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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
ZINĀTNE
001

Lynch, Gerald. Get Technology : be in the Know. Upgrade your Future / Gerald
Lynch. - London : Aurum Press, 2018. - China. , 2018. - 157, [4] p. : illustrations. (Build + Become). - Bibliography: 146.-147. p. - Using a unique, visual approach,
Gerald Lynch explains the most important tech developments of the modern
world – examining their impact on society and how, ultimately, we can use
technology to achieve our full potential. - "Know Technology Today, to Equip
Yourself for Tomorrow" -- on the last cover of the book.
ISBN 9781781317488.
Virtuālā realitāte. Mājas automatizācija. Tehnoloģiskie jaunievedumi.
Nanotehnoloģija. Medicīniskie jaunievedumi. Drošība.

DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS
004

Clifton, Ian G. Android User Interface Design : implementing material design for
developers / Ian G. Clifton. - Second edition. - New York : Addison-Wesley, 2016.
- xiii, 427 pages : color illustrations ; 23 cm. - Includes index.

ISBN 9780134191409. . - ISBN
(datorsistēmas). Lietojumprogramma.

0134191404.

Lietotāja

saskarnes

LAIKRAKSTI. ŽURNĀLISTIKA
070(474.3)

Tabūns, Pēteris. Latvijas "Dzīvības stratēģija" / Pēteris Tabūns ; literārā redaktore
Žanna Migla ; foto: Māris Kiseļevs un no Pētera Tabūna personīgā arhīva. [Burtnieku novads] : [Pēteris Tabūns], 2018. , ©2018. - 360, [3] lpp. : ilustrācijas,
portreti ; 31 cm. - Tabūns bijis piecu Saeimu - 5., 6., 7., 8. un 9. - deputāts,
pārstāvējis partiju "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK". Vairāk nekā 20 gadus Tabūns
strādājis žurnālistikā, ieņemot arī Latvijas Radio galvenā redaktora un
komentētāja amatu. Viņa grāmatā analītiskā un skaudrā skatījumā atspoguļoti
notikumi valstī neatkarības atjaunošanas periodā. Grāmatā ietverti vairāki
Atmodas laikā radio ēterā raidītie komentāri, kā arī analizēta un kritiski vērtēta
dažādu valdību, prezidentu un partiju darbība un trūkumi.
ISBN
9789934196065.

070

Waters, Adam. Confident Digital Content : master the fundamentals of online
video, designwriting and social media to supercharge your career / Adam Waters.
- London : KoganPage ; New York ; New Delhi, 2018. - Great Britain. , 2018. - 184,
[4] p. : illustrations. - (Confident). - Index: [179].-184. p. - "Confident Digital
Content" gives you the opportunity to become digitally multi-skilled and learn the
fundamentals of the most important types of digital creativity. Whatever your
career path, being able to produce exciting and creative content online, whether
through video, design, digital journalism or social media, can supercharge your
professional career and empower your entrepreneurial pursuits. - "This is a mustread spur your digital career" -- on the last cover of the book.
ISBN 9780749480943 Digitālās prasmes. Digitālā kopiena. Sociālie mediji.
Digitālie mediji. Žurnālistika.

KULTŪRA
008

Harari, Yuval Noah. 21 Lessons for the 21st Century / Yuval Noah Harari. London : Jonathan Cape, 2018. - xv, 352 pages.
Contents: The Technological
Challenge ; The Political Challenge ; Despair and Hope ; Truth ;
Resilience.
ISBN 9781787330672.
Civilizācija, jauno laiku - 21 gs. Pasaules
politika.

008

Harari, Yuval Noah. Homo Deus : a brief history of tomorrow / Yuval Noah Harari.
- London : Vintage, 2017. - 513 pages : illustrations.
Contents: Homo Sapiens
Conquers the World ; Homo Sapiens Gives Meaning to the World ; Homo Sapiens
Loses Control.
ISBN 9781784703936.
Civilizācija, jauno laiku - 21 gs.
Tehnoloģija un civilizācija. Zinātne un civilizācija. Tehnoloģiju prognozēšana.
Cilvēks. Filozofiskā antropoloģija.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
PSIHOLOĢIJA
159.92

Sinsero, Džena. Tu esi sasodīti lielisks! / Džena Sinsero ; no angļu valodas
tulkojusi Paula Prauliņa ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 253, [1] lpp. ; 23 cm. - Izklaidējoši un

159.92

159.95

praktiski par pašsabotējošu uzskatu un uzvedības atpazīšanu un mainīšanu,
jebkuru savu sapņu realizēšanu, tās sasodītās naudas nopelnīšanu (tik daudz, cik
tev vēl nekad nav bijis). - Oriģinālnosaukums: You are a Badass.
ISBN 9789934076701
Spadaro, Patrīcija. Cienot sevi : māksla dot un saņemt / Patrīcija Spadaro ;
redaktore Gunta Šustere ; tulkojums latviešu valodā: Sintija Zariņa ; Ilzes Isakas
vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2018. - 252, [1] lpp. : portrets ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [247.]-252. lpp. - Dzīvē
ļoti reti kaut kas ir tikai balts vai melns. Tā ir paradoksu pilna. “CIENOT SEVI”
lietpratīgi vada cauri vienam no mūsdienu dzīves galvenajiem paradoksiem – un
stresoriem – kā dot un saņemt, kā sabalansēt to, ko vajag citiem ar to, ko vajag
pašam? Turklāt šīs pretrunas radītā spriedze nav tikai dabiska dzīves sastāvdaļa
– tā ir dzīve. - Oriģinālnosaukums: Honor Yourself.
ISBN 9789934076022.
Dobelli, Rolf. The Art of Thinking Clearly / Rolf Dobelli ; translated by Nicky
Griffin. - London : Sceptre, 2013. - x, 326 pages. - Uz vāka: The International
Bestseller.
ISBN 9781444759549.
Spriešana. Spriešana (psiholoģija).
Kļūdas, populāras. Doma un domāšana - Psiholoģiskie aspekti. Lēmumu
pieņemšana.

ĒTIKA
174

Ferrell, O. C. Business Ethics : ethical decision making and cases / O.C. Ferrell,
Belmont University, John Fraedrich, Southern Illinois University--Carbondale,
Linda Ferrell, Belmont University. - Eleventh edition. - Boston, MA : Cengage
Learning, 2017. - xviii, 654 pages ; 26 cm. - Includes bibliographical references
and index.
ISBN 1305500849 (paperback). - ISBN 9781305500846
(paperback).
Biznesa ētika.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
24-1

Makfilamijs, Daidzujs. Budisms būtībā : intuitīvs ievads / Daidzujs Makfilamijs ;
Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktores: Marta Ābele, Gunta Šustere ; tulkojums
latviešu valodā: Madara Heidemane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 128 lpp. ; 23 cm. - Grāmatā viņš iepazīstina ikvienu
labas gribas cilvēku ar budisma skatījumu uz nāvi, labo un ļauno, dzīves jēgu,
atdzimšanu, meditācijas praksi, reliģiju bez Dieva un dzīvi ārpus nemitīga vāveres
riteņa. “Budisms būtībā” atklāj pamatprincipus, ko ikdienā izdzīvo ikviens
praktizējošs budists, un tādējādi ļauj izprast, kā tas ir – dzīvot kā budistam. Oriģinālnosaukums: Buddhism from Within: an Intuitive Introduction to Buddism.
ISBN 9789934074479.

27-4

Vanags, Jānis. Par kristīgas dzīves principiem / sastādītājs Latvijas evanģēliski
luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags ; māksliniece Dina Ābele ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018. , ©2018. - 62, [2] lpp., 6
nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 14 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
- Kristietība sākās ar eņģeļa vēsti: "Es jums pasludinu lielu prieku!". Kādēļ tieši
prieka cilvēkiem tik bieži trūkst? Garīgajā dzīvē tikai viena lieta rada īstu prieku paklausība Kristum. Paklausība un prieks var šķist nesavienojami, taču iekšējās
dzīves likumības bieži ir pārsteidzošas. Tās nav loģiski izdomājamas. Saruna par

kristīgas dzīves principiem ir pieskāriens ceļam uz garīgu izaugsmi, tātad ceļam uz
patiesu prieku.
ISBN 9789934202544.
272-73(474.3)

Vectirāns, Juris. Pāvesta svētība Latvijai : sargājot Jāni Pāvilu II / apkopojis un
sastādījis Juris Vectirāns ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Anna Pavlovska ; literārais redaktors Juris Lorencs. - Rīga : Jumava,
[2018]. , ©2018. - 222, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 24 cm. - Tuvojas laiks, kad
Latviju apmeklēs un savu svētību mūsu tautai dos pāvests Francisks. Mēs gaidām
šo tikšanos ar ticību, mīlestību un cerību. Visiem tik gaišā, siltā un mīļā atmiņā ir
garīgi un dvēseliski bagātās dāvanas, ko saņēmām no pāvesta Jāņa Pāvila II viņa
vizītes laikā Latvijā pirms 25 gadiem. Tās mūs stiprinājušas visu aizvadīto laiku un
dos spēku arī turpmāk. Taču bagātīgas dāvanas uzliek zināmus pienākumus to
saņēmējam. Tāpēc sastādītājs uzskatījis par savu pienākumu godināt Svēto Jāni
Pāvilu II, apkopodams cilvēku atmiņas un dokumentus, kas atgādina par pāvesta
viesošanos mūsu Māras zemē Latvijā. Izdevumā iekļautas pāvesta teiktās runas
vizītes laikā un kardināla Jāņa Pujata, arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča, LU
teoloģijas fakultātes docenta Andra Priedes, Aglonas bazilikas dekāna Andra
Aglonieša, Svētā Meinarda Romas katoļu draudžu pāvesta Konstantīna Bojāra, kā
arī Valda Birkava un Gunāra Rusiņa atmiņas par pāvestu. - Teksta autori: Juris
Vectirāns, Juris Lorencs, Marija Leščinska, Georgs Andrejevs, Aija Odiņa,
Raimonda Strode, Lucija Silvija Līmane.
ISBN 9789934202643

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA
316.4

316.3

316.77

316.774

Gereiša, Zīle Sandra. Mediācija: jēdzieni, testi, lomu spēles : mācību grāmata /
Zīle Gereiša, Līga Kirstuka, Evija Kļave. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 174
lpp. : portreti, tabulas ; 29 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Izdevums ir
veltīts alternatīvajam domstarpību risināšanas veidam – mediācijai. Mācību
grāmatai, tāpat kā mediatoru sertifikācijas eksāmenam, ir trīs daļas. Pirmajā daļā
ir apkopoti mediācijā plaši lietoti jēdzieni un termini, kuru skaidrošanā izmantoti
gan tiesību akti, gan mācību literatūra un avoti mediācijā. Otrajā daļā ir piedāvāti
teorētisko zināšanu pārbaudes testi ar vairāk nekā 100 jautājumiem, kuri ir
pielīdzināti tiem testiem, kādus pilda kandidāti, kārtojot sertifikācijas
pārbaudījumu. Trešajā daļā ir atrodamas lomu spēles, kurām pievienots
teorētisko zināšanu materiāls vai praktisks vingrinājums konkrētu mediatora
prasmju attīstīšanai. - Ziņas par autoriem: [6.]-7. lpp.
ISBN 9789934508646.
Mediācija. Mediatori (personas). Lomu spēles.
Butler, Judith. Undoing Gender / Judith Butler. - New York : Routledge ;
London, 2004. - ix, 273 lpp. - Ietver bibliogrāfiju ([261].-267. lpp.) un rādītāju
([269].-273. lpp.). - Undoing Gender addresses the regulation of sexuality and
gender that takes place in psychology, aesthetics, and social policy.ISBN
9780415969239. . - ISBN 0415969239.
Dzimumidentitāte. Dzimumu loma.
Hall, Bradford J. Among Cultures : the challenge of communication / Bradford J.
Hall, Patricia Covarrubias, and Kristin A. Kirschbaum. - Third edition. - New York :
Routledge, 2018. - xxvi, 428 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Ietver bibliogrāfiju un
rādītāju.
ISBN 9781138657816. . - ISBN 9781138657823.
Starpkultūru
komunikācija. Kultūras konflikts.
International Handbook of Media Literacy Education / edited by Belinha S. De
Abreu, Paul Mihailidis, Alice Y.L. Lee [un vēl 2 redaktori]. - New York, NY :

Routledge, 2017. - xiii, 415 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās
un rādītājs: 399.-415. lpp.
ISBN 9781138645509.
Medijpratība. Izglītība plašsaziņas līdzekļos. Plašsaziņas līdzekļi Tehnoloģiskie jaunievedumi.
316.774
Katz, Helen E. The Media Handbook : a complete guide to advertising media
selection, planning, research, and buying / Helen Katz. - 6th edition. - New York :
Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. - xx, 231 pages ; 24 cm. - (Routledge
Communication Series). - Includes bibliographical references and index.
ISBN
9781138689169 (pbk.).
Reklāmlīdzekļu plānošana. Plašsaziņas līdzekļi un
uzņēmējdarbība. Sadales kanāli.
316.774
Media Education for a Digital Generation / edited by Julie Frechette and Rob
Williams. - New York : Routledge, 2016. - xx, 299 pages : illustrations. (Routledge research in cultural and media studies).
ISBN 9780815386414.
Medijpratība - Mācīšana un mācīšanās. Plašsaziņas līdzekļi - Tehnoloģiskie
jaunievedumi. Plašsaziņas līdzekļi izglītībā.
316.7
Meyer, Erin. The Culture Map : decoding how people think, lead, and get things
done across cultures / Erin Meyer. - New York : PublicAffairs, 2015. - vii, 277
pages.
ISBN 9781610392761 Psiholoģija, industriālā. Starppersonu
attiecības.
316.774
Soldatov, Andrei. The Red Web : the Kremlin's wars on the internet / Andreĭ
Soldatov and Irina Borogan. - First Edition, First Trade Paperback Edition. - New
York : PublicAffairs, 2017. - xi, 400 pages ; 21 cm. - Includes bibliographical
references (pages 349-383) and index.
ISBN 9781610399579 (Paperback). . ISBN 1610399579 (Paperback).
Internets - Politiskie aspekti. Informācijas
sabiedrība - Politiskie aspekti. Elektroniskā uzraudzība. Informācijas brīvība.
Krievija - Politics and government - 1991-.
POLITIKA. POLITOLOĢIJA
327(4)

Gillingham, John. The EU : an Obituary / John Gillingham. - Revised and
Updated Second Edition. - London : Verso ; New York, 2018. - Great Britain. ,
2018. - 311, [1] p. : illustrations. - Index: 301.-311. p. . - Notes: [277].-299. p. From its postwar origins, through the Single Market, to the troubles of the
present, Gillingham explains how Europe's would-be government became a
force for anti-democratic centralization and inept policy-making. Brussels has
inspired a world of illusion that now threatens to undo the undoubted
achievements of integration. The EU: An Obituary is an urgent call to the
political Left, Right, and Centre to act before it is too late. - "Is Brexit the
Beginning of the End for the EU?" -- on the last cover of the book.
ISBN
9781784784249.
Eiropas Savienības valstis - Politika un pārvalde - 21
gadsimts.
EKONOMIKA. TAUTSAIMNIECĪBA. EKONOMIKAS ZINĀTNES
330
Pauli, Gunters. Zilā ekonomika 3.0 : zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības
apvienojums rada jaunu biznesa modeli, kas pārveido sabiedrību / Gunters Pauli
; no angļu valodas tulkojušas: Ieva Zālīte un Irīda Bauze ; redaktori: Dace
Markota un Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 319, [1] lpp. : tabulas ;
25 cm. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
ISBN 9789934079351.
Inovatīvā uzņēmējdarbība. Ilgtspējība. Ilgtspējīga attīstība. Vides
ekonomika. Izgudrojumi.
331
Designing for the Circular Economy / edited by Martin Charter. - Abingdon,
Oxon : Routledge, 2018. - xxviii, 395 pages. - Includes bibliographical references
and index.
ISBN 9781138081017.
Produktu dizains - Vides aspekti.
Atkārtoti izmantojami produkti. Videi draudzīgi produkti.

TŪRISMA BIZNESS
338.48-6

Smith, Melanie K. Issues in Cultural Tourism Studies / Melanie K. Smith. - Third
edition. - Abingdon, Oxon : Routledge is an imprint of the Taylor & Francis
Group, an Informa business ; New York, NY, 2016. - xiv, 288 pages ; 24 cm. Includes bibliographical references and index.
ISBN 9781138785694 (pbk).
Kultūras tūrisms.
TIRDZNIECĪBA. STARPTAUTISKĀS EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS
339

Usunier, Jean-Claude. Intercultural Business Negotiations : deal-making or
relationship building? / Jean-Claude Usunier. - 1 Edition. - New York : Routledge,
2019. - x, 364 pages. - Includes bibliographical references and index.
ISBN 9781138577015 (pbk. : alk. paper).
Negotation in business. Starpkultūru komunikācija. Biznesa komunikācija.
Konflikta menedžments. Starptautiskā tirdzniecība.
TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
343.2

Krastiņš, Uldis. Krimināllikuma komentāri : pirmā daļa (I-VIII nodaļa) / Uldis
Krastiņš, Valentija Liholaja ; Marina Selunska, mākslinieciskais noformējums. Otrais papildinātais izdevums. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 335 lpp. : portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 307.321. lpp. - Atkārtota Krimināllikuma komentāru izdevuma nepieciešamību
noteikušas nozīmīgas izmaiņas gan pašā Krimināllikumā, gan citos ar tā
piemērošanu saistītajos tiesību aktos. Grozījumi izdarīti gan ar 2016. gada 10.
marta, gan 2017. gada 22. jūnija, 2017. gada 6. augusta un ar 2018. gada 26.
aprīļa likumu. Vispārīgajā daļā iekļauta arī jauna – VIII-2 nodaļa "Mantas īpašā
konfiskācija". Autori grāmatā analizējuši arī tiesu prakses jaunākās nostādnes.
Ilustrācijai izmantoti jaunākie Augstākās tiesas nolēmumi. Ņemot vērā, ka šajā
laikā mainījušās arī dažādas krimināltiesību teorētiskās atziņas, darbā aplūkotas
jaunākās tendences arī šajā ziņā. Šie likuma komentāri vispirms būs
nepieciešami tiešajiem Krimināllikuma piemērotājiem: tiesnešiem,
izmeklētājiem un advokātiem, taču noderīgi tie būs ikvienam juristam, tiesību
studentam, kā arī jebkuram ieinteresētam lasītājam.
ISBN 9789934508622
347.4
Torgāns, Kalvis. Saistību tiesības / Kalvis Torgāns ; recenzenti: Dr.iur. Zane
Pētersone, Dr.iur. Jānis Kubilis, Dr.iur. Jānis Rozenfelds, Gunārs Aigars. - Otrais
papildinātais izdevums. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 590 lpp. ; 23 cm. Bibliogrāfija: [506.]-541. lpp. un zemsvītras piezīmēs, un rādītājs: [542.]-587. lpp.
- Grāmata domāta galvenokārt tiesību zinātņu studentiem. Tajā apskatīti saistību
tiesību vispārīgie jautājumi, atsevišķi līgumu veidi, kā arī saistības, kas izriet no
ārpuslīgumiskiem tiesību aizskārumiem (deliktiem). Grāmata var būt noderīga
arī citu specialitāšu studentiem tiesību pamatu apgūšanā, kā arī praktizējošiem
juristiem.
ISBN 9789934508639.
Saistību tiesības. Līgumi.
Mācību
līdzekļi augstskolām.
VALSTS ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE. KARA LIETAS
354(474.3)

1920-1925 Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos / notikumos /
atmiņās / grāmatas veidotāji: Dr.hist. Juris Ciganovs, Linda Krūmiņa, Ingrīda
Miklāva [un vēl 4 veidotāji] ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ;
literārā redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Dita Pence ; priekšvārdu sarakstīja
Jānis Citskovskis. - [Rīga] : Valsts kanceleja, 2018. , ©2018. - 817, [1] lpp. :
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija: 800.-803. lpp. un zemsvītras
piezīmēs, personu rādītājs: 804.-811. lpp. - Grāmatas mērķis ir sniegt ieskatu
Latvijas valsts izveides pirmajos gados. Pirmo reizi apkopotā veidā publicēti

valdības sēžu protokoli, tostarp slepenie protokoli, kas papildināti ar
komentāriem un lasāmi kontekstā ar valsts sākumposma gaisotni raksturojošām
preses ziņām, notikumu tiešo dalībnieku dienasgrāmatu un atmiņu
fragmentiem, dokumentiem un fotogrāfijām. Grāmata sniedz ziņas, kas bija tie
cilvēki, kuri valdībā un citos amatos turpināja nostiprināt Latvijas valsti, cik
daudzveidīgi bija valdības izskatāmie jautājumi, kā sabiedrības acīs bija
vērtējama jaunveidotā ierēdniecība, kā tika noteiktas valsts robežas un panākta
valsts starptautiskā atzīšana. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu,
franču, vācu un krievu valodā, tulkots no latviešu valodas. –
1.sējums. 1920-1922.
ISBN 9789934822537.
ETNOGRĀFIJA
391(=174)

Pīgozne-Brinkmane, Ieva. Latviešu apģērbs / Ieva Pīgozne ; Ilzes Isakas
grāmatas dizains un vāka dizains ; fotogrāfiju autori: Līga Palma, Eduards
Groševs, Ieva Pīgozne [un vēl 3 fotogrāfi] ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 79 lpp. :
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 78. lpp. - Par savu jaunāko
darbu – grāmatu "Latviešu apģērbs" Ieva saka: "Dažādu laiku apģērbā
atspoguļojas visa mūsu tautas vēsture. Lai saprastu, kādi esam, jāapzinās, ka
senāki laiki un senču reiz domātais un darītais iespaido mūsu dzīvi jebkurā jomā.
Apģērbs nav izņēmums. Vēl arvien varam atrast vienojošus elementus mūsdienu
un senajos apģērbos, kurus no mums šķir vairāki simti gadu. Tomēr nelielas
izmaiņas apģērbā notiek nepārtraukti, un šī grāmata izseko apģērba attīstības
gaitai vairāk nekā 1000 gadu garumā. Tā sniedz ieskatu Latvijas
pamatiedzīvotāju apģērba vēstures galvenajos posmos līdz brīdim, kad no
valkāšanas izzuda tradicionālais apģērbs, un ieskicē tautastērpa izveides norisi.
Grāmata ir labs pirmais ceļvedis tiem, kuri domā par sava tautastērpa
izgatavošanu, kā arī palīgs jau pieredzējušiem tautastērpa valkātājiem.". Fotogrāfi arī: Margarita Muntaga, Dagnija Pārupe, Jānis Jātnieks.
ISBN
9789934077128.
FOLKLORA. FOLKLORISTIKA
398.8(=174)

Auziņa Szentivanyi, Ieva. Dainas : wit and wisdom of ancient Latvian poetry /
Ieva Auziņa Szentivanyi ; atdzejojuma redaktore Amelie Frank ; redaktore Andra
St. Ivanyi ; dizains: Zigmunds Lapsa. - Rīga : Mansards, 2018. , ©2018. - 235, [1]
lpp. ; 18 cm. - Plaši izplatīts uzskats, ka latviešu dainas nav iespējams atdzejot
citās valodās, jo īpaši angliski, taču ik pa laikam kāds mēģina pierādīt pretējo, lai
vismaz daļēji iepazīstinātu latviski nelasošos ar latviešu folkloras maģisko spēku,
poētiku un latvieša unikālo dvēseli. "Liela pasaules daļa runā angliski, dainas ir
tikpat vērtīgas vai pat vēl vērtīgākas nekā Bībele, bet dainas neviens nezina
ārpus Latvijas. Tā vērtība nedrīkst iet bojā," vērtē Ieva Auziņa Szentivanyi. Dainu
izlase Ievas Auziņas Szentivanyi sakārtojumā un interpretācijā (viņa arī
komentāru autore) pirmo reizi tik plašā apjomā piedāvā ieskatu latviešu tautas
vērtību sistēmā un raksturo senā latvieša dzīves ritumu, nozīmīgākos notikumus,
arī asprātību un humoru. - Dainas paralēli latviešu un angļu valodā ar
komentāriem angļu valodā.
Vol. 1.
ISBN 9789934122071

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
IZNŽENIERZINĪBAS. TEHNISKĀS ZINĀTNES

623(474)

Esserts, Modris. Bruņutehnika Baltijā (1915 - 1941) / Modris Esserts ; redaktors
Valdis Klišāns ; vāka un grāmatas dizaina autors Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 127 lpp. - Izmantoto avotu un
literatūras saraksts: [114.] - 115. lpp. - Grāmatas autors neaprobežojas tikai ar
Latvijas Republikas bruņutehnikas apskatu un analīzi, bet aplūko arī situāciju šajā
jomā pirms Latvijas valsts izveides – Pirmā pasaules kara (Krievijas-Vācijas) frontē
Baltijā, kā arī ieskicē Latvijas bruņutehnikas likteni pēc Latvijas okupācijas 1940.
un 1941. gadā. Ievērojama grāmatas daļa veltīta mūsu kaimiņvalstu – Igaunijas un
Lietuvas 20. un 30. gadu bruņutehnikas apskatam.
ISBN 9789934076800.

DĀRZEŅKOPĪBA. DEKORATĪVĀ DĀRZKOPĪBA
TRANSPORTA UN PASTA PAKALPOJUMU DIENESTI. PĀRVADĀJUMU ORGANIZĒŠANA
656(474.3)

Strode, Raimonda. 100 pasta pieturu / teksts Raimonda Strode ; foto: Jānis
Deinats ; māksliniece Arta Ozola - Jaunarāja ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva
; angļu valodā tulkojusi Ilze Kreišmane. - Rīga : Jumava, 2018. , 2018. - 120 lpp. :
fotogrāfijas. - 100 gadu - 100 pieturu - 100 fotogrāfijas. Šis ir vizuāls stāsts ar
fotogrāfa acīm - par tiem pieturas punktiem, kurus, iespējams, jau drīzumā
pazaudēsim ne tikai no acīm, bet arī no atmiņas. Mārcis Vilcāns, Latvijas pasta
valdes priekšsēdētājs. - Teksts paralēli latviešu, angļu valodās. - "Latvijai 100" -grāmatas priekštitullapā.
ISBN 9789934202728.
Pasta dienests - Vēsture.
Pastkastītes - Fotoalbumi. Pasta ēkas.

GRĀMATVEDĪBA
657

Leibus, Inguna. Finanšu grāmatvedība / Inguna Leibus, Ingrīda Pētersone, Anna
Jesemčika, Anastasija Svarinska, Regīna Grigorjeva ; konsultante Gaida Kalniņa ;
literārā redaktore Sandra Priedīte. - Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. - Rīga :
Lietišķās informācijas dienests, 2018. - 318 lpp. : tabulas ; 22 cm. - (Bilances
bibliotēka). - Bibliogrāfija: 318. lpp. - Grāmatā izklāstīti finanšu grāmatvedības
teorētiskie pamati, kurus maz ietekmē grozījumi tiesību aktos, tomēr līdz ar
uzskaites pilnveidošanu iespējamas izmaiņas atsevišķu uzskaites objektu
atspoguļošanas kārtībā. Grāmata sagatavota atbilstoši normām, kas ir spēkā
kopš 2018. gada maija. Grāmata paredzēta ne tikai grāmatvedības kursa
teorētiskai apguvei un uzskaites pamatprincipu izpratnei, tā ieteicama arī
strādājošiem grāmatvežiem profesionālo iemaņu pilnveidošanai un noderēs
praktisku jautājumu risināšanai. Grāmatas pielikumā dots kontu plāna paraugs,
kuru var izmantot sava uzņēmuma kontu plāna izstrādei. Katrā nodaļā norādīti
atbilstošo objektu uzskaites uzdevumi, to novērtēšanas un uzskaites metodes,
kā arī biežāk lietotā kontu korespondence. Lai atvieglotu attiecīgās tēmas
izpratni un apgūšanu, katrā nodaļā doti atbilstoši piemēri. Katras tēmas izklāstu
noslēdz kopsavilkums un jautājumi paškontrolei.
ISBN 9789984896182.
UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
658

658

PERSONĀLS

Pīlēns, Uldis. (Mans) uzņēmēja kods / Uldis Pīlēns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. 430, [1] lpp.
ISBN 9789934079092.
Uzņēmējdarbība. Panākumi uzņēmējdarbībā.
Falkheimer, Jesper. Strategic Communication : an introduction / Jesper
Falkheimer and Mats Heide. - Abingdon, Oxon : Routledge ; New York, NY, 2018.
- xiv, 159 pages. - Includes bibliographical references and index.
ISBN 9781138657038 (pbk. : alk. paper).
Komunikācija organizācijās. Komunikācija menedžmentā.

658.3

Adair, John. The Art of Creative Thinking : how to be innovative and develop
great ideas / John Adair. - Pbk. ed. - London : Kogan Page Ltd. ; Philadelphia,
2009. - v, 133 p. ; 21 cm. - (The John Adair leadership library). - Originally
published: London ; Philadelphia : Kogan Page, 2007. . - Includes index.
ISBN 9780749454838.
Radošā domāšana.

MĀRKETINGS
658.8

Percy, Larry. Strategic Integrated Marketing Communications / Larry Percy. Third edition. - London : Routledge ; New York, 2018. - xiv, 305 lpp. : ilustrācijas,
tabulas ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
ISBN 9781138058323.
Komunikācija tirgvedībā. Biznesa komunikācija. Produkta menedžments.
Sociālie mediji - Tirgvedība.

REKLĀMA
659.1

The Advertising Handbook / edited by Jonathan Hardy, Iain MacRury and Helen
Powell. - Fourth Edition. - London : Routledge, Taylor & Francis Group ; New
York, 2018. - xxii, 280 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (Media
practice). - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
ISBN 9781138678828. . - ISBN 9781138678835.
Reklāma. Plašsaziņas līdzekļi - Plānošana. Patērētāju uzvedība.
APĢĒRBA RAŽOŠANA. FRIZIERMĀKSLA. KOSMĒTIKA
687.5

Gilbert, Karen. Perfume : the art & craft of fragrance / Karen, Gilbert ; design:
Alison Fenton. - London : CICO Books ; New York, 2017. - China. , 2017. - 144 p. :
illustrations. - Index: 141.-143. p. - A complete introduction to the psychology and
science of perfume, with instructions on using and layering scent, and making
your own perfumed sprays, oils, and bath and body products.
ISBN
9781782495260.
Smaržas.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
GLEZNIECĪBA
75(474.3)(092)

75(474.3)(092)

Ceriņa, Valda. Vilhelms Purvītis - ainavu gleznotājs = Vilhelms Purvītis als
Landschaftsmaler von 1890 bis 1910 / Valda Ceriņa. - [Inčukalna novads] : Valda
Ceriņa, 2018. , ©2018. - 167 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija:
112.-114. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Grāmatā aplūkots laika posms, kurā
Latvijā pazīstamais gleznotājs Vilhelms Purvītis guva panākumus arī Vācijā. Tiek
aplūkota Pēterburgas Mākslas akadēmijas ainavu glezniecības skolas attīstība, lai
novērtētu Purvīša māksliniecisko nozīmi. Šī iemesla dēļ grāmatā minēti arī citi
ainavu gleznotāji - galvenokārt tie, kuriem ir nozīme Purvīša glezniecības
izvērtēšanā. Darbā aplūkota gan krievu, gan Rietumeiropas glezniecības
strāvojumu ietekme uz Purvīša māksliniecisko attīstību. Sava vieta atvēlēta arī
īsam vēsturiskās un politiskās situācijas izklāstam. Grāmatā ir plašs ilustratīvais
materiāls. - Teksts paralēli latviešu un vācu valodā, ar atsevišķām titullapām. Grāmatas pamatā pētījums maģistra grāda iegūšanai Reinas Frīdriha Vilhelma
universitātes Filozofijas fakultātē (Bonnā, Vācijā).
ISBN 9789934195105.
Rīgas geto Aleksandras Beļcovas zīmējumos = Riga Ghetto in Drawings by
Aleksandra Belcova = Рижское гетто в рисунках Александры Бельцовой :

izstādes katalogs / sastādītāja Natalja Jevsejeva ; mākslinieks Guntars Sietiņš ;
izstādes kuratores un rakstu autores: Natalja Jevsejeva, Guna Vainovska ;
tulkojumi angļu valodā - Edīte Matuseviča, krievu valodā - Natalja Jevsejeva ;
fotogrāfs: Normunds Brasliņš. - Rīga : Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas
muzejs ; Žaņa Lipkes memoriāls, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , [2018].
- 103 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - Pirms daudziem gadiem šajā dienā, 1941. gada
25. oktobrī, tika slēgti Rīgas geto vārti, izolējot no ārpasaules tūkstošiem ebreju.
Viņu vidū arī gleznotājas Aleksandras Beļcovas paziņas. Apzinot mākslinieces
atstāto radošo mantojumu, muzeja darbinieki tikai nesen atklāja zīmējumus gandrīz 100 skices, kurās Aleksandra Beļcova fiksējusi redzēto Rīgas geto. Iztāde "Rīgas geto Aleksandras Beļcovas zīmējumos", 2017. gada 25. oktobris2018. gada 31. augusts.
ISBN 9789934194337.
MŪZIKA
785.16(474.3)(0
91)

Veitners, Indriķis. Latvijas džeza vēsture 1922-1940 / Indriķis Veitners ;
recenzenti: Anda Beitāne, Inga Bērziņa, Gatis Krūmiņš ; redaktore Ināra Stašulāne
; māksliniece Gundega Kalendra ; foto: Jura Kalnciema privātkolekcija, Elmāra
Zemoviča privātkolekcija, Rakstniecības un mūzikas muzejs. - Rīga : Musica
Baltica, 2018. , 2018. - 263 lpp. + ilustrācijas, fotogrāfijas. - Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. . - Avoti un literatūra: 237.-244. lpp. - Indriķa Veitnera grāmatā vēstīts
par to, kad un kā Latvijā ienāca džezs, kur tas skanēja, kuri bija mūsu džeza pionieri
un kā sabiedrība uzņēma šo jauno mūzikas žanru. - Pielikumi 245. lpp. - Teksts
latviešu, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789984588612.

SPORTS. SPĒLES. FIZISKĀ KULTŪRA
796.4

Skrējēja rokasgrāmata : no Kūpera testa līdz maratonam / Sepo Antila, Harri
Henninens, Kalle Kotiranta, Tuomo Lehtinens, Ari Paunonens ; no igauņu valodas
tulkojusi Katrīna Kalniņa ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Paljasjalg OÜ, 2018.
, 2018. - 176 lpp. : ilustrācijas, tabulas. - Cilvēka labsajūta ir saistīta ar regulāru
fizisku slodzi. Cerams, šī grāmata veicinās lasītāja aizraušanos ar sportu. ''Skrējēja
rokasgrāmatas'' mērķis ir sniegt pamatzināšanas par skriešanu iesācējiem vai
atlētiem, kas tikai nesen sākuši nodoties šim vaļaspriekam. Rokasgrāmatā atradīsi
informāciju par treniņiem un to pamatiem, skriešanas tehnikām, muskuļu
sagatavotību, trenētības pārbaudēm, uzturu, aprīkojumu un gatavošanos
sacensībām.
ISBN 9789949626335

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
811.111’374’37
3=174

Angļu un latviešu sakāmvārdi un parunas = English & Latvian Proverbs and
Sayings / sastādītāja Gunta Štrauhmane ; vāka dizaina autors Aigars Truhins. [Atkārtots izdevums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga : "Poligrāfists", A/s. ,
2018. - 270, [2] lpp. - Rādītājs: 246.-[271]. lpp. - Šajā krājumā apkopoti angļu un
latviešu sakāmvārdi un parunas, kā arī citi labi zināmi un bieži lietoti izteicieni. Teksts paralēli angļu un latviešu valodā. - "Valodas bagātināšanai" -- uz grāmats
vāka. . - Grāmata skolēniem, studentiem, skolotājiem, tulkotājiem, filologiem un
folkloras pētniekiem, kā arī ikvienam latviešu un angļu valodas interesentam!.
ISBN 9789934078293

811.174’27

811.174’28

Markus, Dace. Prognozējamā neprognozējamība : bērnu valoda Latvijā =
Predictable Unpredictability: Children's Language in Latvia / Dace Markus ;
recenzenti Anna Vulāne, Dzintra Bonda, Hanss Šahls ; mākslinieks Andris
Nikolajevs ; literārie redaktori: Agita Kazakeviča, Dite Liepa, Guntars Dreijers. Rīga : Zinātne, 2018. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , 2018. - 207 lpp., 24
nenumurētas lpp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. Bibliogrāfija: [172.]-193. lpp. - Šī ir grāmata par valodu - par īpašu valodu. Tādu,
kurā rodam apliecinājumu, ka ikviens indivīds ir valodas radītājs un vienlaikus arī tās apguvējs, kurš mācās no citiem - pieredzējušākiem, prasmīgākiem, ka
valodas uztvere un darbošanās valodā var būt gan neiedomājami sistēmiska un
loģiska, gan neierobežoti radoša. Tik aizraujoša var būt tikai bērnu valoda. Tātad
bērni ir šīs grāmatas līdzautori! Tajā atrodami arī pētniecības metožu apraksti.
Šo bagātību ilustrē arī grāmatā ievietotie bērnu zīmējumi.
ISBN 9789934549588.
Straupeniece, Daiga. Latviešu valoda Lietuvā - Būtiņģē un Sventājā / Daiga
Straupeniece ; recenzenti: Dr.habil.philol. Alvīds Butkus, Dr.hist. Ilmārs Mežs,
Dr.philol. Ieva Ozola ; tulkojums: Laura Katkeviča ; mākslinieks Uldis Baltutis ;
Liepājas Universitāte. Kurzemes Humanitārais institūts. - Liepāja : LiePA, 2018. ,
©2018. - 232 lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : diagrammas, faksimili,
ilustrācijas, karte, tabulas ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 198.-209. lpp. - Zinātniskajā
monogrāfijā par Sventājas un Būtiņģes izloksni "Latviešu valoda Lietuvā –
Būtiņģē un Sventājā" analizētas valodas fonētiskās, gramatiskās, leksiskās
parādības un atklātas kontaktvalodas izraisītās pārmaiņas triju paaudžu valodā.
Tas ir nozīmīgs devums latviešu valodniecībā, jo ir pirmais pētījums valodniecībā
par latviešu diasporas valodas stāvokli XXI gs. Lietuvas teritorijā. Būtiņģes un
Sventājas latviešu valoda, būdama Latvijas vidusdialekta kursisko izlokšņu
pēctece, ir unikāla XXI gs. latviešu izlokšņu mantojuma daļa. Grāmata izdota ar
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
ISBN 9789934569258

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
908(474.3)

Kalnačs, Jānis. Kokmuiža un tās alus darītava / Jānis Kalnačs ; redaktore
Kristiāna Ābele. - [Kocēni] : Kocēnu novada dome ; Vidzemes Augstskolas
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI), 2018. - 147 lpp. :
ilustrācijas, fotogrāfijas, kartes. - Kopsavilkums angļu un vācu valodās.
ISBN
9789984633442.

ĢEOGRĀFIJA
913(474.3)

Latvijas 100 skaistākās vietas / tekstu autori: Magda Riekstiņa, Ilona Ancāne,
Aija Balcere, Elga Rusmane, Marika Taube ; fotogrāfiju autori: Agnese Aljēna,
Māra Alševska, Ilona Ancāne [un vēl 49 fotogrāfi] ; redaktore Aija Balcere ; Vitas
Lēnertes vāka dizains. – Otrais papildinātais un pārstrādātais izdevums. – Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. – [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. – 208 lpp. : ilustrācijas,
kartes ; 31 cm. – Šī grāmata palīdz atklāt Latvijas daudzveidību, aicinot lasītājus
aizraujošā ceļojumā pa mūsu zemes skaistākajām, interesantākajām un
iedvesmas bagātākajām vietām. Tā aizved lasītājus uz krāšņākajiem Latvijas
dabas objektiem – Abavas ieleju, Gaiziņkalnu, Zvārtes iezi, Lubāna ezeru,
Jūrkalnes stāvkrastu, kolorītām pilsētām – Rēzekni un Valmieru, Liepāju un

912(474)

Ventspili, Kuldīgu un Salacgrīvu, iepazīstina ar dažādiem muzejiem, gan labi
pazīstamiem, gan mazāk zināmiem, ļauj ielūkoties majestātiskās un cēlās pilīs
Rundālē, Bīriņos, Mežotnē, Bauskā, Jelgavā, kā arī vēlreiz atgādina par Latvijas
valstiskuma simboliem – Brīvības pieminekli, Nacionālo teātri, kur proklamēta
Latvijas Republika, Cēsīm, kur radies sarkanbaltsarkanais karogs, un
Ziemassvētku kauju vietām. Šeit iekļauti apraksti un krāšņas fotogrāfijas par 100
mūsu zemes vietām – gan tādām, kas jau izsenis tiek uzskatītas par Latvijas
ainavas un valstiskuma simboliem, gan mazāk pazīstamām vietām, kuru
skaistums un vienreizīgums ikdienas steigā nav pamanīts un apjausts. Šī grāmata
palīdzēs aiz ierastā ikdienišķuma saskatīt skaistumu tajā ielā, pa kuru ikdienā
steidzamies uz darbu, vai krāšņumu tās upes tecējumā, kas plūst gar mūsu lauku
māju.
ISBN 9789934077005.
The Road Atlas of Baltic Countries 1:200 000 / Jana seta Map Publishers. Mērogs 1:200,000. - Riga : Jana seta Map Publishers, 2018. - 1 atlants (254 lpp.) :
krāsainas kartes ; 31 cm. - Teksts un apzīmējumi angļu, igauņu, latviešu un
lietuviešu valodā. - Ietver 48 nozīmīgāko pilsētu plānus, valstu galvaspilsētu
pārskata kartes un rādītāju.
ISBN 9789984077413.
Ceļi Kartes.
Baltija. Igaunija. Latvija. Lietuva.

VĒSTURE
94(474.2)

Arjakas, Küllo. The Acclaimed and the Unknown : 50 Individuals from the History
of Tallin / Küllo Arjakas ; editor Toomas Tamla ; translation into English Ain Rada
; design Jana Reidla. – Estonia : Tallinn City Office, 2017. , 2017. – 111, [1] p. :
illustrations. – The following limited selection offers stories of 50 prominent
individuals who, from the 13th century to the year 2014, have graced the city of
Tallinn and who also highlight Tallinn’s connections with various countries.
ISBN 9789949948628.
Tallina (Igaunija).

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
821.174-1

Apškrūma, Kornēlija. Latvija gaismas draudzē / Kornēlija Apškrūma ; Māras
Alševskas dizains, fotogrāfijas ; redaktore Zaiga Lasenberga ; izmantoto
fotogrāfiju autori: Laura Grīnvalde, Eduards Groševs, Vija Kilbloka, Vita Lēnerte,
Mārtiņš Plotka, Ilze Šmite. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. – [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. – 79, [1] lpp. : ilustrācijas ; 15 x 18 cm. – Plaši pazīstamās
dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas darbi bieži vien izmantoti sirsnīgiem apsveikuma
vārdiem. Šoreiz tie veltīti Latvijai, tās lielajai jubilejai. Dzejniece iecēlusi savu
dzimteni Gaismas draudzē, kurā saules dāvātais spēks ir saknēs un debesīs, kuras
skaistajā dabā dzīvo izcili cilvēki, kam autore dāvājusi izjustas dzejas rindas. Tā ir
mīlestības dzeja, kuru papildina krāsu fotogrāfijas ar Latvijas dabas ainām un
noskaņām.
ISBN 9789934076954

821.174-3

Vīgante, Dace. Tad redzēs : stāsti / Dace Vīgante ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka
dizains ; redaktore Ieva Melgalve. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. – [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 110, [2] lpp. ; 21 cm. – Daces Vīgantes otrā stāstu
grāmata ir dziļi izjustu, psiholoģiski precīzu un emocionāli jaudīgu darbu
apkopojums. Autorei vēl arvien ir svarīgas ģimenes saišu un pieaugšanas tēmas,
viņa rūpīgi atritina ikdienas notikumu saknes bērnības sapņos un sāpēs, smalki

iezīmē sarežģītos cilvēka psihes mezglus. Šajā krājumā D. Vīgantei raksturīgā
smalkā valodas izjūta ieguvusi piesātinātāku, smaržām un tekstūrām bagātāku
skanējumu. Stāsti, kas sākas tālsatiksmes autobusā vai greznā vecpuiša dzīvoklī,
pusaudzes guļamistabā vai sen aizmirstā bērnības sapnī, neizbēgami noved
atpakaļ pie sevis. Vai izdosies atrisināt to uzdotās mīklas? Tad redzēs…
ISBN
9789934076855.
Stāsti, latviešu.
821.174-3

Vinogradova, Laura. izelpas : stāsti / Laura Vinogradova ; Vitas Lēnertes vāka
dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 110, [2] lpp. ; 21 cm. - Grāmatā iekļautie astoņi stāsti skar
skarbas tēmas. Ja tās uzskaitītu, tā vien gribētos smagi nopūsties: jā, tāda ir
dzīve... Tomēr stāsti neatstāj vien drūmu, nomācošu iespaidu, jo, pirmkārt, ļauj
izbaudīt valodas un kompozīcijas "odziņas" un, otrkārt, katram no tiem cauri vijas
arī lielāka vai mazāka, kaut tikko jaušama prieka stīdziņa – par dzīvi un dzīvību,
par tuviem cilvēkiem, par katras dienas nozīmīgumu. Tie ir stāsti, kas saasina
lasītāja jūtas un domas, kuras neatstājas vēl ilgi pēc tam, kad pāršķirta grāmatas
pēdējā lappuse.
ISBN 9789934075988.
Stāsti, latviešu.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Arg
821.134.2(82)-3

Aksats, Federiko. Vienīgā izeja : romāns / Federiko Aksats ; no spāņu valodas
tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 429, [1] lpp. ; 23 cm. - Pārsteidzošs
psiholoģiskais trilleris, kurā nekas nav tā, kā šķiet Tedam Makejam ir viss, ko vien
var vēlēties, – skaista sieva, divas meitas, labi atalgots darbs. Taču viņam tiek
konstatēta neārstējama slimība. Kāds būtu labākais risinājums? Viņaprāt,
pašnāvība. Taču, kad stobrs jau piespiests pie deniņiem un rādītājpirksts taustās
pēc pistoles mēlītes, uzmācīgi iedzinkstas durvju zvans. - Oriģinālnosaukums: La
última salida.
ISBN 9789934073267.
Psiholoģiskās spriedzes proza,
argentīniešu.

Amer
821.111(73)-3

Azimovs, Aizeks. Fonds : triloģija / Aizeks Azimovs ; no angļu valodas tulkojusi
Zane Rozenberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; tulkotājas redakcijā. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 316, [2] lpp. ; 21 cm. - Pēc
ilgas cīņas Fonds ir cietis sakāvi – to ir sagrāvis mutanta Mūļa neparastais psihes
spēks. Tomēr klejo valodas, ka kaut kur eksistē Otrais Fonds, paslēpts Galaktikas
pretējā galā un dibināts, lai saglabātu cilvēces zināšanas cauri garajiem
barbarisma gadsimtiem. Pirmajā reizē Mūlim to neizdevās atrast – bet tagad viņš
ir pārliecināts, ka zina tā atrašanās vietu. - Oriģinālnosaukums: Second
Foundation. 3. grāmata. Otrais fonds. ISBN 9789934076558. Fantastiskā
proza, amerikāņu.

Amer
821.111(73)-3

Baka, Pērla. Mūžīgais brīnums : romāns / Pērla Baka ; no angļu valodas tulkojusi
Ruta Svaža ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 300, [1] lpp. ; 21
cm. - “Mūžīgais brīnums” ir aizkustinošs stāsts par izcili talantīga jaunekļa
pieaugšanu. Cik neparasts ir pats Rendolfs Kolfakss, tik neparasta veidojas arī viņa
dzīve. Būdams ārkārtīgi zinātkārs, jaunais cilvēks ar sajūsmu tver visu, ko pasaule
piedāvā, – ļaužu pūļus Ņujorkā, kaisli Anglijas laukos, mākslu Parīzes muzejos un
bibliotēkās, varas spēles militārajā dienestā Korejā. Tikpat aizrautīgi Rendolfs
iepazīst arī mīlestību, ko viņam dāvā brīnišķīgā Stefānija – meitene, kuras tēvs ir
ķīnietis, bet māte amerikāniete. Abus jauniešus satuvina ne tikai kvēlas jūtas, bet
arī neapslāpējama zinātkāre, savas patiesās identitātes meklējumi un centieni

pārvarēt atšķirīgu kultūru novilktās robežas. Dinamiskā notikumu virkne, kas
eleganti izvada lasītājus caur smiekliem un asarām, būtībā ir atgādinājums par
mūžīgo brīnumu – dzīvi, kuru veido neatkārtojami mirkļi. Ne velti “Mūžīgais
brīnums” tiek uzskatīts par autores Pērlas Bakas vispersoniskāko un
emocionālāko romānu. - Oriģinālnosaukums: The Eternal Wonder.
ISBN
9789934074219.
Fr 821.133.1-3

Depānta, Virdžīnija. Apokalipses mazulīte : romāns / Virdžīnija Depānta ; no
franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 284, [1] lpp. ; 23
cm. - Romāns “Apokalipses mazulīte” ir atjautīgs, brīžiem smeldzīgs vēstījums par
kādas aizbēgušas pusaugu meitenes piedzīvoto Parīzē un Barselonā. Oriģinālnosaukums: Apocalypse bébé.
ISBN 9789934071140

Amer
821.111(73)-3

Eivjārda, Viktorija. Sarkanā karaliene : romāns / Viktorija Eivjārda ; no angļu
valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Dace Markota ; vāka dizainu adaptēja
Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.
- 477, [1] lpp. ; 21 cm. - Skolā mēs mācījāmies par pasauli pirms mūsējās, par
eņģeļiem un dieviem, kas mita debesīs un mīloši valdīja pār pasauli. Daži saka, ka
tās ir tikai leģendas, bet es tam neticu. Dievi vēl aizvien valda pār mums. Viņi ir
nokāpuši no zvaigznēm uz zemes. Bet viņi vairs nav labsirdīgi. Mares Berovas
pasaulē cilvēkus iedala pēc asiņu krāsas. Daļai asinis ir sarkanas, daļai –
sudrabainas. Mare un viņas ģimene ir nabadzīgi sarkanļaudis, viņu liktenis ir
kalpot elitei – sudrabļaudīm, kuru pārdabiskās spējas tos padara gandrīz vai par
dieviem. Nejaušība aizved meiteni uz karaļa pili, tur Mare atklāj spējas, par kurām
nebija pat nojautusi. Tikai... viņas asinis ir sarkanas. Aizsākas nežēlīga spēle ar
dzīvību un nāvi... Jaunā amerikāņu rakstniece Viktorija Eivjārda savijusi krāšņu
fantāzijas pasauli, kur uzticība un kaislība var saplosīt un vienīgais nenovēršamais
ir nodevība. - Oriģinālnosaukums: Red Queen.
ISBN 9789934073830.

Angl 821.111-3

Galbraits, Roberts. Ļaunuma raža : kriminālromāns / Roberts Galbraits ; no angļu
valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā ; vāka dizainu adaptēja Ilze
Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. 559, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Kormorans Straiks /
Roberts Galbraits ; 3). - Oriģinālnosaukums: Career of Evil. - Kriminālromāns
"Ļaunuma raža" ir trešais ciklā par privātdetektīvu Kormoranu Straiku un viņa
asistenti Robinu Ellakotu.
ISBN 9789934076787.

821.111(73)-3

Geibla, Mišela. Dzīvoklis Parīzē : romāns / Mišela Geibla ; no angļu valodas
tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 461, [1] lpp. ; 22 cm. - Eiprila ir Sotheby's
izsoļu nama eksperte, taču ne lietpratēja laulības krīzes jautājumos, tāpēc,
uzzinājusi par vīra sānsoli, viņa ar lielāko prieku pamet Ņujorku un dodas uz Parīzi
novērtēt kādā dzīvoklī uzietās senlietas. Oho, plašajos apartamentos glabājas gan
sarkankoka dīvāni, gan ziloņkaula statuetes un nefrīta vāzes, tomēr daudz lielāku
interesi raisa portrets, kuru gleznojis Belle Époque slavenākais mākslinieks, un
viņa valdzinošās modeles – Martas de Floriānas – dienasgrāmatas. Sākusi tās lasīt,
Eiprila vairs nespēj apstāties, un pavisam nemanāmi stāsts par mēbelēm,
svečturiem un apzeltītiem traukiem pārtop kaislību pilnā vēstījumā par iecienītas
kurtizānes dēkām bohēmiskajā Parīzē 19. gadsimta beigās. - Oriģinālnosaukums:
The Paris Apartment.
ISBN 9789934071676.

Amer
821.111(73)-3

Grofa, Lorina. Gaisma un niknums : romāns / Lorina Grofa ; no angļu valodas
tulkojusi Māra Poļakova ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 430, [1] lpp. ; 23 cm. - Katram
stāstam ir divas puses. Katrām attiecībām ir divas perspektīvas. Un dažreiz, kā
izrādās, lielisku laulību nodrošina nevis patiesības, bet noslēpumi. Oriģinālnosaukums: Fates and Furies.
ISBN 9789934071867.

Angl 821.111-3

Makintoša, Klēra. Es tevi redzu : spriedzes romāns / Klēra Makintoša ; no angļu
valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 399, [1] lpp. ; 23 cm. - Zoja
Volkere pamana savu fotogrāfiju kādas Londonas avīzes sludinājumu sadaļā un ir
apņēmības pilna izdibināt, kā tā tur nonākusi. Nav nekāda paskaidrojuma, vien
neskaidrs attēls, mājaslapas adrese un telefona numurs. Viņa parāda avīzi
mājiniekiem, un visi ir vienisprātis, ka tā ir kāda pavisam sveša sieviete, kas ir tikai
nedaudz līdzīga Zojai. Nākamajā dienā avīzē ir citas sievietes fotogrāfija, bet
aiznākamajā – atkal citas sievietes attēls. Vai tā ir kļūda? Sagadīšanās? Vai tomēr
kāds seko līdzi katram viņu solim... - Oriģinālnosaukums: I See You.
ISBN
9789934075773.

Angl 821.111-3

Mantela, Hilarija. Vilku nams : vēsturisks romāns / Hilarija Mantela ; no angļu
valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 604, [4] lpp. ; 23 cm. - Anglijas
karaļa Henrija VIII galma nežēlīgajā arēnā ienāk cilvēks, kurš ir gatavs riskēt ar
dzīvību, lai iegūtu valdnieka labvēlību un iekarotu politiskās varas virsotnes. Oriģinālnosaukums: Wolf Hall. - The Man Booker Prize, 2009.
ISBN
9789934077760.

Amer
821.111(73) – 3

Meiere, Stefanija. Ķīmiķe : romāns / Stefānija Meiere ; no angļu valodas tulkojusi
Adriana Bleka ; redaktore Ilona Ancāne ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava
Švanka ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava]
: Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 543, [1] lpp. ; 23 cm. - Iepriekš viņa strādāja ASV
valdības uzdevumā, tomēr to zināja tikai nedaudzi. Eksperte savā jomā, slepenās
aģentūras, kurai nebija pat nosaukuma, viens no labāk glabātajiem noslēpumiem.
Kad priekšniekam šķita, ka viņa kļuvusi par traucēkli, tika nolemts no viņas
atbrīvoties bez brīdinājuma. Tagad viņa reti paliek vienā vietā ilgāku laiku.
Vienīgais cilvēks, kam viņa uzticējās, jau ir nogalināts. Kaut kas, ko viņa zina, rada
draudus aģentūrai, tāpēc viņu vēlas redzēt mirušu - jo ātrāk, jo labāk. Kad bijušais
kolēģis piedāvā darījumu - jāpaveic vēl viens pēdējais uzdevums bijušo darba
devēju interesēs -, viņa saprot, ka tā ir vienīgā iespēja izdzīvot, un viņai nekas cits
neatliek kā izmantot savu unikālo talantu veidā, par kādu nekad netika
iedomājusies. - Oriģinālnosaukums: The Chemist.
ISBN 9789934076510.

Angl 821.111-3

Tjūdora, K. Dž. Krīta vīrs : romāns / K.Dž. Tjūdora ; no angļu valodas tulkojusi Alda
Vāczemniece ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava]
: Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 303, [1] lpp. ; 23 cm. - Jūs varat tās sajust laukā
un mežā, skolā un rotaļlaukumā; jūs varat tās sajust mājās un atrakciju parkā. Jūs
varat tās sajust gandrīz ikvienā nelielās Enderberi pilsētas nostūrī... bailes, ka
tiekat novērots. Viss sākās 1986. gadā atrakciju parkā, toreiz, kad notika
negadījums. Tieši todien divpadsmitgadīgais Edijs satika Helorena kungu – Krīta
vīru. - Oriģinālnosaukums: The Chalk Man.
ISBN 9789934075476.

DAIĻLITERATŪRA ANGĻU VALODĀ

Īru 821.152.1-3

Ahern, Cecelia.
Lyrebird : novel / Cecelia Ahern. - London :
HarperCollinsPublishers, 2016. , 2016. - 416, [6] p. - A documentary crew discover
a mysterious young woman living alone in the mountains of West Cork. Strikingly
beautiful she has an extraordinary talent for mimicry, like the famous Australian
Lyrebird. The crew, fascinated, make her the subject of her story, and bestow the
nickname upon her.
ISBN 9780007501861.
Īru romāni (angļu valoda).

DĀfr
821.111(680)-3

Coetzee, J.M. The Schooldays of Jesus : mesmerising tale / J.M. Coetzee. - London
: Vintage, 2017. , 2017. - 260, [6] p. - The Schooldays of Jesus is a mesmerising
tale about growing up, and about the choices we are forced to make in our lives.
- "The Schooldays of Jesus" was longlisted for the Booker Prize 2016.
ISBN
9781784705336.
Dienvidafrikāņu romāni (angļu valoda).

Vāc 821.112.2-3

Hesse, Hermann. Singapore Dream and Other Adventures : travel writings from
an Asian Journey / Hermann Hesse ; translated by Sherab Chodzin Kohn. - Boulder
: Shambhala, 2018. , 2018. - 141, [1] p. - In 1911, Hermann Hesse sailed through
southeastern Asian waters on a trip that would define much of his later writing.
Hesse brings his unique eye to scenes such as adventures in a rickshaw, watching
foreign theater performances, exploring strange floating cities on stilts, and
luxuriating in the simple beauty of the lush natural landscape. Even in the
doldrums of travel, he records his experience with faithful humor, wit, and sharp
observation, offering a broad vision of travel in the early 1900s. With a glimpse
into the workings of his mind through the pages of his journals, poems, and a
short story—all translated into English for the first time—these writings describe
the real-life experiences that inspired Hesse to pen his most famous works.
ISBN 9781611805895.

Angl 821.111-3

Johnson, Daisy. Everything Under : novel / Daisy Johnson. - London : Jonathan
Sape ; Vintage, 2018. , 2018. - 263, [3] p. - Daisy Johnson’s debut novel turns
classical myth on its head and takes readers to a modern-day England unfamiliar
to most. As daring as it is moving, Everything Under is a story of family and
identity, of fate, language, love and belonging that leaves you unsettled and
unstrung.
ISBN 9781910702345.

L 821.174-3

Joņevs, Jānis. Doom 94 / by Jānis Joņevs ; translated by Kaija Straumanis ; cover
design: Reinis Pētersons. - [Hull] : Wrecking Ball Press, 2018. , 2018. - 256 lpp. ; 22
cm. - A disarmingly genuine and funny coming-of-age story of a fourteen-year-old
youngster who is trying to find himself by exploring the rebellious subculture of
metal, but also a witty, almost documentary-like portrait of the 90s life in Latvia
after the collapse of the Soviet Union. Upon its publication, “Jelgava 94”became
an immediate national bestseller, warmlyendorsed by the current fourteen-yearolds of Gen Z as well as earning praise from their parents and teachers alike. Oriģinālnosaukums: Jelgava 94. - Tulkots no latviešu valodas.
ISBN
9781903110539.
Latviešu romāni.

L 821.174-3

Ulberga, Kristīne. The Green Crow : novel / by Kristīne Ulberga ; translated from
the Latvian by Žanete Vēvere Pasqualini ; cover design: Davor Pukljak. - London :
Peter Owen Publishers, 2018. - Rīga : Printfinder. , 2018. - 239, [1] lpp. ; 22 cm. (Peter Owen World Series Season 4: Baltics). - Institutionalized in an asylum, a
woman with a record of hallucinations commits her life story to paper. She
records, from the age of six, her earliest memories of a drunken and abusive
father, the strange men her mother introduced to repair the family, the imaginary
forest to which she would run for safety and, of course, the enormous talking

green crow who appeared when she most needed him. The green crow is a
conceited, boisterous creature who follows the novel's nameless protagonist
throughout her life, until the day that the crow's presence begins to embarrass
her. Confined to a tedious domestic life, she is desperate to hide the crow's very
existence. Failing to do so, she winds up in a psychiatric hospital. Can she repress
and renounce her acerbic, sharp-beaked daemon - or learn to love herself, bird
and all?. - Oriģinālnosaukums: Zaļā Vārna. - Tulkots no latviešu valodas. - Novel
"The Green Crow" won the Raimonds Gerkens Prize and Latvian Literature Prize
for fiction 2012. - "Latvia 100" -- titullapas otrā pusē.
ISBN 9780720620252.
Latviešu romāni.
DOKUMENTĀLĀS FILMAS
791.4

Аркин, Адам. Американцы [videoieraksts] : сериал : триллер / реж. Адам
Аркин, Джон Дал, Дэниэл Сакхейм. - Москва : ООО "Ист-коннект", 2018. - 2
DVD (8 часов 50 мин.). - История о сложном браке двух агентов КГБ, которые
под видом американцев заселяются в пригород Вашингтона сразу после
того, как президентом избирают Рейгана. Подставной брак Филлипа и
Элизабет с каждым днем становится все более настоящим и
эмоциональным, несмотря на эскалацию холодной войны и опасные
отношения, которые они должны поддерживать с сетью шпионов и
информаторов. Напряжение нарастает, когда появляется новый сосед Стэн,
агент ФБР, который работает в контрразведке... - Vecuma ierobežojums: 16+.
- Audio krievu un angļu valodā, bez subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2018
год.
Сезон 6 (заключительный).
Seriāli un daudzsēriju filmas. Trilleri.

791.4

Биллер, Кеннет. Гений [videoieraksts] = Genius : исторический / реж. Кеннет
Биллер; в главной роли Антони Бандерас. - Москва : ООО "Ист Коннект",
2018. - 2 DVD (8 часов 20 мин.). - (National Geographic). - Испанский художник
Пабло Пикассо, проживший 91 год, творил в течение почти 80 лет. Пикассо
воспринимал и интерпретировал окружающий его мир совершенно новым
и неординарным образом, постоянно меняя наши представления об
искусстве и творчестве. - Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu un angļu
valodā, bez subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2018 г. Сезон 2. Пикассо.
Gleznotāji - Spānija.

791.4

Глаттер, Лесли Линка. Чужой среди своих [videoieraksts] = Родина =
Homeland : триллер : сериал / реж. Лесли Линка Глаттер ; в ролях Клэр Дэйнз,
Дэмиэн Льюис... [и др.]. - Москва : ООО "Ист коннект", 2018. - 2 DVD (10 часов
4 мин.). - В центре сюжета находятся сержант морской пехоты ВМФ США
Николас Броуди, вернувшийся домой после восьми лет отсутствия без вести
в Ираке, и Кэрри Мэтисон, офицер ЦРУ, которая подозревает его в
причастности к подготовке террористической атаки на Америку... - Vecuma
ierobežojums : 16+. - Audio krievu un angļu val. - Премия "Золотой глобус":
"Лучший драматический сериал". - Nos. no konteinera. . - США, 2018 г.
Сезон 7.
Trilleri. Seriāli un daudzsēriju filmas.

791.4

Морано, Рид. Рассказ служанки [videoieraksts] = The Handmaid's Tale :
фантастика : сериал / реж. Рид Морано ; в ролях Элизабет Мосс, Джозеф
Файнс. - Москва : ООО "Ист коннект", 2018. - 2 DVD (7 часов 20 мин.). Действие разворачивается в будущем, в республике Гилеад, где у власти
стоят военные. В стране жестокие порядки и нравы, уважением в обществе
пользуются только офицеры и их жёны. Помимо тоталитарного устройства

общества, в мире будущего есть серьёзная проблема — бесплодие. Лишь
каждая сотая женщина способна к воспроизведению потомства. Чтобы
продолжить офицерский род, семьи берут в дом служанку — суррогатную
мать из числа простых женщин, способных к деторождению. Исполнив долг,
служанка должна расстаться со своим ребёнком и перейти на службу к
новым хозяевам... - Vecuma ierobežojums : 18+. - Audio krievu, angļu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera.
Сезон 2.
Fantastika. Seriāli un daudzsēriju
filmas.
791.4

Ховард, Рон. Гений [videoieraksts] = Genius : исторический / реж. Рон Ховард
; в главной роли Джеффри Раш. - Москва : ООО "Ист Коннект", 2017. - 2 DVD
(8 часов 20 мин.). - (National Geographic). - В центре внимания сюжета
оказывается история жизни одного из выдающихся физиков мира. Альберт
Эйнштейн прошел длинный путь в своей научной деятельности, чтобы
достичь тех высот, о которых мы сегодня знаем. История расскажет о том,
как юный Альберт изначально пытался стать педагогом, врачом, а в итоге
запомнился людям, как изобретатель теории относительности... - Vecuma
ierobežojums: 16+. - Audio krievu un angļu valodā, bez subtitriem. - Nos. no
konteinera. . - США, 2017 г.
Сезон 1. Эйнштейн.

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

