu teksta redaktore Regīna Jozauska ; vācu teksta redaktors Agris Timuška ;
mākslinieks Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 230, [2] lpp. : faksimili, ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas,
karte, portreti ; 25 cm + 1 CD. - (Letonikas bibliotēka). - Bibliogrāfija: [222.]-224.
lpp. un nodaļu beigās. - Autores interese par Vidzemes lībiešu dzimtām un viņu
pēctečiem aizsākās 20. gs. 90. gadu beigās, vadot Pāles novadpētniecības
muzeju. Laika gaitā Rasmai Noriņai izdevies atrast daudz jaunas informācijas un
gūt pamatu jaunu dzimtas koka zaru veidošanai, iegūt papildu materiālus un
fotokopijas no Rakstniecības un mūzikas muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures
arhīva, privātajiem ģimeņu arhīviem. Grāmata veltīta Vidzemes lībiešu Krista un
Ievas sešu bērnu – pēc uzvārdu iegūšanas Bisnieku, Hiršu, Priediņu, Martinsonu
– dzimtām. Abu jaunākais dēls Gusts savulaik leģendāri dēvēts par "pēdējo
Vidzemes lībieti". Grāmata un tās pielikumā pievienotais disks ar brāļu un
vienīgās māsas Dārtes dzimtas koka zariem pierāda, ka izmira ne jau dzimtas un
cilvēki, bet senā tauta asimilējās latviešos un pamazām izzuda ikdienā lietotā
lībiešu valoda. Izdevumā iestrādāti autores ekspedīcijās iegūtie lībiešu dzimtām
piederīgo ļaužu atmiņu stāstījumi. - CD ietver 9 PDF failus ar Bisnieku, Hiršu,
Priediņu, Martinsonu dzimtu ģenealoģiskajām tabulām. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu un vācu valodā. - Vāks veidots pēc Tallinas mākslinieka
Augusta Pecolda 1864. gada zīmējuma.

ISBN 9789934549465.
Lībieši - Latvija - Vēsture - Vidzeme.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
821.174-3

821.174-1

821.174-94

Akmentiņš, Andris. Skolotāji : romāns / Andris Akmentiņš ; redaktore Gundega
Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulkojuma autore Aija Uzulēna. Rīga : Dienas grāmata, 2018. , 2018. - 358, [1] lpp. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ;
VIII). - Andra Akmentiņa romāns “Skolotāji” noslēdz izdevniecība “Dienas
Grāmata” 13 grāmatu ciklu “Mēs. Latvija, XX gadsimts”. Sērijas pēdējais romāns
atskatās uz pagājušā gadsimta 50. un 60. gadiem jeb tā saukto Hruščova
laikmetu, kurā dzīvo un strādā vienkārši cilvēki, vienkārši skolotāji. - Teksts
latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā. - Vēstures romānu sērija MĒS. Latvija,
XX gadsimts -- uz grāmatas vāka.
Saturā: Ieskaņa ; Sarmas grāmata ; Tēva grāmata ; Jāņa grāmata ; Veltas
grāmata ; Autora pateicība ; Pēcvārds.
ISBN 9789934546525. . - ISBN 9789934525.
Latviešu romāni. Vēsturiskā proza, latviešu.
Gruntmane, Madara. Dzērājmeitiņa : [dzeja] / Madara Gruntmane ; redaktors
Guntars Godiņš ; dizains: Armands Zelčs. - Rīga : Neputns, [2018].
Madaras Gruntmanes otrais dzejoļu krājums "Dzērājmeitiņa" uztverams kā
dialogs starp iedomāto un reālo "es", zemapziņas instinktīvo apjausmu un
realitātes tiešamību. Griba būt brīvai no kanoniskas, dogmatiskas domāšanas
ietekmes, tradicionāliem pieņēmumiem, normām uztverē un spriedumos rada
provocējošu, reizēm naivu un aizstāvību pieprasošu dzeju.
ISBN 9789934565496.
Latviešu dzeja.
Holcmane, Silvija. Mīlestības elpa : sasauces / Silvija Holcmane ; redaktore
Anitra Roze ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. Rīga : Sol Vita, [2018].
Silvijas Holcmanes trešā grāmata, kas veltīta vīram, pazīstamajam arhitektam
Andrejam Holcmanim, kopā ar kuru aizvadīti viņa mūža pēdējie divdesmit seši
gadi. Sacerējums ir mēģinājums restaurēt divu cilvēku, divu personību ceļu
vienam pie otra, stāstot, kā tiek noiets šis ceļš, atklājot otra individualitāti,
kopīgo un atšķirīgo un abpusējiem spēkiem izveidojot kopīgo, uz bezgalīgu
uzticību balstītu savu neatkārtojamo pasauli. Veidojot šo pasauli, abi nākamās
grāmatas varoņi savas jūtas uzticēja papīram - vairākus gadus apmainījās ar
"kladītēm", kur tikšanās starplaikos izteica otram savas jūtas un pārdomas.
Manuskripts lielā mērā veidots, izmantojot šos rakstiskos dokumentus, arī A.
Holcmaņa dienasgrāmatas.
ISBN 9789984894812.
Arhitekti.
Latvija.
Sarakste. Biogrāfijas.

821.174-3

Judina, Dace. Uzraksti man... vakar : romāns / Dace Judina ; atbildīgā redaktore Inga
Ābelīte ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve ; vāka dizaina mākslinieciskā noformējuma

autors Arturs Nīmanis ; foto: Dace Judina, Krists Čaupals, Varis Eversons, Arturs
Nīmanis. - Rīga : Latvijas mediji, 2018.
(Latvijas simtgades romāni ; 4. grāmata). - Pirms gada, saulgriežos, Katrīna pirmoreiz
pārkāpa Ozolu dzimtas mājas slieksni. Šajā laika sprīdī viņas dzīvē notikušas liktenīgas
pārmaiņas... Saņēmusi bildinājumu no jaunā arhitekta Kaspara, Kate šaubās. Viņai jātiek
galā ar atmiņu dēmoniem, bet Kasparam - jāsaprot, kas viņš ir - Legzdiņš, Ziemelis vai
Baltais - un kas pirms divdesmit pieciem gadiem noticis ar viņa īsto māti? Tetraloģijas
''Latvijas simtgades romāni'' noslēdzošajā daļā ''Uzraksti man ... vakar'' savijas Ozolu,
Kalēju, Nordenu, Ziemeļu, Balto, Legzdiņu, Tillmaņu un Locānu dzimtu likteņu epizodes,
apliecinot - māju un cilvēku stāstiem nav sākuma un beigu. Laikam nav robežu vakardiena un rītdiena veido šodienu. Laiks ir spirāle, kurā ikviens vijums atgriežas tajā
pašā vietā, soli augstāk vai zemāk. Un mēs pa vidu - tik, cik katram atvēlēts. Tik, cik balti,
pelēki vai melni, mīloši un mīlami... - Tetraloģijas ""Latvijas simtgades romāni'' : ''Septiņi
vakari'', ''Gredzens'', ''Kad klusums kliedz'' un noslēdzošais ''Uzraksti man ... vakar''.
ISBN 9789934155000.
Latviešu romāni. Ģimenes sāgas, latviešu.

821.174-3

821.174-1

Manfelde, Andra. Mājās pārnāca basa : stāsti / Andra Manfelde ; māksliniece
Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Dzintra
Zālīte. - [Rīga] : Latvijas Mediji, AS, 2018.
A. Manfeldes grāmatā apkopti 18 dažādi stāsti par latviešu piedzīvoto Sibīrijā.
Grāmatas izejmateriāls ir sarunas ar savulaik izsūtītajiem cilvēkiem vai viņu
tuviniekiem, ko autore atainojusi nevis dokumentālā, bet literāri tēlainā formā.
Patiesa un tīra mīlestība pret dzimteni caurvij teju visus stāstus. Galvenokārt tos
stāstīja cilvēki, kas deportācijas piedzīvoja 1949. gadā. Stāsti ir sāpīgi, skaisti un
monumentāli reizē. Stāsti izskan arī kā aicinājums – paraudzīties ar citām acīm
uz mūsu šodienas dzīvi, jo mūsu lielveikalu un gardēdības laikmetā jau esam
aizmirsuši, kāda vērtība var būt maizes šķēlei vai vienam ābolam, jo nez kāpēc
uztveram, ka tas mums pienākas pašsaprotami.
Saturā: Zelta pulkstenis un karote medus ; Ar baltu dzijtiņu ; Simts koki un
gadi ; Okeāns Ilze ; Vaska ābols ; Kāzu ceļojums ; Kauns ; Stārķis nes asaras ;
Meitene no ziedu mājas ; Rūgta smarža, salda dziesma ; Stāsts no Bumbieru
alejas ; Galotnes iekuram, grami Annai ; Rasumu rasa ; Upe Oba ; Rūdolfa
jaunības dūša ; Kalēja dziesma ; Basa mana mamma ; Viņi dzīvi.
ISBN 9789934154867.
Stāsti, latviešu. 1949 gada 25 marta deportācijas. Deportētie.
Latvija.
Biogrāfijas. Atmiņas, latviešu.
Skujiņa, Austra. Krīt manā pavasarī sarma : dzejas izlase / Austra Skujiņa ;
krājumu sakārtoja un priekšvārdu uzrakstīja Ineta Blauduma ; atbildīgā
redaktore Eva Jansone ; vāka grafiskais noformējums: Emīls Garjānis. - Rīga :
Jumava, [2018].
Dzejas izlasē ietverti dzejnieces A. Skujiņas (1909-1932) dzejoļi, kurus savās
dziesmās ir iekļāvuši latviešu komponisti un izpildītāji, tostarp Jānis Lūsēns,
Raimonds Pauls, Ilze Purmaliete, Rodrigo Fomins un daudzi citi. Bieži dzejolim un
dziesmai ir vienots nosaukums, bet ir arī gadījumi, kad tie atšķiras. Nereti no
viena dzejoļa, atdzīvinot dzejā paslēptās emocijas, radītas vairākas muzikālas
versijas dažādu autoru izpildījumā.
ISBN 9789934202179.
Latviešu dzeja.

821.174-94
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Snips, Artūrs. Notvertais laiks : esejiska hronika / Artūrs Snips ; redaktori Arta
Snipe un Māris Deģis ; mākslinieciskais noformējums Toms Deģis. - Rīga : Apgāds
"Mantojums", 2018.
Grāmata ir esejisku hroniku apkopojums, kuru pats autors raksturo šādi: “Tā
pastāv vējš, kamēr pastāv elpa. Rakstījis esmu vairumā par saviešiem vai,
smalkāk sakot, par cilvēkiem, ko uzskatu par savējiem. Hatangas izsūtījuma
cilvēki un Taimiras pētnieks un ģeologs Mirušo zemē Birangā, izdzīvojušie
Kolimas verdzības zelta raktuvēs un urāna lāpstošanā Igaunijas Silamejā. Latvieši
un latvieši, un vēlreiz latvieši. Karalaikus un krievu laikus pārdzīvojušie un
sagaidījuši brīvu Latviju. Vienmēr uzturējuši Latvijas garu un vecumdienās
saņēmuši prieka vēsti, ka dzīves ceļojums nav bijis velts.”.
ISBN 9789984823362.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Svīre, Māra. Nopietni pa jokam : notikumi, vērojumi, kopābūšana / Māra Svīre ;
redaktore Gundega Sēja ; māksliniece, vāka dizains: Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2018].
"Mēs Staburagā" – arī tāds varēja būt šīs grāmatas nosaukums," tā Māra Svīre
raksturo savu jaunāko prozas grāmatu, kurā nopietni nenopietnā stilā atklāti 22
amizanti notikumi rakstnieku Māras Svīres un Vladimira Kaijaka vasaras mājā,
kurā viņi kopā pavadījuši gandrīz 40 gadus. - Aivara Bites, Gunāra Janaiša, Ginta
Māldera, Valda Semjonova, Vladimira Kaijaka, Māras Svīres foto. . - Grāmatā arī
Vladimira Kaijaka dzejolis rokraksta kopijā.
ISBN 9789934072710.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Staburags (Jaunjelgavas novads, Latvija).
Steiga, Miermīlis. Cik maksā sieviete : kriminālromāns / Miermīlis Steiga ; Ilutas
Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. Rīga : Jumava, 2018.
Daudzu populāru romānu autora M. Steigas romāns intriģējoši stāsta par
meiteņu un jaunu sieviešu nolaupīšanu un pārdošanu seksuālā verdzībā.
Liedagā, pie pašas jūras, meiteņu bariņš spēlē bumbu. Divi atlētiski melnīgsnēji
vīrieši ar fotoaparātiem pie sāniem viņas novēro. Tad neuzkrītoši nofotografē
glītāko gaišmati, tad otru, pievilcīgu tumšmati. Drīzi vien meitenes metas jūrā
peldēties, dažas aizpeld aiz trešā sēkļa. Viens no vīriešiem kaut ko paregulē savā
kamerā. Abas nofotografētās meitenes reizē pazūd zem ūdens. Vairāki peldētāji
metas palīgā. Bet tur vairs neviena nav. Jūras līcī stāv jahta. Divi akvalangisti ar
meitenēm uz muguras piepeld pie borta un nogādā meitenes uz jahtas klāja —
faktiski nogādā pašā ellē zemes virsū...
ISBN 9789934202353.
Detektīvromāni, latviešu.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Arm 821.19-3

Abgarjana, Narinē. No debesīm nokrita trīs āboli : romāns / Narinē Abgarjana ;
no krievu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; literārā redaktore Raita
Saleniece ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018.
Gaiša, sirsnīga mūsdienu pasaka, kuras darbība norisinās Armēnijas augstkalnu
ciematā, kur dzīves ritms ir daudz rimtāks nekā ieleju pilsētās gan tāpēc, ka

It 821.131.1-3

It 821.131.1-93

Angl 821.111-3

kalnos nekur īpaši neieskriesies, gan tāpēc, ka lielākā daļa ciema iedzīvotāju jau
ir krietnā pusmūžā. Arī galvenā varone Anatolija vairs nekādus brīnumus no
dzīves negaida, taču izrādās – liktenis viņai sarūpējis ne vienu, bet pat divus
pārsteigumus, kas sagriež kājām gaisā ne tikai viņas, bet visa ciematiņa ikdienu. Oriģinālnosaukums: С неба упали три яблока. - Par romānu "No debesīm
nokrita trīs āboli" (2015) rakstniece saņēmusi literatūras prēmiju "Jasnaja
Poļana".
ISBN 9789984236759.
Armēņu romāni (krievu valoda).
Anjello Hornbija, Simoneta. Mandeļu vācēja : romāns / Simoneta Anjello
Hornbija ; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; Ilzes Isakas vāka dizains ;
tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 317, [1] lpp. ; 23 cm. - Kādas sicīliešu sievietes neparastais
mīlestības stāsts, laikmeta hronika vai detektīvromāns ar rūgto mandeļu
aromātu... Ir 1963. gads, taču Sicīlijas lauku apvidos laiks šķiet apstājies un
sastindzis gadsimta sākumā: te vēl pastāv kungu un kalpu kārta, mafijai ir
neierobežota vara un salas iedzīvotāji nejūtas piederīgi pie Itālijas. Kādā no
Sicīlijas gleznainajām kalnu pilsētiņām nomirst bagātās Alfallipes ģimenes
kalpone, bijusī mandeļu vācēja, saukta par Mandeļnieci. Viņas pēkšņajai nāvei
seko daudz dīvainu notikumu – un mazpilsēta sāk dūkt valodās. Katram ir savas
atmiņas, savs viedoklis, taču Mandeļnieces patiesā dzīve visiem bijusi
noslēpums. Turklāt aiziedama viņa atstājusi vēl vienu noslēpumu: šķiet, kaut kur
glabājas viņas mantojums, ko jaunie Alfallipes tagad uzskata par savu, atliek tikai
to sameklēt. Un tad viņiem sāk pienākt vēstules... no Mandeļnieces. Oriģinālnosaukums: La Mennulara.
ISBN 9789934072932.
Itāliešu romāni.
Favilli, Elēna. Vakara pasaciņas dumpīgām meitenēm : 100 stāsti par izcilām
sievietēm / Elēna Favilli, Frančeska Kavallo ; no angļu valodas tulkojusi Renāte
Punka ; literārā redaktore Gundega Vaska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 223, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Šis
darbs ir radoša dokumentālu faktu interpretācija - sirsnīgu un pārdomas
rosinošu stāstu apkopojums, ko iedvesmojušas simts varonīgu sieviešu dzīves un
darbi. Grāmatā nav sniegts izsmeļošs pārskats par šo sieviešu biogrāfijām un
sasniegumiem. - 4.-6. kl. - Oriģinālnosaukums: Good Night Stories for Rebel
Girls. - Ziņas par autorēm: 223.-[224.] lpp.
ISBN 9789984236926.
Literārās pasakas, itāliešu. Bērnu stāsti, itāliešu. Sievietes - Daiļliteratūra
bērniem. Slavenības - Daiļliteratūra bērniem.
Geimens, Nīls. Skandināvu mitoloģija / Nīls Geimens ; no angļu valodas tulkojusi
Santa Brauča ; māksliniece Natālija Kugajevska ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 271, [1] lpp. ;
21 cm. - Savā “Skandināvu mitoloģijā” Geimens meistarīgi pārveido senos
pirmavotus vēstījuma lokā, kas sākas ar leģendāro deviņu pasauļu radīšanu,
ataino dažādu dievību, rūķu un milžu labos un ļaunos darbus un sasniedz savu
kulmināciju ragnarjokā – dievu laikmeta norietā un jaunu laiku un cilvēku
dzimšanā. - Skaidrojošā vārdnīca: 265.-[272.] lpp.
Saturs: Ievads ; Spēles dalībnieki ; Pirms un pēc iesākuma ; Igdrasils un
deviņas pasaules ; Mīmira galva un Odina acs ; Dievu dārgumi ; Celtnieku
meistars ; Lokija bērni ; Freijas neparastās kāzas ; Poēzijas medalus ; Tora
ceļojums uz milžu zemi ; Nemirstības āboli ; Stāsts par Gerdu un Freiru ; Himira
un Tora makšķerēšanas ekspedīcija ; Baldra nāve ; Lokija beidzamās dienas ;

Ragnarjoks: dievu pēdējais liktenis.
ISBN 9789934074295.
Stāsti, angļu. Mitoloģija, skandināvu - Daiļliteratūra.
Angl 821.111-3
Amer
821.111(73)-3

Angl 821.111-3

Angl 821.111-3

Grosmans, Levs. Burvju triloģija / Levs Grosmans ; no angļu valodas tulkojis Vilis
Kasims ; redaktore Anete Caune. - Rīga : Prometejs, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , 2018. - 443, [1] lpp. - Kventins Koldvoters ir zaudējis visu. Viņš ir
izraidīts no slepenās burvju zemes Filorijas, palicis bez draugiem un tagad ar
tukšām kabatām atgriežas vietā, kur sākās viņa stāsts: Breikbilas Maģiskās
pedagoģijas koledžā. Bet no pagātnes Kventinam neizbēgt, un drīz vien tā nāk
viņu meklēt. - Oriģinālnosaukums: The Magician's Land. - “Burvja zeme” ir
smalks trilleris, fantastisks eposs un grandiozs mīlas un atdzimšanas stāsts, kas
pieliek brīnišķīgu punktu “Burvju” triloģijai un apliecina, ka tā ir viens no
mūsdienu fantāzijas žanra lielākajiem sasniegumiem. Tas ir stāsts par zēnu, kurš
kļūst par vīrieti, par mācekli, kurš kļūst par meistaru, un salauztu zemi, kas
beidzot top vesela.
[3]. grāmata. Burvja zeme.
ISBN 9789934553172.
Amerikāņu romāni.
Džeimsa, E L. Tumsas dzīlēs : tumsa piecdesmit nokrāsās Kristjena acīm / E L
Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Eva Stankēviča ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ;
redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads]
: PNB Print. , ©2018. - 557 lpp. ; 21 cm. - Vēlreiz ieskatieties romāna Tumsa
piecdesmit nokrāsās pasaulē: ar Kristjena Greja acīm. KRISTJENS GREJS vienmēr
visu kontrolē. Šī vīrieša pasaule ir sakārtota, organizēta un neizturami tukša, līdz
viņa kabinetā ienāk Anastasija Stīla. Kristjens cenšas meiteni aizmirst, tomēr pats
pret savu gribu tiek ierauts neizprotamu emociju jūklī, kam nespēj pretoties. Biklā,
nepieredzējusī Ana, atšķirībā no visām citām sievietēm, redz cauri ģeniālajam
uzņēmējam un bagātniekam, jo prot ielūkoties viņa saltajā, ievainotajā sirdī. Vai
attiecības ar Anu gaisinās bērnības atmiņu šausmas, kas vajā Kristjenu katru
nakti? Vai arī viņa biedējošās tieksmes, pavēlnieciskums un pret sevi vērstais
naids atgrūdīs meiteni un iznīcinās trauslo cerību, ko viņa Kristjenam dāvā?
Izmantojot Kristjena vārdus, domas, atmiņas un sapņus, EL Džeimsa piedāvā
lasītājiem jaunu redzējumu uz mīlasstāstu, kas apbūris daudzus miljonus visā
pasaulē: romānā Tumsas dzīlēs Kristjena acīm aplūkoti skandalozās triloģijas otrās
daļas Tumsa piecdesmit nokrāsās notikumi. Pazīstamā un dēmoniski pievilcīgā
Greja redzējums izrādījies tik intriģējošs, ka tikai pirmās nedēļas laikā, kopš
grāmata nonākusi veikalos, pārdots vairāk nekā miljons tās eksemplāru.
Sagaidāms, ka Grejam būs savs viedoklis arī par Piecdesmit nokrāsu trešās
grāmatas notikumiem. - Oriģinālnosaukums: Darker: Fifty Shades Darker as Told
by
Christian.
DARKER.
Tumsas
dzīlēs--uz
grāmatas
vāka.
ISBN
9789984359076.
Erotiskā proza, amerikāņu. Angļu romāni. Vīrieša un sievietes attiecības Daiļliteratūra
Koljers, Miks. Iz Baltikas : jaunatklātais Džeimsa Bosvela un Semjuela Džonsona
brauciens pa Kurlandi, Livoniju un Igauniju 1778. gadā / Miks Koljers ; no angļu
valodas tulkojusi Aija Uzulēna ; redaktore Dace Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis
; Valija Brutāne, atdzejojuma citējumi. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. , ©2018.
- 390, [2] lpp. ; 22 cm. - Izdevniecība "Dienas grāmata" laidusi klajā Latvijā
dzīvojošā britu žurnālista un rakstnieka Mika Koljera romānu "Iz Baltikas".
Romāna iedvesma dzimusi no fakta, ka 1773. gadā divi spoži sava laika britu

literāti Džeimss Bosvels un doktors Semjuels Džonsons apceļoja Skotiju un 1775.
gadā tapa izcilais, par žanra klasiku kļuvušais apraksts "Ceļojums uz Skotijas
rietumu salām". Autoru nākamais ceļa mērķis - doties tūrē pāri Baltikai, kā tolaik
to dēvēja, konkrēti: Baltikas jūra, Libava, Mītava, Rīga, Vendene, Marienburga,
Tērbata un arvien tālāk, līdz galamērķim — Pēterpilij. Taču ceļojums nenotika...
vai vismaz tā līdz šim ticis uzskatīts. Pēc vairāk nekā diviem gadu simtiem,
pateicoties Koljera erudīcijai, talantam un mīlestībai kā uz literatūru, tā uz
"Baltiku" un jo īpaši "letiem", Bosvela un Džonsona brauciens beidzot tomēr var
notikt, piedāvājot lasītājam intelektuālu un azartisku izklaidi. Tas tiek dēvēts par
"itin iedvesmojošu un, kas zina, pilnībā patiesīgu divu 18. gadsimta britu
džentlmeņu vēstījumu iz Baltikas". - Vāka noformējumā izmantota Mika Koljera
uzņemta Alūksnes Tempļa kalna rotondas fotogrāfija, kā arī dažādu 18. gs.
gravīru fragmenti.
ISBN 9789934546631.
Angļu romāni.
Baltija - Daiļliteratūra.
It 821.131.1-3
Konjeti, Paolo. Astoņi kalni : romāns / Paolo Konjeti ; no itāļu valodas tulkojis
Dens Dimiņš ; redaktore Margita Krasnā ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava
Švanka ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava]
: Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 237, [2] lpp. ; 21 cm. - Pjetro ir vientuļš pilsētas
bērns, kura vecāki ar katru dienu šķietami vairāk attālinās viens no otra, tomēr
ģimenei ir kopīga mīlestība pret kalniem. Pavadot vasaru Monterozas piekājē,
Pjetro iepazīstas ar savu vienaudzi Bruno, kurš šos kalnus pazīst ļoti labi.
Daudzas turpmākās vasaras abi pavada, kopīgi izpētot kalnus, pļavas un
pamestas mājas un aprodot ar atšķirīgo viens otra dzīvē. Zēni pamazām saprot
patiesas draudzības un biedriskuma nozīmi, un šī saikne saglabājas arī pēc tam,
kad viņu dzīves ceļi pašķiras, jo Bruno tas aizved kalnos, bet Pjetro – tālu
pasaulē. “Astoņi kalni” ir mūsdienu itāļu literatūras pērle, lirisks pieaugšanas
stāsts, kurā atainotas trīs desmitgades divu vīriešu dzīvē. Tas ir stāsts par vīriešu
draudzību un vienlaikus meditācija par savstarpējo uzticību, par apkārtējās
dabas lomu un savas vietas atrašanu šajā pasaulē. - Oriģinālnosaukums: Le otto
montagne. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
ISBN 9789934076237.
Itāliešu romāni.
Čeh 821.162.3-3 Rudišs, Jaroslavs. "Grandhotel" : romāns virs mākoņiem / Jaroslavs Rudišs ; no
čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska. Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018. - 207 lpp. ; 20 cm. - Romāna virs mākoņiem
galvenais varonis ir trīsdesmit gadus vecais vientuļnieks Fleišmanis. Dzīvē viņam
neveicas. Viņš nekad neko nav paveicis. Viņš nekur nav bijis. Viņam nav bijusi
neviena meitene. Taču viņš pazīst mākoņus, augsta un zema spiediena
apgabalus un vēja virzienus. Viņa dzīves kārtību nosaka laikapstākļu grafiks.
Tomēr viņa plānos iejaucas viesmīle Iļja, kas kādu dienu ierodas viesnīcas
reģistratūrā... Pēc grāmatas motīviem ir veidots Davida Ondržīčeka (David
Ondriček) filmas "Grandhotel" scenārijs.
ISBN 9789934202193.
Čehu romāni.

Isl 821.113.3-3

Sigurdardotira, Irsa. DNS : romāns / Irsa Sigurdardotira ; no islandiešu valodas
tulkojusi Inga Bērziņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 429, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes
detektīvu klubs). - Savās mājās Reikjavikā tiek atrasta brutāli nogalināta jauna
sieviete, un vienīgais liecinieks, kurš varētu sniegt kādu informāciju par
šausminošo slepkavību, ir upures septiņus gadus vecā meita Margrēta, bet viņa
atsakās runāt... Drīz pēc tam tiek nogalināta vēl viena sieviete. -

Oriģinālnosaukums: DNA. - "DNS" aizsāk detektīvromānu sēriju, kurā
noziegumus izmeklē psiholoģe Freija un detektīvs Huldars.
ISBN 9789934076817.
Detektīvromāni, islandiešu.
Amer
Svonsons, Pīters. Visi skaistie meli : romāns / Pīters Svonsons ; no angļu valodas
821.111(73)-3
tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. Rīga : Kontinents, 2018. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. - 395
lpp. ; 21 cm. - Harijam Akersonam viņa gados jaunā pamāte Alise allaž ir likusies
skaista, gluži kā nākusi no kādas citas pasaules. Viņa ir izturējusies pret Hariju
laipni un iejūtīgi, lai arī pēdējā laikā šķitusi mazliet izklaidīga. Dažas dienas pirms
koledžas izlaiduma Alise piezvana Harijam, lai pavēstītu šokējošus jaunumus.
Viņa tēvs ir izdarījis pašnāvību. Satriektais Harijs atgriežas dzimtajā pilsētā
noskaidrot, kas patiesībā noticis ar tēvu. Drīz vien jaunais vīrietis attopas dīvainu
notikumu virpulī, kas apliecina: nekas nav tā, kā izskatās. - Oriģinālnosaukums:
All the Beautiful Lies.
ISBN 9789984359083.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.
Ig 821.511.113- Tungala, Lēlo. Biedrs bērns : triloģija : biogrāfisks romāns : vēl viens stāsts par
3
laimīgu bērnību / Lēlo Tungala ; no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ;
redaktore Inese Zandere ; vāka ilustrācija: Reinis Pētersons ; dizains: Ivs Zenne. [Rīga] : liels un mazs, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 231, [1]
lpp. : portreti ; 22 cm. - Romāns, kuras darbība notiek pēckara gados padomju
Igaunijā, uzrakstīta no mazas meitenes skatapunkta un atklāj sarežģītās izjūtas
un ikdienu, kad varas iestādes apcietina un aizved viņas māti. Mazā Lēlo cenšas
būt labs bērns, jo tic, ka tad mamma pie viņas atgriezīsies. - Oriģinālnosaukums:
Seltsimees laps. - “Biedrs bērns un lielie cilvēki” ir pirmā no Lēlo Tungalas
triloģijas “Biedrs bērns” grāmatām. 2018. gadā pēc triloģijas motīviem uzņemta
režisores Monikas Sīmetsas (Moonika Siimets) spēlfilma, kas iekļauta Igaunijas
simtgades filmu programmā.
[1]. grāmata. Biedrs bērns un lielie cilvēki.
ISBN 9789934574153.
Autobiogrāfiskā proza, igauņu.
Amer
Vaita, Kārena. Laika upes krastos : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas
821.111(73)-3
tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. 477, [1] lpp. ; 21 cm. - Māsu Eleanoras un Īvas dzīvi izmainīja nelaimes gadījums,
kas ilga tikai dažas sekundes, bet pārvilka svītru pāri abu sapņiem un
savstarpējai uzticībai. Eleanora prieku spēj rast vienīgi mūzikā, kuras brīnišķīgo
pasauli viņai atklāja mīļotais tēvs. Sieviete klusībā sapņo kļūt par profesionālu
pianisti. Reiz Eleanoras klavierspēli dzird viņas priekšnieks Fins Bofeins un
piedāvā sievietei neparastu darījumu. Eleanora varētu tam arī piekrist, bet miera
nedod doma par to, kādēļ Fins tik aizdomīgi daudz zina par viņas dzīvi. Vai tas
kaut kā ir saistīts ar viņas noslēpumaino pagātni?. - Oriģinālnosaukums: The
Time Between.
ISBN 9789984359090.
Amerikāņu romāni.

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

