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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
FILOZOFIJA
14

PSIHOLOĢIJA
159.96

159.96

Evanss, Žils. Filozofija reālajai dzīvei un citām bīstamām
situācijām / Žils Evanss ; no angļu valodas tulkojis
Normunds Pukjans ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ;
literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : J.L.V., 2015. 294, [1] lpp. ; 20 cm. - Šī grāmata ir uzaicinājums paviesoties
iedomātā augstskolā, kuras stingrie, prasīgie pasniedzēji ir 12
izcilākie antīkās pasaules filozofi, un noklausīties lekcijas par
laimes izjūtu, psihes elastību un daudziem citiem tematiem.
Vitalitātes pilna un iedvesmojoša, šī ir reāla filozofija ielai un
mikrorajonam, darbvietai, kaujas laukam, mīlestībai,
dzīvošanai. Žila Evansa grāmata atbild uz jautājumu: Vai
filozofija var izglābt tev dzīvību?. - Orīģ. nos.: Philosophy
for Life and Other Dangerous Situations.
ISBN 9789934116964.
Filozofija, antīkā. Ētika, antīkā. Dzīves veidošana.
Psiholoģija un filozofija. Kognitīvā terapija
Freids, Zigmunds. Sapņa interpretācija / Zigmunds Freids ;
no vācu valodas tulkojis Igors Šuvajevs ; Aigara Truhina
vāka dizains ; redaktore Inta Rozenvalde. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2015 (A/s "Poligrāfists"). - 648 lpp. ; 23 cm. Bibliogrāfija: [532.]-562. lpp. . - Sapņu rādītājs: [630.]-636.
lpp. . - Personu rādītājs: [637.]-648. lpp. - Zigmunda Freida
darbs "Sapņa interpretācija", kurā viņš izklāsta savu teoriju
par sapņa saistību ar cilvēka dzīves realitāti, pirmoreiz
iznācis 1899. gadā un ietekmējis psiholoģiskās domas
attīstību vairāk nekā gadsimta garumā. Viņa veidotā
psihoanalīze joprojām ir izaicinājums. - Oriģ. nos.: Die
Traumdeutung.
Saturā: Sapņa problemātikas zinātniskā literatūra. Sapņa
interpretācijas metode. Sapņa piemēra analīze. Sapnis ir
vēlmju piepildījums. Sapņa deformācija. Sapņa materiāls un
avoti. Sapņa darbs. Par sapņa procesu psiholoģiju.
ISBN 9789934052729.
Sapņi. Sapņu tulkošana. Psihoanalīze.
Pancs, Arkādijs, 1955-2013. Sarunas par laimi / Arkādijs
Pancs ; no krievu val. tulk. Gunita Mežule ; Aigara Truhina
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015.
- 190, [1] lpp. - Grāmatas autors – psihoanalītiķis,

159.92

psihoterapeits un psihiatrs ARKĀDIJS PANCS, Latvijas un
starptautisku profesionālo asociāciju biedrs – dalās ar
lasītājiem savā pieredzē, novērojumos, domās un jūtās, kas
sakrājušās trīsdesmit piecos profesionālās darbības gados. A.
Pancs strādājis par psihiatru un psihoterapeitu, lasījis lekcijas
Rīgas Stradiņa universitātē, strādājis savā ārsta privātpraksē.
Ļoti daudz laika Arkādijs Pancs veltījis arī sabiedriskajām
aktivitātēm un psihoanalīzes ideju tuvināšanai mūsu ikdienas
dzīvei. Daudzu gadu garumā viņa raksti, intervijas un
komentāri publicēti žurnālos Lilit, Una, Santa, Ieva, Klubs,
Annas Psiholoģija u. c. Šī grāmata ir kā gudra un iejūtīga
saruna par daudziem būtiskiem jautājumiem mūsu dzīvē. To
var lasīt kā aizraujošu romānu, no tās var gūt informāciju par
psihoanalīzes pirmsākumiem Latvijā un pasaulē, tajā var
meklēt atbildes un smelties iedvesmu dažādu problēmu
risinājumam.
ISBN 9789934050756.
Psihoanalīze. Laime. Dzīves veidošana. Pašaktualizācija
(psiholoģija). Starppersonu attiecības. Vīrieša un sievietes
attiecības.
Rudzītis, Viesturs, 1960-. Meita un Māte : Aspazija, jaunās
nācijas dibinātāja / Viesturs Rudzītis ; lit. redaktore Gundega
Blumberga ; māksliniece Sandra Konstante ; makets un
zīmējumi tekstā Normunds Tiltiņš. - [Jūrmala] : VR grāmatu
apgāds, 2015. - 319, [1] lpp. - (www.viestursrudzitis.lv / for
ever ; 4). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Šajā sērijā jau
iznākusi triloģija "Iz tumsas": 1. grāmata '' Pilni pagrabi
partizānu'', 2. grāmata "Nebeidzama varonība jeb
Trāhīnietes". 3. grāmata ''Dieviete''. Šī ir sērijas 4. grāmata
(kuru mīlu īpaši) - asinis, vēsture un grēks - "Meita un Māte''
- par slepenajiem līgumiem, incestu un Pirmās nakts
tiesībām. Piektā - seksualitāte, mīlestība, laulība un šķiršanās.
Sestā - tukšums un nāve. Varbūt sērija turpināsies līdz
desmitajai grāmatai. Jo ir arī tādas svarīgas un manā
mājaslapā jau aplūkotas un karsti diskutētas tēmas kā reliģija,
tauta, patriarhāts un demokrātija, valsts. - "4" -- Uz
muguriņas.
ISBN 9789934848629.
Sievietes - Psiholoģija. Sievietes un psihoanalīze. Meitas
- Psiholoģija. Mātes un meitas - Psiholoģija. Tēvi un meitas Psiholoģija. Mātes un dēli - Psiholoģija. Asinsgrēks Psiholoģiskie aspekti. Psihoanalīze un literatūra.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
24

Kosmoloģija un apziņa : prāts un matērija : budisma
ekspertu, indiešu un Rietumu zinātnieku diskusiju materiāli /
no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa ; Laimas
Šķetres vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Aija Priede ; literārā redaktore Marita Freija. - Rīga
: Jumava, 2015. - 230, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - Grāmata ietver
populāro un arī latviešu lasītājam pazīstamo V.S. XIV
Dalailamas regulāri organizēto Prāta un Dzīves institūta
austrumu un rietumu zinātnieku pieredzes apmaiņas
konferenču materiālus. Pēdējā konference notika Dharamsalā
2011. gada decembrī.“Ja prātā mājos miers un laime, arī

ķermenī mitīs harmonija, bet, ja miera nebūs, vienmēr
pastāvēs fiziska trauksme. Prāta patiesais miers nav atkarīgs
no ārējiem apstākļiem. . Mentālās apziņas laimes un ciešanu
jūtām piemīt vairāk enerģijas un spēka nekā sajūtu apziņas
radītajām laimes un ciešanu sajūtām. Viens no ceļiem, kā
mazināt ciešanas un vairot laimes pārdzīvojumu, ir mentālā
apziņā balstīts prāta treniņš." - V.S. XIV Dalailama. - Oriģ.
nos.: Cosmology and Consciousness, Mind and Matter.
ISBN 9789934117633.
Budisms un zinātne - Kongresi, konferences utt.
Kosmoloģija - Kongresi, konferences utt. Apziņa - Kongresi,
konferences utt.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
POLITIKA. POLITOLOĢIJA
328

Ilvess, Tomass Hendriks. Tomass Hendriks Ilvess savā
balsī : domas un pārdomas / intervējusi un apkopojusi Īvi
Anna Masso ; [no igauņu valodas tulkojis Juris Putriņš ;
Ingas Apsītes un Jura Putriņa vāka dizains ; redaktore Ieva
Rozenberga]. - [Mārupe] : Drukātava, 2015. - 179, [2] lpp. ;
21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - "Esmu gandarīts
arī par to, ka, būdams prezidents, esmu varējis dot savu
ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības attīstībā. Cilvēkiem rodas
drosme darboties aktīvāk, ja viņu līdzšinējie centieni tiek
novērtēti. Tas ir svarīgi, lai mēs atbrīvotos no kolhozu
mantojuma mūsos pašos. Tās ir lietas, par kurām, kad domāju
par savu pirmo prezidenta amatā pavadīto laiku, es jūtos
gandarīts un varu lepoties. Svaru kausa otrā pusē, protams, ir
personīgā brīvība un citas ikdienā darāmās lietas." Tomass
Hendriks Ilvess.
ISBN 9789934530166.
Prezidenti - Igaunija.

TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
343.2

Krastiņš, Uldis, 1933-. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un
nodarījuma kvalifikācija : teorētiskie aspekti / Uldis Krastiņš
; grafiskais dizains: Marina Selunska. - Rīga : Tiesu namu
aģentūra, 2014 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 384 lpp. ; 23
cm. - Bibliogrāfija: 378.-384. lpp. un zemsvītras piezīmēs. U. Krastiņa grāmatā dots krimināltiesību jauninājumu
teorētiskais pamatojums kopā ar krimināltiesību
praktiskajiem risinājumiem, kā arī vairākas jaunas teorētiskās
nostādnes citos krimināltiesību jautājumos. Grāmata adresēta
studentiem, praktizējošiem juristiem un interesentiem.
Saturā: Noziedzīgs nodarījums. Noziedzīga nodarījuma
kvalifikācija saskaņā ar nodarījuma objekta pazīmēm.
Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar nodarījuma
objektīvās puses pazīmēm. Noziedzīga nodarījuma
kvalifikācija saskaņā ar nodarījuma subjekta pazīmēm.
Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar nodarījuma
subjektīvās puses pazīmēm. Nepabeigta noziedzīga
nodarījuma kvalifikācija. Vairāku personu piedalīšanās
noziedzīgā nodarījumā kvalifikācija. Noziedzīgu nodarījumu
daudzējādības kvalifikācija. Apstākļi, kas izslēdz
kriminālatbildību.

ISBN 9789934508219.
Noziedzība - Klasifikācija. Kriminālatbildība
Maksātnespējas administrācijas skaidrojumi un atziņas,
347.7
2008-2014 / Maksātnespējas administrācija ; priekšvārdu
sarakstīja Ervīns Ābele ; dizains: Marina Selunska. - Rīga :
Tiesu namu aģentūra, 2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). 511 lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. Izdevumā apkopoti Maksātnespējas administrācijas
būtiskākie skaidrojumi un atziņas, kas ietverti atbildēs uz
Maksātnespējas administrācijai uzdotajiem jautājumiem
maksātnespējas tiesību piemērošanas jomā laika posmā no
2008.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim. Grāmatas
saturs izkārtots nodaļās atbilstoši Maksātnespējas likuma
struktūrai. - "Izdevumā publicēta Maksātnespējas likuma
redakcija ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2014. gada 30.
decembrim"--Titlp. otrā pusē. . - Tematiskais rādītājs: [375.]395. lpp.
Saturā: Vispārīgie noteikumi. Tiesiskās aizsardzības
process. Juridiskās personas maksātnespējas process.
Fiziskās personas maksātnespējas process. Maksātnespējas
likuma pārejas noteikumi.
ISBN 9789934508202.
Bankrots - Latvija. Bankrots - Latvija - Avoti.
IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA
Šmite, Anita. Izglītības iestādes vadība / Anita Šmite ; Artas
371.1
Mucenieces vāka dizains. - Rīga : RaKa, 2015. - 305 lpp. +
il. - (Pedagoģiskā bibliotēka : Izglītības vadība). - Bibliogr.:
302.-305.lpp. - Grāmata uzskatāma par "Pedagoģiskās
bibliotēkas" sērijizdevuma "Izglītības iestādes vadība"
noslēdzošo 6.daļu. Grāmatā mūsdienu skatījumā raksturota
līderības vēsture, personību veidošanās un līdera lomas
iestādes un sabiedrības attīstībā. Līdera darbībā galvenais ir
lietu izmainīšana, bet tā vispirms ir radošums.
6.daļa. Gribu būt līderis.
Saturā: Latvija Eiropas izaugsmes stratēģijā. Jēdzienu
izpratne un skaidrojums. Līdera funkcijas un vara. Līderis un
līderība vēsturiskajā skatījumā. Līderis, kā personība.
Emocionālā inteliģence. Līdera radošā domāšana un darbība.
Līdera kompetences un motivācija. Presonība filozofiskā
skatījumā. Līdera "Es"koncepcija. Līdervadības stili. Līderis
iestādē, sabiedrībā, vidē. Līderis darba grupā un
komandā.Komandas veidošana. Gribu būt līderis!.
ISBN 9789984463216.
Menedžments. Līderība izglītībā. Skolvadība.
Šmite, Anita. Pedagoģisko darbinieku tālākizglītība Latvijā
371.1
(1944-1990) : skolotāju kvalifikācijas celšanas institūta
darbība / Anita Šmite ; zinātniskais konsultants Rafaels Moor
; recenzenti: Leokādija Mileika, Leonards Žukovs, Skaidrīte
Liepiņa ; vāka dizains: Arta Muceniece. - Rīga : RaKa, 2015
(Izdevniecība RaKa). - 319 lpp. : diagr., il., tab. ; 22 cm. (Pedagoģiskā bibliotēka : Pedagoģijas vēsture). Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmatā sniegta
paplašināta informācija par Skolotāju kvalifikācijas celšanas
institūta darbību no tā dibināšanas 1944. gadā līdz
reorganizācijai 1990. gadā. Institūta uzdevums bija pedagogu
tālākizglītība - pedagoģisko darbinieku kvalifikācijas celšana

un profesionālās meistarības pilnveide. Grāmata sniedz
ieskatu institūta vēsturē, satura, formu un metožu maiņā līdz
ar vēsturiskām izglītības reformām politisko pārmaiņu laikā.
Grāmatā raksturota metodiskā darba sistēma Latvijā un
rajonu/pilsētu TIN metodisko kabinetu loma pedagogu
meistarības pilnveidē.
Saturā: Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūta
vēsturiskā attīstība (1944 - 1990). Institūta darbības
saturiskās izmaiņas. Izglītības reformu ietekme uz institūta
darbību. Institūta vieta un loma metodiskā darba sistēmas
veidošanā un pārraudzībā. Institūta zinātniski pētnieciskā un
teorētiski metodiskā darbība. Skolotāju kvalifikācijas
celšanas institūta vadība (1944 - 1990). Institūta katedru
funkcionālā un saturiskā darbība. Institūta kabinetu teorētiski
metodiskā un praktiskā darbība (1944 - 1990). Institūta
aktivitātes zinātnes atziņu un labākās pieredzes
popularizēšanā.
ISBN 9789984463247.
Pedagogi - Latvija - Apmācība. Mūžizglītība - Latvija.
TAUTAS TĒRPI
391(=174)

Kraukle, Daina. Latviskais rotājošais raksts / Daina
Kraukle ; [Ivars Vimba, vāka grafiskais noformējums]. Rīga : Jumava, [2015]. - 86, [2] lpp. : il. ; 17 cm. Bibliogrāfija: 84.-[87.] lpp. - Grāmatā iepazīsiet latviešu
rakstu pamatelementus, kas ieraugāmi tautastērpos un
cimdos, Lielvārdes jostā, senos māju un priekšmetu
rotājumos, pat tautas deju rakstos.
ISBN 9789934117121.
Zīmes un simboli - Latvija. Rotājumi un ornamenti Latvija.

FOLKLORA
398.2

Ludzas igauņu pasakas / no igauņu valodas tulkojis un
komentārus sarakstījis Guntars Godiņš ; redaktore Sandra
Godiņa ; ievadu sarakstīja Uldis Balodis ; Alda Aleka dizains
; komentāri: Inge Annom. - Rīga : Mansards, 2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 541, [1] lpp. : il., tab. ; 19 cm. - Bibliogrāfija:
495. lpp. - Šajā grāmatā ir apkopotas pilnīgi visas Oskara
Kallasa, Pauloprīta Volaines un Augusta Sanga ekspedīcijās
(19. gs. beigās un 20. gs. pirmajā pusē) pierakstītās lucu
pasakas. Tas ir unikāls etnogrāfisks, mitoloģisks un leksisks
materiāls, ar ko tagad var iepazīties latviešu lasītājs. - Oriģ.
nos.: Lutsi muinasjutud ; Pühakud ja vägimehed :
muinasjutte Lutsi maarahvalt ja nende naabritelt.
Saturs: Oskara Kallasa pierakstītās Ludzas igauņu
pasakas / rediģējuši un komentējuši Risto Jervs (Risto Järv),
Mairi Kāsika (Mairi Kaasik), Keri Tomeosa-Orglāna (Kärri
Toomeos-Orglaan). Pauloprīta Volaines un Augusta Sanga
pierakstītās Ludzas igauņu un citu tautu pasakas / sastādījuši
un rediģējuši Inge Annoma (Inge Annom), Mairi Kāsika
(Mairi Kaasik), Keri Tomeosa-Orglāna (Kärri ToomeosOrglaan).
ISBN 9789934120992.
Tautas pasakas, igauņu - Latvija - Ludza (Ludzas
novads).
Ludza (Ludzas novads, Latvija).

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
DABA. EKOLOĢIJA
504

504

504

Hall, Robert. Uzņēmīgais ekociemata iemītnieks : kopienas
attīstības nodrošināšana ar inovatīvas zaļās uzņēmējdarbības
palīdzību / Robert Hall ; Steven Porter ilustrācijas. - Viļņa :
BMK leidykla, 2013. - 43, [1] lpp. : il. - Šodien liela
sabiedrības daļa sāk domāt par tāda dzīves stila veidošanu,
kas nodrošinātu harmoniju ar Zemi un citiem cilvēkiem.
Ekociematu attīstības jomas nodrošina atbilžu sniegšanu uz
daudziem jautājumiem, kas saistīti ar šāda dzīves stila
veidošanu. Jaunā gadsimta ekociemati tiecas dzīvot
ilgtspējīgu dzīvesveidu, ņemot vērā ekoloģiskos,
ekonomiskos un sociālos aspektus. Viens no ekociematu
lielākajiem izaicinājumiem ir darba vietu un ilgtspējīgu
ienākumu avotu radīšana ekociematos. Šī grāmata sniedz
praktisku informāciju par uzņēmējdarbības iespējām, kas
balstīta uz zaļās domāšanas principiem ekociematos.
Grāmata sniedz pārskatu par dažādiem aspektiem, kas būtu
jāņem vērā uzsākot uzņēmējdarbību ekociematā, kā arī
sniedz informāciju par veiksmīgas uzņēmējdarbības reāliem
piemēriem dažādos ekociematos visā Eiropā. Šī grāmata arī
cenšas mudināt ekociematus uzsākt uzņēmējdarbību. Turklāt
grāmatā tiek parādīti arī veidi kad ekociemats ir ideāli
piemērots uzņēmējdarbības uzsākšanai, kas balstīta uz zaļās
domāšanas principiem. - Oriģ. nos.: , The Enterprising
Ecovillager. Achieving Community Development Through
Innovative Green Entrepreneurship.
ISBN 9786098080681.
Ilgtspējīgs dzīvesveids. Uzņēmējdarbība.
Dzīvojot harmonijā : iedvesmojoši stāsti par ekociematu
pieredzi / redaktore: Dalia Vidickiene ; Steven Porter vāka
dizains. - Viļņa : BMK leidykla, 2013. - 121 lpp. : il. ; 25 cm.
- Grāmata atklāj atšķirīgas ekociemata dzīves ciklu stadijas,
sākot no ekociemata attīstības stadijas, kad tiek izlemtas
galvenās ekociemata īpatnības, un beidzot ar stadiju, kad
kopiena kļūst stabila ar savām tradīcijām un labi
funkcionējošu vadību. Visbeidzot, ekociemats var kļūt par
centru, kas, pamatojoties uz savu pieredzi, izplata savas
zināšanas par ekociematu kustību. - Oriģ. nos.: Living in
Harmony: Inspiring Stories from Ecovillages.
ISBN 9786098080384.
Komūnas - Eiropa - Gadījumu izpēte. Kopienas dzīve Eiropa - Gadījumu izpēte. Cilvēka ekoloģija - Eiropa.
Ilgtspējīga attīstība - Eiropa.
Iedvesmojoši ekociematu stāsti : eko tehnoloģiju un prakses
piemēri / [redaktori: Ansa Palojärvi, Jarkko Pyysiäinen un
Mia Saloranta]. - Viļņa : BMK leidykla, 2013. - 118 lpp. : il.
; 25 cm. - Grāmata apkopo pētījumus par dažādu ekociematu
pieredzi un ir uzskatāms par vienu no "Ekociemati
ilgtspējīgai lauku attīstībai" projekta rezultātiem. Šīs
rokasgrāmatas lappusēs iekļautajam materiālam savu
ieguldījumu ir snieguši daudzi cilvēki. Projekts ir aptvēris
lielu un daudzveidīgu ekoloģisko zināšanu kopumu, ieskaitot

pētniekus, vietējo ekociematu apvienības un ekociematu
iedzīvotājus. Par rokasgrāmatās iekļautajām praksēm un
saturu ir atbildīgi to autori, jo stāsti atspoguļo autoru pieredzi
un viedokļus. Gadījumi un stāsti nav paredzēti, lai tos lasītu
kā tehnisko specifikāciju, kas detalizēti aprakstītu to, kā
uzstādīt vai ieviest konkrēto tehnoloģiju praksē.
Rokasgrāmata aptver sekojošas tēmas: Ekociemata teritorijas
plānošana un projektēšana; Būvniecība;Saimniecības un
apmetņu energo- risinājumi; Notekūdeņu apsaimniekošana;
Sausās tualetes; Ekoloģiska komposta veidošana, pārstrāde
un patēriņš; Pārtikas ražošana; Transports un pārvietošanās. Oriģ. nos.: Inspiring Stories from Ecovillages: Experiences
with Ecological Technologies and Practices.
ISBN 9786098080766.
Ilgtspējīgs dzīvesveids - Baltijas jūras reģions. Kopienas
dzīve - Baltijas jūras reģions. Ekoloģiskās mājas - Baltijas
jūras reģions. Ilgtspējīga būvniecība - Baltijas jūras reģions.
Bioloģiskā lauksaimniecība - Baltijas jūras reģions.
MEDICĪNA
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Bebrišs, Visvaldis, 1955-. Esi pats un jūties labi! : daktera
Bebriša ieteikumi / Visvaldis Bebrišs ; atbildīgā redaktore
Liene Soboļeva ; Kristīna Blumberga, sastādījums ; Jānis
Pavlovskis, foto un vāka grafiskais noformējums. - Rīga :
Jumava, 2015. - 79, [1] lpp. : il., portr. ; 20 cm. - Mana stāsta
galvenā doma: cilvēkam jāapzinās, ko viņš panāk ar savu
izvēli, nevis akli jāseko kaut kam iestāstītam vai
vispārpieņemtam. Tas ir aicinājums būt pašam!(Visvaldis
Bebrišs) Šajā grāmatā lasiet: kā kustēties, lai justos brīvi; par
skaņām un vibrācijām, kas maina pasauli; par ēšanas baudu;
par alerģiju cēloņiem; kā darbojas sajūtas un vēlmes; kā
domāt pozitīvi; par piedošanas labajām īpašībām.
ISBN 9789934117817.
Veselīgs dzīvesveids. Alerģija - Novēršana. Optimisms.
Ķeviņš, Aldis. Div-Dabis Nr.1 : [dzejoļu un padomu
krājums] / Aldis Ķeviņš ; redaktores: Ieva Ramane, Līga
Zītara ; priekšvārdu sarakstīja Ieva Ramane ; Alekša Ramaņa
mākslinieciskais noformējums. - [Zvejniekciems] : Eko
Forte, 2013 (Zemgus). - 62, [1] lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. Dziednieka un filozofa A. Ķeviņa pieredze balstīta uz
paaudzēs mantotajām dziednieciskajām spējām, ilggadējo
sadarbību ar Zilākalna Martu un mākslinieci Lilitu Postažu.
Dzejoļu krājumā A. Ķeviņš aicina lasītāju uz dvēseles
katarsi. Grāmata nāk kā Ceļvedis un Skolotājs (reizēm
bargs), lai mēs spētu katru dienu pavadīt saskaņā ar sevi un
apkārtējo pasauli. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
: (Ies.).
Latviešu dzeja. Dziedniecība.
Siņeļņikovs, Valērijs. Dzīve bez bailēm / Valērijs
Siņeļņikovs ; no krievu val. tulk. Marita Freija ; red. Marita
Freija. - Rīga : Sol Vita, 2015. - 173, [1] lpp. - (Negatīvo
emociju transformācija ; 2). - Šī grāmata ir veltīta tēmai par
to, kā atbrīvoties no bailēm, jo bailes ir energoietilpīgas un
postošas emocijas, no kurām jāatbrīvojas pirmām kārtām.
Mūsdienu pasaulē baiļu sajūta caurauž gandrīz visu dzīvi, bet
bailes savukārt izraisa sasprindzinājumu.
ISBN 9789984894515.

Bailes. Pašaktualizācija (psiholoģija). Psihiskā veselība.
Emocijas - Veselības aspekti.
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INŽENIERZINĪBAS. TEHNISKĀS ZINĀTNES
Grinšteins, Māris, 1938-. Vēstures līkločos : atmiņu
629.5
kaleidoskops / Māris Grinšteins ; redaktore Ināra Mikažāne. Rīga : N.I.M.S., 2015. - 145 lpp. : il., portr. ; 21 cm. Grāmata ietver autora biogrāfisko vēstījumu un atmiņas par
laiku un cilvēkiem. Šajā dzīvesstāstā lasāms par vēsturi,
kultūru, sabiedrību un atsevišķiem cilvēkiem autora
skatījumā. - Personu rādītājs: 138.-145. lpp.
ISBN 9789934846816.
Kuģniecība - Latvija - Biogrāfijas.
MEŽSAIMNIECĪBA
Meža enciklopēdija / autoru kolektīvs Jāņa Aldoņa Broka un
630
Jurģa Jansona vadībā ; redakcijas kolēģija: Dr. Bruno
Andersons, Rolands Auziņš, Jānis Birģelis, Dr. Jānis Dolacis,
Mārtiņš Gaigals, Dr. Aigars Indriksons ; zinātniskie
redaktori: Aivars Balodis, Irina Kleina, Uldis Placēns, Inta
Sīpola, Dzidra Sirmā ; redaktors Arvīds Vītols ; mākslinieks
Kristians Šics ; vāka foto: Jānis Pavlovskis. - Rīga : Zelta
Grauds, 2015. - 269, [3] lpp. : il., tab., sh., kartes. Biogrāfiskais rādītājs: 205.-267. lpp. - Enciklopēdijas otrajā
sējumā raksti par mežzinātni, nozares speciālo izglītību,
zinātniskām un mācību iestādēm, meža muzejiem,
plašsaziņas līdzekļiem; koksnes anatomiju, uzbūvi, vainām,
fizikālām un mehāniskām īpašībām un kvalitāti; koksnes
mehānisko pārstrādi, kokmateriāliem, galdniecību,
celtniecību; koksnes ķīmisko sastāvu, pārstrādi, celulozes un
papīrrūpniecību, koksni enerģētikā; koksnes aizsardzību pret
trupi, degšanu, kukaiņiem un pretestības paaugstināšanu to
modificējot; meža nozares ekonomiku; meža nozares
pārvaldi, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām
organizācijām, to apvienībām, lielākajiem uzņēmumiem,
likumdošanu.
2.sējums.
ISBN 9789984986388.
Meži un mežkopība - Latvija - Enciklopēdijas.
Mežsaimniecība - Latvija.
DĀRZKOPĪBA
Ruisa, Silvija. Ķirši : saldie un skābie / teksts, foto: Silvija
634.2
Ruisa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga : Lauku Avīze,
2015 (Dardzedze hologrāfija).). - 118, [2] lpp. : il. ; 21 cm. Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošā pētniece S.
Ruisa grāmatā soli pa solim apraksta ķiršu stādīšanu,
kopšanu, audzēšanu un sniedz ļoti plašu šķirņu aprakstu.
Grāmata būs labs palīgs mazdārziņu īpašniekiem, lai rūpīgi
izvēlētais un stādītais ķiršu koks aplaimo ar bagātīgu ražu.
ISBN 9789934150753.
Ķirši.

MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA
Olivers, Džeimijs. Ietaupām kopā ar Džeimiju : iepērcies
641.5
gudri, gatavo atjautīgi, tērē mazāk : 120 lieliskas gardas
maltītes / Džeimijs Olivers ; no angļu valodas tulkojusi Inga
Harmsone ; redaktore Veronika Pužule ; fotogrāfs Deivids
Loftuss. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (PNB Print). - 287
lpp., [1] lp. : il., portr. - Alfabētiskais rādītājs: 278.-287. lpp.
- Populārais un atraktīvais britu pavārs Džeimijs Olivers
turpina pārsteigt! Šī grāmata ir par to, kā pagatavot garšīgus,
pilnvērtīgus ēdienus, nepārsniedzot savu budžetu. Ir pienācis
laiks darboties virtuvē atjautīgi, iepirkties gudri un tērēt
mazāk! Grāmatā ir atrodami arī padomi, kā izveidot
nepieciešamos krājumus un apgādāt virtuvi ar kvalitatīviem
virtuves piederumiem. Autors sniedz norādes, kā paildzināt
produktu pielietojumu un radoši izlietot pārpalikumus. Viņš
iedrošina lasītāju iepirkties atjautīgi, gan izmantojot
lielveikalu atlaides, gan elastīgi plānojot savu ēdienkarti un
iepazīstot tuvāko veikaliņu tirgotājus, kas sniegs jums
lieliskus padomus. - Oriģ. nos.: Save With Jamie.
ISBN 9789934047541.
Kulinārija. Pavārgrāmatas.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
VISPĀRĪGĀ MĀKSLAS TEORIJA
Katrīna Neiburga / Elīna Sproģe ; literārā redaktore Guna
7(474.3)
Pence ; fotogrāfi: Ēriks Božis ... u.c. ; dizains Dita Pence ;
tulkojums angļu valodā Terēze Svilane. - Rīga : Neputns,
2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 143, [1] lpp. : il., portr. ; 22 cm.
- (Studijas bibliotēka). - Sērijā “Studijas bibliotēka” topošās
mākslas zinātnieces Elīnas Sproģes grāmata par Katrīnu
Neiburgu. Grāmata iznāk teju reizē ar Venēcijas mākslas
biennāles atklāšanu, kurā Latviju pārstāv Katrīna Neiburga
un Andris Eglītis. Katrīna Neiburga (1978) ir viena no
spožākajām māksliniecēm Latvijas laikmetīgajā mākslā.
Saņēmusi vairākus vērā ņemamus apbalvojumus (tostarp
Katrīna ir pirmā Purvīša balvas laureāte) un nominācijas,
piedalījusies izstādēs Eiropā un daudzviet pasaulē. - Teksts
latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934512537.
Māksla, latviešu - 21 gs.
VĒSTURES UN KULTŪRAS PIEMINEKĻI
719
Turaidas mūra pils 800 gadi : vēsture un mūsdienas :
ceļvedis / attēli un materiāli no Turaidas muzejrezervāta
krājuma un zinātniskā arhīva ; Alberta Linarta, Viļņa
Pļaviņa, Naura Daiņa, "Aerovision" fotogrāfijas. - Turaida :
"Apgāds Mantojums", 2014. - 56 lpp. : il. - (Turaidas
muzejrezervāts). - Lit.: 56.lpp.
ISBN 9789984823294.
Viduslaiku pilis.
Turaida (Krimuldas novads, Latvija).
GLEZNIECĪBA
Bārbers, Beringtons. Ikviens var gleznot : uzglezno pats
75.02
savu mākslas darbu ar akvareļa, akrila un eļļas krāsām /
Beringtons Bārbers ; no angļu val. tulk. Anda Dzenīte. - Rīga

75(474.3)(092)

75(492)

FOTOGRĀFIJA
77(474.3)

: Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 128 lpp. : il. - Terminu rādītājs:
128.lpp. - Šajā grāmatā autors, profesionāls mākslinieks un
izcils skolotājs, soli pa solim izklāsta, kā gleznot ar
akvareļkrāsām, guašas, akrila un eļļas krāsām. Viņš skaidro
krāsu lietošanas īpatnības un atklāj, kā izmantot dažādas
tehnikas, lai gleznotu klusās dabas, ainavas, portretus, celtnes
un citus motīvus.
Saturs : Akvareļkrāsas ; Akrila krāsas ; Eļļas krāsas ;
Kompozīcija, tehnika un stils.
ISBN 9789984235097.
Glezniecība - Tehnika. Akvareļi - Tehnika. Akrila
glezniecība - Tehnika.
Daugule, Sigita. Jānis Liepiņš / Sigita Daugule ;
māksliniece Anta Pence ; literārā redaktore Guna Pence ;
tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; fotogrāfi:
Normunds Brasliņš, Māra Brašmane, Alīse Iljina, Mārtiņš
Lapiņš, Jānis Liepiņš, Jānis Pipars, Jurģis Skulme. - Rīga :
Neputns, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 115, [4] lpp. : il.,
portr. ; 26 cm. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija:
[117.] lpp. - Jānis Liepiņš (1894-1964), draugu un kolēģu
lokā saukts par Džoni, ir mākslinieks, kuru laikabiedri
atceras kā izcilu personību - cilvēcisku, fenomenālu
taisnīguma principa iemiesotāju, ļoti godīgu arī savā
glezniecībā. Demokrātiski sižeti, kas visbiežāk ataino
zvejnieku un zemnieku ikdienu, tirgus un kroga skatus, un
tonāli bagāts, ekspresīvs gleznojums - tāda ir J. Liepiņa,
mākslinieka vizītkarte, kas nodrošina viņam stabilu vietu
Latvijas 20. gadsimta 20.-30. gadu glezniecības kopainā. Teksts latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934512490.
Gleznotāji - Latvija.
Rodems, Džordžs. Tas ir van Gogs / Džordžs Rodems ;
Slavas Harasimovičas ilustrācijas ; no angļu val. tulkojusi
Renāte Punka. - Rīga : Jāna Rozes apgāds, 2015. - 78, [1]
lpp. : il. - Vinsents van Gogs ar mākslas palīdzību pauda
sakāpināti jūtīgu attieksmi pret apkārtējo pasauli.
Mākslinieks, kuru bieži pārņēma te sajūsma par dabas
skaistumu, te mokošas skumjas par cilvēka esību, savā
traģiski īsajā mūžā radīja dažas no emocionāli
iespaidīgākajām gleznām cilvēces vēsturē. Daži no
laikabiedriem uzskatīja viņu par traku – nevar noliegt, ka van
Goga dzīvē bijuši garīgās nelīdzsvarotības posmi. Kaut arī
viņa dzīves laikā tika pārdota tikai viena glezna, piecus gadus
pēc nāves van Gogs tika atzīts par vienu no izcilākajiem
Eiropas gleznotājiem. Bagātīgi ilustrētā grāmata “Tas ir van
Gogs” saistošā un dinamiskā formā iepazīstina ar slavenā
mākslinieka biogrāfiju, kā arī rosina uzzināt vairāk par viņa
ievērojamākajiem darbiem un tajos ietvertajām nozīmēm.
ISBN 9789984235035.
Latvijas ainava : Latvian landscape / autori: Sergejs Kruks,
Arnis Balčus, Klāvs Sedlenieks, Reinis Hofmanis, Kārlis
Vērpe, Alnis Stakle, Laine Kristberga, Iveta Vaivode, Ivars
Austers, Ilze Vanaga ; sastādītāji: Alnis Stakle, Arnis Balčus
; mākslinieks Krišs Salmanis ; latviešu valodas literārā
redaktore Ieva Lejasmeijere ; tulkojums: Rita Ruduša ;

dizains: Krišs Salmanis. - [Rīga] : Mūsdienu kultūras centrs
"KultKom", 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 173 lpp. : il., karte,
portr. ; 33 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Grāmatā pieci
Latvijas fotogrāfi un pieci zinātnieki apvienojušies unikālā
starpdisciplinārā pētījumā par Latvijas laikmetīgo ainavu.
Kopš 2013. gada, sadarbojoties pāros (zinātnieks un
fotogrāfs), ir tapušas piecas fotogrāfiju sērijas un pieci raksti,
ko saturiski saista vēstījums par noteiktu tēmu fotogrāfiskā
naratīvā un tekstā. - Teksts latviešu un angļu valodā. Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - "Balčus,
Hofmanis, Stakle, Vaivode, Vanaga"--Uz vāka. . - "Kruks,
Sedlenieks, Vērpe, Kristberga, Austers"--Titlp.
ISBN 9789934825569.
Ainavu fotogrāfija - Latvija - Albumi. Fotomāksla - 21
gs - Albumi.
Latvija - Albumi.
TEĀTRA MĀKSLA
792(474.3)(091)

"Sprīdītis" laimīgajā zemē : Valmieras Viestura vidusskolas
skolēnu teātra "Sprīdītis" 50 gadu vēstures lappuses (19582008) / koncepcija, materiālu atlase, sakārtojums un
priekšvārds: Māris Lapsiņš ; noformējums: Jogita Sīpola,
Uldis Jansons, Kalvis Zaļaiskalns, Māris Aizupietis ;
anotācijas tulkojums angļu valodā Līvija Kraukle. - Valmiera
: Valmieras Viestura vidusskola, [2015] (Valmieras
tipogrāfija "Lapa"). - 423 lpp. : il., portr. ; 21 cm. - Grāmata
ir Valmieras Viestura vidusskolas dažādu gadu absolventu
radošs kopdarbs, kas veltīts visiem režisoriem, kas daudzu
gadu garumā piedalījušies skolēnu teātra "Sprīdītis"
repertuāra veidošanā. Grāmata ir kā veltījums skolai, kas
izceļas ar savu neatkārtojamību, un kopā ar "Sprīdīti" tās
vārds ir aizskanējis tālu pasaulē. - Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā.
Autori: Līvija Akurātere, Ineta Antone, Ingūna Apsīte,
M. Arāja, Arnolds Auziņš, M. Bašķere, Anete Berķe, Zane
Bēķe (More), Liene Bēma, Solveiga Boicova, Indra Bundze,
Iveta Daine, Krista Drande, Ģirts Dzenītis, Maija Deguna
(Kiršblate), Laima Drande (Rostoka), Santa Dzirjāne
(Rudzīte), Velga Ernštreite, Lelde Feldmane, Andris
Freibergs, Indra Garā, Silvija Geikina, Vineta Gončare
(Aspere), Mintauts Ģeibaks, Māra Igaune, Valda Jēgere,
Vēsma Karavaičuka, Jānis Kirmuška, A. Kleins, Vera Kupča,
Inese Ķestere, Ģirts Ķesteris, R. Lapa, Māris Lapsiņš,
Tālivaldis Lasmanis, Gunita Laursone, Vizma Lejstrauta
(Liepa), Rasma Lezdiņa (Ivanova), Baiba Liepiņa, Laimonis
Līdaks, Akvelīna Līvmane, Ilze Mauriņa, Līga Medvecka,
Maija Mežaka, Sintija Milberga, Arta More, Elga Olmane
(Bērziņa), Erna Pakere (Teicīte), Z. Priedīte, Edgars Pujāts,
Ieva Puķe, Santa Putniņa, Atis Rozentāls, Jānis Rozītis,
Baiba Sipeniece-Gavare, Jogita Sīpola (Skuja), Margarita
Slūka (Hļebņikova), Liene Stuce, Ausma Stūrīte, Baiba
Sungaila, S. Sūna, Anete Ugaine, A. Upeniece, Gatis
Upenieks, Ilze Upīte, Līva Upīte, Inguna Vācmane (Kravale),
Anita Valmiera (Graudiņa), Zanda Vasiļjeva, Zane
Verovkina, Ineta Vētra, Nora Vētra-Muižniece, Sindija
Virse, Anita Vīksna (Pētersone), V. Vīksna, Inese Zelča,
Antra Ziediņa (Putniņa).

792.8(474.3)

ISBN 9789934143946.
Teātris - Latvija - Vēsture - Valmiera.
Strazdiņa-Miļeviča, Austra, 1904-1946. Mirklim dzimuši
putni : balerīnas Austras Strazdiņas-Miļevičas dienasgrāmata
/ Gunas Balodes atlase, sakārtojums, komentāri, ievads un
pēcvārds ; Gundegas Saulītes priekšvārds ; Dinas Ābeles,
Mārtiņa Krūkļa mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Santa Jirgensone. - Rīga : Jumava, 2015. - 215 lpp.,
[48] lpp. iel. : faks., il., portr. ; 25 cm. - Grāmatu veido
dokumentāls materiāls - 20. gadsimta 20. gados rakstīta
topošās balerīnas Austras Strazdiņas-Miļevičas (1904-1946)
dienasgrāmata. Darbā redzama gan jaunas meitenes jūtu un
domu pasaule, tālaika baleta attīstība un ievērojamākās
personības šajā jomā, kā arī zīmīgi vēsturiski notikumi.
Balerīnas dienasgrāmata atklāj arī kādu traģisku likteņstāstu.
ISBN 9789934117619.
Baletdejotājas - Latvija - Dienasgrāmatas.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
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Igauņu-latviešu vārdnīca : vairāk nekā 40 000 šķirkļu =
Eesti-läti sõnaraamat : on üle 40 000 märksõna / Latviešu
valodas aģentūra ; atbildīgais redaktors, sastādītājs Valts
Ernštreits ; sastādītāji: Marika Muzikante, Maima Grīnberga.
- Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015. - Tallinn : Eesti
keele Sihtasutus, 2015 (AS Pakett). - 1096 lpp. - Šķirkļa
struktūra: 8.-12. lpp. . - Ieskats igauņu valodas vārdu
locīšanā: 12.-17. lpp. . - Leksikogrāfijas avoti: 18. lpp. Igauņu-latviešu vārdnīcā ir vairāk nekā 40 000 šķirkļu. Tas ir
plašs, mūsdienīgs, ar piemēriem un gramatisko informāciju
bagātīgi ilustrēts palīgs tulkošanai no igauņu valodas un abu
valodu apguvei. - Vārdnīcas paplašinātā un pastāvīgi
papildinātā versija atrodama tīmekļa vietnē http://www.eelv.lv/lv. . - Latvija un Igaunija ir tuvākās kaimiņvalstis, kuras
vieno gan kopīgs vēsturiskais mantojums, gan kopīgas
tradīcijas un mūsdienas. Taču mūsu runātās valodas atšķiras,
lai gan sacītais ir tik tuvs - gan igauņiem, gan latviešiem ir
saprotams, ko nozīmē tupēt aizkrāsnē, kārt zobus vadzī vai
īstajā brīdī ņemt kājas pār pleciem. Šī vārdnīca būs labs
palīgs tulkotājam no igauņu valodas, kā arī visiem, kuri vēlas
iepazīt igauņu vai latviešu valodu.
ISBN 9789984796269.
Latviešu valoda - Igauņu valoda - Vārdnīcas.
Läti-eesti sõnaraamat : üle 40 000 märksõna = Latviešuigauņu vārdnīca : vairāk nekā 40 000 šķirkļu / Igauņu
valodas aģentūra ; projekta vadītājs Arvi Tavasts. - Tallinn :
Eesti Keele Sihtasutus ; Eesti Keele Instituut, 2015 (AS
Pakett). - Tallina : Igauņu valodas institūts ; Igauņu valodas
fonds, 2015. - 737, [7] lpp. - Šķirkļa struktūra: 11.-12. lpp. . Latviešu alfabēts: 12. lpp. - Jauna un līdz šim ietilpīgākā
latviešu-igauņu vārdnīca ietver vairāk nekā 40 000 šķirkļu.
Vārdnīcas materiāls veidots no mūsdienās izmantojamo
paralēltekstu kopuma, kas Igaunijā vispārīgo tulkojošo
vārdnīcu sastādīšanā ir inovatīva metode. Turklāt pamatvārdu
krājums bagātīgi papildināts ar dažādu nozaru terminiem,

ikdienā bieži lietojamiem sarunvalodas vārdiem un
žargonismiem, kā arī veselu virkni vietvārdu. - Lai gan
latviešu un igauņu valodas runātāji atrodas kaimiņos, jau
ilgāku laiku trūkst mūsdienīgas abas valodas apvienojošas
vārdnīcas. Šīs nepilnības izlabošanas nolūkos tapusi jaunā
latviešu-igauņu valodas vārdnīca, kuru sastādījusi Igauņu
valodas institūta darba grupa.
ISBN 9789984796276.
Latviešu valoda - Igauņu valoda - Vārdnīcas.
LITERATŪRZINĀTNE
Gunāra Priedes dzīve un darbi : kopoti raksti / sastādītāja un
821.174.0
priekšvārda autore Ieva Struka ; atbildīgā redaktore Liene
Soboļeva ; Valda Villeruša mākslinieciskais noformējums. Rīga : Jumava, [2015]. - 887, [1] lpp., [8] lpp. iel. : faks., il.,
portr. ; 25 cm. - G. Priede (1928-2000) ir pazīstamākais un
populārākais padomju laika latviešu dramaturgs, kura darbi
aizsāk jaunu posmu latviešu literatūrā, jo atspoguļo padomju
dzīves realitāti ar visu tās deformēto ideoloģiju. Laika posms
no 1969. līdz 1976. gadam nāk ar neticamu amplitūdu − tas
sākas ar aizliegtu un padomju varai neērtu dramaturgu, kurš
sacerējis lugu "Smaržo sēnes", kas klīst no rokas rokā
mašīnrakstā, bet vēl plašāk kā leģenda. Kopotu rakstu 3.
sējumā saglabāts hronoloģiskais princips, katru dzīves gadu
ievada hronika, kas parāda laikmetu, kādā dzīvojis G. Priede
un viņa laikabiedri. Tajā iekļauta korespondence,
dienasgrāmatas, lugas un recenzijas, kas tapušas laika posmā
no 1969. līdz 1976. gadam. - Personu rādītājs: 865.-882. lpp.
3. sējums. 1969-1976.
Saturā lugas: Otīlija un viņas bērnubērni. Ugunskurs
lejā pie stacijas. Vecrīgas lībieša portrets. Visi prieki vējā.
Pie Daugavas : kinoscenārijs. Zilā. Aivaru gaidot. Es jūs
piespiedīšu mīlēt Raini. Jāņi slimnīcā. Udmurtijas vijolīte.
Tētis un māmiņa jeb Niklāva Rimšas noslēpums. Vējlukturis
abažūrā. Autori: Līvija Akuratere, Ligita Bērziņa, Gunārs
Bībers, Lilija Dzene, Silvija Freinberga, Māris Grēviņš,
Spodris Klauverts, Ābrams Kļockins, Ņina Luce, Jolanta
Mackova, Silvija Radzobe, Ilze Šķipsna, Līga Ulberte.
ISBN 9789934117299.
Autori, latviešu. Latviešu drāma.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
Caune, Andris, 1937-. Rīgas klusais centrs pirms 100
908
gadiem : pilsētas ielas, celtnes un iedzīvotāji 20. gadsimta
sākuma atklātnēs / Andris Caune ; redaktore Ilze Antēna ;
māksliniece Ināra Jēgere. - Rīga : Latvijas vēstures institūta
apgāds, 2015. - 279 lpp. : il. ; 23 cm. - Grāmata ir autora
piektais darbs, kas pēc senajām Rīgas pastakartēm stāsta par
kāda atsevišķa Rīgads rajona vēsturi. Darbs aptver Rīgas
centrālo daļu ar Vecrīgu un parkiem, ietver informāciju arī
par Rīgas 700 gadu jubilejas un amatniecības izstādi 1901.
gadā, aplūko šī rajona mācību iestādes, rūpnīcas, viesnīcas,
koka celtnes.
ISBN 9789984824369.
Atklātnes - Latvija - Rīga.
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Kovaļenko, Maija, 1950-. Struteles pelēkie baroni :
Krišjāņa Barona dzimtā pagasta vēsture / teksts un foto:
Maija Kovaļenko ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ;
literārais redaktors Guntis Feldmanis ; priekšvārdu sarakstīja
Ligita Gintere ; Nataļjas Kugajevskas mākslinieciskais
noformējums. - Rīga : Jumava, [2015]. - 294, [1] lpp. : il.,
karte, portr. ; 21 cm. - (Dzimtas romāns). - Bibliogrāfija: 291.
lpp. - M. Kovaļenko darbs ir ieguvums visiem, kas apzinās
savas saknes, meklē atbildes dvēselei... savam mūžam.
Autore lasītājiem pavērusi Struteles ļaužu dzīvesstāstu durvis.
Pa dažām izdodas ieskatīties, bet citas paliek aizvērtas,
rosinot lasītājā vēlmi zināt visu stāstu, ļaujot vaļu ikvienam
no mums iztēloties, saprast un analizēt caur senču dzīves
ritējumu mūsu pašu mūsdienīgo laika skrējienu, kuru
dēvējam par dzīvi 21. gadsimtā... pavisam atšķirīgu un tomēr
tik līdzīgu Struteles pelēko baronu dzīvei...
ISBN 9789934117350.
Strutele (Jaunpils novads, Latvija) - Biogrāfijas. Strutele
(Jaunpils novads, Latvija) - Vēsture. Jaunpils pagasts
(Jaunpils novads, Latvija) - Biogrāfijas. Viesatu pagasts
(Jaunpils novads, Latvija) - Biogrāfijas. Irlavas pagasts
(Tukuma novads, Latvija) - Biogrāfijas.
Lapsa, Lato, 1969-. Razbainieku salas : [Dienvidjūru salas]
/ Lato Lapsa ; ar autora fotogrāfijām ; mākslinieks Jānis
Esītis ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas
grāmata, 2015. - 334, [1] lpp. : 38 lp. foto. - Šoreiz autora
ceļojuma galamērķis ir ierindas ceļotājam tikpat kā
nesasniedzamas salas pašā pasaules malā, turklāt to vēsture ir
ne mazāk ekstravaganta jo daudzos aspektos. Kā stāsta pats
autors: “Pitkērna sala ne tikai tūristu ceļvežos vien tiek saukta
par pasaules attālāko un nomaļāko vietu, tā ir sala nekurienes
vidū, uz kuru aizbēga pasaules visslavenākā kuģa dumpja
dalībnieku pēcteči, lai tur ar puskailām sievietēm dzīvotu, kā
pašiem tīk. Kārtīgi razbainieki viņi ir joprojām.
ISBN 9789984887937.
Ceļojumi - Dienvidjūra.
Pitkērna - Ceļojumu apraksti. Klusā okeāna salas Ceļojumu apraksti.

LATVIJAS VĒSTURE
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Bērziņš, Alfrēds, 1899-1977. Nepublicētas atmiņas : laiks,
kas negaist / Alfrēds Bērziņš ; Artas Ozolas-Jaunarājas vāka
mākslinieciskais noformējums ; zinātniskais redaktors,
priekšvārda, komentāru un personu radītāja autors Ēriks
Jēkabsons ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā
redaktore Inta Kārkliņa. - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (PNB
Print). - 239, [1] lpp., [8] lp. iel. : faks., il., portr. ; 21 cm. Personu rādītājs: 225.-239. lpp. - A. Bērziņš (1899-1977),
Kārļa Ulmaņa (1877-1942) valdības sabiedrisko lietu ministrs
un Latvijas valdības iekšlietu ministra biedrs, savā grāmatā
atceras Ulmaņa apvērsumu 15. maijā, paver priekškaru uz tā
laika politiskajām aizkulisēm un norisēm. A. Bērziņš no
1934. līdz 1940. gadam atradās notikumu epicentrā.
ISBN 9789934150777.

94(474.3)”1990/...

Politiķi - Latvija - Biogrāfijas. Valstsvīri - Latvija Biogrāfijas.
Latvija - Vēsture - Autoritatīvais režīms, 1934-1940.
Ģērmanis, Uldis, 1915-1997. Maiņu laika zīmes : Uldis
Ģērmanis, Didzis Liepiņš : sarakste 1990-1997 / Uldis
Ģērmanis ; Didzis Liepiņš, sastādījums ; māksliniece Dina
Ābele. - Rīga : Valters un Rapa, 2014. - 188, [1] lpp., [10] lp.
iel. : il. ; 23 cm. - Ulda Ģērmaņa vārds garu iepazīstināšanu
neprasa. Otrā pasaules kara beigās Zviedrijā nonākušais
publicists, kurš trimdas presē mēdza publicēties ar segvārdu
“Dr. Ulafs Jāņsons”, lasītājam Latvijā būs pazīstams, ja ne
citādi, tad vismaz ar ”Latviešu tautas piedzīvojumiem”.
Savukārt Didzis Liepiņš abu sarakstes laikā bija filoloģijas
students, LNNK dibinātāja Eduarda Berklava uzticības
persona, izteikti nacionāli noskaņots jaunietis, kurš kā tāds
iepazinās arī ar Uldi Ģērmani. 188 lappušu biezā grāmata ir
viņa, vēlākā ”Visu Latvijai” locekļa, sakārtota. Līdzās
vēstulēm lasāmas arī atsevišķas Ģērmaņa preses publikācijas.
- Personu rādītājs: 183.-[189.] lpp.
ISBN 9789984805825.
Vēsture, jauno laiku.
Latvija - Vēsture - 20 gs
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Abdullajevs, Čingizs. Vientuļo siržu nams :
[kriminālromāns] / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas
tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka
noformējums Normunds Tiltiņš. - Rīga : Juvetas, 2015. - 270,
[2] lpp. - (Kriminālnoslēpumu meistars). - Hospiss jeb
paliatīvās aprūpes stacionārs ir vieta, kur cilvēku ciešanas
sasniedz maksimālo koncentrāciju. Šeit katrs cīnās vienatnē.
Un vienatnē arī mirst. Mirst noteikti, neizbēgami, drīz. Tāpēc
drīzai nāvei lemtas pacientes slepkavība izskatās vēl jo vairāk
absurda, mežonīga, zaimojoša. Pie darba ķeras eksperts un
analītiķis Drongo. Drīz viņš jau ir uz pēdām slepkavam. Taču
nozieguma motīvi izrādās vienkārši šokējoši!.
ISBN 9789934817687.
Detektīvromāni, krievu.
Baiba, Alfreds. Mans karš : [atmiņas] / Alfreds Baiba. Jaunjelgava : Jaunjelgavas novada dome, 2012 (Dardedze
hologrāfija). - 107 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. - A. Baiba (19242009) atmiņās stāsta par Otrā pasaules kara gaitām Volhovā,
Vācijā un izsūtījumu netālu no Polārā loka. Pēc izsūtījuma
viņu reabilitē un iesauc Sarkanajā armijā. Tikai 1950. gada
pavasarī A. Baiba demobilizējas un uzsāk privāto dzīvi nodibina ģimeni, strādā vairākos amatos mežsaimniecībā,
aktīvi piedalās pašdarbībā, sagaida Atmodas laiku, nosvin
Zelta kāzu jubileju un ir kuplas dzimtas tēvs.
ISBN 9789984494999.
Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Atmiņas, latviešu.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Bērziņa, Ieva, 1938-. Ārsts dzīves skolā : [autobiogrāfisks
literārs vēstījums] / Ieva Bērziņa ; redaktore: Ilona Vītola. [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2015]. - 191 lpp. : portr. ;
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21 cm. - I. Bērziņa rediģē un raksta dažādus rakstus
pašvaldības avīzē "Tirzaskrasts" vienpadsmit gadu garumā un
raksta novada vēstures stāstus laikrakstā "Dzirkstele". Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
Saturs: Tikai cilvēki : 1. daļa Ceļa sākums, 2. daļa Ārsts
- tas skan ... Līdz pēdējam zobam! Vaļas laiks.
ISBN 9789984835891.
Latviešu romāni.
Binčija, Meiva. Nedēļa viesu namā : [romāns] / Meiva
Binčija ; no angļu val. tulk. Daina Grūbe ; Ilzes Isakas vāka
noformējums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 309, [1] lpp. Stounbridža ir maza pilsētiņa Rietumīrijā, kur visi cits citu
pazīst. Čikija Stāra, vīlusies mīļotajā vīrietī, pamet Ņujorku,
atgriežas mājās un ļaujas savas dzīves lielākajam
izaicinājumam – atjaunot māsu Šīdiju nolaisto namu. Viņa
vēlas to pārvērst par mājīgu un viesmīlīgu viesnīcu Atlantijas
okeāna vēju plosītajā piekrastē, kaut visi ir pārliecināti, ka
viņai tas neizdosies. Visai drīz Stounhausa – jaunā viesnīca
uz klints – ir gatava uzņemt iemītniekus. Lai gan satikušies
šajā šķietami skarbajā nomalē, pirmie Stounhausas viesi,
miera un viesmīlības apņemti, ātri vien rod sirdsmieru un
spēju paskatīties uz savām problēmām no malas. Varbūt
Stounhausa sniedz ne vien atpūtu un mierinājumu, bet spēj
piepildīt arī ikkatra kvēlākos sapņus. - Oriģ. nos.: A Week in
Winter.
ISBN 9789934051418.
Īru romāni.
Bodžaljans, Kriss. Tuksneša meitenes / Kriss Bodžaljans ;
no angļu val. tulk. Ilze Paegle-Mkrtčjana. - Rīga : Jumava,
2015. - 341, [1] lpp. - Pirmā pasaules kara gados, kad cīņās
par pasaules ekonomisko pārdali bija iejauktas Eiropas un arī
Āzijas valstis, viena no senākajām Kaukāza kultūrtautām armēņi - atradās citu zemju politisko interešu ceļā. Viņiem
1915. gadā bija jāpiedzīvo tie paši notikumi, ko Baltijas
tautām 1941. gadā atnesa padomju režīma īstenotās
deportācijas. Pazemota tauta, salauzti cilvēku likteņi,
izpostītas ģimenes, genocīda dēļ iznīcināta liela daļa nācijas
— tā ir attieksme pret kaimiņtautām, ar kādu lielvaras īsteno
savas egoistiskās ambīcijas. Armēņu tautas lielākās traģēdijas
— genocīda — simtās gadskārtas atcerē latviešu lasītājam
tiek piedāvāta armēņu rakstnieka Krisa Bodžaljana grāmatas
“Tuksneša meitenes” tulkojuma izdevums, kurā ikviens var
gūt pārliecību par individuālām traģēdijām un visas tautas
ciešanām, ko modernā 20. gadsimta sākumā politiskās un
etniskās neiecietības dēļ viena tauta spēj nodarīt otrai. Šādus
pāridarījumus tautas neaizmirst un to cirstās brūces nesadzīst
gadsimtiem ilgi. (Ojārs Spārītis, LZA akadēmiķis). - Oriģ.
nos.: The Sandcastle Girls.
ISBN 9789934117589.
Amerikāņu romāni. Armēņu masu slepkavības, 19151923 - Daiļliteratūra.
Armēnija.
Bolouri, Džoena. Nerātnais saraksts : [romāns] / Džoena
Bolouri ; no angļu val. tulkojusi Agija Krasta ; [red. Ilze
Antēna ; māksl. Gundega Kalendra]. - Rīga : White Book,
[2015]. - 359, [1] lpp. - Viens gads. Viena vientuļa sieviete.
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Desmit ļoti nerātni izaicinājumi. Ir pagājis jau gads, kopš
Fēbe Hendersone pieķēra savu draugu gultā ar citu sievieti,
un nav palīdzējuši ne vairākkārtīgi mēģinājumi to noskalot ar
vīnu, ne nebeidzama attiecību analīze kopā ar labāko
draudzeni Lūsiju. Sagaidot Jauno gadu, Fēbei prātā ienāk
gluži cita veida risinājums – nerātnais saraksts jeb desmit
lietas, ko viņa allaž gribējusi izdarīt gultā, bet kuras vēl nav
radusies izdevība (vai drosme!) izmēģināt. Obligāti līdz mūža
galam izdarāmo lietu saraksts dzīvei zem segas. Gads, kas
pavadāms ar baudu un bez saistībām. Teiksiet – vienkārši?
Ņemiet vērā, ka stāsta iesaistās apnicīgi darbabiedri, draugi ar
priekšrocībām, rotaļas brīvā dabā un varbūt, iespējams,
patiesa mīlestība, un sapratīsiet, ka Fēbei priekšā ir visai grūts
uzdevums. - Oriģ. nos.: The List.
ISBN 9789934516290.
Angļu romāni.
Čeisa, Ella Mārča. Troņa cena : Māsu Greju liktenis :
romāns / Ella Mārča Čeisa ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga
; vāka dizains : Arturs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2015
(Jelgava : SiA "Jelgavas Tipogrāfija"). - 443, [2] lpp. - Karaļa
Henrija VIII valdīšanas laikā pieļautie varas paņēmieni ir
leģendāri vēl mūsdienās. Pēc tam, kad sešpadsmit gadīgā
Džeina Greja pavada Anglijas tronī deviņas dienas, trīs māsu
dzīve tiek ierauta Tjūdoru galma izdzīvošanas spēlēs uz
visiem laikiem. - Oriģ. nos.: Three Maids for a Crown : A
Novel of the Grey Sisters.
ISBN 9789984357850.
Vēsturiskā proza, angļu.
Lielbritānija - Vēsture - Daiļliteratūra.
Deivisa, Anna. Kaisles atspulgi : romāns / Anna Deivisa ;
[no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains
Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze]. - Rīga : Kontinents,
2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 416 lpp. ; 21 cm. - Džeza
laikmeta mīlasstāsts. Drāma, kas aizsākusies vēl pirms Pirmā
pasaules kara. Divdesmito gadu Londonā dzīve mutuļo dienās čakli klab rakstāmmašīnu taustiņi, naktīs puto
šampanietis. Tas ir laiks, kad pasaule pamazām atgūstas pēc
Pirmā pasaules kara. Londona, 1927. gads. Greisa Rezerforda
dienā strādā reklāmas aģentūrā, bet naktī apmeklē klubus.
Greisa ir dzimusi žurnāliste - viņa apbur lasītājus, aprakstot
savus nakts piedzīvojumus avīzes slejā, parakstīdamās ar
pseidonīmu Dimante.Greisas dzīve apmet kūleni, kad
Londonā ierodas divi amerikāņi. - Oriģ. nos.: The Jewel Box.
ISBN 9789984357843.
Angļu romāni.
Džeimsa, Erika. Atmiņu ezers : [romāns] / Erika Džeimsa ;
no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains
Dairis Hofmanis ; redaktore Inguna Jundze. - Rīga :
Kontinents, 2015. - 480 lpp. - Visu Florianas dzīvi maina
kāds ielūgums uz kāzām...Jau doma par to, ka nāksies
piedzīvot brīdi, kad viņas dzīves lielā mīlestība apprecēs citu
sievieti, Florianu dzen izmisumā. Kamēr Floriana apsver
savas iespējas pavadīt atlikušo dzīvi, sērojot par garām
palaisto izdevību, viņu notriec auto...Nekas vairs nebūs tā kā
iepriekš. - Oriģ. nos.: Summer at the lake.
ISBN 9789984357836.

Angļu romāni.
L 821.174-94

Amer 821.111(73)-3

Som 821.511.11-3

Gabris, Roberts, 1903-2000. Latvju puika / Roberts Gabris
; sastādījums un pēcvārds Ausma Līdumniece; atbildīgā
redaktore Santa Jirgensone. - Rīga : Jumava, 2015. - 213, [3]
lpp. : il. - Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieka R. Gabra (19032000) atmiņu stāsts bija uzrakstīts 1939. gadā ar nosaukumu
"Circeņu Jurkas piedzīvojumi" un glabājās ilgus gadus pie
meitas Ausmas Līdumnieces. Pagājis vairāk nekā 70 gadu,
kad beidzot to var publicēt. Latvju virsnieka skaudrās
jaunības atmiņu vēstījums noderēs kā vēsturiska liecība
nākamajām paaudzēm.
ISBN 9789934117442.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Pirmais pasaules karš,
1914-1918 - Atmiņas, latviešu. Otrais pasaules karš, 19391945 - Atmiņas, latviešu.
Grīns, Džons. Papīra pilsētas : romāns / Džons Grīns ; no
angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Anda
Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (A/s "Poligrāfists").
- 320 lpp. - Kventins Džeikobsens visu savu dzīvi ir iztālēm
mīlējis žilbinošo piedzīvojumu meklētāju Margo Rotu
Špīgelmani. Tāpēc, kad meitene kādu nakti aicina viņu doties
tai līdzi atjautīgā atriebības kampaņā, Kventins piekrīt.
Aizraujošā nakts beidzas, pienāk rīts. Ieradies skolā, Kventins
atklāj, ka Margo ir pazudusi. Vai viņa ir dzīva? Kur viņa ir?
Drīz vien Kventins atklāj, ka Margo ir viņam atstājusi
norādes, kas puisi mudina uzsākt neparastus un varbūt pat
bīstamus meklējumus. Jo tuvāk patiesībai viņš nonāk, jo
skaidrāk saprot, ka īsto Margo līdz šim nemaz nav pazinis... 7.-9.kl. - Oriģ. nos.: Paper Towns. - Grāmatu "Mūsu
zvaigžņu vaina" un "Meklējot Aļasku" autors.
ISBN 9789934049989.
Jaunatnes proza, amerikāņu.
Jalonens Olli. 14 mezgli līdz Griničai / Olli Jalonens ; no
somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; [redaktors Arturs
Hansons ; Zigmunda Lapsas dizains]. - Rīga : Mansards,
©2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 435, [2] lpp. ; 20 cm. Grāmata ir daudzbalsīgs darbs, kam pamatā četru cilvēku
komandas ceļojums apkārt pasaulei no Griničas līdz Griničai
pa sākummeridiānu. Komanda, kuras sastāvā ir britu pāris
Aila un Greiems un somu brāļi Petrs un Kari, piedalās
savādās sacensībās, ko par godu astronoma un ģeofiziķa
Edmonda Haleja 350. gadadienai rīko Edmond Halley
Memorial Society. Varoņi iet, burā, lido ar aerostatu, redz un
rāda lasītājam gabaliņus no pasaules. Taču šis pasaules
apceļojums ir tikai skelets, toties vēstījuma nervi un asinsvadi
sazarodamies ietiecas daudzos cilvēku individuālās un
kolektīvās eksistences nostūros – tumšos, nepatīkamos,
neizskaidrojamos, globālos un skumdinošos. Romāns, ko
varētu pieskaitīt pie antiutopijas žanra, ir arī par
manipulēšanu ar patiesību neatkarīgi no faktiem; par
rakstīšanu, kas ir vēlāka gudrība, tātad falsifikācija; un par to,
ka galu galā par otru cilvēku droši zināms nav itin nekas. Oriģ. nos.: 14 Solmua Greenwichiin.
ISBN 9789934120893.
Somu romāni
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Kaplinskis, Jāns. Balts papīrs un laiks : [dzeja] / Jaan
Kaplinski (Jāns Kaplinskis) ; no igauņu valodas atdzejojis,
sakārtojis un priekšvārdu sarakstījis Guntars Godiņš ;
Zigmunda Lapsas grāmatas dizains. - Rīga : Mansards, 2014
(Jelgavas tipogrāfija). - 389, [1] lpp. ; 19 cm. - Jāns
Kaplinskis sen vairs nav tikai igauņu dzejnieks, rakstnieks,
tulkotājs un publicists, jo viņa dzejoļi, romāni, stāsti, esejas
un raksti ir labi pazīstami visā Eiropā. Katru gadu viņa darbi
tiek izdoti kādā no pasaules valodām. Vairākas Jāna
Kaplinska dzejas un prozas grāmatas ir iznākušas arī Latvijā.
Viņš ir saņēmis gan Igaunijas, gan citu valstu prestižākās
literārās balvas, bijis izvirzīts Nobela prēmijai. Atdzejotājs
Guntars Godiņš šo apjomīgo izlasi ir sastādījis, izvēloties
dzejoļus gandrīz no visām igauņu valodā iznākušajām Jāna
Kaplinska dzejas grāmatām, tādējādi ļaujot lasītājam sekot
dzejnieka attīstības, pārmaiņu un meklējumu ceļam.
ISBN 9789934120923.
Igauņu dzeja.
Murakami, Haruki. Par ko es runāju, runādams par
skriešanu : romāns / Haruki Murakami ; no japāņu valodas
tulkojusi Ingūna Beķere ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2015 (A/s "Poligrāfists"). - 173, [3] lpp. Atmiņu vēstījums par apsēstību ar skriešanu un rakstīšanu,
kas piesātināts ar spilgtiem aprakstiem un atklāsmēm, tostarp
stāstu par to, kā Murakami izlēma kļūt par rakstnieku. - Oriģ.
nos.: Hashiru koto ni tsuite kataru toki ni boku no kataru
koto. - "Haruki Murakami labākie jaunie kulta romāni." -- uz
pirmā vāka.
ISBN 9789934052347.
Japāņu romāni.
Ogriņš, Andris, 1975-. Plaukstu šķērsielas : [dzeja] / Andris
Ogriņš ; red. Ingmāra Balode ; māksl. K. Butlers. - Rīga :
Mansards, 2015. - 92, [1] lpp. - Autora sastapšanās ar lasītāju
„Plaukstu šķērsielā” ir tieša un spilgta. Lasītājs tuvplānā
ierauga, virzības, ielas un vārdus, ko ar saviem poētikas
paņēmieniem dzejnieka radītā kartē iezīmē laiks. Var
salīdzināt šīs līnijas ar savu rokrakstu, ar savu pieredzi un
saviem nomoda un sapņa, ķermeņa un gara pieredzējumiem.
„Šī grāmata ir tāda kā atkāpšanās jeb nogriešanās no fatālā, it
kā no galvenās ielas uz šķērsieliņu, meklējot tur iespējamās,
mirklīgās patiesības. Mazajā saskatīt un izpētīt lielo un
mūžīgo.” /Andris Ogriņš.
ISBN 9789934120985.
Latviešu dzeja.
Oksanena, Sofi. Kad pazuda dūjas : [vēsturisks romāns] /
Sofi Oksanena ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ;
redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015
(Poligrāfists). - 319, [1] lpp. ; 23 cm. - Romāna darbība
risinās Igaunijā dažādos laikposmos – Otrā pasaules kara
gados, kā arī 20. gadsimta 60. gados. Tā galvenie varoņi –
taisnprātīgais brīvības cīnītājs Rolands, viņa bezprincipu
brālēns Edgars un brālēna biklā sieva Judīte – sastopas un
šķiras, lai atkal satiktos, vienlaikus būvēdami savas un
sagraudami citu dzīves. Atklāsmes, kas paveras lasītājam,
lielākoties ir skaudras, bet rakstnieces meistarība, izspēlējot
trijotnes savstarpēji vītās intrigas un to iznākumu, –
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satriecoša. Sofi Oksanenas rakstītais atklāj mazā cilvēka
sarežģītos dzīves līkločus, cenšoties kara un pēc tam –
okupācijas apstākļos saglabāt vismaz kailo dzīvību, pamazām
un pa vienam vien atmetot ideālus, sapņus un cerības... Oriģ. nos.: Kun Kyyhkyset Katosivat.
ISBN 9789934052996.
Somu romāni.
Ostina, Džeina. Lēdija Sūzana : [romāni] / Džeina Ostina ;
no angļu val. tulk. Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes
mākslinieciskā izveide. - Rīga : Apgāds "Daugava", [2015]
(SiA "Drukātava"). - 204, [3] lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). Oriģ. nos.: The Watsons. Sanditon. Lady Susan. - Uz vāka un
atloka izmantoti mākslinieka Edmund Blair Leighton (18521922) darbi.
Saturs : Votsoni ; Senditona ; Lēdija Sūzana.
ISBN 9789984410937.
Angļu romāni.
Ouržednīks, Patriks. Europeana : īsa divdesmitā gadsimta
vēsture / Patriks Ouržednīks ; Zitas Začas tulkojums latviešu
valodā ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Ieva
Kalniņa ; mākslinieks Aleksandrs Busse. - Rīga : Pētergailis,
2015 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 134, [2] lpp. - Kas ir
patiesība? Vai vēstures vēsturiskā patiesība? Vai teksta
literārā patiesība? Vai utopijas patiesība? Vai atmiņas
patiesība? Šo jautājumu risinājumus Ouržednīks mums
nesniedz vai, pareizāk sakot, nepiespiesti piedāvā tos tik
daudz - kā nocenotu preču izpārdošanā pie 20.gadsimta
krāmu tirgotājiem. Grāmata "Europeana" ir tulkota vairāk
nekā 25 pasaules valodās. - Oriģ. nos.: Europeana. Stručne
dejiny dvacateho veku.
ISBN 9789984334004.
Čehu esejas. Pasaules vēsture - Literatūra.
Pankola, Katrīna. Muchachas : Vējš vēl uzburs pavasari /
Katrīna Pankola ; no franču val. tulk. Dina Kārkliņa ; Artūra
Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2015. - 525, [3] lpp.
- (Jaunā franču līnija). - Romānā varoņu dzīve turpina
mutuļot – Hortenze atrodas pussoli no galvu reibinoša
karjeras lidojuma, Gerijs turpina tvert mūziku ikdienas
sīkumos un nespēj izvēlēties starp divām dievietēm – ugunīgi
skaisto un maigi valdzinošo, Senšalānas iedzīvotāji pamazām
atmostas no drūmajiem laikiem un sāk pretoties Reja Valenti
visatļautībai. Stella un Žozefīne satiekas Eifeļa torņa pakājē,
lai… kļūtu par māsām? Ikvienam šīs grāmatas varonim ir
nepieciešama drosme, lai dzīves krustcelēs pieņemtu pareizo
lēmumu. Esamības sāpes izturēt palīdz cerība, ka pēc tumsas
nāks gaisma, pēc asarām nāks prieks, pēc vientulības nāks
mīlestība. Ticība tam, ka vējš vēl uzburs pavasari. - Oriģ.
nos.: Muchachas.
ISBN 9789984357867.
Franču romāni.
Par mums = За нас / Kārlis Vērdiņš, Māris Salējs, Marts
Pujāts, Pēteris Draguns ; [Aleksandrs Zapoļs : atdzejojumi
krievu valodā]. - Rīga : Orbita, 2009 (Jelgavas tipogrāfija). 125, [3] lpp. ; 21 cm. - Teksts paralēli latv. un krievu valodā.
- Abpusēji lasāms izdevums.
ISBN 9789984970295.
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Princis, Jānis, (seniors), 1796-1868. Jūrnieku svētās
dziesmas un lūgšanas / Jānis Princis (seniors), Jānis Princis
(juniors) ; redaktors un priekšvārda autors: Valts Ernštreits ;
valodas redaktore: Gundega Blumberga ; māksliniece Zane
Ernštreite ; Tenu Karmas ievadraksts. - Ventspils : Ventspils
lībiešu apvienība "Rānda", 2014 (Dardedze hologrāfija). 101 lpp. : il., faks., portr. ; 20 cm. - Lībiešu dzejnieka Jāņa
Prinča dzejas grāmata ir otrais senākais latviešu
oriģinālliteratūras darbs mūsu literatūras vēsturē. Pirms
vairāk nekā 170 gadiem lībiešu zvejnieks un baznīcas ķesteris
Jānis Princis vecākais devis solījumu Dievam rakstīt
dziesmas, ja tas izglabs viņu vētrā. Pirmo reizi grāmatu
izdeva Jelgavā. Grāmatā publicētas 25 dziesmas un 10
lūgšanas. Tas bija pirmais mēģinājums latviešu valodā
apdzejot jūru pateicībā par brīnumaino izglābšanos no
noslīkšanas. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . Izdevumā iekļauta faksimila "Juhrneeku swehtas dseesmas un
luhgschanas" (1845) reprodukcija vecajā ortogrāfijā un
pārlikums mūsdienu ortogrāfijā.
ISBN 9789934142680.
Reliģiskā dzeja, latviešu. Reliģiskā dzeja, latviešu Faksimili. Reliģiskās himnas un dziesmas, latviešu - Teksti.
Jūrnieki - Latvija - Himnas un dziesmas. Jūrnieki - Latvija Lūgšanas un lūgšanās. Zvejnieki - Latvija - Lūgšanas un
lūgšanās. Lībieši.
Rimminens, Miko. Sarkanā degundiena : stāsts / Miko
Rimminens ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ;
Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. Rīga : Jumava, 2015. - 246, [2] lpp. - Mēdz teikt, ka
vientulībai ir dažādas sejas. Dažādos dzīves posmos ar to
sastopas katrs. Vientulība var piemeklēt arī tad, ja iekšējais
monolgs kļuvis vieglāks par sarunu ar savu dēlu. Daži
vientulības dēļ grimst eksistenciālās pārdomās, bet Irma
enerģiski dodas dzīvē. Un tas nekas, ka vairākas reizes dienā
dzird sev adresētu jautājumu ”Vai ar jums viss kārtībā?!”. Oriģ. nos.: Nenäpäivä. - Somijas balvas "Finlandia Prize"
ieguvējs.
ISBN 9789934117374.
Stāsti, somu.
Svonsons, Pīters. Līdz nāve mūs šķirs : [trilleris] / Pīters
Svonsons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka
dizains Dairis Hofmanis ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga :
Kontinents, 2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 400 lpp. Divi svešinieki - vīrietis un sieviete - nejauši sastopas lidostas
bārā. Nosprieduši, ka satiekas pirmo un pēdējo reizi dzīvē,
viņi atklāj viens otram vairāk, nekā jebkad uzdrīkstētos. Viņš
tikko uzzinājis, ka sieva viņu krāpj. Viņa piedāvā risinājumu.
Ideja ir aizraujoša, tāpēc abi sarunā nākamo tikšanos... - Oriģ.
nos.: The Kind Worth Killing.
ISBN 9789984357904.
Detektīvromāni, amerikāņu.
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Šmite, Linda. Āmurbrālis, akmens cietais : mezglā sietas
dvēseles : biogrāfisks romāns miniatūrās, tēlojumos,
redzējumos / Linda Šmite ; Nataļjas Kugajevskas vāka
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene
Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2015. - 289, [4] lpp. : il. ; 20 cm. (Dzimtas romāns). - Bibliogrāfija: 289.-[291.] lpp. - Ciets kā
granīts ir cilvēka mūžs. Grāmata par tēlnieks Voldemāru
Jākobsonu, kurš ar savu ceļu mākslā un jaunās paaudzes
audzināšanā ir atstājis nezūdošas gaismas pēdas.
ISBN 9789934117435.
Biogrāfiskā proza, latviešu. Tēlnieki - Latvija Biogrāfijas.
Zeltkalis, Helmūts. Mīlestība un hibrīdkarš : romāns /
Helmūts Zeltkalis ; māksl. Taiga Kalvišķe. - Rīga : Autora
izdevums, 2015. - 432 lpp. - Romāns ir ar iztēles palīdzību
veidots darbs, kas atklāj vairākus dabas un vēstures
noslēpumus, kā arī pauž to, kā būtu varējuši risināties
notikumi, ja 1941. gadā Staļins būtu paspējis uzbrukt
hitleriskajai Vācijai pirmais... Nozīmīga vieta iedalīta
mīlestībai, romantikai un cilvēku savstarpējo attiecību
noslēpumiem. Grāmatā atklāti vairāki maģijas,
parapsiholoģijas, dziedniecības un garīgās pilnveides
noslēpumi.
ISBN 9789984972961.
Latviešu romāni
Zīle, Monika, 1941-. Dullā dzeguze : [romāns] / Monika
Zīle ; Amandas Balodes ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze,
2015. - 237.lpp. : il. - (Lata romāns ; 5 (191). - Ir taisnība: ja
kaut kas draud plīst, nereti tas notiek visnepiemērotākajā
brīdī. Saņēmusi darba uzteikumu, žurnāliste Dace Ketlere
secina, ka būtībā izirusi arī laulība. Nevēlēdamās piedzīvot
sāpīgās šķiršanās blaknes, viņa pamet Rīgu un ievācas no
krustmātes mantotā mazpilsētas īpašumā, kura saimniecības
ēkas bēniņos mitinās noslēpumains svešinieks. Dace
nenojauš, ka jau pavisam drīz dramatiski savīsies viņas, šī
vīrieša, Saeimas deputātes Šarlotes Vīndedzes, pensionētās
konditores Mirdzas Līdumas un vairāku citu gaitas un ka
sāncenses mātei gandrīz izdosies velnišķais nodoms….
ISBN 9789934150692.
Latviešu romāni
Zevina, Gabriela. Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi : romāns /
Gabriela Zevina ; literārā redaktore Dzintra Auziņa ; Santas
Liģeres tulkojums latviešu valodā. - [Rīga] : BaibaBooks,
2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 243 lpp. ; 21 cm. - Eidžeja
Fikrija dzīve nebūt nav izvērtusies, kā viņš tika cerējis. Ir
nomirusi viņa sieva, viņa grāmatu veikals ir uz izputēšanas
robežas un tagad arī vienīgais viņa vērtīgais īpašums, reta Po
dzejoļu izlase, ir nozagts. Lēni, bet nenovēršami viņš
atsvešinās no Alises salas iedzīvotājiem. Pat grāmatas viņa
veikalā Eidžejam vairs nešķiet baudāmas – viņš tajās saskata
vien pārāk strauji mainīgās pasaules vēstnešus. Bet tad
grāmatu veikalā parādās kāds mistisks sūtījums, kas sniedz
Eidžejam Fikrijam iespēju mainīt savu dzīvi un paskatīties uz
visu no jauna skatupunkta. Salinieki ātri vien pamana
pārmaiņas Eidžeja dzīvē, īgno grāmatnieku ieraugot citā
gaismā. Drīz vien grāmatas un to sniegtās dzīves mācības
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atkal kļūst par Eidžeja pasaules dzinējspēku, bet viņa dzīve
sagriežas Eidžejam neparedzētā virzienā. Aizraujošs stāsts
par pārmaiņām un otro iespēju dzīvē – neatvairāms
apstiprinājums, kāpēc mēs lasām un kāpēc mēs mīlam. Oriģ. nos.: Storied Life of A.J. Fikry.
ISBN 9789934844195.
Amerikāņu romāni
Žuravska, Dzintra, 1939-. Rampas viņā pusē :
improvizācijas par teātra tēmu / Dzintra Žuravska ; vāka
dizains, makets Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild
Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, 2015. - 222, [1] lpp. Improvizācija par teātra tēmu, par dzīvi teātra aizkulisēs.
ISBN 9789984894508.
Latviešu romāni.
Егорова, Татьяна. Андрей Миронов и Я : романисповедь / Татьяна Егорова. - Издание шестое,
исправленное и дополненное. - Москва : Эксмо, 2015. 618 с. : ил., фотогр. - (Подарочные издания. Т. Егорова.).
- Это откровенный роман о любви, о времени, о театре. О
любви страстной, романтической и выстраданной.
Татьяна Егорова выразительно передала атмосферу
театра с его бесконечными интригами, фальшивыми
улыбками, завистью, борьбой за лучшие роли и место
под софитами. В этой книге вы встретитесь с личностями
яркими и неординарнимы, которых судьба ставила в
сложные, порой неоднозначные ситуации. - 16+. - К 75летию Андрея Миронова.
ISBN 9785699780297.
Aktieri - Krievija. Teātris - Krievija.
Иванов, Алексей, (Викторович), 1969-. Ненастье :
[роман] / Алексей Иванов ; редакция Елены Шубиной. Москва : АСТ, 2015. - 640 с. - 2008 год. Простой
водитель, бывший солдат Афганской войны, в одиночку
устраивает дерзкое ограбление спецфургона, который
перевозит деньги большого торгового центра. Так в
миллионном, но захолустном городе Батуеве завершается
долгая история могучего и деятельного союза ветеранов
Афганистана. Но роман не про деньги и не про криминал,
а про ненастье в душе. Про отчаянные поиски причины,
по которой человек должен доверять человеку в мире,
где торжествуют только хищники, - но без доверия жить
невозможно. - 18+. - Книга содержит нецензурную брань.
ISBN 9785170899234.
Krievu romāni.
Маринина, Александра(Александра Борисовна), 1957. Казнь без злого умысла : [роман] / Александра
Маринина. - Москва : Эксмо, 2015. - 480 с. - (Больше чем
детектив). - Анастасия Каменская и ее бывший коллега
Юрий Коротков приехали в далекий сибирский город
Вербицк. Настин брат собирается построить здесь
дорогой пансионат и попросил их найти подходящее
место. Однако властям Вербицка не до московских
инвесторов. В самый разгар предвыборной гонки по
городу прокатилась волна таинственных убийств
экологов. Люди во всем винят чиновников. Уж больно
рьяно мэр и его друзья отстаивают звероферму,

K 821.161.1-3

821.161.2-3

K 821.161.1-94

притаившуюся в глухом таежном лесу. А ведь говорят,
что именно она – ферма – вредит местной экологии.
Разумеется, это дело увлекло Каменскую намного
сильнее, чем поиски какого-то там участка…. - 16+.
ISBN 9785699797899.
Krievu romāni.
Нестерова, Наталья. Жребий праведных грешниц :
[трилогия] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2015. 320 c. - Сибирь, двадцатые годы самого противоречивого
века российской истории. С одной стороны - сельсовет,
советская власть. С другой - общество, строго
соблюдающее устои отцов и дедов. Большая семья
Анфисы под стать безумному духу времени - хозяйке
важны достаток и статус, чтобы дом полная чаша, всем
на зависть, а любимый сын - представитель власти, у
него другие ценности.
1. Сибиряки.
ISBN 9785170888726.
Krievu romāni.
Петрова, Юлия. Брак по-австрийски : [роман] / Юлия
Петрова. - Москва : АСТ, 2015. - 320 с. - (Исповедь
эмигрантки). - Выйти замуж за иностранца - мечта
многих девушек. И главной героини Маши тоже - она
обращается в брачное агенство, и ей везет. Вот он,
идеальный мужчина, богатый, уверенный в себе,
свободный. В такого просто невозможно не влюбиться. И
только став его женой, Маша осознает, что сказка
закончилась. - 16+.
ISBN 9785170890897.
Ukraiņu romāni
Радзинский, Эдвард. Моя театральная жизнь / Эдвард
Радзинский. - Москва : АСТ, 2007. - 368 с., ил.
ISBN 9785170473885.
Teātris - Krievija - Vēsture. Autobiogrāfiskā proza,
krievu.

