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Čakravorti-Spivaka, Gajatri. Vai pakļautie spēj runāt? :
[eseja] / Gajatri Čakravorti-Spivaka ; no angļu valodas
tulkojusi Sandra Meškova ; Paula Daijas un Denisa Hanova
pēcvārds ; zinātniskā redaktore Ieva Kolmane ; Līgas
Sarkanes dizains. - Rīga : Mansards, c2014. - 112, [1] lpp. ;
18 cm. - (Theoria). - Ietver bibliogrāfiju. - Eseju ''Vai
pakļautie spēj runāt?'' Spivaka sarakstīja 1983. gadā kā
pamatu lekcijai, tā tika publicēta 1988. gadā. Spivaka to
rakstīja no marksisma, feminisma un dekonstrukcijas
pozīcijām, taču esejas centrālā ass - atraitņu upurēšanas
rituāla lasījums - padarīja tās rezonansi plašāku, nekā pati
autore, iespējams, bija gaidījusi. Aizvadītajos trīsdesmit
gados Spivakas eseja kļuvusi par kanonisku postkoloniālisma
studiju tekstu, kuru nav iespējams apiet ne universitāšu
kursos, ne teorijas grāmatu apskatos. - Oriģ. nos.: Can the
Subaltern Speak?.
ISBN 9789934120732.
Feministiskā teorija. Postkoloniālisms literatūrā.
Atraitnes - Indija - Sociālais stāvoklis. Dzimumu
diskriminācija. Dzimumu diskriminācija - Indija.
Osho. Prast dzīvot un prast mirt : svinēt dzīvi un svinēt nāvi
/ Osho ; tulkojusi Agnija Zizlāne ; redaktore Aija Rožlapa ;
Andretas Strades dizains. - Rīga : Sētava, 2014. - 205 lpp. Nāve ir viena no tām norisēm, par kurām neko nevar pateikt,
izņemot vienu - mēs dodamies atpakaļ mājās, mēs ejam uz to
pašu vietu, no kurienes esam cēlušies. Mēs nezinām. Mēs
nākam no kaut kāda nezināma avota, un mēs ejam atpakaļ uz
šo nezināmo pirmavotu. Nāve ir cikla beigas. Taču abi sākums un beigas - ir mums neatklāts noslēpums. Tas ir tāpat
kā putns, kas ielido istabā pa vienu logu, palidinās dažas
sekundes un izlido ārā pa citu logu. Mēs zinām tikai to laiku,
kad putns ir telpā. Mēs nezinām, no kurienes tas nāk, mēs
nezinām, kurp tas aizlido. Viss, ko mēs zinām, ir šis nelielais
laika sprīdis, šis intervāls, kad putns bija telpā. Mēs nezinām,
no kurienes vai uz kurieni. Šāda ir visas dzīves situācija. Mēs
redzam, ka bērns ir piedzimis, ka putns ir ielidojis. No
kurienes? To neviens nezina. Tad kādu dienu cilvēks
nomirst, putns aizlido. Dzīve ir neliels fragments. - Oriģ.
nos.: The Art of Living and Dying.

ISBN 9789934502125.
Nāve - Filozofija. Dzīve.
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Breta, Regīna. Esi brīnums! : 50 iedvesmojošas mācības,
kā padarīt neiespējamo iespējamu / Regīna Breta ; no angļu
valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; Aigara Truhina vāka dizains
; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2014
(Poligrāfists). - 304 lpp. ; 20 cm. - Šajā grāmatā talantīgā
stāstniece Regīna Breta piedāvā 50 iedvesmojošas mācības,
kas var kļūt par īstu modinātājzvanu - MOSTIES, CELIES
un DZĪVO! Iedvesmu esejām viņa smēlusies gan savā
pieredzē, gan ieklausoties daudzajos cilvēkos, kurus
sastapusi žurnālistes darbā. Katra eseja ir tikai pāris lappušu
gara, taču tajās ir daudz vieduma, enerģijas, drosmes un
asprātības, ka vienaldzīgs nepaliks neviens. - Oriģ. nos.: Be
the miracle!.
ISBN 9789934043604.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Dzīves veidošana.
Optimisms.
Džonsone, Denija. Panākumiem bagātas nākamās paaudzes
audzināšana / Denija Džonsone ; tulkojis Kristaps Šoriņš. Liepāja : DESOL, 2014. - 261, [1] lpp. ; 22 cm. - Šī grāmata
palīdzēs pieaugušajiem atrast atbildes, kādēļ viņiem ir bijušas
grūtības gūt panākumus, kādus tie vēlējās gūt, parādīs, kā
audzināt pašiem savus bērnus, lai viņi spētu gūt panākumus
dzīvē. Grāmatā aprakstītas pārbaudītas metodes un principi,
kurus viegli izprast un īstenot. Tā sniedz vecākiem un
ikvienam, kurš saistīts ar bērnu audzināšanu, praktiskus
padomus, lai audzinātu bērnus gūt panākumus jau tagad un
turpinātu tos gūt nākotnē. Iemācot bērniem tādus tikumus kā
cieņa, paklausība un finansiālā atbildība, nodrošināsiet
viņiem panākumus visā turpmākajā dzīvē. Tā vietā, lai
taustītos cauri dzīvei, panākumi kļūst par dabisku dzīves
standartu, nevis laimīgu sagadīšanos. - Oriģ. nos.: Grooming
the next generation for success. - Pārbaudītas stratēģijas
nākamās līderu paaudzes audzināšanai--uz grāmatas vāka.
Saturs: Mūsu stāsts. Kādēļ nākamā paaudze ir
jāaudzina? Trauksmes zvans. Aizsardzība, nevis kontrole.
Garīgā audzināšana. Paštēls. Saskarsmes prasmes. Labošana
un atbildības prasīšana. Profilakse. Darbs un brīvais laiks.
Finansiālā atbildība. Sapņi un mērķi. Uzturs.
ISBN 9789934846151.
Bērna audzināšana. Personības veidošana. Vecāku
funkcijas veikšana. Vecāki un bērns. Panākumi. Bērnu
psiholoģija. Spējas, bērnu.
Rudzītis, Viesturs, 1960-. Iz tumsas : triloģija / Viesturs
Rudzītis ; lit. redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece
Sandra Konstante ; makets un zīmējumi tekstā Normunds
Tiltiņš. - [Jūrmala] : VR grāmatu apgāds, 2014. - 271 lpp. Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Šī grāmata ir trešā pēc
kārtas vismaz sešu grāmatu ciklā. Pirmā - ''Pilni pagrabi
partizānu'' - bija veltīta sievietes attiecībām ar to visdziļākās
sievišķās psihes daļu, kuru es saucu par Dzemdi, un attīstības
uz nākotnē vērstās Sievietes lomu perspektīvai. Šī grāmata
būtībā ir turpinājums, jo Dieviete, saskaņā ar maniem
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priekšstatiem, ir jaunāka psihes struktūra par Dzemdi, tomēr
senāka par Mātes/Meitas lomām, par kurām būs runa
turpmākajās grāmatās.
3. grām. Dieviete.
ISBN 9789934848612.
Psiholoģija. Sievietes.
Šarma, Robins. Dienišķā iedvesma : no mūka, kurš
pārdeva savu Ferrari / Robins S. Šarma ; no angļu valodas
tulkojusi Māra Rūmniece ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga :
Avots, 2014 (Latgales druka) : Rēzekne). - [399] lpp. - Citātu
izlasē no grāmatu sērijas par mūku, kurš pārdeva savu
Ferrari, autors aicina saņemt drosmi ielūkoties sevī un veidot
savu dzīvi patiesu, laimīgu un brīnumu pilnu. - Oriģ. nos.:
Daily Inspiration from the Monk Who Sold His Ferrari.
ISBN 9789984859989.
Dzīves veidošana - Citāti, aforismi utt. Pašaktualizācija
(psiholoģija) - Citāti, aforismi utt. Personība - Citāti, aforismi
utt.
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Biglino, Mauro. Citādā Bībele : Bībeles tekstu patiesā
nozīme / Mauro Biglino ; no angļu valodas tulkojusi Anna
Krumholce ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa makets
un vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2014. - 190, [2]. lpp. :
il. - Grāmatā "Citādā Bībele" sīki izklāstīts pārsteidzošs
veids, kā iepazīt Vecās un Jaunās Derības grāmatas un
uztvert to sākotnējo nozīmi. Mauro Biglino iepazīstina
lasītāju ar daudzām izaicinošām idejām par cilvēka radīšanu
pēc dieva līdzības, Dieva lomu ikdienas dzīvē, Augstākā
svētību un citiem ticības stūrakmeņiem. Autors ļauj izzināt
arī daudzus senebreju valodā rakstītus tekstus, kuri nav
iekļauti Bībelē, taču atklāj daudz jauna un pārsteidzoša par
Jēzus dzīvi un kristietību kopumā. - Oriģ. nos.: The Book
That Will Forever Change Our Ideas About the Bible.
ISBN 9789984869568.
Bībele. Reliģija.
Kadiķe, Maija, 1959-. Eņģeļu dārzā : Miers. Maigums.
Mīlestība / Maija Kadiķe ; Māras Alševskas dizains ; Maijas
Kadiķes krāsainās ilustrācijas ; redaktore Ilze Cine. - Rīga :
Zvaigzne ABC, c2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 79 lpp. : il. ;
20 cm. - Lūgšana ir kā tilts starp mums un Dievišķo pasauli.
Lasot Lūgšanas, arvien vairāk sajūtam Gaismu sevī un
dodam tai iespēju kļūt lielākai. Dievišķais Miers, Maigums
un Mīlestība ved mūs pie iekšējās Vienotības. Ja
savienojamies ar šīm enerģijām, mūsos ienāk Gaismas
vibrācijas. Tās palīdz būt saiknē ar Dvēseli, dziedināties un
iet pa savu Gaismas ceļu.
ISBN 9789934049767.
Lūgšanas. Meditācija. Eņģeļi - Lūgšanas un lūgšanās
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IZGLĪTĪBA
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Filjoza, Izabella. "Bērns mani neklausa!" : pretestība,

raudāšana un dusmu lēkmes- kā vieglāk vecākiem pārdzīvot
bērna 1- 5 gadu vecuma posmu / Izabella Filjoza ; ilustrācijas
Anuka Dibuā ; no franču val. tulkojusi Lelde Braķe-Klaverī ;
atb. redaktore Ilze Fogele ; lit. redaktore Ligita Smilga ; tehn.
redaktore Irēna Soide ; maketētāja Margarita Stoka. - Rīga :
"J.L.V.", 2015. - 172, [3] lpp. : il. - Grāmatā ir apskatītas
ikdienišķas situācijas, kurām doti paskaidrojumi ar
ilustrācijām, lai tās labāk izprastu, kā arī konkrēti rīcības
ieteikumi atbilstoši bērna vecumam. - Oriģ. nos.: J'ai Tout
Essaye.
Saturs: Bērns ir sarežģītāks par istabas augu. No 12 līdz
18 mēnešiem - vecāku ''NĒ'' periods. No 18 līdz 24 mēnešiem
- bērnu "NĒ'' periods. No 24 līdz 30 mēnešiem - nodrošināt
kārtību, ievērot secību, nedot pavēles!. No divarpus līdz trim
gadiem - es, es...es gribu, es pats!. Trīs gadi - darīsim kopā!.
No trīsarpus līdz četriem gadiem: fantāziju pasaules rašanās brīnišķīgi tēli un slikti sapņi. Četri gadi - vara, noteikumi un
paštēls. No četrarpus līdz pieciem gadiem - sevis apzināšanās
un grūtības socializēties. Robežu noteikšana. Strīdi starp
bērniem. Rīkosimies atbilstoši bērna vecumam.
ISBN 9789934116100.
Bērnu psiholoģija. Bērna audzināšana.
Irbe, Anastasija. Bērns runāt mācās ģimenē / Anastasija
37.018
Irbe, Sarma Lindenberga ; literārā redaktore Rita Cimdiņa ;
zīmējumi, vāka foto, dizains un datorgrafika: Rudīte Kravale.
- Rīga : RaKa, 2014. - 196 lpp. : il., zīm. - Grāmatā apkopota
autoru pieredze, kā vecāki var palīdzēt savam bērnam attīstīt
runu un spēlējoties apgūt dzimto valodu - no valodas apguves
sākuma - pirmsrunas - līdz apliecinājumam gatavībai skolai saistītās runas apguvei. - Grāmata varētu būt noderīga arī
speciālistiem, kuri nodarbojas ar bērnu fizisko, sociālo un
intelektuālo attīstību.
Saturā: Pirmsrunas periods. Gads un pāri. Pēc diviem
gadiem. No trīs līdz pieciem gadiem. No pieciem līdz
septiņiem gadiem un...
ISBN 9789984463155.
Bērna audzināšana. Bērna attīstība. Bērnu psiholoģija.
Vecāki un bērns. Valodas apguve. Runas traucējumi, bērnu.
ETNOLOĢIJA. ETNOGRĀFIJA .TAUTU DZĪVE. FOLKLORA
Folkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās = History of folklore
39(=174)
collection in photographs / sastādītājs: Aigars Lielbārdis ;
tulkotājs Uldis Brūns ; mākslinieks: Krišs Salmanis. - Rīga :
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). - 221 lpp. : il. ; 22 cm. - Albumā "Folkloras
vākšanas vēsture fotogrāfijās. Latviešu folkloras krātuvei
90"" ir iekļauti 219 foto uzņēmumi (fotogrāfijas, foto
negatīvi) no Latviešu folkloras krātuves fondiem, kuros
atspoguļota folkloras vākšana – ievērojami teicēji, folkloras
vācēji, pierakstītāji un ieskaņotāji, kā arī folkloras pieraksta
situācijas no dažādām Latvijas vietām. Foto uzņēmumi ir
izkārtoti hronoloģiski – sākot ar 1925. gadu un līdz 1992.
gadam – tādējādi sniedzot iespēju izsekot folkloras vācēju
darbam cauri laikiem. Albumā attēli ir iedalīti trīs grupās pēc
to uzņemšanas laika, ko pamato atšķirīgā politiski-vēsturiskā
situācija Latvijā, tehniskās iespējas un folkloras vākšanas
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principi. Albumam ir sastādītāja Aigara Lielbārža "Ievads"
un Māras Vīksnas raksts "Ceļevedis albumam". - Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā.
Saturā: Ievads. Ceļvedis albumam. Starpkaru periods.
Padomju periods. Mūsdienu perioda aizsākums.
ISBN 9789984893136.
Teicēji - Latvija - Albumi. Folkloristi - Latvija Albumi. Folklora - Metodoloģija - Albumi - Vēsture.
Garokalna, Daina, 1954-. Latvju sargājošās spēka zīmes /
Daina Garokalna, teksts ; Irēna Ansava, dizains un makets. [B.v.] : Apgāds PŪCE, 2014 (PNB Print). - 62, [2] lpp. : il. Literatūra: [64]. lpp. - Grāmatā aprakstītas divdesmit latvju
zīmes, to simboliskā, spēcinošā, sargājošā un dziedinošā
nozīme. Zīmes mākslinieciski attēlotas grafiski un
ornamentāli. Mūsu senči zīmēm piedēvēja enerģētiskas
spējas. Gadu tūkstošos viņi zīmes pārbaudīja, tās strādā un
pasargā. Grāmata ir rosinājums atrast savu zīmi.
ISBN 9789934840364.
Zīmes un simboli - Latvija.
Jansone, Aija, 1958-. Austrumvidzemes rakstainie dūraiņi :
20. gadsimta otrā puse - 21. gadsimta sākums = Patterned
mittens of Eastern Vidzeme : 2nd half of the 20th century early 21st century / Aija Jansone ; Valda Bērziņa tulkojums
angļu valodā ; redaktores: Ināra Stašulāne, Antra Legzdiņa ;
Aivara Plotkas dizains. - Rīga : Zinātne, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). - 215 lpp. : il. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 35.-36.
lpp. - A. Jansones monogrāfija ir 20. gadsimta otrās puses 21. gadsimta sākuma Austrumvidzemes rakstaino dūraiņu
(pirmavotu) krājums, kas rāda konkrētā laika un vietas
adīšanas mākas attīstības līmeni un domāts rokdarbniecēm,
kas vēlas papildināt savas zināšanas adīšanas vēsturē,
izpildījuma mākā un radoši pilnveidoties. Izdevumā analizēti
vairāk nekā 180 rakstainie dūraiņi, kas ļauj spriest par
Austrumvidzemes adītāju radošās ieceres attīstības gaitu un
rezultātiem. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789984879673.
Dūraiņi - Latvija - Austrumvidzeme. Adīšana - Raksti

APĢĒRBS. MODE
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Vasiļjevs, Aleksandrs. Eiropas modes vēsture : 18.-20.
gadsimts / Aleksandrs Vasiļjevs ; pielikuma “Aleksandra
Vasiļjeva Baltijas ligzda”, 458.-[487.] lpp., teksta autore
Jūlija Rumjanceva ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ;
literārā redaktore Ineta Strazdiņa ; Maijas Kudapas tulkojums
; Žannas Dubskas priekšvārds ; vāka noformējumam
izmantota Jeļenas Ihiļčikas fotogrāfija ; Jūlija Rumjanceva,
pielikuma teksts ; Ivars Vimba, vāka grafiskais noformējums.
– Rīga : Jumava, 2014. – 495, [1] lpp. : il., portr. ; 22 cm. –
Modes terminu vārdnīca: 488.-495. lpp. – Šī grāmata ir
lielisks apliecinājums daudzu cilvēku radošajai ģenialitātei
visā modes pastāvēšanas laikā. Modes vēsturnieka
Aleksandra Vasiļjeva mūža ieguldījums – vairāku desmitu
gadu laikā mērķtiecīgi veidotā modes priekšmetu un liecību
kolekcija – ļauj ikvienam baudīt, atcerēties vai uzzināt ko
jaunu. Unikālais krājums pauž autora radošo garu un
optimismu, kas daudzos cilvēkos spēj atmodināt izjūtu un

pārliecību, ka ‘’skaistums glābs pasauli’’. – Ekskluzīvs
pielikums: Aleksandra Vasiļjeva Baltijas ligzda.
ISBN 9789934116865.
Mode – Eiropa – Vēsture. Apģērbs – Eiropa – Vēsture.
PARAŽAS
392(=174)

Šlosberga, Signe. Solījums. Latviskas kāzas / Signe
Šlosberga ; foto: Māris Kiseļovs ; galvenā redaktore Judīte
Putāne ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; māksliniece Beāte
Paegle. - [Ogres novads] : Divpadsmit, 2014 (Dardedze
hologrāfija). - 143 lpp. : il., portr. ; 21 x 25 cm. - S.
Šlosbergas grāmatā līdzīgi kā tautiskā jostā ieaustām
latviskajām zīmēm ir iekodēts svarīgākais kāzu godu
rīkošanā. Tajā varam atrast no bagātīgās pūra lādes sev
tīkamo un pielaikot, izzinot to nozīmi un jēgu. Grāmatā
stāstīts par līkloču ceļu, kas ved mūs cauri latviskā
saglabāšanas laukiem, bet katram tas jāatrod pašam. Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
Saturs : Ievads. Mazmeita un vectēvs. Lauku māja ģimenes saietu nams. Gatavošanās godiem. Vides
pielāgošana ceremonijas norisei un viesu uzņemšanai.
Interjera veidošana. Goda tērpu izvēle. Gredzeni un rotas.
Līgavas vainags un sievas auts vai aube. Ielūgumi. Svētku
mūzika un fotogrāfa izvēle. Galda klājums. Ēdienkartes.
Receptes. Diena pirms kāzām. Svētku dienas norise.
Ceremonija. Vakarēšana.
ISBN 9789984884073.
Kāzas - Latvija - Plānošana. Laulību paražas un rituāli Latvija.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
612
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Aberberga-Augškalne, Līga, 1944-. Fizioloģija ārstiem /
Līga Aberberga-Augškalne, Olga Koroļova ; [medicīnas
redaktori: Pēteris Apinis, Maija Šetlere ; literārais redaktors
Jānis Loja ; vāka māksliniece Iveta Bambere]. - [2. izd.]. Rīga : Medicīnas apgāds, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 491,
[1] lpp. : il., diagr., tab. ; 25 cm. - Rādītājs: 477.-[492.] lpp.
Veselība un homeostāze-dzīvo sistēmu likums -- Šūnassavstarpējā saistība, funkciju regulācija -- Uzbudināmie audimuskuļaudi -- Ķīmiskās signālsistēmas kā regulētājsistēmas - Dzīvību uzturošās sistēmas -- Saskarsme un sadarbība ar
ārvidi -- Dzīves cikls.
ISBN 9789984813684.
Cilvēka fizioloģija. Fizioloģija.
Batņa, Juris, 1957-. Tauta, kas aicina pirtī Dievu / Juris
Batņa, Aelita Vilde-Batņa ; māksliniece Liena Subatiņa
Brazeviča. - Rīga : Pirts skola Lielzemenes, 2014. - 168 lpp. :
il., fotogr. + 1 DVD. - Šī grāmata un DVD, lai katram
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latvietim ir kā ceļvedis uz jaunām sajūtām pirtī. Autori šajā
materiālā ielikuši savu pieredzi un zināšanas par latvisko
pirti.
Saturā: Tauta, kas aicina pirtī Dievu. Rituāli. Saules
gadskārtas rituālās pirtis. Latviskie godi un pirts. Latviskais
pirts rituāls pirtnieka skatījumā un peramā sajūtas. Izmainītie
apziņas stāvokļi un latviešu tradicionālā pirts. Darbība ar
dzīvības enerģijām pirtī. Augu un pirtsslotu sagatavošana un
izmantošana pirtī saskaņā ar dabas cikliem. Vibrācija un
skaņa pirtī. Vārda un zīmju spēks pirtī. Atveseļošanās
procedūra pirtī ar dzintaru un māla bankām. Pirts celtniecība
un iekārtošana no pirtnieka redzesloka.
ISBN 9789934141508.
Pirtis. Tautas medicīna.
Gritšneidere, Katrīna. Veselīgi ēšanas paradumi : ēdīsim
pareizi un ar baudu! / Katrīna Gritšneidere ; no vācu valodas
tulkojusi Irīda Miska. – [Rīga] : J.L.V., 2014. – 125, [2] lpp. :
il. ; 21 cm. – (Ģimenes ABC). – Sabalansēts uzturs ir
veselīga dzīvesveida pamats. Šajā rokasgrāmatā apkopotas
dažādas dzīves atziņas par veselīgu un pareizu uzturu un
sniegti padomi, kā to var viegli ieviest ikdienā. Vienkāršas
receptes atvieglos veselīgas dzīves uzsākšanu. Daudz dažādu
padomu un noderīgas informācijas, kā arī īpaši pielikumi,
piemēram, par augu izcelsmes uzturvielām, pareizu šķidrumu
apjomu vai grilēšanu ar baudu. – Oriģ. Nos.: Gesunde
Ernährung. – Alfabētiskais rādītājs: [126.] lpp.
ISBN 9789934116292.
Dietoloģija. Veselīgs dzīvesveids. Uzturs un barošanās.
Lamikins, Oļegs. Sliņķu skola jeb atveseļošanās vingrojumi
“Žim Lam” iekšējiem orgāniem / Oļegs Lamikins ; no krievu
valodas tulkojusi Inna Vaitmane ; Lienes Apines vāka
mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Vieda, 2014
(Latgales druka). – 381, [1] lpp. : il. – Oļegs Lamikins ir ārsts
– neirologs, kas specializējas refleksoterapijā, manualoģijā,
dietoloģijā. Viņš ir cilvēka atveseļošanās un pašattīstības
sistēmas “Žim Lam” autors, Starptautiskās “Žim Lam”
akadēmijas prezidents, apbalvots ar zelta medaļu “Par
nopelniem dabas medicīnā”, labākais dziednieks Krievijā
dabas medicīnas jomā. Viņa sistēmas “Žim Lam” pamatā ir
senā Austrumu dziednieku metodika, kas Centrālāzijā
pazīstama kā “Sliņķu skola” un sekmīgi palīdz visdažādākā
vecuma cilvēkiem atbrīvoties no slimībām. – Oriģ. Nos.:
Школа лентяев, или Оздоровительная гимнастика ‘’Жим
Лам’’ для внутренних органов.
ISBN 9789984782867.
Medicīna, austrumu. Veselības psiholoģija.
Osmiņina, Natālija. Sejas atdzimšana, jeb, Parasts brīnums
: jaunības atjaunošanas teorija un prakse / Natālija Osmiņina
; [Linda Kalniņa, tulkojums latviešu valodā ; Liene Apine,
vāka mākslinieciskais noformējums]. - Rīga : Vieda, 2014
(Rēzekne : Latgales druka). - 349, [1] lpp. : il. ; 20 cm. MioEstētikas metode, kas izklāstīta šajā grāmatā, ir loģiska
un saprotama, jo tās pamatā ir Parasts Brīnums - lielais mūsu
organisma brīnums, tā spējas reģenerēties un pašatjaunoties.
Tādēļ MioEstētikas paņēmieni kuru pamatā ir šo likumu
zināšanas, sniedz fantastisku atjaunināšanās efektu - sejas
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vaibstos atgriežas jaunība un skaistums, kakls kļūst tvirts,
āda - vesela. - Oriģ. nos.: Воскресение лица, или,
Обыкновенное чудо.
ISBN 9789984782874.
Skaistumkopšana. Seja - Aprūpe un higiēna. Tautas
medicīna. Ārstniecības līdzekļi.
Šternberga, Ance Anna, 1993-. Topi vesels : kā atlabt,
kad ārsti sola visļaunāko / Ance Anna Šternberga ; il. Liene
Šternberga ; Gundegas Kalendras vāka dizains ; red. Ilze
Antēna. – Rīga : The White book, 2014. – 192 lpp. : il. –
Ance Anna Šternberga dalās savā stāstā par atlabšanu no
slimības, ko Rietumu medicīna pasludinājusi par
neārstējamu. Ances dzīve pusaudža vecumā apgriezās kājām
gaisā – viņai tika diagnosticēta saslimšana, kas var radīt
daļēju vai pilnīgu darbspēju zudumu un izraisīt invaliditāti.
Tā vietā, lai nolaistu rokas un paklausītu Rietumu medicīnas
solījumiem par dzīvi ratiņkrēslā, viņa uzdrošinājās izmantot
situāciju sev par labu. Autore dalās pieredzes stāstā par
slimošanu un slimības uzveikšanu. Viņa stāsta par alternatīvo
terapiju izmantošanu un ietekmi uz veselību. Tā kā Ance ir
nopietni pievērsusies uztura jomai, grāmatā atrodami arī
padomi ēdienkartes dažādošanai, ieteikumi ēst gatavošanai,
virtuves noslēpumi veselīgas maltītes radīšanai un, protams,
receptes, kas iedvesmos un motivēs rūpēties par pašsajūtu
daudz vairāk.
ISBN 9789934516221.
Uzturs un barošanās. Tautas medicīna.
Trompets, Modris. Akmeņu dziednieciskās un maģiskās
īpašības / Modris Trompets ; Eduarda Groševa vāka dizains ;
redaktore Dace Markota. – Rīga : Zvaigzne ABC, c2015
(Jelgavas tipogrāfija). – 176 lpp. : il. ; 18 cm. – Grāmatā
apkopota informācija par vairāk nekā 120 iežiem un
minerāliem. Itin visam, pat šķietami nedzīvajiem kristāliem,
piemīt vibrācijas. Tādēļ, pareizi izmantojot akmeņus, var
harmonizēt cilvēka enerģētiskos centrus un lauku, izvairīties
no slimību parādīšanās fiziskā ķermeņa līmenī un
atveseļoties. Ar Modra Trompeta metafizisko ceļvedi
iemācīsieties izmantot akmeņu dziednieciskās īpašības savai
izaugsmei un garīgajai attīstībai. – Ilustrēts praktisks ceļvedis
akmeņu pasaulē.
ISBN 9789934050466.
Dziedniecība. Čakras. Kristāli.
Mihailova, Sandra. Dance movement therapy in Latvia /
Sandra Mihailova ; scientific reviewer: Vicky Karkou,
Kristīne Mārtinsone, Guna Svence ; consultant: Indra
Majore-Dūšele. - Rīga : Drukātava, 2014. - p.67. Bibliogrāfija: 45.-66. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - The
book summarises the basics of one of the Arts therapy
specialisations - Dance movement therapy - in the Republic
of Latvia. It explains the historical context about formation
of the Dance movement therapy in Latvia and describes its
development nowadays, education opportunities and the
professional activities. The book is meant for the dance
movement therapists, people working with them, or anyone
wishing to get acquained with the Dance movement therapy
process ir Latvia, form contacts and collaborations.

ISBN 9789934530098.
terapija ar deju. Dejas terapija.
Latvija.
MEDĪBAS
639.1

Medības Latvijā / sastādītājs Aldis Sāvičs ; atbildīgā
redaktore Evija Veide ; mākslinieks Indulis Martinsons ;
redkolēģija: Jānis Baumanis, Jānis Ozoliņš, Linda
Dombrovska ; autoru kolektīvs: Jānis Baumanis, Vilnis
Bernards u.c. ; fotogrāfi: Jānis Baumanis, Uģis Bergmanis
u.c. – Rīga : AS “Lauku avīze”, 2014 (SIA “Jelgavas
tipogrāfija”). – 333, [3]. lpp. : il., fotogr. – Bibliogrāfija:
332.-333. lpp. . – Skaidrojošā vārdnīca: 331. lpp. – Grāmata
„Medības Latvijā” sniedz ļoti plašu ieskatu savvaļas
dzīvnieku dzīvi, paradumiem, slimībām, to nozīmi dabā un
pielāgošanos mūsdienu dzīves ritmam un urbanizācijas
procesiem.Tajā ir daudz noderīgas informācijas par medību
saimniecību. Šajā izdevumā atradīsiet informāciju par
medību četrkājainajiem palīgiem, par to, kādi suņi visvairāk
piemēroti Latvijas apstākļiem, par viņu audzināšanu,
kopšanu un ārstēšanu. Grāmatā var lasīt par jaunumiem
ieroču, dienas un nakts tēmēkļu jomā un, protams, par visiem
pārējiem medību aksesuāriem, ekipējumu.Ir arī noderīgi
padomi par to, kā medīt ētiski un estētiski, kā pareizi
apstrādāt medījumu, lai no tā varētu izgatavot labas kvalitātes
trofejas, par šaušanu medībās un dzīvnieku reakciju uz to, par
medību trofeju vērtēšanas kārtību, un, protams, par medījuma
apstrādi no meža līdz galdam.Grāmatas sastādītājs ir
mednieks ar stāžu un pieredzi Aldis Sāvičs, bet tās veidošanā
piedalījušies labākie Latvijas medību speciālisti.
Saturā: Medījamie zīdītāji. Puti. Medību veidi. Medību
likumdošana. Medību saimniecība. Medību ieroči. Mednieka
ekipējums. Medību suņi. Medību ētika un tradīcijas. Medību
trofejas. Medījums – no meža līdz galdam.
ISBN 9789934150494.
Medības – Latvija.
MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA
Avens, Armands. TOP fotoreceptes.lv : 1, 2, 3! Receptes
641.5
soli pa solim! / teksts, fotogrāfijas: Armands Avens ; Aigara
Truhina dizains ; Jāņa Strazdiņa fotogrāfiju apstrāde. – [Rīga
: Zvaigzne ABC], 2014. – 303, [1]. lpp. : il., fotogr. –
Grāmata, kuras teksts smīdina, bet receptes uzrunā. Kārtīgs
vīriešu ēdiens: daudz gaļas, vienkāršas garšvielas, sātīgi
ēdieni. Turklāt fotoreceptēs, – parādot gatavošanas procesu
soli pa solim. Kopā ar autoru ik solī līdzdarbojas pārtikas
inspektors Bonga – savā labturīgi spožajā kaķa kažokā viņš
lepni dižojas arī uz grāmatas vāka. Grāmatā autora stils un
pareizrakstība saglabāti neskarti, cik nu tas ir bijis iespējams.
Saturā: Salāti, uzkodas, piedevas. Zupāni. Siltie
pamatīgie ēdieni un to piedevas. Saldie un kūkumi. Īpašās
receptes ar fišku.
ISBN 9789934050800.
Kulinārija. Pavārgrāmatas.
Meirāne, Signe. Mūsu Mantojums : [receptes, stāsti par
641.5
dzīvi 20. gadsimtā, sajūtas un garšas] / Signe Meirāne ;
tekstu autori: Signe Meirāne, Zane Bitmane u.c. ; fotogrāfs

Armands Meirāns. – Rīga : AMSMEDIA, 2014 (SIA
“Jelgavas tipogrāfija”). – 212, [4]. lpp. : il., fotogr. – Indekss:
[214.-215.] lpp. – Grāmata, kuras tapšanā piedalījās 12 omes
un opji no visas Latvijas, apvieno sevī receptes, stāstus par
dzīvi 20. gadsimtā, sajūtas un garšas.
Saturā: Vidzeme. Latgale. Zemgale un Sēlija. Kurzeme.
ISBN 9789934843211.
Kulinārija, latviešu. Pavārgrāmatas. Latvieši – Sociālā
dzīve un paražas. Latvieši – Pārtika.
UZŅEMUMA VADĪŠANA
Kohs, Ričards. Princips 80/20 vadītājiem : desmit dažādi
658
veidi, kā sasniegt izcilus rezultātus / Ričards Kohs ; no angļu
valodas tulkojusi Ingrīda Keviša ; Aijas Andžānes
mākslinieciskais noformējums. – Rīga : SIA “J.L.V.”, 2014.
– 219, [5]. lpp. – Bibliogrāfija: 214.-[220]. lpp. – Ričards
Kohs piedāvā lielisku izpratni un praktiskus padomus, kas
vadītājiem palīdz darbā koncentrēties uz nedaudzajām būtiski
svarīgajām lietām, lai viņi varētu nospraust savus mērķus un
sasniegt vairāk ar mazākiem resursiem. – Oriģ. Nos.: The
80/20 Manager.
ISBN 9789934116773.
Vadītāja spējas. Laika menedžments. Panākumi
uzņēmējdarbībā.
BŪVNIECĪBA
Biršs, Juris, Dr. Sc. Ing., 1943-. Kļūdas būvniecībā un
69
iespējamie risinājumi / teksts un fotogrāfijas Juris Biršs ;
Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Ilze Fogele ; literārā redaktore Brigita
Šoriņa. – Rīga : J.L.V., c2015. – 239 lpp. : il. ; 25 cm. –
Būvdarbi ir komplicēts tehnoloģisks process, kas sākas ar
projekta aprēķiniem, atbilstošu materiālu piemeklēšanu un
turpinās, realizējot sarežģītu būvfizikas procesu norisi
praktiskās būvniecības aktivitātēs. Pat nelielas novirzes
jebkurā būvniecības procesa fāzē spēj izraisīt situācijas, ko
sauc par kļūdainiem tehniskiem risinājumiem vai vienkārši
par kļūdām būvdarbos. Ir ļoti svarīgi jau iepriekš apzināt šīs
situācijas, noskaidrot pozīcijas, kur kļūdāmies visbiežāk,
izvērtēt kļūdu rašanās cēloņus un galvenos iemeslus.
ISBN 9789934116728.
Celtniecība – Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Būvniecības tehnoloģija. Celtnes – Remonts un
rekonstrukcija – Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
VISPĀRĪGĀ MĀKSLAS TEORIJA
Latvijas mākslas vēsture / teksts: Eduards Kļaviņš, Kristiāna
7.03
Ābele, Silvija Grosa, Valdis Villerušs ; māksliniece Ieva
Vīriņa ; recenzenti; Jānis Kalnačs, Laima LaučkaiteSurgailiene, Larss Olofs Laršons. – Rīga : Latvijas Mākslas
akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures
pētījumu atbalsta fonds, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). – 638,
[2] lpp. : il., kartes, plāni, portr. ; 29 cm. – Attēlu saraksts:
596.-616. lpp. . – Bibliogr.: 617.-622. lpp. . – Pers. Rād.:
623.-638. lpp. – Uz vāka: Vilhelms Purvītis. Agrs pavasaris
1898-1899 (fragments). . – Vienlaikus publicēts identisks

sējums angļu valodā. . – Latvijas mākslas vēstures projekta
īstenošana uzsākta apgrieztā hronoloģiskā secībā, kā pirmo
publicējot 4. sējumu.
4. Neoromantiskā modernisma periods 1890 – 1915.
4. [sēj.] Neoromantiskā modernisma periods 1890-1915
/ sastādītājs un zinātniskais redaktors Eduards Kļaviņš.
ISBN 9789934847127.
Māksla, latviešu – 19 gs. Māksla, latviešu – 20 gs.
Māksla – Latvija. Arhitektūra – Latvija. Dekoratīvi lietišķā
māksla – Latvija. Jūgendstils (arhitektūra) – Latvija. Dizains
– Latvija.
ROKDARBI
746

SKATUVES MŪZIKA
782(474.3)

VOKĀLĀ MŪZIKA
784.4(=174)

Folka, Signe. 29 lietas savam priekam : vienkārši
pagatavojamas un skaistas mājlietas / Signe Folka ;
māksliniece Ilze Ramane ; atbildīgā redaktore Renāte
Neimane ; literārā redaktore Irīda Miska ; Gvido Kajons,
fotoattēli. – Rīga : Lauku Avīze, [2014] (Rēzekne : Latgales
druka). – 87 lpp. : il. ; 22 cm. – Autore piedāvā iespēju soli
pa solim veidot jaunas lietas no vecām, priekšmetus no dabā
atrastiem materiāliem, kā arī sīkus un jaukus, bet noderīgus
niekus mājas dzīvei un svētkiem – vāzes, paklājus, lampas
kupolus, čības, paliktņus, pakaramos, dekorus un glezniņas,
Adventes kalendāru, Lieldienu olu trauku un daudz citu lietu.
ISBN 9789934150470.
Rokdarbi. Tekstilizstrādājumi. Izstrādājumi no dabas
materiāliem.
Pētersone, Olga. Casta Diva : sarunas ar Latvijas
operdziedātājām / Olga Pētersone ; redaktore Sandra
Ņedzvecka ; fotogrāfs Juris Šulcs ; Gunāra Straumes dizains.
– Rīga : Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). – 326, [2]
lpp., [8] lpp. Iel. : il., portr. ; 20 cm. – O. Pētersones grāmata
ir par Latvijas primadonnām, kuras nes Latvijas vārdu
pasaulē. Mūzikas mīļotājiem tā dod iespēju iepazīt
mākslinieču bagāto iekšējo pasauli, uzklausīt viņu domas par
mūziku, daiļradi un dzīvi vispār. Tā palīdz saprast, cik grūta
ir dziedātājas-aktrises profesija, kas prasa daudz garīgā un
fiziskā spēka un pastāvīgu pilnveidošanos. Grāmatu tās
varones un autore velta Latvijas Nacionālās operas nama
150. gadskārtai.
ISBN 9789934120756.
Dziedātājas – Latvija – Intervijas.
Strautmane, Sarmīte. Spēka dziesmas. Uguns : par uguns
rituāliem un tautasdziesmu spēku / Sarmīte Strautmane ;
projekta ideja un realizācija: Zane Boitmane-Priedēna ;
literārā redaktore Selga Amata ; grāmatas un CD dizains:
Anna Orniņa ; skaņu režisors Kristaps Krievkalns ; balss,
vijole: Kristīne Kārkle ; balss, oboja: Marts Kristiāns Kalniņš
; balss, dūdas, akordeons, stabules: Edgars Kārklis ; balss:
Kristaps Krievkalns ; balss, kokle: Kristīne Ādmine ; ģitāra:
Ilze Grunte ; balss, bass: Gatis Valters ; balss: Karlīna
Priedēna. - Ventspils : Latviskās dzīvesziņas biedrība
LATVE, 2014. - 159, [1]. lpp. : notis, il., fotogr. + 1 CD. Šīs grāmatas un mūzikas ieraksta galvenais vēstījums -

atgādināt, ka ikvienam no mums dota iespēja dzīvot saskaņā
ar Dievu un Laiku. Vispraktiskāk to izdarīt, godājot Sauli un
ņemot palīgā Uguni. To dēvē par Uguns ritu. Grāmata iedrošinājums un atbalsts sava spēka meklējumiem tautas
dzīvesziņas dziļumos. Apzinoties, ka tā ir vērā ņemama
iespēja piesaistīt papildu enerģiju arī to uzdevumu
risināšanai, ko piedāvā mūsdienu dzīve. - Pielikumā 1 CD ar
tādu pašu nos.
Saturā: Uguns rita izpratnei. Mēs - Saules tauta. Uguns
Saules godos. Laika lūkas. Gatavošanās uguns ritam. Uguns
rita pamats. Uguns rita darbības plāns. Ritēt kopā ar Saules
gadu. Lielā diena. Ūsiņi. Jāņi jeb Vasaras Saulstāvji. Māras
diena jeb Rudens Māra. Mazā diena jeb Rudenāji. Mārtiņi jeb
Mārteņi. Ziemassvētki jeb ziemas Saulstāvji. Meteņi.
Individuālais Uguns rits. CD saturā: Dieviņš bija, Dievs
palika. Šorīt agri celdamās. Es sakūru uguntiņu. Lai bij'
vārdi, kam bij' vārdi. Divi sirmi kumeliņi. Lēni, lēni Dieviņš
brauca. Daudzinājumi. Pie Dieviņa gari galdi. Šķērsu dienu
saule tek. Šķiramies mēs ļautiņi. Reitā agri saule lēce.
Spīguļo, saulīt! Es redzēju Saules meitu. Saule deva sav'
meitiņu. Upe saka tecēdama. Garā pupa. Saulīt, mana
krustamāte. Salauzos zobentiņu. Kūru, kūru uguntiņu. Tumsā
gāju vakarā. Pūt, vējiņi! Atminat labi ļaudis. Visapkārt
gaisma ausa.
ISBN 9789934143571.
Mūzika. Tautasdziesmas, latviešu.
TEĀTRIS
792(474.3)(092)
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Blaua, Līga. Harijs Spanovskis. Nekas jau nebeidzas... /
Līga Blaua ; atbildīgā redaktore Sandra Eglīte ; māksliniece
Madara Kalniņa ; fotogrāfi: Egons Kera, Eiženija Freimane,
Gunārs Janaitis, Jānis Deinats ; vāka noformējumam
izmantota Gata Rozenfelda fotogrāfija. – Rīga : Žurnāls
Santa, 2014. – 319 lpp. : il., portr. ; 25 cm. – Harija
Spanovska lomas teātrī: 314.-316. lpp. . – Kino lomas: 317.
lpp. . – Lomas televīzijā: 317. lpp. . – Mūzikas albumi: 318.
lpp. – Šo grāmatu par aktieri Hariju Spanovski (1958-2013)
L. Blauai nācās rakstīt vienai. Atmiņās dalījās bērnības un
skolas gadu draugi, kolēģi, mūziķi, H. Spanovska tuvie
cilvēki: mamma, māsa, bērni, viņa dzīves sievietes. Viņu
stāsti palīdzēja iziet cauri H. Spanovska dzīves aizrautīgajam
un neprātīgajam skrējienam.
ISBN 9789984960463.
Aktieri – Latvija.
Hausmanis, Viktors, 1931-. Laimonis Siliņš un
Sanfrancisko Mazais teātris / Viktors Hausmanis ;
[recenzenti: Pāvels Štolls, Silvija Radzobe ; redaktore Ligita
Bībere ; mākslinieks Aldis Aleks ; kosavilkumu angļu valodā
tulkojusi Brigita Siliņa]. – Rīga : Zinātne, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). – 254, [1] lpp. : il. ; 23 cm. – Bibliogrāfija: 249.[251.] lpp. Un zemsvītras piezīmēs, palīgrādītāji: 235.-[248.]
lpp. – V. Hausmanis grāmatā stāsta par vienu no
aktīvākajiem latviešu teātra veidotājiem Amerikas
Savienotajās Valstīs – Laimoni Siliņu. 1966. gadā viņš
Sanfrancisko noorganizējis patstāvīgu latviešu teātri, kuru tā
dibinātāji pieticīgi nodēvēja par “mazo” teātri. Ilgus gadus

792(474.3)(092)

SPĒLES. ROTAĻAS
793.5

tur iestudētas daudzas latviešu un cittautu autoru lugas, kopta
latviskā kultūra un latviešu teātra tradīcijas. – Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789984879765.
Latvieši – Amerikas Savienotās Valstis – Intelektuālā
dzīve – Sanfrancisko. Teātra producenti un režisori – Latvija.
Aktieri – Latvija. Teātris – Amerikas Savienotās Valstis –
Sanfrancisko.
Liepiņa, Aina. Tandēms : skudru pūžņa un dzīvokļa
arhitekti / Aina Liepiņa ; grāmatas makets Dace Kamela. –
[Mārupe : Līdzcietības kods], 2014. – 256 lpp., [16] lp. Iel. :
ģīm. – Aktieri – Voldemārs Šoriņš un Zigurds Neimanis –
katrs pēc savas būtības ir ļoti dažādi, bet, lai spētu kopīgi
sasniegt iecerēto, allaž bijuši toleranti viens pret otru. Tieši
tāpēc abu apvienība, viņu radošais tandēms izrādījies tik
ilgtspējīgs. Grāmatā stāstīts par aktieru daudzšķautnainajām
personībām. Dzīve abiem ir raiba kā dzeņa vēders. Par to
nemitīgā humora saspēlē viņi stāsta arī grāmatā.
ISBN 9789934143717.
Aktieri – Latvija – Biogrāfijas.
120 rātnas un nerātnas spēles pieaugušajiem! / sastādījusi
Zelma Dzilna ; redaktore Margita Krasnā ; Aigara Truhina
dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (A/s "Poligrāfists"). 135 lpp. : il. - Krājumā ir apkopotas jautras, nerātnas un
atraktīvas spēles, kuras spēlēt viesībās. Krājums lieliski
noderēs pasākumu vadītājiem, vedējiem un visiem tiem,
kuriem patīk dzīvespriecīgi pasākumi.
Saturā: Iepazīšanās spēles. Jautājumu un atbilžu spēles.
Testi un konkursi. Tosti. Novēlējumi. Zīlēšana. Kustību
rotaļas. Veiklības rotaļas. Uzmanības un atjautības spēles.
Komandu rotaļas. Lomu spēles. Meklējam talantus. Spēles
alus un vīna draugiem. Erotiskās rotaļas.
ISBN 9789934046223.
Viesību spēles pieaugušajiem. Spēles telpās.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
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Baltgalve, Agita. Mūsdienu ķīniešu valodas pamati / Agita
Baltgalve ; Eduarda Groševa vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne
ABC, c2014 (Poligrāfists). – 134, xxii lpp. : il., tab. ; 30 cm +
piel. (1 CD). – Bibliogrāfija: xvii lpp. – Šī ir pirmā ķīniešu
valodas mācību grāmata latviešu valodā. Grāmata ir mācību
līdzeklis interesentiem ar ķīniešu valodas priekšzināšanām un
bez tām. To var izmantot gan pašapmācībai, gan darbam
grupā pasniedzēja vadībā.
Hieroglifu rakstības principi – Piņjiņ transkripcijas
sistēma – Hieroglifu pamatatslēgas – Plašs gramatikas
materiāls – Daudzveidīgi vingrinājumi un audioteksti –
Rakstiskās korespondences paraugi – Ķīniešu īpašvārdu
transkripcija latviešu valodā – Noderīga informācija.
ISBN 9789934048050.
Ķīniešu valoda – Latviešu valoda – Mācību līdzekļi
cittautiešiem.
Cibuļs, Juris, 1951-. Tautu brīnumainās pasaules / Juris

Cibuļs ; redaktors Jānis Ločmelis. - [Rīga] : Raudava, 2014. 196 lpp. : il., ģīm., faks. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 193.-195.
lpp. - Valodnieka un publicista J. Cibuļa grāmatā pētītas 60
pasaules tautu valodas, tradīcijas, paražas un tām piemītošās
īpatnības. Kas vienai tautai ir pilnīgi dabīgs, tas citai var šķist
galējs un pat aplams. Grāmatā stāstīts arī par šo tautu ābecēm
un to iegūšanas veidiem kolekcijai. - Kopsavilkums angļu,
krievu valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984981628 (ies.).
Etnoloģija. Dzīvesveids un paražas. Valoda un valodas.
Ābeces.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
Repše, Gundega, 1960-. Rīgas salas / Gundegas Repšes
908(474.3)
teksts (4.-27. lpp.) ; Kaspara Gobas fotogrāfijas, teksts (28.181. lpp.). - [Cēsis] : Elm Media, 2014. - 183 lpp. : il., fotogr.
- Literatūra: 182. lpp. - Grāmata piedāvā pētnieciski
māksliniecisku ieskatu Daugavas salās un to savdabīgajā,
kontrastainajā sadzīvē.
ISBN 9789934143694.
Salas - Latvija - Albumi.
Rīga (Latvija) - Albumi.
ĢEOGRĀFIJA
Lorencs, Juris, 1959-. Ceļojumu maģija / teksts, foto: Juris
910.4
Lorencs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. – Rīga :
Jumava, [2014]. – 236, [3] lpp., [16] lp. Iel. : il., portr. ; 20
cm. – (Aiz apvāršņa). – J. Lorenca grāmata jūs aizvedīs uz
Etiopiju, Krieviju, Ukrainu, Indiju, Taizemi, Turciju, Ēģipti
un Togo. Varbūt tā ir īstā ceļojumu maģija – rakņāties
izdziestošās pasaulēs, uzlasīt atmiņu lauskas, salīdzināt ar
šodienu un secināt, ka, iespējams, vajadzēja piedzimt agrāk.
J. Lorencs pabijis vietās, kas vēl glabā aizgājušo laiku dzīves
atspulgu.
ISBN 9789934116889.
Ceļojumi apkārt pasaulei. Ceļotāju apraksti, latviešu.
Svoka, Liene, 1986-. Es un Dievs Bolīvijas džungļos /
910.4(84)
Liene Svoka ; vāka dizains: Evija Godiņa. - [Rīga] : Amnis,
[2013] (Livonia Print). - 323 lpp., [8] lpp. iel. ; 21 cm. Grāmatas autore Liene Svoka (1986) ir Jelgavā četru bērnu
ģimenē dzimusi meitene, kura jau kopš agras bērnības loloja
sapni par skolotājas profesiju. Attiecīgu izglītību ieguvusi un
dažus gadus izvēlētajā amatā strādājusi, Liene dodas sava
pedagoga karjeras lielākajā izaicinājumā - uz Bolīvijas
misijas skolu, kur pusgadu māca (arī) angļu valodu.
ISBN 9789984876078.
Misionāri - Bolīvija - Rinkona del Tigre. Misijas,
latviešu - Bolīvija - Rinkona del Tigre. Baptisti - Latvija Misijas - Rinkona del Tigre. Baptisti, latviešu - Bolīvija Rinkona del Tigre.
Rinkona del Tigre (Bolīvija) - Reliģiskā dzīve un
paražas. Rinkona del Tigre (Bolīvija) - Sociālā dzīve un
paražas.
VĒSTURES ZINĀTNE KOPUMĀ

Rubenis, Andris, 1951-. Vienkārši romantisms
viltusromantikas laikā / Andris Rubenis ; [redaktore Inta
Rozenvalde ; mākslinieki Rauls Liepiņš, Kaspars Podskočijs].
- Rīga : Autora izdevums, 2014. - 320 lpp. : il. ; 25 cm. (Latvijas Mākslas Akadēmija). - Šis darbs ir veltīts
romantisma autoru - rakstnieku, gleznotāju, mūziķu u.c. galveno atziņu un pārdomu izklāstam.
Saturā: Vācu romantisms ; Gadsimtu griežu traģiskā
romantika ; Romantisms tēlotājmākslā ; Angļu romantisms ;
Romantisma dzimtene ; Franču romantisms ; Franču
romantisma attīstības tendences ; Diskusija par tautas poēziju
; Itāļu romantisms ; Amerikāņu romantisms ; Vēsturiskie
priekšnoteikumi un avoti ; Romantisma teorētiskā koncepcija
; Romantisms un Eiropas kultūras mantojums.
ISBN 9789934143151.
Romantisms. Romantisms - Eiropa - Vēsture - 18 gs.
Romantisms - Eiropa - Vēsture - 19 gs. Romantisms Amerikas Savienotās Valstis - Vēsture - 19 gs. Reālisms
mākslā. Autori - Biogrāfijas.
TUVO AUSTRUMU VĒSTURE
Taivans, Leons. Tuvo Austrumu civilizācija: arābi, islāms,
94(394)
halīfāts / Leons Taivans ; redaktore Rita Cimdiņa ; dizains
Baiba Lazdiņa. - Rīga : RaKa, 2014 (SIA "Izdevniecība
RaKa" tipogrāfija). - 191 lpp. : il., kartes, tab. ; 24 cm. Bibliogrāfija: 188.-191. lpp. - L. Taivana augstskolām
adresētajā mācību grāmatā aplūkota islāma un tā piekritēju
veidoto valstu vēsture no Muhameda līdz pēdējiem arābu
kalifiem. Autors skaidro arī dažādo islāma virzienu rašanos,
apraksta musulmaņu pasaules saskarsmi ar Eiropu. L. Taivans
pieturas pie saviem īpašvārdu un personvārdu rakstības
likumiem, kurus izskaidro grāmatas ievadā. Darbs adresēts
studentiem, sabiedriskiem darbiniekiem, vēsturniekiem un
interesentiem.
Saturā: Arābi. Beduīni. Pirmsislāma valstiskie
veidojumi. Muhammads un islāma pirmssākumi. Reliģiskais
mantojums. Arābu iekarojumi. Umaijadu halīfāts. Abāsidu
halīfāts. Arābi Eiropā. Nemieri un sacelšanās Abāsidu
halīfātā. Halīfāta noriets. Eiropieši arābu Austrumos.
ISBN 9789984463094.
Civilizācija, arābu.
930.85

KRIEVIJAS VĒSTURE
Mikušina, T. Grēku nožēlošana glābs Krieviju : par cara
ģimeni / autores, sastādītājas: T.Mikušina, O.Ivanova, J.Iļjina
; redaktore, no krievu valodas tulkojusi Marita Freija. - Rīga :
Sol Vita, [2014]. - 253, [3]. lpp. : il., fotogr. - Bibliogrāfija:
248.-253. lpp. - Šī grāmata ir veltīta imperatoram Nikolajam
II Romanovam un viņa ģimenei, un tās mērķis ir mainīt
sabiedrībā izveidojušos attieksmi pret simts gadus seniem
notikumiem.
ISBN 9789984894454.
Imperatori - Krievija - Biogrāfija.
Krievija - Vēsture - 1894-1917.
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Aizpurs, Konstantīns, 1919-2003. Ielenktā pils : dramatiska
poēma 3 cēlienos, 9 ainās ; Namejs : īsromāns dialogos ; Igo
Krāslavā : īsromāns dialogos / Konstantīns Aizpurs ; Ainas
Alksnes ilustrācijas. - [Rīga] : Santa Laimiņa, 2014
(Drukātava). - 313 lpp. : il., portr. ; 21 cm. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
Saturā: Ielenktā pils. Namejs. Igo Krāslavā.
ISBN 9789934143267.
Vēsturiskā drāma, latviešu. Latviešu drāma.
Aizpurs, Konstantīns, 1919-2003. Liepu zemes dziesmas :
dzeja / Konstantīns Aizpurs ; vāka foto Elmārs Siliņš. [Rīga] : Santa Laimiņa, [2014] (Drukātava). - 169 lpp. : portr.
; 21 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934143489.
Latviešu dzeja.
Avotiņa, Daina, 1926-. Rūdis : romāns / Daina Avotiņa ;
māksliniece Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga :
Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). – 283, [3] lpp. ; 21 cm. –
D. Avotiņas darbā turpinās lasītāju iecienīto romānu “Kad
lausks cērt” (2011) un “Jūlija” (2013) varoņu gaitas uz 20.
gadsimta vidus vēsturisko notikumu fona. Romāna centrā –
Rimežu saimnieces Jūlijas jaunākā dēla Rūda sarežģītais
liktenis. Virsnieka gaitas neatkarīgās Latvijas armijā,
mežsarga darbs tālu no dzimtajām mājām, atbildīgi amati
pēckara un kolhozu pirmsākumu laikā, nepatiesas apsūdzības,
pārdzīvojumu pilni personiskās dzīves līkloči.
ISBN 9789934047794.
Latviešu romāni.
Bake, Gunsteins. Moda un Oda : romāns par satiksmi /
Gunstein Bakke (Gunsteins Bake) ; no norvēģu valodas
tulkojusi Dace Deniņa ; [redaktore Aija Lāce ; Zigmunda
Lapsas dizains]. – Rīga : Mansards, c2014 (Jelgavas
tipogrāfija). – 235, [2] lpp. ; 19 cm. – Oda un Moda sēž
aizmugurējā sēdeklī, kad vadītājs zaudē kontroli pār
automašīnu un kāda ģimene izlido no brauktuves un savas
pierastās dzīves, bet viena no viņiem, Ruta Būre, vienā mirklī
vairs nav nekas no tā, kas bijusi. Gandrīz trīsdesmit gadu pēc
avārijas Oda satiksmes uzraudzības helikopterā lido virs
Oslo, kamēr miermīlīgo autovadītāju ceļu laiku pa laikam
apdraud melns mersedess. Odas palīgs, jauniņais Lūvalls,
nolemj noskaidrot, kas sēž pie nelaimi vēstošās mašīnas
stūres. – Oriģ. Nos.: Maud og Aud. Ein Roman om trafikk.
ISBN 9789934120817.
Norvēģu romāni. Ceļu satiksmes drošība –
Daiļliteratūra.
Bārkleja, Dženifera. Sapņu sala : stāsts par dzīvi un
mīlestību Grieķijā / Dženifera Bārkleja ; no angļu valodas
tulkojusi Ilze Burnovska. - [Rīga] : SIA BaibaBooks, 2014
(Jelgavas tipogrāfija). - 279, [1]. lpp. - Kādā ziemā, kad
Dženiferas Bārklejas mīlas dzīve pajūk, viņa izlemj sev
pasniegt trīs dāvanas. Pirmā dāvana ir apņemšanās strādāt
mazāk, otrā ir solījums neveidot jaunas attiecības. Trešā
dāvana ir mēnesis mazā un mežonīgā Grieķijas salā. Šis
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ceļojums ir iespēja atrast citādu gandarījumu. Tādu, kas
rodas, turot rokā astoņkāji. Viņa nolemj salā uzkavēties ilgāk,
taču, kad dzīve sāk atgriezties ierastajās sliedēs, notiek kas
ļoti dīvains... - Oriģ. nos.: Falling in Honey: Life and Love on
a Greek Island.
ISBN 9789934844188.
Angļu romāni.
Grieķija. Tila (Grieķija) - Ceļojumu apraksti. Tila
(Grieķija) - Sociālā dzīve un paražas.
Bergrēns, Tobiass. Intifada : [dzeja] / Tobiass Bergrēns ;
no zviedru valodas atdzejojuši Juris Kronbergs un Guntars
Godiņš ; sastādījis un priekšvārdu, 5.-6. lpp., uzrakstījis Juris
Kronbergs ; redaktore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas
dizains. - Rīga : Mansards, 2013. - 63 lpp. ; 18 cm. - Oriģ.
nos.: Intifada.
ISBN 9789934120121.
Zviedru dzeja.
Boida, Hilarija. Atgriešanās : [romāns] / Hilarija Boida ;
no angļu val. tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs
Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2014
(PNB Print). - 416 lpp. - Enijas Delansijas pirmās mīlestības
uguns ātri pārvērtās pelnos, uz ilgu laiku atstājot viņu ar
salauztu sirdi. Tomēr liktenis sievietei dāvāja iespēju vēlreiz
atrast laimi. Šobrīd Enija Delansija ir laimīgi precējusies un
audzina bērnus. Pēkšņi viņas sakārtotās dzīves mierīgos
ūdeņus sabango negaidīts paziņojums. Ar Eniju vēlas
iepazīties ...viņas pašas dēls. - Oriģ. nos.: Tangled Lives. Pasaules bestsellers-- uz pirmā vāka.
ISBN 9789984357737.
Angļu romāni.
Butrima, Danuta. Vilkezers : jūtu sniegputeņa ilūzijas :
romāns / Danuta Butrima ; redaktore Eva Mārtuža ; Andras
Otto-Hvoinskas zīmējumi ; Nataļjas Kugajevskas vāka
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Lauku Avīze, 2014
(Rēzekne : Latgales druka). - 206, [1] lpp. : faks., il., portr. ;
20 cm. - (Lata romāns ; 12 (186). - D. Butrimas romānā
puteņa laikā viesu mājā "Vilkezers" iestrēgst klases
salidojuma dalībnieki. Senas maigas jūtas atdzimst, arī
neizrunātās sāpes un pāridarījumi. Putenis un vilku klātbūtne
saasina izjūtas. D. Butrimas romāns ļaus izdzīvot gan
dusmas, aizvainojumu, mazvērtību, melus, viltu, gan
krietnumu, mīlestību, cerību, iecietību, ticību, atklātību.
ISBN 9789934150395.
Latviešu romāni.
Čedvika, Elizabete. Ziemas kronis : [triloģija] / Elizabete
Čedvika ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga ; vāka
dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014 (SIA
"Jelgavas tipogrāfija"). - 464 lpp. ; 21 cm. - Ir 1154. gada
ziema, un Anglijas karaliene Eleonora gaida savu izdevību.
Kamēr viņas vīrs Henrijs karo par savām zemēm, Eleonora
pilda savu karalienes pienākumu, rada bērnus un pārvalda
Henrija īpašumus. Bet viņa alkst panākt kaut ko vairāk...ja
vien Henrijs to pieļautu. - Oriģ. nos.: The Winter Crown. "Pasaules bestsellers" -- uz pirmā vāka.
[2.].
ISBN 9789984357522.
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Vēsturiskā proza, angļu.
Lielbritānija - Vēsture - 1154-1189 - Daiļliteratūra.
Daiers, Džefs. Džefs Venēcijā, nāve Varanasi : romāns /
Džefs Daiers ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ;
Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014
(A/s "Poligrāfists"). - 293, [3]. lpp. - Džefs ir dzīves paguris
britu četrdesmitgadnieks, žurnālists, kuram darba uzdevumā
jādodas uz kārtējo Venēcijas biennāli. Nepelnīti un negaidīti
viņš saņem likteņa balvu: mīlestību. Ko ar to iesākt? Varanasi
Indijā - cita pilsēta, jauns komandējums. Īstā pilsēta tādam
nīgram un ciniskam britu vecpuisim kā Džefs, vai ne?. - Oriģ.
nos.: Jeff in Venice, Death in Varanasi.
ISBN 9789934047404.
Angļu romāni.
Venēcija (Itālija) - Daiļliteratūra. Vārānasī (Indija) Daiļliteratūra.
Eko, Umberto. Iepriekšējās dienas sala : romāns / Umberto
Eko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; māksliniece
Iveta Paegle. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014 (Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija). - 477, [21lpp. : il. ; 22 cm. - Romāna
darbība notiek 17. gadsimtā. Roberto della Grīva , jauns itāļu
augstmanis, vienīgais izdzīvo pēc kuģa bojāejas vētras laikā
un nokļūst uz kuģa Dafne, kura apkalpe ir noslēpumaini
pazudusi, atstājot kuģi perfektā kārtībā, taču paņemot līdzi
darbarīkus un kokmateriālu krājumus. Dafne stāv noenkurota
netālu no skaistas salas, kas paliek nesasniedzama, jo Roberto
neprot peldēt. Pilnīgā vientulībā viņš gremdējas atmiņās par
savu dalību Kasāles aplenkumā, izglītošanos Parīzes salonos
un domubiedriem, ar kuriem tika spriests par zinātni,
metafiziku un kosmoloģiju. Izolēts no civilizācijas un
ilgodamies pēc mīļotās, Roberto piedzīvo personības
šķelšanos... - Oriģ. nos.: Isola Del Giorno Prima.
ISBN 9789984235042.
Itāliešu romāni.
Emse, Anita, 1942-. Saknes : dzejoļu krājums / Anita Emse
; māksliniece Ilze Emse-Grīnberga ; projekta vadītāja un
pēcvārda autore Rasma Noriņa ; Janīnas Kursītes priekšvārds.
- Rīga : Madris, 2014. - 71 lpp. : il. ; 21 cm + CD. - A. Emses
dzejoļu krājums ieved mūs Vidzemes lībiešu pasaulē.
Grāmatā dzejoļi sakārtoti trijās nodaļās. Vienā no tām dzejoļi
rakstīti Vidzemes lībiskā dialekta Svētciema izloksnē, kas
autores bērnu dienās bija vēl dzirdama ikdienā, taču nu jau
skan vairs tikai retumis, gados vecu ļaužu mutēs. Tas ir
interesanti, jo dzejniece gadiem cauri nes tālāk savu senču
mantojuma daļu - saikni ar lībiešu valodu, lai arī vairs tikai
izloksnē. - Dzejoļi latviešu valodā un arī Vidzemes lībiskā
dialekta Svētciema izloksnē.
ISBN 9789984312194.
Latviešu dzeja. Latviešu valoda - Latvija - Dialekti Svētciems (Salacgrīvas novads).
Eriksons, Ulfs. Saules valstībā : [dzeja] / Ulfs Eriksons ; no
zviedru valodas atdzejojuši Juris Kronbergs un Guntars
Godiņš ; sastādījis un priekšvārdu, 5.-6. lpp., uzrakstījis Juris
Kronbergs ; redaktore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas
dizains. - Rīga : Mansards, 2012. - 62, [1] lpp. ; 18 cm. Oriģ. nos.: Stämmor av ljus fördelar världen.
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ISBN 9789984872704.
Zviedru dzeja.
Falka, Rita. Nūdeļu blūzs : izmeklē Francis Eberhofers :
detektīvromāns / Rita Falka ; no vācu valodas tulkojusi
Renāte Siliņa ; redaktore Elīna Vanaga ; vāka dizainu
adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015
(Poligrāfists). - 255, [1] lpp. ; 20 cm. - Bavārijas idilliskā
ciemata policists Francis Eberhofers ir īpašs gadījums - viņš
spēj pamanīt noziegumu pat tur, kur neviens cits to neredz.
Diemžēl dažkārt lādzīgais kārtības sargs mēdz būt gaužām
nevērīgs... - Oriģ. nos.: Dampfnudelblues. - "SPIEGEL
bestsellers" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934046438.
Detektīvromāni, vācu.
Foldss, Ādams. Bezizejas virpulī : romāns / Ādams Foldss ;
no angļu valodas tulkojusi Ilona Bērziņa ; Natālijas
Kugajevskas mākslinieciskais noformējums. - Rīga : SIA
"J.L.V.", 2015. - 253, [3]. lpp. - Epingforesta, 1840. gads.
Dzejnieks Džons Klērs, kurš cieš no alkohola atkarības,
kritiķu nevērības un savas spēcīgās iztēles, ir ieslodzīts
Haibīčas psihiatriskajā slimnīcā. Tajā pašā laikā tās tuvumā
apmetas jaunais Alfrēds Tenisons un pret savu gribu kļūst par
slimnīcas īpašnieka neveiksmīgo intrigu dalībnieku. - Oriģ.
nos.: The Quickening Maze. - "2009. gadā tika izvirzīta
Bukera balvai" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934116698.
Angļu romāni.
Frostensone, Katarīna. Plūdu laiks : [dzeja] / Katarīna
Frostensone ; no zviedru valodas atdzejojuši Juris Kronbergs
un Guntars Godiņš ; sastādījis un priekšvārdu, 5.-7. lpp.,
uzrakstījis Juris Kronbergs ; redaktore Ingmāra Balode ;
Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2013. - 61, [2]
lpp. ; 18 cm. - Oriģ. nos.: Flodtid.
ISBN 9789934120138.
Zviedru dzeja.
Gilberta, Elizabete. Mājās pie pavarda : vecvecmāmiņas
Mārgaretas Jārdlijas Poteres pavārgrāmata / Elizabete
Gilberta ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ;
redaktore Dace Barone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014
(Jelgavas tipogrāfija). - 253 lpp. : il., portr. ; 22 cm. Alfabētiskais rādītājs: 245.-251. lpp. - Pārcilājot vecas
grāmatu kastes, Elizabete Gilberta atradusi noputējušu,
nodzeltējušu sējumiņu ''Mājās pie pavarda'', ko savulaik
sarakstījusi viņas vecvecmāmiņa. Tikai sākot lasīt, Gilberta
sapratusi, kādu dārgumu atklājusi - izglītojošu un savam
laikam drosmīgu sarunu par ēdienu un dzīvi. Grāmata pievērš
lasītāja uzmanību ne tikai pašu audzētu dārzeņu un gaļas
vērtībai, bet arī ēdienu dažādībai. Nesmādējot itāļu, vācu un
ebreju virtuves labākās receptes, tajā aprakstīti arī visai
epikūriski piedzīvojumi un dēkas. - Oriģ. nos.: At home on
the range. By her great-grandmother Margaret Yardley
Potter.
ISBN 9789934044694.
Kulinārija, amerikāņu. Autobiogrāfiskā proza,
amerikāņu. Ēšanas paradumi - Amerikas Savienotās Valstis.
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Gregorija, Filipa. Karaļa lāsts : vēsturisks romāns / Filipa
Gregorija ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga ; vāka
dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2015 ("PNB
Print"). - 512 lpp. - Henrija VIII stāsts nesākas ar Otru
Boleinu meitu, un Plantagenetu dinastijas stāsts nebeidzas ar
Balto princesi. Karaļa galmā ir sieviete, kas savām acīm
pieredzējusi vienas dzimtas galu un otras uzplaukumu.
Mārgarita Pola. - Oriģ. nos.: The King's Curse.
ISBN 9789984357744.
Vēsturiskā proza, angļu.
Lielbritānija - Vēsture - 1509-1547 - Daiļliteratūra
Grīns, Ežēns. Universālā kopiena : romāns / Ežēns Grīns ;
no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; redaktore Ingmāra
Balode ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2014
(Jelgavas tipogrāfija). - 189, [2] lpp. ; 19 cm. - Jaunais ārsts
Emīls, pārnācis mājās pēc smagas darba dienas, atklāj, ka
viņa sieva Adriēna, neatstādama nekādas norādes, ir
aizgājusi. Sapratis, ka Adriēna devusies uz Londonu, Emīls
dodas sievai pa pēdām. Turpmākajās piecās dienās pāra ceļš
vienam pie otra vairs nepieder viņiem pašiem - to vada gan
ceļā sastaptie cilvēki, gan seni pagātnes notikumi, gan arī pa
kādam spokam. Pēc grieķu traģēdijas parauga uzbūvētais
romāns ieskicē mūsdienu sajaukto, haotisko un steidzīgo
pasauli, kurā mieru var rast, klātesot mīlestībai, gaismai un
ticībai. - Oriģ. nos.: La Communautè universelle.
ISBN 9789934120800.
Franču romāni.
Harmss, Daniils. Prozas izlase / Daniils Harmss ; no krievu
valodas tulkojis Haralds Matulis ; redaktors Dens Dimiņš ;
vāka dizains: Masha Batsea, Zigmunds Lapsa. - Rīga :
Mansards, 2014 (SIA Jelgavas tipogrāfija). - 235, [5]. lpp. (Mansarda kolekcija ; 10). - Oriģ. nos.: Собрание
сочинений: в 3 т. Т.2: Новая Анатомия.
ISBN 9789934120404.
Krievu proza.
Hese, Hermanis. Kūrviesis : Bādenes kūrorta piezīmes /
Hermanis Hese ; no vācu valodas tulkojis Jānis Krūmiņš ;
redaktore Ilze Jansone ; mākslinieks K. Butlers. - Rīga :
Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 181, [2] lpp. ; 20 cm.
- Šīs grāmatas lappusēs lasītājs sastapsies ar kūrviesi Hesi išiasa nomocītu rakstnieku un mākslinieku, kuru ārstēšanās
laikā piepeši pārsteidz ar paša pasaules uzskatiem
nesamērojamas emocijas. Saglabādams ironisku pamattoni un
labu humora izjūtu, šajā autobiogrāfiski ievirzītajā romānā
Hese - autors lasītāja acu priekšā krāšņiem triepieniem izklāj
cilvēka prāta un dvēseles sarežģīto Visumu, ar vislielāko
uzmanību izzīmēdams tā smalkos psiholoģiskos un
filozofiskos tīmekļus. - Oriģ. nos.: Kurgast. Aufzeichnungen
von einer Badener Kur.
ISBN 9789934120718.
Autobiogrāfiskā proza, vācu. Kūrorti - Latvija - Bādene.
Igo, 1962-. Mans Ziemassvētku stāsts : [dzeja] / Igo
(Rodrigo Fomins) ; Gita Straustiņa, mākslinieciskais
noformējums. - [Rīga] : J.L.V., [2014]. - [23] lpp. : il. ; 18
cm.
ISBN 9789934117091.
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Latviešu dzeja.
Junsons, Arne. Reidž : [dzeja] / Arne Junsons ; no zviedru
valodas atdzejojuši Juris Kronbergs un Guntars Godiņš ;
sastādījis un priekšvārdu, 5.-6. lpp., uzrakstījis Juris
Kronbergs ; redaktore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas
dizains. - Rīga : Mansards, 2012. - 61, [1] lpp. ; 19 cm. Saturā dzeja no krājumiem "Reidž" (2010) un "Atmiņas un
gaisma" (2012).
ISBN 9789984872681.
Zviedru dzeja.
Kenfīlds, Džeks. Cāļa zupa dvēselei : atbildētas lūgšanas :
101 stāsts par cerībām, brīnumiem, ticību, dievišķo palīdzību
un lūgšanu spēku / Džeks Kenfīlds, Marks Viktors Hansens
un Līena Tīmena ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ;
redaktore Zane Seņkova ; priekšv., 11. lpp., autore Līena
Tīmena ; Sanitas Romančukas vāka adaptācija. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2014 (A/s "Poligrāfists"). - 399, [1]. lpp. : il.
- (Cāļa zupa dvēselei). - Grāmatā apkopotie stāsti pierāda, ka
tad, kad nespējam kaut ko izdarīt, to spēj Dievs. Kad esam
apmaldījušies, Dievs zina mūsu ceļu. Kad neko neredzam,
viņš ir mūsu acis. Dievs vienmēr piepilda mūsu lūgšanas,
kaut arī reizēm ne tā, kā mēs gribētu. - Oriģ. nos.: Chicken
Soup for the Soul: Answered Prayers.
ISBN 9789934047138.
Garīgā dzīve. Kristīgā dzīve. Brīnumi. Garīgā
dziedināšana. Lūgšanas - Kristietība.
Koreckis, Daņils. Rokenrols Kremļa dzīlēs 6 :
[kriminālromāns] / Daņils Koreckis ; no krievu val.tulk.
Maija Medne ; red. Irisa Sakse. - Rīga : Juvetas, 2014. - 461,
[1] lpp. - (Krievu detektīvs). - Spiegi un pretizlūkošanas
darbinieki, digeri un miljardieri, pazemes dārgumu
meklējumi un kriminālais zelta pārdošanas veids. Galvu
reibinošo notikumu centrā - digers Mežainis, CIP virsnieks
Grānts Lērners, FDD operatīvais darbinieks Jevsejevs un
punduris Bruno Allegro, kurš uz brīdi pat kļūst par
ievērojamu politisku figūru. Taču dzīve nostāda varoņus
savās vietās atbilstoši loģikai un attīstības likumsakarībām gan spiegus, gan visus pārējos...
6. grāmata. Spiegi un visi pārējie.
ISBN 9789934817670.
Detektīvromāni, krievu.
Ķuzāne, Lūcija, 1927-. No kurienes nākam : [atmiņas] /
Lūcija Ķuzāne ; redaktore Aija Lāce ; māksliniece Esmeralda
Tāle. - Rīga : Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 387 [1]
lpp. : il., fotogr. ; 22 cm. - Šī grāmata uzskatāma par būtisku
Latvijas rakstītās vēstures daļu. Rakstniece pievērsusies
pašiem tuvākajiem - sava tēva un mātes ciltij.
ISBN 9789934120787.
Biogrāfiskā proza, latviešu.
Neretas novads (Latvija).
Larka, Sāra. Maoru zelts : triloģija / Sāra Larka ; no vācu
valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; vāka dizainu adaptējusi
Ilze Isaka ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Apgāds
Zvaigzne ABC, 2015 (A/s "Poligrāfists"). - 559, [1]. lpp. Romāna darbība aizsākas mazā, nabadzīgā Īrijas ciematā un
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turpinās Jaunzēlandē, kas 19. gadsimta bada laikos bija
daudzu izceļotāju galamērķis un arī cerība uz labāku dzīvi. Oriģ. nos.: Das Gold der Maori. - "Jaunzēlandes triloģijas
pirmā grāmata" -- uz grāmatas vāka atloka.
1. grāmata.
ISBN 9789934048333.
Vācu romāni.
Jaunzēlande.
Lindstrēma, Inga. Kāzas Hardingsholmā : mīlas stāsts no
Zviedrijas / Inga Lindstrēma ; no vācu valodas tulkojusi
Brigita Kabuce ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais
noformējums. - Rīga : Jumava, 2014. - 279, [1] lpp. Romantikas un sirdssāpju pilns stāsts, papildināts ar
lieliskiem ainavu aprakstiem. Grāmatā ir iekļautas arī
vairākas interesantas receptes jebkurai gaumei. - Oriģ. nos.:
Hochzeit in Hardingsholm.
ISBN 9789934117077.
Vācu romāni. Mīlas stāsti, vācu.
Linka, Šarlote. Lapsas ielejā : [trilleris] / Šarlote Linka ; no
vācu valodas tulkojis Ingus Liniņš ; Edgara Švanka vāka
dizains ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC,
c2015 (Poligrāfists). - 351, [1] lpp. ; 21 cm. - Saulaina
augusta diena Metjū Vilārdam pārvēršas murgā: pēc pastaigas
ar suni viņš atgriežas nomaļajā stāvlaukumā, kur vajadzēja
gaidīt sievai. Automašīna stāv, kur stāvējusi, taču no Vanesas
nav ne miņas. Metjū ir pārliecināts, ka viņa nav labprātīgi
devusies prom, tomēr visu baiso pat nenojauš. Pēc nepilniem
trim gadiem noslēpumainos un šķietami līdzīgos apstākļos
pazūd kāda sieviete, un policijai nav nekādu pavedienu... Oriģ. nos.: Im Tal des Fuchses.
ISBN 9789934049040.
Psiholoģiskās spriedzes proza, vācu. Vācu romāni.
Lundkviste, Marī. Mirušo grāmata : [dzeja] / Marī
Lundkviste ; no zviedru valodas atdzejojuši Juris Kronbergs
un Guntars Godiņš ; sastādījis un priekšvārdu, 5.-6. lpp.,
uzrakstījis Juris Kronbergs ; redaktore Ingmāra Balode ;
Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2012. - 63 lpp. ;
18 cm. - Oriģ. nos.: De dödas bok.
ISBN 9789984872698.
Zviedru dzeja.
Makins, Andrejs. Sieviete, kura gaidīja : franču romāns /
Andrejs Makins ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane
; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Nataļjas Kugajevskas
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2015]. 142, [1] lpp. ; 20 cm. - Vīrieša un sievietes netveramās
attiecības, cilvēka un laikmeta sarežģītās saites, maza
pašironijas pieskaņa un pāri visam - ziemeļu dabas skarbais
skaistums - tā ir burvība, kas viļņo romāna lappusēs kā tajā
aprakstītā ezera virsma ar rudens apzeltītu alkšņu lapu
inkrustācijām. - Oriģ. nos.: La femme qui attendait.
ISBN 9789934117114.
Franču romāni.
Malaparte, Kurcio. Nolādētie toskānieši : [esejas] / Kurcio
Malaparte ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārā
redaktore Maima Grīnberga ; māksliniece Anna Aizsilniece ;
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foto: Andrejs Grants. - Rīga : Neputns, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). - 173, [2] lpp. : il., portr. ; 22 cm. - Kurcio
Malapartes (1898–1957) pēckara gados tapusī eseju grāmata
Nolādētie toskānieši (1956) ir autora veltījums dzimtajai
Toskānai. - Oriģ. nos.: Maledetti toscani.
ISBN 9789934512452.
Nacionālās īpatnības, itāliešu. Itāliešu esejas.
Toskāna (Itālija) - Sociālā dzīve un paražas. Toskāna
(Itālija) - Iedzīvotāji. Toskāna (Itālija) - Kultūras vēsture.
Mārtins, Džordžs R.R. Dziesma par ledu un uguni : dižākā
mūsu laikmeta sāga / Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu val.
tulk.: Allens Pempers ; redaktore Margarita Niedre. - Rīga :
The White Book, [2015] (Jelgavas tipogrāfija). - 517 lpp. : il.
; 24 cm. - Rietmalā milzu soļiem ziema nāk, tādēļ romāna
''Deja ar pūķiem'' varoņi meklē iespējas, lai nokļūtu siltajos
dienvidos, tuvāk Pūķu Karalienei Dinerīsai Tārgārjenai.
Septiņas valstības ir ārkārtīgi nobriedis auglis iekarošanai, un
atšķirībā no Rūza Boltona, kurš, iespējams, sapņo kļūt par
Ziemeļu karali, un Stanisa Barateona, kurš cīņu par Dzelzs
troni izcīna ziemeļos, Dinerīsa pirms došanās uz Rietmalu ar
mainīgām sekmēm turpina cīnīties par pasaules iekārtas
maiņu Vergu līcī. - Oriģ. nos.: A Dance With Dragons. Dižākā mūsu laikmeta sāga--uz grāmatas vāka.
5.grām., 1.daļa. Deja ar pūķiem.
ISBN 9789934516269.
Fantastiskā proza, amerikāņu.
Mosa, Keita. Citadele : [romāns] / Keita Mosa ; no angļu
valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga :
Zvaigzne ABC, c2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 765, [1] lpp. :
kartes ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 765.-[766.] lpp. - Laiks, kad
valda drosme, nodevība, uzticība un ...mīlestība. Karkasona,
okupētā Francija, 1942. gads. Enerģiskā, drosmīgā Sandrīna
vācu okupācijas laikā iesaistās Pretošanās kustības grupā
''Citadele'', kurā darbojas vienīgi sievietes. Tās ir likušas uz
spēles visu, lai uzvarētu neredzamajā cīņā, kas plosās
visapkārt. Kamēr karš tuvojas asiņainajam noslēgumam,
Sandrīnas dzīvesceļš krustojas ar triju ļoti atšķirīgu vīriešu
likteņiem. Bet - kurš no tiem ir īstais ienaidnieks ? Un kurš ir
patiesais sargātājs mūžsenajiem dārgumiem, kas paaudžu
paaudzēs vilinājuši ļaudis uz Pireneju piekāji?. - Oriģ. nos.:
Citadel. - Bestselleru ''Labirints'' & ''Kapenes'' autore--uz
grāmatas vāka.
ISBN 9789934047022.
Vēsturiskā proza, angļu. Otrais pasaules karš, 1939-1945
- Francija - Pagrīdes kustības - Daiļliteratūra. Otrais pasaules
karš, 1939-1945 - Francija - Sievietes - Daiļliteratūra.
Partizānes - Francija - Daiļliteratūra.
Francija - Vēsture - Vācu okupācija, 1940-1945 Daiļliteratūra.
Murakami, Haruki. Bezkrāsu Cukuru Tadzaki un viņa
svētceļnieka gadi : romāns / Haruki Murakami ; no japāņu
valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; redaktore Anita Poļakovska
; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014
(Jelgavas tipogrāfija). - 287, [1] lpp. ; 21 cm. - Bezkrāsu
Cukuru Tadzaki ir dīvaina pagātne un tukša nākotne. Brīdī,
kad sastopamies ar jauno vīrieti, viņš mēģina vienlaikus
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lūkoties abos šajos virzienos un tādējādi atrast sevi šodienā.
Cukuru ir 36 gadus vecs, veselīgs vīrietis, inženieris, kurš
būvē un atjauno dzelzceļa stacijas. Reiz Cukuru Tadzaki ir
bijis piederīgs, viņam ir bijuši draugi, mērķis un ''vieta, kur
atgriezties'', taču kādu laiku viņa dzīve ir bez krāsas un satura
- un viņš beidzot mēģina noskaidrot tā iemeslu. - Oriģ. nos.:
Shikisai o motanai Tazaki Tsukuru to, kare no junrei no toshi.
ISBN 9789934046704.
Japāņu romāni.
Nezi, Edoardo. Zelta laikmets / Edoardo Nezi ; no itāļu
valodas tulkojusi Līva Sniķe ; [atbildīgā redaktore Liene
Soboļeva ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Nataļjas
Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums]. - Rīga :
Jumava, [2015]. - 286, [1] lpp. ; 21 cm. - Zelta laikmets ir
periods Itālijas vēsturē, kas iezīmējas ar rūpniecības
uzplaukumu un vispārējas labklājības ziedu laikiem. Tas ir
laikposms, par kuru skumst liela daļa Itālijas iedzīvotāju un
mūsdienās palikušas tikai atmiņas. Ivo Barrokjai, kuru var
uzskatīt par šī laikmeta simbolu, bija visbagātākais cilvēks
Prato - ar izsmalcinātu gaumi un skaistuma izjūtu, vēlmi
dzīvot, mīlēt un baudīt, personība, kuram skaistums pats par
sevi ir vērtība. 21. gadsimta sākumā Ivo ir jau izputējis
tekstilrūpnieks, kurš, atklājis , ka palicis dzīvot pavisam maz,
kopā ar ārkārtīgi skaisto Katerīnu, kas simbolizē jauno Itāliju,
dodas savā pēdējā dzīves piedzīvojumā. - Oriģ. nos.: L'età
dell'oro.
ISBN 9789934116988.
Itāliešu romāni.
Itālija - Daiļiteratūra.
Pakraste, Lida. Spārīte : [romāns] / Lida Pakraste ;
redaktore Ieva Kalniņa ; mākslinieciskais noformējums Dina
Ābele. - Rīga : Pētergailis, [2014] (Apgāds Imanta). - 216
lpp. - (Vakara romāns). - Spārītes, Edgara, Ralfa, Ineses
dzīvē pagājis vien gads, bet, šķiet, katrs no viņiem šī gada
laikā izdzīvojis vairākas dzīves. Jūtu trauslums mijas ar
pārdzīvotām kaislībām, pat traģēdijām, pragmatisms ar
jaunības ideālismu. Vai pārmetumi, gļēvums un noklusēšana
nebruģēs ceļu jauniem pārpratumiem? Vai seno dienu sapņu
meitene Spārīte izvēlējusies citu? Atkal sastaptais bērnības
dienu kokgriezējs vai jaunais arhitekts un viņa sapņu zeme
Norvēģija?.
ISBN 9789984333953.
Latviešu romāni.
Pankola, Katrīna. Muchachas : pasaki, ka mīli mani :
romāns / Katrīna Pankola ; no franču valodas tulkojusi Dina
Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs
Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 400
lpp. ; 23 cm. - (Jauna franču līnija). - Augstās modes sapņu
dizainere Hortenze atrod savu ceļu; topošais pianists Gerijs
Vords gatavojas savam liktenīgajam uznācienam; Šērlijas
draudzība ar Žozefīni ir apdraudēta. ...ir jāmeklē jauni ceļi
pretim laimei, tik trauslai un gaistošai... - Oriģ. nos.:
Muchachas.
ISBN 9789984357539.
Franču romāni
Peters, Jānis, 1939-. Visu mūžu man ir dzejas dienas : izlase
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1968 - 2014 / Jānis Peters ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane
; Jāņa Pavlovska vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga :
Jumava, [2015]. - 157, [2] lpp. ; 22 cm.
ISBN 9789934117305.
Latviešu dzeja.
Pulkinena, Rīka. Patiesība : romāns / Rīka Pulkinena
(Riikka Pulkkinen) ; no somu valodas tulkojusi Maima
Grīnberga ; redaktore Aija Lāce ; vāka dizains: Aino-Maija
Metsola. - Rīga : Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). 378, [1] lpp. ; 19 cm. - Vai tā bija tikai precēta mākslinieka
kārtējā dēka? Vai arī nodevība, kas sagandēja mazas meitenes
dzīvi? Kurš melo, un kurš runā patiesību? Ir pavasaris. Elza
pamazām mirst. Marti un Eleonora cenšas aprast ar domu, ka
būs jāzaudē sieva un māte. Mazmeita Anna, kas mīļāk
iztēlojas citu stāstus, nevis stāsta savējo, uzzina par Ēvu,
sievieti, kura reiz gandrīz izjaukusi Marti un Elzas ģimeni un
par kuru abi gadiem klusējuši. Ēvas balss lasītāju aizved citā
realitātē, 60. gadu sākumā. Mūsdienām sastopoties ar neseno
vēsturi, beidzot atšķetinās stāsti, kuriem atmiņa pretojusies,
jo tā bijis vieglāk.
ISBN 9789934120770.
Somu romāni.
Reinsone, Sanita, 1981-. Meža meitas : 12 sievietes par
dzīvi mājās, mežā, cietumā / Sanita Reinsone ; ar Ineses
Dreimanes pēcvārdu un komentāriem ; recenzenti Baiba
Bela, Ritvars Jansons ; redaktore Gundega Blumberga ;
Gundegas Kārkliņas makets. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. 363, [1] lpp. : fotogr. - Atsauces: 359.-[364.] lpp.
ISBN 9789984887821.
Vēsturiskā proza, latviešu. Autobiogrāfiskā proza,
latviešu. Likteņstāsti.
Ķoņu pagasts (Valmieras rajons, Latvija).
Robertsa, Nora. Kolekcionārs : [romāns] / Nora Robertsa ;
no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra ; vāka dizains Artūrs
Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, c2014
(Jelgavas tipogrāfija). - 502 lpp. ; 21 cm. - Jaunais romāns
vēsta par kaislību, tumšiem noziegumiem, dziļiem attiecību
virpuļiem un satraucošu mīlestību. - Oriģ. nos.: Collector. New York Times bestsellers #1--uz grāmatas vāka.
ISBN 9789984357546.
Detektīvromāni, amerikāņu.
Runcis, Reinis, 1974-. Elementi : [dzeja] / Reinis Runcis ;
redaktors Jānis Rokpelnis ; tulkojums japāņu valodā Ayumi
Kurosawa ; ilustrācijas Mami Nishiyama ; dizains Inga
Ģibiete. - [Rīga] : Neputns, c2014 (Jelgavas tipogrāfija). [35] lpp. : il. ; 27 x 11 cm. - Teksts paralēli latviešu un japāņu
valodā. - Nosaukums japāņu valodā: 分身.
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ISBN 9789934512469.
Latviešu dzeja - Tulkojumi japāņu valodā.
Sakss, Nils, 1983-. Nāve - tās nav beigas : trilleris / Nils
Sakss, Jurģis Liepnieks ; literārais redaktors Guntis Berelis ;
māksliniece Aļona Vinogradova. - [Rīga] : Zanes grāmatas,
2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 431 lpp. ; 23 cm. - N. Saksa un
J. Liepnieka trillerī Rīgu satricina nežēlīga slepkavība. Pa
atvērtu logu nošauta nevainīga klavierskolotāja. Šāvējs bijis
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profesionāls snaiperis. Anglijas mazpilsētā uzrodas neparasts
zēns. Viņam ir vajadzīga psihologa palīdzība. Vai varētu būt,
ka viņš atceras savu iepriekšējo dzīvi? Zēna noslēpums
atklājas slepkavības vietā. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā.
ISBN 9789934143625.
Detektīvromāni, latviešu.
Simuka, Salla. Sniegbaltītes triloģija / Salla Simuka ;
tulkojums latviešu valodā, Gunta Pāvola ; redaktore Elīna
Vanaga ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2014 (SIA PNB Print). - 207, [1] lpp. - Lumiki
Andersone ir nolēmusi izbaudīt vasaru Prāgā, tālu prom no
ziņkārīgiem skatieniem un ģimenes noslēpumiem. Atpūta tik
tiešām izdevusies. līdz brīdim, kad viņu uzrunā agrāk
neredzēta meitene. Svešinieces acīs vīd bailes, un viņa
apgalvo, ka esot Lumiki māsa. - Oriģ. nos.: Valkea Kuin
Lumi.
2. Balta kā sniegs.
ISBN 9789934048135.
Somu romāni. Detektīvromāni.
Simuka, Salla. Sniegbaltītes triloģija : [romāns] / Salla
Simuka ; no somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika ;
redaktore Elīna Vanaga ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (SIA PNB Print). - 175, [1] lpp. Tuvojoties Ziemassvētkiem, Tamperes mākslas skolā top
provocējošs iestudējums - Sniegbaltītes tēmas interpretācija,
kurā galveno lomu spēlē Lumiki Andersone. Uz skatuves
valda nervus kutinoša spriedze, turklāt Lumiki saņem dīvainu
vēstuli. Tās sūtītājs dēvē sevi par Ēnu un draud pārvērst
pirmizrādi asinspirtī, ja Lumiki nepakļausies viņa prasībām. Oriģ. nos.: Musta Kuin Eebenpuu.
3. Melna kā ogle.
ISBN 9789934048302.
Somu romāni.
Sirdsmīļo brālīt! : Raiņa un māsas Līzes sarakste /
sastādītāja Gaida Jablovska ; mākslinieks Andris Lamsters ;
ievada autors Roalds Dobrovenskis. - Rīga : Madris, 2015. 287, [1]. lpp. - Personu rādītājs: [285.-288.] lpp. - Grāmata
apkopota Jāņa Pliekšāna (1865-1929) sarakste ar ģimeni 16
gadu garumā.Tās aizsākums, kad puikam 14 gadi.
ISBN 99849984312798. . - ISBN 9789984312798.
Vēstules. Latviešu literatūrzinātne.
Sonnevi, Jorans. Mazas skaņas; viena balss : [dzeja] /
Jorans Sonnevi ; no zviedru valodas atdzejojuši Juris
Kronbergs un Guntars Godiņš ; sastādījis un priekšvārdu, 5.6. lpp., uzrakstījis Juris Kronbergs ; redaktore Ingmāra
Balode ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2013. 61, [1] lpp. ; 18 cm. - Saturā dzeja no krājumiem "darbības modeļi" (1965), "Mazas skaņas; viena balss" (1981),
"Mocarta trešās smadzenes" (1996), "Skaņu grāmata" (1998),
"Okeāns" (2005) un "Grāmata bez nosaukuma" (2012).
ISBN 9789934120145.
Zviedru dzeja.
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Sorokins, Vladimirs. Putenis : romāns / Vladimirs Sorokins
; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa ; Natālijas
Kugajevskas mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava,
[2015]. - 206, [1]. lpp. - Kādēļ dīvains bolīviešu vīruss ir
uzbrucis krievu miestam? Kā nekurienes vidū, dziļā sniegā
sāka parādīties noslēpumainas kristāla piramīdas? Kas tie tādi
vitaminderi un kā viņi dzīvo?. - Oriģ. nos.: Метель.
ISBN 9789934116285.
Krievu romāni.
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Tregilliss, Īans. Nepieciešamais ļaunums / Īans Tregilliss ;
no angļu valodas tulkojusi Evita Bekmane ; redaktore Maija
Džeriņa. - Rīga : Prometejs, [2014] (Jelgavas tipogrāfija). 447, [1]. lpp. ; 22 cm. - (Asinszāles triptihs ; 3. grāmata). Divdesmitā gadsimta vēsturi ir veidojis slepens konflikts
starp tehnoloģiju un maģiju. Taču jau desmitgadēm ilgi ar šo
konfliktu ir manipulējusi Grēta, ārprātīgā gaišreģe. Viņas ilgi
vērptais plāns beidzot ir realizējies. Un līdz ar to arī daudz
lielākas briesmas, nekā pasaule jebkad piedzīvojusi. Tagad
britu Slepenā izlūkdienesta virsniekam Reiboldam Māršam ir
jāķeras pie pēdējā salmiņa un jāmaina vēstures gaita, lai viņa
tautai un mīļajiem dotu cerību izdzīvot. - Oriģ. nos.:
Necessary Evil.
ISBN 9789934842276.
Amerikāņu romāni.
Vidners, Zigrīda. Es uzaugu Latvijā : [dzīvesstāsts] /
Zigrīda Vidners ; redaktore Gundega Saulīte ; māksliniece
Daiga Brinkmane. – [Rīga] : Vesta-LK, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). – 384 lpp. – (Laika grāmata). – Autores
dzīvesstāsts – sākot ar dzimšanu Valmieras pusē, viņas dzīvi
Vācijā, Husumas tuvumā un „Antverpes nometnē”. Jaunas
dzīves sākums Anglijā un tās turpinājums Ziemeļkalifornijā.
ISBN 9789934511134.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Zilie jūras vērši : latviešu autoru fantāzijas un fantastikas
stāsti / mākslinieks Artūrs Bērziņš ; redaktore Bārbala
Simsone. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, c2015. - 286 lpp. Krājumu veido 12 stāsti, kas ieguva atzinību otrajā fantāzijas
un fantastikas stāstu konkursā ''Sapņu laiks''.
Saturs: Zilie jūras vērši / Džeina Tamuļeviča. Domracis.
SIA Harons. Skārda mūza Melānija / Anna Kalna. Filemons /
Lilija Brezinska. EMP / Jānis Valks. Jēzus ķirzaka / Ieva
Melgalve. Torņakalna dvēsele / Lāsma Ģibiete. Smiekli /
Lūsija Nīdvāla. Ērms Nīmuss un Kalna valdnieces kaķi /
Arnis Buka. Rakstāmgalds / Ģirts Šimanauskis. Luna Mare /
Ilze Eņģele. Atklātie / Inga Znotiņa. Deja ar citādo / Dace
Znotiņa. Zagļi / Armands Skutelis. Saucējs / Ginta OrinskaSpirģe. Buļ / Mārīte Štāla. Ķivere / Rihards Buivids. d3 /
Guntis Eņģelis. Cilpa / Atis Gūtmanis.
ISBN 9789934047848.
Stāsti, latviešu. Fantastiskā proza.
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Vodolazkins, Jevgeņijs. Laurus : nevēsturisks romāns /
Jevgeņijs Vodolazkins ; no krievu val. tulkojusi Māra
Poļakova ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2014. - 349, [2] lpp. - Romāns ''Laurus'' ir veidots kā
svētā dzīves apraksts, un tā notikumi risinās 15. gadsimtā.
Grāmatas galvenais varonis izdzīvo četras atšķirīgas dzīves,
un katrā no tām viņam ir cits vārds - viņš ir bijis gan
dziednieks, gan nerraklis, gan Jeruzālemes svētceļnieks, līdz
beidzot kļūst par vientuļnieku, un viņa mūžs noslēdzas turpat,
kur bija aizsācies. Autors savu romānu raksturo šādi: ''Mana
grāmata ir par ceļu pie Dieva, par ceļu pie cilvēka, tā ir
grāmata par mūžīgo mīlestību, par to , ka laika kā tāda vispār
nav, tas ir mūsu - vājo - balsts.''. - Oriģ. nos.: Лавр.
ISBN 9789984235059.
Krievu romāni.
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Zīle, Austra. Ieva dārza dziļumā : [romāns] / Austra Zīle ;
Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Aleksandra Stankeviča
zīmējums ; redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze,
©2015 (Rēzekne : Latgales druka).). - 223 lpp. : faks., il.,
portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 1 (187). - Bibliogrāfija: 223.
lpp. - Visticamāk, tā ir likumsakarība, ka A. Zīles romāna
galvenā varone Ursula baidās mainīt dzīvesvietu. Viņas laiks
aizrit necilā Rīgas centra namā, atstājot zīmes gan vidē, gan
cilvēku attiecībās. Vieni, ieskaitot vistuvākos, pazūd kara
ceļos, citi nāk vietā, taču bārenes saskarsme ar svešajiem
veidojas grūti. Bet pagalma ievā un bruģakmeņos, senajās
dziesmās un kaimiņu strīdos turpina dzīvot māju sajūta ar reiz
gūtajām atziņām par labo un ļauno. Kļūdama par iecienītu
aktrisi, Ursula piedzīvo gan lidojuma prieku, gan klupiena
nežēlību, bet darbam vajadzīgo patiesības izjūtu atgūst ievā
un bruģakmeņu labajos nodomos.
ISBN 9789934150548.
Latviešu romāni.
Žezušs, Eduīnu de. Karalis Mēness : [dzeja] / Eduīnu de
Žezušs ; no portugāļu valodas atdzejojis, sastādījis un
priekšvārdu, 5.-9. lpp., uzrakstījis Leons Briedis ; redaktors
Jānis Sirmbārdis ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga :
Mansards, 2013. - 85, [1] lpp. ; 18 cm. - Oriģ. nos.: O Rei
Lua.
ISBN 9789934120114.
Portugāļu dzeja - Azoru salas.
Вальден, Лора. Принцесса маори : роман / Лора
Вальден ; перевод с немецкого Михаила Зимы ; дизайнер
обложки Наталья Переверзева. - Харьков : Книжный
Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - Белгород : ООО
Книжный Клуб "Клуб Семейного досуга", 2014. - 496 с. 12+. - Oriģ. nos.: Die Maori-Prinzessin. - "Колдовские чары
любви" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9785991028196. . - ISBN 9789661467704. . ISBN 9783404167975.
Vācu romāni.
Грин, Джон. Виноваты звезды : [роман] / Джон Грин ;
пер. с англ. О. А. Мышаковой ; под ред.: Е. Давыдовой,
Д. Румянцева. - Москва : АСТ, 2014. - 286, [1] с. - (Кино).
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- Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не
собираются сдаваться. Они по-прежнему остаются
подростками — ядовитыми, неугомонными, взрывными,
бунтующими, равно готовыми и к ненависти, и к любви.
Хейзел и Огастус бросают вызов судьбе. Они влюблены
друг в друга, их терзает не столько нависшая над ними
тень смерти, сколько обычная ревность, злость и
непонимание. Они — вместе. Сейчас — вместе. Но что
их ждет впереди?. - 7-9 кл. - Ориг. назв.: The fault in our
stars.
ISBN 9785170867127. . - ISBN 9785170867134.
Amerikāņu romāni.
Леман, Валерия. Шекспир должен умереть : роман /
Валерия Леман. - Москва : Эксмо, 2014. - 320 с. (Детектив-событие). - 16+.
ISBN 9785699760756.
Krievu romāni. Detektīvromāni, krievu.
Леонтьев, Антон. Связанные одной тайной : роман /
Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2014. - 352 с. (Авантюрная мелодрама). - 16+.
ISBN 9785699763252.
Krievu romāni.
Лесина, Екатерина. Золотые ласточки Картье : роман /
Екатерина Лесина. - Москва : Эксмо, 2014. - 352 с. (Артефакт & детектив).
ISBN 9785699764419.
Detektīvromāni, krievu.
Полякова, Татьяна(Татьяна Викторовна), 1959-.
Миссия свыше : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва :
Эксмо, 2014. - 320 с. - (Авантюрный детектив). - 16+.
ISBN 9785699770830.
Krievu romāni. Detektīvromāni, krievu.
Рубина, Дина(Дина Ильинична), 1953-. Русская
канарейка : трилогия / Дина Рубина. - Москва : Эксмо,
2015. - 448 с. - (Дина Рубина. Собрание сочинений). 16+.
Кн.3. Блудный сын.
ISBN 9785699768837.
Krievu proza.
Соболева, Лариса. Портфолио в багровых тонах :
роман / Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 2015. - 352 с. (Детективы по новым правилам). - 16+.
ISBN 9785170876785.
Detektīvromāni, krievu.

