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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
FILOSOFIJA
101

ĒTIKA. MORĀLE
177

Buceniece, Ella, 1949-. Pauls Dāle: Dievs un "filozofa lieta"
: monogrāfija / Ella Buceniece ; literārā redaktore Arta Jāne ;
P. Dāles bibliogrāfiju sastādīja Dagnija Ivbule ; vāka dizains:
Māris Kūlis ; fotogrāfijas: Velga Vēvere. - Rīga : LU
Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013 (Augšlīgatne :
Lanateks tipogrāfija). - 334, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 19 cm.
- (Filosofiskā bibliotēka). - Bibliogrāfija: 225.-[322.] lpp. un
zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 325.-[328.] lpp. - E.
Buceniece monogrāfijā centusies sasaistīt profesora P. Dāles
(1889-1968) daudzveidīgās darbības jomas, lai parādītu, ka
P. Dālem ir izdevies likt pamatus viņa proponētajam
"enerģētiskā ideālisma" konceptam, kurā savijas tik pretēju
jomu - kā eksperimentālā psiholoģija un reliģiskā pieredze atziņas. Vairākas filozofa pieejas un atziņas ir guvušas
apstiprinājumu arī mūsdienu filozofijā. - Kopsavilkums angļu
valodā.
ISBN 9789934506123.
Filozofi - Latvija - Biogrāfijas. Filozofija, latviešu - 20
gs.
Disputed Moral Issues : a reader / [edited by] Mark
Timmons. - 2nd edition. - New York : Oxford University
Press, 2011. - xvi, 680 lpp. - Ietver bibliogrāfiskās atsauces.
ISBN 9780195388725 (pbk).

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
271

Latvijas vecticībnieki: identitātes saglabāšanas vēsturiskā
pieredze : rakstu krājums = Латвийские староверы:
исторический опыт сохранения идентичности : сборник
статей / sastādītāji: Illarions Ivanovs, Nadežda Pazuhina,
Inese Runce ; zinātniskais redaktors: Aleksandrs Gavriļins ;
atbildīgā redaktore Nadežda Pazuhina ; latviešu tekstu
redaktore Arta Jāne ; vāka dizains: Viktorija Matisone ;
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts,
Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudze, Latvijas
Vecticībnieku biedrība. - Rīga : LU Filozofijas un
socioloģijas institūts, 2014. - 335, [1] lpp. : il., ģīm., faks.,
kartes ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts
latviešu un krievu valodā, kopsavilkumi krievu un latviešu

valodā, papildu titullapa krievu valodā. - Valsts pētījumu
programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture,
kultūra, cilvēkdrošība)" projekts "Nacionālā un eiropeiskā
identitāte".
Saturs: I. Rīgas vecticībnieki: etnokonfesionālā
identitāte vēsturiskajā perspektīvā: Роль и значение
Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины в
истории староверия / Григорий Поташенко. Охранная
зона Свято-Успенского храма Рижской Гребенщиковской
общины / Людмила Клешнина. Памятники
канонического права в традиции староверов Поморья и
Гребенщиковской общины / Елена Белякова.
Собеседования синодальных миссионеров с рижскими
староверами в 1889-1890 гг. / Александр Гаврилин. Rīgas
vecticībnieku ikonu glezniecības darbnīca 20. gadsimtā /
Viktorija Aleksandrova. Labdarība vecticībnieku kultūrā:
Rīgas Grebenščikova draudzes pieredze 1920.-1930. gados /
Nadežda Pazuhina. Rīgas Grebenščikova draudzes nabadzīgo
bērnu audzināšanas biedrības bērnudārza vēsture / Vineta
Jonīte. Рижские староверы в понимании новой власти:
1940.-1941., 1944 гг. / Евгения Назарова. Связи
староверов из Речи Посполитой и Восточной Пруссии с
рижскими. староверами / Зоя Ярошевич-Переславцев.
Системные факторы воспроизводства старообрядческих
общин: Гребенщиковская община в контексте историкокультурных сравнений / Ирина Трушкова. II.
Vecticībnieku etnokonfesinālās identitātes biogrāfiskā
dimensija: "В законе Господнем поучался день и ночь...".
К 135-летию со дня рождения М. А. Власова / Василий
Барановский. Даниил Давыдович Михайлов. К 125-летию
со дня рождения / Иоанн Жилко. Игнатий Владимирович
Дорофеев: страницы биографии / Илларион Иванов.
Наставники Рижской Гребенщиковской общины в
период "хрущевских гонений" / Кристина Новикова.
Иван Никифорович Заволоко и выговская культура /
Елена Юхименко. Переписка И. Н. Заволоко с
Семинарием им. Н. П. Кондакова (на материале
пражских архивов) / Михал Ржоутил. Круг чтения И. Н.
Заволоко: к вопросу о составе личной библиотеки /
Анатолий Ракитянский. Врач и христианин И. М.
Рошонок: пример жизненного пути латвийского
старовера в XX веке. Максим Пашинин. III. Vecticības
vēstures un garīgā mantojuma pētījumi: etnokonfesionālās
identitātes tapšanas jautājumi: Старообрядческие духовные
центры русско-польского пограничья в XVII-XX вв. /
Кирилл Кожурин. Valsts attieksme pret vecticībnieku
draudzēm Latvijā (1918-1940) / Inese Runce. Архивный
фонд Совета по делам религиозных культов при СМ
СССР (1944-1965) как источник изучения политики
советского государства в отношении старообрядческих
общин и других религиозных объединений / Михаил
Одинцов. О попытке создания организационной
структуры у старообрядцев-беспоповцев Прибалтики в
1940-е гг. / Надежда Белякова. Latvijas vecticībnieku skaita
un ģeogrāfiskā izvietojuma novērtējums / Juris Paiders.
Vecticībnieku lūgšanu namu arhitektūra Austrumlatvijas

272

pilsētās: periodizācijas jautājumi / Guna Ševkina.
Кульиурно-историческое наследие староверов Латгалии:
староверские кладбища / Валерий Плотников. К истории
Саманской моленной. Владимир Никонов. Образ
староверов в латвийской прессе 1920-30-х годов / Майя
Гризане. Прибалтийские староверы в эстонской прессе /
Галина Пономарева. Между "заветами отцов" и новой
жизнью (старообрядчество в романе П. Д. Боборыкина
"Обмирщение") / Аркадий Неминущий.
ISBN 9789934506178.
Vecticībnieki - Latvija - Vēsture.
Jānis Pāvils, II, pāvests, 1920-2005. Atmiņa un identitāte /
Jānis Pāvils II ; no poļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ;
redaktore Astra Feldmane ; zinātniskā konsultante Žanete
Narkēviča ; priekšvārda, 7.-14. lpp., autors Zbigņevs
Stankevičs ; pēcvārda, 163.-[174.] lpp., autore Maija Kūle ;
māksliniece Laura Feldberga ; vāka fotogrāfijas autors
Imants Prēdelis. - Rīga : KALA Raksti, 2014. - 173, [2] lpp. ;
22 cm. - (Mieram tuvu grāmata). - Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. - Grāmatā sniegtās pāvesta atbildes uz jautājumiem
ir izcils filosofisks meistardarbs, kura pamatā ir kristīgā
teoloģija un kurā atklātas pamatnostādnes attiecībā uz cilvēka
iedabu, labo un ļauno, morāli, brīvību, tikumiem, grēku un
pestīšanu. - "Atmiņa un identitāte" ir Jāņa Pāvila II pēdējā
grāmata, viņa garīgais testaments. Grāmata latviešu valodā
tiek izdota saistībā ar pāvesta kanonizāciju (Romā 2014. gada
27. aprīlī).
Saturā: Ļaunumam noliktā robeža. Brīvība un atbildība.
Domājot par tēvzemi... (Tēvzeme - tauta - valsts). Domājot
par Eiropu... (Polija - Eiropa - Baznīca). Demokrātija:
iespējas un risks.
ISBN 9789984871219.
Pāvesti - Intervijas. Kristietība un politika - Eiropa Vēsture - 20 gs. Reliģija un politika - Eiropa. Reliģija un
pilsoniskā sabiedrība - Eiropa. Identitāte (filozofisks
jēdziens). Labais un ļaunais - Reliģiskie aspekti - Kristietība.
Evaņģelizācija.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SABIEDRISKO ZINATŅU METODES
303
Henderson, Karla A.
Evaluating Leisure Services : making enligtened decisions
/ by Karla A.Henderson and M.Deborah Bialeschki. - 2nd
edition. - Pennsylvania : Venture Publishing, 2002. - xvi,
393, [3] lpp. : il., tab. - Bibliogr. 363.-389. lpp.
ISBN 1892132265
303
Yin, Robert K.
Case Study Research : design and methods / Robert K.Yin
; ievada aut. Donald T.Campbell. - 4th edition. - California :
Sage, 2009. - xiv, 219 lpp. : il., tab. - (Applied social research
methods series ; volume 5). - Ietvertas bibliogr.atsauces un
indeksi.
ISBN 9781412960991
SOCIOLOĢIJA

316.4

316.4

316.77

316.7

316.77

316.7

316.4

316.4

Ad locum: vieta, identitāte un rīcībspēja : [rakstu krājums] /
zinātniskā redaktore un priekšvārda autore Aija Zobena ;
literārā redaktore Ausma Tabuna ; kopsavilkums angļu
valodā: Aija Zobena, Mareks Niklass ; ievadu sarakstīja Aija
Zobena, Miķelis Grīviņš, Jurijs Ņikišins ; vāka dizains:
Andra Liepiņa ; vāka dizainam izmantota Evijas Začas
fotogrāfija. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014 (Rēzekne
: Latgales druka). - 311 lpp. : diagr., sh., tab., kartosh. ; 24
cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Kopsavilkums angļu
valodā.
ISBN 9789984458175
Sordē, Bernārs. Iespējamā Eiropa / Bernard Sordet ; no
franču valodas tulkojusi un piezīmes, 207.-[214.] lpp.,
uzrakstījusi Kristīne Našeniece ; redaktore Rudīte Kalpiņa ;
fotogrāfs Juris Kalniņš ; Māra Garjāņa vāka noformējums. Rīga : Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 213, [2] lpp. :
il. ; 19 cm. - Grāmatā "Iespējamā Eiropa" autors iztirzā
pasaulē un sabiedrībā notiekošās pārmaiņas jeb
sociodinamiku, analizē Sistēmu, Finanses un to varā
nonākušo Eiropu, aicinot domāt alternatīviem risinājumiem. Oriģ. nos.: L'Europe probable.
ISBN 9789934120589.
Sociālās pārmaiņas. Globalizācija.
Eiropas Savienības valstis - Sociālais stāvoklis - 21 gs.
Eiropas Savienības valstis - Ekonomiskā politika - 21 gs.
Balnaves, Mark.
Media theories and approaches : a global perspective /
Mark Balnaves, Stephanie Hemelryk Donald, Brian
Shoesmith. - Basingstoke [England] : Palgrave Macmillan ;
New York, 2009. - xx, 339 lpp. : il., kartes ; 26 cm. - Ietver
bibliogrāfiju (311.-333. lpp.) un rādītāju (335.-339. lpp.).
ISBN 0230551610 (hbk.). . - ISBN 0230551629 (pbk.). .
- ISBN 9780230551619 (hbk.). . - ISBN 9780230551626
(pbk.)
Bauman, Zygmunt, 1925-.
Globalization : the human consequences / Zygmunt
Bauman. - repr. - Cambridge : Polity Press, 2006 (repr.). - VI,
136 p. - (Themes for the 21st century). - Includes index.
ISBN 0745620132 (pbk). . - ISBN 0745620124
Castells, Manuel, 1942-.
The Rise of the Network Society / Manuel Castells. - 2nd
ed., with a new preface. - Chichester : Wiley-Blackwell,
2010. - LIV, 597.p. : il., tab. - (The information age ; vol.1). Bibliogr.: p.512.-565. . - Index: p.566.-597.
ISBN 9781405196864
Global Culture : media, arts, policy and globalization / edited
by Diana Crane, Nobuko Kawashima, Ken'ichi Kawasaki. New York : Routledge, 2002. - ix, 286 p. : il., tab. - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 0415932300 (pbk).
The Globalization Reader / ed. Lechner, Frank J., Boli, John.
- 3rd edition. - Oxford : Blackwell, 2008. - xvii, 501 : il., tab.
- Index: p.495.-501.
ISBN 9781405155533(pbk)
The Social shaping of technology / edited by Donald

MacKenzie and Judy Wajcman. - 2nd ed. - Maidenhead, UK
: Open University Press ; Philadelphia, PA, 1999. - xvii, 462
p. : ill., charts. - Includes bibliography (p. 443-451) and index
(p. 452-462).
ISBN 0335199143 (hb). . - ISBN 0335199135 (pb)
POLITIKA. POLITOLOĢIJA
Vilks, Andris, 1945-. Traģēdija X / Andris Vilks ; redaktore
323
Ināra Mikažāne. - Rīga : N.I.M.S., 2014. - 160 lpp. : il. Maxima veikala sabrukšana Zolitūdē pērnā gada 21.
novembrī prasīja 54 cilvēku dzīvības. Šis notikums liek
pārvērtēt mūsu valsts dzīvi...
Pirmā grāmata.
ISBN 9789934846809.
Zolitūdes traģēdija, Latvija, Rīga, 2013.
International
Political Economy : state-market relations in a
327
changing global order / edited by C.Roe Goddard, Patrick
Cronin, Kishore C.Dash. - 2nd edition. - Colorado : Lynne
Riener Publishers, 2003. - viii, 515 p. : tab., diagr. - Index: p.
509.-513. . - Includes bibliographical referenceISBN
1588260976 (pbk)
International Relations Theories : discipline and diversity /
327
edited by Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith. - 2nd
edition. - New York : Oxford University Press, 2010. - xxiii,
365 lpp. - Indekss: 353.-365.lpp. . - Bibliogrfija rakstu
beigs.ISBN 9780199548866.
32
MacLean, George Andrew.
Politics : an introduction / aut. Duncan Robert Wood. - 1st
edition. - Ontario : Oxford University press, 2010. - xxi, 386
lpp. : il., fotogr. - Notes: 367.-372. lpp. . - Glossary: 373.380. lpp. . - Index: 381.-386. lpp. - Previously published
under title: Introduction to politics.
SBN 9780195431629 (pbk)
EKONOMIKA
334
Barker, Stephen.
Brilliant Project Management : what the best project
managers know, say and do / Stephen Barker and Rob Cole. Harlow : Pearson Prentice Hall, 2009. - ix, 161 lpp. : il., tab. Indekss: 155.-161.lpp.
ISBN 9780273722328
North America in Question : regional integration in an era
330.3
of economic turbulence / edited by Jeffrey Ayres and Laura
Macdonald ; editors: Michael Howlett, David Laycock,
Stephen Mcbride. - Studies in Comparative Political
Economy and Public Policy. - Toronto : University of
Toronto Press, 2012. - x, 406, [2] lpp. - Ietver bibliogrāfiskās
atsauces un indeksus. . - Bibliogrāfija rakstu beigās.
ISBN 9781442611146 (pbk)
TŪRISMA EKONOMIKA
338.48
Telfer, David J.
Tourism and Development in the Developing World /
Davis J.Telfer, Richard Sharpley. - London : Routledge ;
New York, 2008. - xiv, 263 lpp. : il., tab. - (Routledge
Perspectives on Development). - Ietver bibliogrāfiju (233.253. lpp.) un rādītāju.
ISBN 9780415371513 (pbk)

338.48

338.48

338.48

338.48

338.48

338.48

338.48

Turismo y nuevas tecnologias : seminario tecnico, San Jose
(Costa Rica), 14 y 15 de mayo de 2013 = Tourism and New
Technologies, Technical Seminar, San Jose, Costa Rica, 14
and 15 May 2013 / UNWTO ; ed. Alexander Naime. Madrid : UNWTO, 2014. - 148 p. : il., tab. - Teksts paralēli
angļu un spāņu val.
ISBN 9789284415557
UNWTO World Tourism Barometer : Volume 11,
December 2013 / World Tourism Organization. - Madrid :
World Tourism Organization UNWTO, 2013. - 16, [36] p. :
ill., fig. - Pieejams arī tīmeklī: www.unwto.org.
Volume 11.
ISSN 1728-9246
UNWTO World Tourism Barometer : Volume 12, January
2014 / World Tourism Organization. - Madrid : World
Tourism Organization UNWTO, 2014. - 24, [32] p. : ill., fig.
- Pieejams arī tīmeklī: www.unwto.org.
Volume 12.
ISSN 1728-9246
World Tourism Organization.
Chinese Outbound Travel to the Middle East and North
Africa / World Tourism Organization, European Travel
Commision. - Madrid : UNWTO, 2014. - xv, 110 p. : tab., sh.
- Bibliography: p.109.-110.
ISBN 9789284415656
World Tourism Organization.
Compendium of Tourism Statistics : Data 2008-2012 /
World Tourism Organization. - 2014 Edition. - Madrid :
World Tourism Organization, 2014. - xviii, 642 p. : ill., tab.
ISBN 9789284415922
World Tourism Organization.
Handbook on E-marketing for Tourism Destinations /
World Tourism Organization , European Travel Commission.
- fully revised and extended version 3.0. - Madrid : World
Tourism Organization, 2014. - xxvi, 407 p. : ill., fig., tab. Bibliography: p.389.-407.
ISBN 9789284415748
World Tourism Organization.
Yearbook of Tourism Statistics : data 2008-2012 / World
Tourism Organization. - 2014 Edition. - Madrid : World
Tourism Organization, 2014. - xviii, 879 p. : tab., ill.
ISBN 9789284415908

IZGLĪTĪBA
374

Skott-Myhre, Hans Arthur.
Youth And Subculture as Creative Force : creating new
spaces for radical youth work / Hans Arthur Skott-Myhre. Toronto : University of Toronto Press, 2008. - xiv, 206 lpp. Ietver bibliogrāfiskās atsauces un indeksus.
ISBN 9780802091642 (hbc
TIKUMI UN PARAŽAS
Kāzu iedvesmas grāmata : stāsti par mīlestības svinēšanu /
392
projekta vadītāja Lita Brūvere ; redaktore Ieva Briede ;
māksliniece Gundega Kalendra ; vāka foto: Andrejs
Zavadskis ; fotogrāfi: Linda Arāja, Mārcis Baltskars, Vadims

Bazaly, Linda Brīnums, Kaspars Filips Dobrovoļskis,
Roberts Gorenko, Kristīne Grīnvalde, Jānis Konons, Renārs
Koris, Jānis Luste, Billijs Locs, Liene Pētersone, Aiga
Rēdmane, Ģirts Raģelis, Raivo Salenainens, Džeina Saulīte,
Andris Sproģis, Laura Šulmeistere, Dārta Veismane, Roberts
Vidzidskis, Andrejs Zavadskis. - Rīga : The White Book,
[2014] (Jelgavas tipogrāfija). - 287 lpp. : il., ģīm. ; 29 cm. Kāzas ir viens no īpašākajiem notikumiem cilvēka mūžā, un
katrs šo dienu iztēlojas atšķirīgu. Kāds vēlas laulāties meža
ielokā, cits - uz salas ezera vidū. Grāmata aicina ielūkoties
sapņos, kas jau piepildījušies. Tajā atradīsiet gan praktiskus
padomus, gan neparastas idejas, kas pavērs pavisam citu
skatījumu uz kāzu dienas organizēšanu un svinēšanu.
Grāmatā apkopoti Latvijas vadošo nozares speciālistu
viedokļi un ieteikumi, kā arī "odziņas" no vairāk nekā 30
kāzām. Šie cilvēki dalās pieredzē, lai iedrošinātu jūs piepildīt
savus sapņus.
Autori: Beata Bērziņa, Inga Bērziņa, Tomass Godiņš,
Sabīne Kidikas, Alise Kolosova, Valters Krauze, Dagnija
Lībane, Dace Miezīte, Kristīne Rudzinska, Tatjana Viktore,
Sindija Vilde-Spinga.
ISBN 9789934516146.
Kāzas - Latvija. Kāzas - Latvija - Gadījumu izpēte.
Kāzas - Latvija - Plānošana. Laulību paražas un rituāli.
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6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
615.8

615.8

614.2

Kudrjavcevs, Igors. Dzīvības spēks : kā saudzēt, stiprināt
un vairot dzīvības enerģiju sevī / Igors Kudrjavcevs ; no
krievu val. tulkojusi Margita Krasnā ; Aigara Truhina dizains
un ilustrācijas ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Apgāds
Zvaigzne ABC, 2014. - 160, [1] lpp. : il. + DVD. - (Saules
ceļš ; 2.grām.). - Otrā grāmata sērijā "Saules ceļš" veltīta
Dzīvības spēkam - enerģijai, kas caurauž visu pasauli un
katru dzīvu būtni. Jau izsenis Dzīvības spēks īpaši lolots
Austrumos, kur izstrādātas daudzas sistēmas tā vairošanai;
viena no populārākajām ir ķīniešu ciguns. - Pielikumā: 1
DVD.
ISBN 9789934042195.
Medicīna, ķīniešu. Cigun.
Siņeļņikovs, Valērijs. Sava paša spēka avotu meklējumos :
vīriešu saruna / Valērijs Siņeļņikovs ; no krievu val. tulk. un
red. Marita Freija. - Rīga : Sol Vita, 2014. - 165, [2] lpp.
ISBN 9789984894423.
Hodges, Bonni C.
Assessment and Planning in Health Programs / Bonni
C.Hodges with Donna M.Videto. - Sudbury : Jones and
Bartlett Publishers, 2005. - xiii, 192 lpp. : il., tab. - Ietver
bibliogrāfiskās atsauces un indeksus.
ISBN 9780763717483 (pbk)

DĀRZKOPĪBA
635.8

634.7

PUĶKOPĪBA
635.9

Balode, Antra, Dr. agr. Trifeļu audzēšana / Antra Balode ;
recenzenti: Edgars Vimba, Vizma Nikolajeva ; Līgas
Pētersones foto. - [Rīga] : Burtene, 2014. - 192 lpp. : il. Bibliogrāfija: 190.-191. lpp. . - Terminu skaidrojums: 11.-13.
lpp. - Grāmatā apkopotas vēsturiskas ziņas par trifelēm,
raksturots sēnes dzīves cikls un mikoriza, kā arī nozīmīgāko
sugu bioloģiskās īpašības, sniegti praktiski padomi, kā
izaudzēt mikorizētus trifeļu koku stādus, izveidot un kopt
trifeļu dārzu, novākt ražu un baudīt šo ekskluzīvo delikatesi.
ISBN 9789984833118.
Kulinārija (sēnes). Sēnes. Trifeles.
Laugale, Valda. Zemenes : [šķirnes, kopšana, padomi un
receptes] / Valda Laugale. - Rīga : Lauku Avīzes
izdevniecība, c2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 127, [1]
lpp. : il. ; 21 cm. - Zemenes ir ogu karalienes. Pūres
Dārzkopības pētījumu centra zinātniece V. Laugale
saprotami, soli pa solim ikvienam stāsta par zemeņu šķirnēm,
zemeņu stādu izvēli, audzēšanu, stādīšanu, kopšanu un
aizsargāšanu no slimībām un kaitēkļiem Uzzināsiet arī par to,
kā zemenes izmantot skaistumkopšanā un kādas receptes
pagatavot, lai priecētu visus mājiniekus.
ISBN 9789934150050.
Zemenes.

Irbe, Aivars, 1943-. Puķu draugi : prieks, ko nevar par
naudu nopirkt / Aivars Irbe ; par izdevumu atbild Veronika
Lāce ; teksts angļu valodā Dzintra Krauja ; priekšvārdu
sarakstīja Gundega Lināre, Vaira Vīķe-Freiberga ;
māksliniece Māra Ranka. - Rīga : Sol Vita, 2014. - 236, [3]
lpp. : il., ģīm. ; 31 cm. - Daiļdārznieka, Puķu draugu saieta
krusttēva A. Irbes grāmata ļauj gremdēties atmiņās par
aizvadītajiem Puķu draugu svētkiem kopš 1978. gada
Nīgrandes "Rožkalnos". Tas ir kā ceļvedis, kā Puķu draugu
saietu katalogs caur cilvēkiem, caur mūsu dārziem un puķēm
tajos. - Kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789984894430.
Daiļdārzniecība - Latvija. Ziedi - Latvija. Dārzkopji Latvija.
Nereta, Ilma. Visu gadu ziedošs dārzs : augu izvēle,
635.9
kopšana, krāsu palete / Ilma Nereta ; atbildīgā redaktore
Renāte Neimane ; Aijas Andžānes mākslinieciskais
noformējums. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (SIA "Latgales
druka"). - 119, [1]. lpp. : il. - Praktiski un noderīgi ieteikumi
par to, ko stādīt un kā kopt dārzu, lai tas ziedētu visu cauru
gadu. Grāmatā bagātīgs fotomateiālu klāsts.
ISBN 9789934150067.
Ziedi.
MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA
Boka, Sarmīte, 1951-. Konditors. Meistars. Cukurbeķeris /
641.5
teksts: Sarmīte Boka ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ;
literārā redaktore Inta Kārkliņa ; mākslinieks Jānis
Pavlovskis ; foto: A. Ieviņš, F. Izraelsons, J. Kuprijanovs, Ž.
Legzdiņš, I. Prēdelis, L. Stīpnieks. - Rīga : Jumava, [2014]. 167, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 25 cm. - Bibliogrāfija

zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 165.-167. lpp. - Šis
ir stāsts par Aleksandru Dabri (1916-1993) - Konditoru,
Meistaru, Cukurbeķeri. Stāsts par XX gadsimta 50.-90. gadu
konditoreju padomju Latvijā un arī par A. Dabres
laikabiedriem. Gan gados vecākiem konditoriem ar lielu
pieredzi un jau pirms kara iegūtu meistarību, gan gados
jaunākiem - vecmeistaru skolēniem. Darbā izmantoti arhīvu
materiāli, konditoru-vecmeistaru stāsti, aizsaulē aizgājušo
meistaru ģimenes locekļu un kolēģu atmiņas. Grāmata atver
lasītājiem Latvijas konditorejas vēstures lappuses.
ISBN 9789934115776 (ies.).
Konditori - Latvija - Biogrāfijas - Rīga. Miltu
konditorejas izstrādājumu ražošana - Latvija - Vēsture - Rīga.
UZŅEMUMA VADĪŠANA
Dērlavs, Dezs. Bizness Bila Geitsa stilā : 10 veiksmes
658
noslēpumi / Dezs Dērlavs ; no angļu valodas tulkojusi Īrisa
Vīka ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2014 (Poligrāfists). - 207 lpp. ; 20 cm. - Grāmatā tiek atklāti
Bila Geitsa fenomenālo panākumu noslēpumi un 10
veiksmes stratēģijas. Turklāt - tās ir izmantojamas jebkurā
biznesā un karjerā!. - Oriģ. nos.: The unauthorized guide to
doing business the Bill Gates way.
ISBN 9789934023439.
Uzņēmējdarbība - Amerikas Savienotās Valstis
658.1
Gilson, Stuart G.
Creating Value through Corporate Restructuring : case
studies in bankruptcies, buyouts, and breakups / Stuart
C.Gilson ; foreword by Edward Altman. - 2nd edition. - New
Jersey : John Wiley & Sons, 2010. - xxvii, 814 lpp. : il., tab. Ietver bibliogrāfiskās atsauces un indeksus.
ISBN 9780470503522 (hbc)
658.1
Higgins, Robert C.
Analysis for Financial Management / Robert C.Higgins. 10th edition. - New York : McGraw-Hill Irwin, 2012. - xv,
459 lpp. : tab., il. - (The McGraw-Hill/Irwin Series in
Finance, Insurance, and Real Estate). - Indekss: 443.-459.lpp.
ISBN 9780078034688
658
Trompenaars, Fons.
Business across cultures / Fons Trompenaars, Peter
Woolliams. - Chichester : Capstone, 2003. - v, 362 p. : il. ; 24
cm. - (Culture for business series). - Bibliogr.: 349.-352. lpp.
- Ietver rād.
ISBN 1841124745

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
VISPĀRĪGĀ MĀKSLAS TEORIJA
7.01
Barrett, Terry.
Why Is That Art? : aesthetics and criticism of
contemporary art / Terry Barret. - New York : Oxford
University Press, 2008. - xix, 231 lpp. : il., fotogr. - Ietver
bibliogrāfiskās atsauces un indeksus.
ISBN 9780195167429
AINAVU UN PARKU ARHITEKTŪRA
Mālkalnietis, Māris. Ūdenstilpes tavā dārzā / teksts un
712
foto: Māris Mālkalnietis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva

; literārā redaktore Keta Īve ; Ivara Vimbas vāka grafiskais
noformējums. - Rīga : Jumava, [2014]. - 160 lpp. : il. ; 22
cm. - M. Mālkalnietis kā hidrotehniķis, pamatojoties uz paša
pusgadsimtu ilgiem novērojumiem, izziņu materiāliem un
pārrunām gan ar speciālistiem un praktiķiem, gan ar
amatieriem, stāsta par pareizu ūdenstilpju - dīķu un baseinu hidrotehnisko izbūvi un ekspluatāciju, kā arī Latvijas
klimatam piemērotu augu un materiālu izvēli.
ISBN 9789934115899.
Ūdensdārzi. Dīķi.
DAIĻAMATNIECĪBA
Jākobsons, Harijs, 1956-. Dzintars... īsts vai viltots?
745
Dzintara darbnīcas apmeklējums / Harijs Jākobsons ; vāka
dizainu veidojusi Lilija Rimicāne. - Rīga : Izdevniecība
Avots, 2014 (SIA "Latgales druka"). - 207 lpp. : il. Grāmatas autors dalās vairāku paaudžu gaitā uzkrātā pieredzē
un zināšanās par dzintaru un tā apstrādi, vērš uzmanību uz to,
kā atšķirt dabīgu dzintaru no viltojumiem. Grāmatiņa
uzrakstīta humorpilnā, dzirkstošā valodā, stāsot par ilgajos
darba gados pieredzēto, satiktajiem cilvēkiem un iespaidiem,
apmeklējot dzintara ieguves vietas. Darbs priecēs ikvienu,
kam ir mīļš šis dabas dāvātais brīnums – dzintars.
ISBN 9789984859910.
Dzintars.
GLEZNIECĪBA
Kalnačs, Jānis, 1956-. Kārlis Padegs / Jānis Kalnačs ;
75(474.3(092)
māksliniece Anta Pence ; literārā redaktore Guna Pence ;
tulkojums angļu valodā Valdis Bērziņš ; sērijas redaktore
Laima Slava. - Rīga : SIA Neputns, 2014. - 108, [4] lpp. : il. (Latvijas mākslas klasika). - Mākslas zinātnieka Jāņa
Kalnača sagatavota neliela monogrāfija par māsklinieku
Kārli Padegu sērijā "Latvijas mākslas klasika" ar tulkojumu
angļu valodā. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934512278.
Grafiķi - Latvija. Gleznotāji - Latvija.
Kļaviņš, Eduards, 1937-. Vilhelms Purvītis / Eduards
75(474.3(092)
Kļaviņš ; māksliniece Anta Pence ; literārā redaktore Guna
Pence ; tulkojums angļu valodā Valdis Bērziņš ; sērijas
redaktore Laima Slava. - Rīga : SIA Neputns, 2014. - 105,
[7] lpp. : il. - (Latvijas mākslas klasika). - Vilhelms Purvītis viena no centrālajām personībām Latvijas 20. gadsimta
pirmās puses vizuālajā mākslā. - Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā.
ISBN 9789934512254.
Ainavu glezniecība, latviešu. Ainavisti - Latvija.
Pujāte, Inta, 1957-. Janis Rozentāls / Inta Pujāte ;
75(474.3(092)
māksliniece Anta Pence ; literārā redaktore Guna Pence ;
tulkojums angļu valodā Valdis Bērziņš ; sērijas redaktore
Laima Slava. - Rīga : SIA Neputns, 2014. - 124, [4] lpp. : il. (Latvijas mākslas klasika). - Mākslas zinātnieces Intas
Pujātes sagatavota neliela monogrāfija par izcilo latviešu
gleznotāju Jani Rozentālu sērijā "Latvijas mākslas klasika". Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934512261. . - ISBN 9789934512278.
Glezniecība, latviešu. Gleznotāji - Latvija.

SPORTS. TŪRISMS
796

796

Coakley, Jay.
Sports in Society : issues and controversies / Jay Coakley,
Peter Donnelly. - 1st Canadian edition. - Toronto : McGrawHill Reyerson, 2004. - xvii, 546 lpp. : il., fotogr. - Ietver
bibliogrāfiskās atsauces un indeksus.
ISBN 9780070914766 (pbk)
Management of sports development / edited by Vassil
Girginov. - Oxford, UK : Elsevier/Butterworth-Heinemann ;
Burlington, MA, 2008. - XII, 293 lpp. : il., tab. ; 25 cm. Ietver bibliogrāfiju (nod. beigās) un rādītāju. ([289.]-293.
lpp.).
ISBN 9780750685627.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
RETORIKA
808.1

808.1

VALODNIECĪBA
811.134.3’374=174

811

LITERATŪRZINĀTNE

Laiveniece, Diāna, 1964-. Zinātniskās rakstīšanas skola /
Diāna Laiveniece ; recenzenti: Arvils Šalme, Normunds
Dzintars ; literārā redaktore Anita Helviga ; mākslinieks
Uldis Baltutis. - Liepāja : LiePA, 2014. - 150 lpp. : il. ; 21
cm. - Bibliogrāfija: 138.-142. lpp. un zemsvītras piezīmēs. Grāmatā apkopoti ieteikumi zinātniskajā rakstīšanā. - Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934522253.
Pētniecība - Mācīšana un mācīšanās. Akadēmiskā
rakstīšana.
Lunsford, Andrea A.
Everything's an argument / Andrea A.Lunsford, John
J.Ruszkiewicz. - Boston : Bedford/St.Martin's, 2010. - xii,
629 lpp. : il., fotogr. - Indekss: 615.- 629. lpp.
ISBN 9780312538620.
Portugāļu valodas universālā sarunvārdnīca : ideāli piemērota
ceļojumam / no vācu valodas tulkojusi Aija Trauberga ;
redaktore Margarita Krasnā ; Aigara Truhina vāka dizains. Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 288 lpp. : il. ; 11
x 7 cm. - Oriģ. nos.: Langenscheidt Universal-Sprachführer
Portugiesisch. - Teksts latviešu un portugāļu valodā.
ISBN 9789934035784.
Portugāļu valoda - Latviešu valoda - Sarunvārdnīcas.
Sabaļausks, Aļģirds. Mēs - balti / Aļģirds Sabaļausks ;
tulkotāji: Santa Jērāne un Latvijas Universitātes
Humamanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas
nodaļas studenti ; zinātniskie redaktori: Laimute Balode,
Edmunds Trumpa ; literārā redaktore Santa Jērāne ; vāka
dizaina autore Vanda Voiciša. - Rīga : Latviešu valodas
aģentūra, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 191 lpp. : il., portr.,
faks. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 190.-191. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. - Oriģ. nos.: Mes baltai.
ISBN 9789984815909.
Baltu valodas - Vēsture. Lietuviešu valoda - Vārdnīcas.
Latviešu valoda - Citvalodu elementi - Lietuviešu valoda.
Lietuviešu valoda - Ietekme uz latviešu valodu - Vārdnīcas.
Balti (indoeiropiešu tauta).

821.174.0

821.174.0

Gunāra Priedes dzīve un darbi : kopoti raksti / sastādītāja un
priekšvārda autore Ieva Struka ; atbildīgā redaktore Marta
Ābele ; Valda Villeruša mākslinieciskais noformējums. Rīga : Jumava, 2014. - 911, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il., ģīm. ;
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. Protams,
atbilstoši sava laika iespējām, bet labākajos darbos balansējot
uz naža asmens starp ideoloģijai pieņemamo un
nepieļaujamo. Kopotu rakstu 2. sējumā iekļauta
korespondence, dienasgrāmata, lugas un raksti par G. Priedi
un viņa darbiem, kas tapuši laika posmā no 1959. gada līdz
1968. gadam. - Pielikumā: "Gunāra Priedes dzīve un darbi:
1928-1958" 1. sējumā 413. lappusē nepublicētais lugas
"Jaunākā brāļa vasara" fragments. (12 lpp.). - Personu
rādītājs: 890.-[905.] lpp.
2. sējums. 1959-1968.
Saturā lugas: Vikas pirmā balle. Trojas zirgs. Dagmāras
principi. Miks un Dzilna. Nāk dēli mājās. Lasīja Bebre. Pa
valzivju ceļu. Tava labā slava. Pīle. Trīspadsmitā. Interlellis.
Smaržo sēnes. G. Priedes raksti: 10 dienas Vīnē. Vīnes
festivāla nozīmītes. Dramaturgs par aktieri. Ko atceras
skolotājs Priede. Meklējumi un ievirzes. Viktorija. Kas man
jādara? Vai pozitīvais varonis jāizdomā? Teātris šodien un
rīt. Ko mums te būs mācīties? Sakarā ar "Einšteiniānu".
Nedaudz par Kubas arhitektūru. Labi! Par adresātu. Gunāra
Priedes runa Rakstnieku savienības V kongresā. Tu esi
Ventspilī. Vīlande, Ugala, Satss. Jautājumi un minējumi. Ar
vēsturiskiem kinokadriem Lielvārdē. VDK un dramaturģija.
ISBN 9789934115714.
Autori, latviešu. Latviešu drāma.
Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš :
zinātnisku rakstu krājums / sast. Ausma Cimdiņa ; Aivara
Plotkas mākslinieciskais noformējums ; foto: Gunārs Janaitis
; rakstu autori: Ausma Cimdiņa, Janīna Kursīte, Eva EglājaKristsone u.c. ; Latvijas Universitāte Humanitāro Zinātņu
fakultāte. - Rīga : Zinātne, 2014. - 518 lpp. : il. - (Latviešu
pamattekstu pētījumi). - Bibliogrāfija rakstu beigās un
parindēs. - Kārtējā zinātnisku rakstu krājumā sērijā "Latviešu
pamattekstu pētījumi" ievietoti Imanta Ziedoņa 80 gadu
jubilejai veltītās starptautiskās zinātniskās konferences
materiāli. - Kopsav. angļu valodā (katra raksta beigās).
Saturā: IESKATS IMANTA ZIEDOŅA DZEJAS
PASAULĒ. IMANTA ZIEDOŅA DZEJPROZA UN
LIROEPIKA. IMANTS ZIEDONIS TULKOJUMOS UN
CITĀS MĀKSLĀS. ATVADU KOMUNIKĀCIJA. Saturā:
IESKATS IMANTA ZIEDOŅA DZEJAS PASAULĒ :
Imanta Ziedoņa mūžības temperaments un tagadnes
poētiskās stratēģijas / Ausma Cimdiņa. Paradoksālais
Ziedonis ortodoksālajā laikmetā un ortodoksālais Ziedonis
paradoksālajā laikmetā / Janīna Kursīte. Mēs satiksimies
iekšupvīdamies. Ziedoņa Eross / Eva Eglāja-Kristsone.
Horizontāles un vertikāles dzejkrājumā "Taureņu
uzbrukums" / Ilona Miezīte. Imanta Ziedoņa teksta
ornamentalizācija / Sandra Ratniece. Paradoksa poētika

Imanta Ziedoņa dzejas atskaņu semantikā / Baiba Kauliņa.
Imanta Ziedoņa "Motocikls" kultūrekoloģijas skatījumā /
Elīna Kokareviča. Saturā: IMANTA ZIEDOŅA
DZEJPROZA UN LIROEPIKA : Retorika Ziedoņa tekstos:
parentēze "Epifānijās" / Ilze Rūmniece. Robežsargu un
mākslinieku līnija: robežas jēdziens Imanta Ziedoņa
"Epifānijās" / Una Alksne. Patriarhālās vērtības Imanta
Ziedoņa "Poēmā par pienu" / Līga Plivča. Imanta Ziedoņa
"Poēma par pienu": sievietes un sievišķā ierakstīšana tekstā /
Zita Kārkla. Imanta Ziedoņa dokumentālā proza
postkoloniālajā diskursā / Eva Birzniece. Poētiskā un
praktiskā Latvija Imanta Ziedoņa darbos / Evija Veide.
Imanta Ziedoņa vertikāles perpendikulārajos ceļojumos /
Laima Kota. Poētiskās rotaļas Ziedoņa pasakās / Austra
Gaigala. Imanta Ziedoņa mācību grāmatas 21. gs. izglītības
prioritāšu kontekstā / Lita Silova. Saturā: IMANTS
ZIEDONIS TULKOJUMOS UN CITĀS MĀKSLĀS :
Imanta Ziedoņa mūžības testaments - laikmetam un mūžībai /
Silvestrs Gaižūns. Imanta Ziedoņa līdzinieki Lietuvā /
Gintare Bernotiene. Imants Ziedonis un Zviedrija / Ilona
Ļaha. Imanta Ziedoņa "Epifāniju" tulkojums krievu valodā /
Iveta Narodovska. Tulkojums vai dialogs: Marinas
Cvetajevas cikls "Dzejnieki" un Imanta Ziedoņa "Dzejnieks"
/ Tatjana Barišņikova, Ilze Brēmere. Imants Ziedonis
vizuālās mākslas kontekstā / Ruta Čaupova. Imants Ziedonis
un teātris / Silvija Radzobe. Ziedonis, Pauls un "Svētvakari":
dzejolis un tā metamorfozes dziesmā / Uģis Sprūdžs.
Literārās tikšanās. Imants Ziedonis Austrālijā / Inguna
Daukste-Silasproģe. baltu baltu dvēselīte. Kāda kultūras
vēstures mirkļa refleksijas / Valdis Muktupāvels. Saturā:
ATVADU KOMUNIKĀCIJA : Nacionālā atvadu rituāla
tradīcija Latvijā un mediji / Vita Zelča. Imanta Ziedoņa
izvadīšana: publiskie atvadu rituāli Rīgā 2013. gada 6. martā
/ Evita Miķelsone, Betija Turlaja. Atvadu no ziedoņa
atspoguļojums Latvijas presē / Linda Kraule, Everita Lūse.
Imanta Ziedoņa bēru atspoguļojums "Latvijas Radio" un
"Radio 101" / Kārlis Dagilis, Betija Turlaja. Atvadīšanās no
Imanta Ziedoņa. Ietekme uz mediju dienaskārtību: LTV1,
LNT un TV3 satura analīze 2013. gada 6. martā / Betija
Turlaja, Evita Miķelsone. Atvadas no Ziedoņa interneta
portālos: salīdzinošā analīze / Aļona Ivanova, Evisa Ērmiņa,
Gunita Gailāne, Elīna Gulbe. Ziedoņa bēru diena sociālajos
tīklos twitter.com, draugiem.lv un youtube.com: lietotāju
reakcijas / Edgars Bīberis, Jūlija Ņikitina, Raivis Vilūns.
Piemērīšanās vertikāle. Nekrologi Imantam Ziedonim / Elīna
Skujiņa.
ISBN 9789984879703.
Dzejnieki, latviešu.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
BIOGRĀFIJAS
929

Pazāne, Baiba. Vilhelms Ķuze. Šokolādes karalis / Baiba
Pazāne ; redaktore Lilita Vīksna ; vāka dizains: Una
Spektore. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). - 234 lpp., [4] lp. iel. : il., ģīm., faks., tab. ; 21

929

cm. - (Uz zaļa zara ; Nr. 1). - Bibliogrāfija: 224.-234. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. - Sērijā "Uz zaļa zara" B. Pazānes
grāmata ir pirmā. Tas ir Latvijas veiksmes stāsts par
Vilhelmu Ķuzi (1875-1941) - Latvijas nacionālās saldumu
rūpniecības pamatlicēju, vienu no veiksmīgākajiem Latvijas
uzņēmējiem arī pasaules eksporta tirgos. Par "šokolādes un
konfekšu karali" kronētais latviešu rūpnieks bija viens no
sabiedrībā mīlētākajiem uzņēmējiem. Uzņēmuma panākumu
garants bija pareiza vadība, lietpratīgi darbinieki, modernas
tehnoloģijas, automatizēta ražošana, kā arī izsmalcināta
reklāma.
ISBN 9789984828879 (ies.).
Konditorejas izstrādājumi - Latvija - Vēsture. Rūpnieki Latvija - Biogrāfijas.
Zauers, Alvils. Šteinhaueri un viņu laiks / Alvils Zauers ;
redaktore Lilita Vīksna ; vāka dizains: Una Spektore. - Rīga :
Biznesa augstskola Turība, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 111
lpp., [8] lpp. iel. : il., faks. ; 21 cm. - (Uz zaļa zara ; Nr. 2). Bibliogrāfija: 109.-111. lpp. - Brāļi Matīss un Jānis
Šteinhaueri bija 17./18. gadsimta mijas ienācēji Rīgā.
Neraugoties uz šķēršļiem biznesā, šīs ģimenes pārstāvji sevi
apliecināja kā sekmīgus uzņēmējus un spēja sasniegt vērā
ņemamu turību - viņi bija sava laika bagātākie Rīgas latvieši
un manufaktūru ražošanas pionieri Rīgā. A. Zauera grāmatā
atspoguļotas 18. gadsimta turīgāko Rīgas latviešu uzņēmēju
dzimtas pārstāvju likteņgaitas uz mainīgo vēsturisko
notikumu fona.
ISBN 9789984828886.
Uzņēmēji - Latvija - Vēsture. Kokrūpniecība - Latvija Vēsture.
Latvija - Tirdzniecība - Vēsture. Latvijas vēsture Vēsture - 18 gs.

EIROPAS VESTURE
94(100)

Conflict & Cooperation : documents on modern global
history / ed. Tracey J.Kinney. - 2nd edition. - Ontario :
Oxford University press, 2010. - xiv, 518 lpp. : il., fotogr. Indekss: 515. - 518. lpp. . - Iekļautas bibliogr.atsauces.
ISBN 9780195431292 (pbk)

LATVIJAS VĒSTURE
Neiburgs, Uldis, 1972-. "'Dievs, Tava zeme deg!" : Latvijas
94(474.3)”1940/1990
Otrā pasaules kara stāsti / Uldis Neiburgs. - Rīga : Lauku
”
Avīze, c2014 (Viļņa : Standartų Spaustuvė). - 400 lpp. : il.,
faksim. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 385.-391. lpp. un rādītājs:
392.-400. lpp. - Vēsturnieka U. Neiburga grāmata ir
vēstījums par mūsu valsts un tautas kara laika pieredzi, kad
Latvija zaudēja savu valstisko neatkarību un pieredzēja divu
svešu – PSRS un Vācijas – okupācijas varu klātbūtni.
Vienlaikus vairums Latvijas iedzīvotāju palika uzticīgi
Latvijas neatkarības idejai. Katrā Latvijas ģimenē par šiem
notikumiem ir savs stāsts, vieniem ļoti līdzīgs, citiem arī
atšķirīgs no tiem Otrā pasaules kara stāstiem, kas ietverti šajā
grāmatā. Tomēr tie visi kopā veido savdabīgu paaudžu
mantojumu, kas reizē ir gan saknes, kas balsta mūsu vēstures
apziņu, gan ceļa maize, kas var palīdzēt ejot uz mūsu valsts
un tautas nākotni.

ISBN 9789934150043.
Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija. Holokausts,
ebreju (1939-1945).
Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991.
Latvija - Vēsture - Biogrāfijas.
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Bjūksa, Lorīna. Mirdzošās meitenes : spriedzes trilleris /
Lorīna Bjūksa ; no angļu valodas tulkojusi Ilze PaegleMkrtčjana ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Gita Siliņa. - Rīga :
Jumava, 2014. - 334, [2]. lpp. - Netradicionāls stāsts par
sērijveida slepkavu, kurš ceļo laikā un nogalina meitenes,
kam ir radoši sasniegumi `savā laikā` - tā ir māksliniece,
varietē dejotāja, arhitekte utt. Viena no meitenēm-upuriem
izdzīvo un sāk slepkavu vajāt. - Oriģ. nos.: The Shining Girls.
ISBN 9789934115912.
Dienvidafrikāņu romāni (angļu valoda).
Boldvins, Džeimss.
[Another Country]
Cita zeme : romāns / Džeimss Boldvins ; no angļu valodas
tulkojis Guntis Valujevs ; redaktore Ieva Lešinska ;
Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2014. - 541, [1]
lpp. ; 19 cm. - Amerikāņu rakstnieka Džeimsa Boldvina
(James Baldwin, 1924–1987) “Cita zeme” (Another Country,
1962) ir emocionāli piesātināts romāns par seksuālu, rasisku,
politisku un māksliniecisku apsēstību. Tā darbība norisinās
Grīničvilidžā, Hārlemā un Francijā. - Oriģ. nos.: Another
country.
ISBN 9789934120442.
Amerikāņu romāni. Rasisms.
Bouvens, Džeimss.
[Street cat named Bob.]
Ielas kaķis, vārdā Bobs : sirsnīgs stāsts par to, kā cilvēks
un viņa kaķis atguva cerību / Džeimss Bouvens ; no angļu
valodas tulkojusi Elita Saliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014
(Poligrāfists). - 223, [1] lpp. ; 21 cm. - Kad Džeimss kāpņu
telpā atrod kaķi, viņš vēl nenojauš, ka šī tikšanās mainīs viņa
dzīvi. Puisis dzīvo no rokas mutē, vienlaikus cenšoties
atbrīvoties no narkotiku atkarības un nostāties uz kājām.
Mājdzīvnieks Džeimsa plānos pavisam noteikti neietilpst,
taču viņš nespēj pretoties apburoši inteliģentā kaķa
valdzinājumam, tāpēc atver savainotajam kaķim sava
dzīvokļa - un arī sirds - durvis. Viņš palīdz tam atveseļoties,
lai pēc tam palaistu četrkājaini atkal brīvībā, un prāto, ka
vairs nekad viņu nesatiks. Taču Bobs ir citās domās... - Oriģ.
nos.: Street cat named Bob.
ISBN 9789934042164.
Autobiogrāfiskā proza, angļu. Cilvēku un dzīvnieku
attiecības - Daiļliteratūra. Kaķi - Daiļliteratūra.
Briedis, Leons, 1949-.
Rīta rūsa : [dzejoļu krājums] / Leons Briedis ; redaktors
Jānis Sirmbārdis ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, 2014 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 95, [1]
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lpp. ; 20 cm. - L. Brieža dzejas krājums tapis pēdējo trīs gadu
laikā un ir dzejnieka savveida liriskās pieredzes kvintesence,
kas skaidri iezīmē dzejnieka poētisko kredo – vitāli un
organiski atklāt mūsdienu cilvēka daudzveidīgos un nereti
pretrunīgos pārdzīvojumus, saglabājot noteiktus un
mērķtiecīgus ētiskos un estētiskos, nākamībā orientētus
vērtību kritērijus.
ISBN 9789984234649.
Latviešu dzeja.
Cē, Juli.
[Adler und Engel.]
Ērgļi un eņģeļi : romāns / Juli Zeh ; no vācu valodas
tulkojusi Anita Muitiniece ; redaktore Ingmāra Balode ;
Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2013. - 460, [1]
lpp. ; 19 cm. - "Ērgļi un eņģeļi" ir mīlas stāsts,
kriminālromāns, psiholoģisks stāsts un politisks trilleris
vienlaikus, uzrakstīts straujā, laikmetīgā valodā. - Oriģ. nos.:
Adler und Engel.
ISBN 9789934120374.
Detektīvromāni, vācu.
Doda, Kristīna.
[Revenge at Bella Terra.]
Rozā briljanta noslēpums : [romāns] / Kristīna Doda ; no
angļu valodas tulkojusi Anda Smilga ; vāka dizains Dairis
Hofmanis. - Rīga : Apgāds Kontinents, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). - 432 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). Divas ietekmīgas ģimenes, vērtīga vīna pudele un dārgs rozā
briljants, tiek meklēts jau trijās paaudzēs... - Oriģ. nos.:
Revenge at Bella Terra.
ISBN 9789984357225.
Amerikāņu romāni.
Eicēdijs, Augustīns.
[Aulaeum dunaidum.]
Daugavas paklājs : poēma / Augustīns Eicēdijs ;
atdzejojuši Roberts Šestaks, Diāna Fogele ; Brigitas Cīrules,
Diānas Fogeles, Ilzes Vanagas parindeņi latviešu valodā ;
zinātniskā redaktore un pēcvārda autore Ilze Rūmniece ;
literārā redaktore Gita Bērziņa ; Brigitas Cīrules, Diānas
Fogeles paskaidrojumi un komentāri ; Brigitas Cīrules
priekšvārds ; mākslinieks Aivars Plotka. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2014 (Rēzekne : Latgales druka). 167 lpp. : il., ģīm., faks. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 161.-164.
lpp. - 16. gadsimta Livonijas dzejnieka humānista Augustīna
Eicēdija latīniski sacerētā poēma, pārkaldināta latviešu
valodā, paver iespēju plašai lasītāju auditorijai palūkoties uz
Livoniju un tās metropoli Rīgu caur kristietības un
pagāniskās pasaules pretišķību prizmu. Sengrieķu mitoloģijā
pazīstamās ūdeņu nimfas najādas nākušas talkā dzejniekam,
Daugavas paklājā secīgi ieaužot vēsturē zināmos baznīcas
līderus un slavinot viņu veikumu Livonijas iedzīvotāju labā,
"lai ļaudīm nepazustu atmiņas par aizgājušiem laikiem un lai
viņiem būtu zināms, kā pašos sākumos iekārtota šī kristīgās
pasaules robeža, kādi vīri valdījuši šai zemē Daugavas
krastos un kādas pārmaiņas tā piedzīvojusi". - Oriģ. nos.:
Aulaeum dunaidum. - Gustava Bergmaņa izdevuma faksimils
un tulkojums latviešu valodā.
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ISBN 9789984457994 (ies.).
Latīņu dzeja - Tulkojumi latviešu valodā.
Livonija - Vēsture - Dzeja. Latvija - Vēsture - Livonijas
periods, 1228-1562 - Dzeja.
Erno, Annija.
[Femme gelée.]
Sasalusī sieviete : [romāns] / Annija Erno ; no franču
valodas tulkojusi Inta Geile ; mākslinieks Aldis Aleks. [Rīga] : Omnia mea, 2013. - 150, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ.
nos.: La Femme gelée. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā.
ISBN 9789984992686.
Franču romāni.
Ernštreits, Valts, 1974-.
Dark energy : [dzejoļu krājums] / teksts un sakārtojums:
Valts Ernštreits ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; Zanes Ernštreites
dizains ; Valta Ernštreita fotogrāfijas. - Rīga : Mansards,
2014 (Dardedze hologrāfija). - 86, [5] lpp. : il. ; 17 cm. - V.
Ernštreita dzejas krājumu caurvij divas tēmas, kuras abas
savienojas tā virsrakstā. No vienas puses, mūsdienu dzīves
svarīgākais pamats – enerģija, tās dažādās izpausmēs
(elektroenerģija, siltumenerģija, degviela), ar kuru mūsdienu
cilvēks ir nedalāmi saistīts un bez kuras vairs nav
iedomājama nevienas dzīves jomas pastāvēšana, kuras
sākotnējais uzdevums nest gaismu, veicināt progresu un
atvieglot cilvēces dzīvi ir pārtapis tumsā. No otras puses – tā
ir ikvienā atsevišķā cilvēkā mītošā tumšā enerģija – tumsa,
kas jāizlaiž ārā, kas ir tikpat nozīmīga ikviena cilvēkā dzīvē
kā gaisma. Krājumā iekļautie dzejoļi veidoti blīvā
kompozīcijā. Vārds "enerģija" virsrakstā nav velti lietots –
darbi ir tik intensīvi savā tēlainībā un skanējumā, ka ar
poētiskās enerģijas palīdzību liek lasītājam teju nonākt to
iekšienē.
ISBN 9789934120565.
Latviešu dzeja.
Fellona, Džeina.
[Getting rid of Matthew]
Kā tikt vaļā no Metjū : [romāns] / Džeina Fellona ; no
angļu val. tulk. Aija Uzulēna ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga :
SiA "Dienas grāmata", 2014. - 315, [2] lpp. - Romāna šarms
un intriga slēpjas asprātīgajā un dzēlīga humora piesātinātajā
veidā, kā autore romantisko romānu piespiež iekosties pašam
astē. It kā viss ir pēc ierastiem romantiskā žanra
noteikumiem: galvenās varones sapņu princis (viņas
priekšnieks un precējies mīļākais vienā personā) pēc daudzu
gadu gaidīšanas beidzot neticamā kārtā tomēr stāv ar
koferiem viņas dzīvokļa durvīs… taču šeit pasaka beidzas.
Helēna nu ierauga sevi reālajā pasaulē, kur, izniekodama
vairākus gadus šīm attiecībām, ir zaudējusi ne tikai draugus,
bet arī pēdējās karjeras iespējas, pasaulē, kurā šarmantais
mīļākais pārvērties par kaitinošu un visai parastu
pirmspensijas vecuma vīrieti filca čībās, pasaulē, kurā nu jau
biedējoši reāli mīt arī Metjū pamestā sieva un meitas, un
Helēnai nav citas iespējas glābt savu atlikušo dzīvi, kā vien
tiekot vaļā no Metjū. Bet kā?. - Oriģ. nos.: Getting rid of
Matthew / Jane Fallon.
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ISBN 9789984887715.
Angļu romāni.
Ficdžeralds, Frensis Skots. Bezils un Džozefīne :
autobiogrāfiskā proza / Frensis Skots Ficdžeralds ; no angļu
valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; mākslinieks Aldis Aleks. Jūrmala : Apgāds Daugava SIA, 2014. - 373, [3]. lpp. - Šajā
grāmatā apkopoti stāsti un autobiogrāfiska rakstura teksti, kas
ataino pagājušā gadsimta divdesmito gadu amerikāņu klasiķa
F.Skota Ficdžeralda dzīves spožumu un postu.Sākot ar
pusaudža atmiņām par Bezila Djūka Lī zēnību (šis tēls ļoti
atgādina pašu Skotu) līdz pagurumam un norietam, ironiskam
rūgtumam, kad Ficdžeralds apcer... savu nespēju radīt. Autors
bija pārliecināts, ka viņa mūžam, kaislībām un atziņām jābūt
pamatā literārajam darbam. Tieši šī īstā dzīves piegarša
padara viņa atstāto mantojumu tik pievilcīgu. - Oriģ. nos.:
Basil and Josephine.
ISBN 9789984410760.
Autobiogrāfiskā proza, amerikāņu.
Grietēna, Margarita. Kas otram bedri rok jeb Zilās kurpītes
noslēpums : detektīvromāns / Margarita Grietēna ; redaktore
Gundega Sēja ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2014 (Poligrāfists). - 271, [1] lpp. ; 20 cm. - M.
Grietēna - tā pati, kas maskējas ar segvārdu Inga Jēruma,
detektīvromānā prot savīt intrigu tik meistarīgi, ka lasītājs
nevar nolikt grāmatu puslasītu līdz nākamajam rītam.
Romānā daudz sadzīvisku detaļu, epizožu, faktu no padomju
laikiem, kas daļai lasītāju radīs nostaļģiskas atmiņas. Ir 2008.
gads. Solveiga Sorokina - zvērināta revidente - kādā vasaras
pēcpusdienā ierodas pie ģenerāļa zilās augstpapēžu laiviņās.
Kazimirs Bārdonis, bijušais cietumnieks, Ausma Klinkāne padomjlaika partijas dāma, Solveigas dēls Aleksis. Kas saista
šos cilvēkus un notikumus?.
ISBN 9789934044892. . - ISBN 9789934044592.
Detektīvromāni, latviešu.
Ingelmane-Sundberja, Katarina. Lāceņu liķieris, kafija un
laupīšana : [romāns] / Katarina Ingelmane-Sundberja : tulk.
Dace Andžāne ; Nataļjas Kugajevskas māksl. noform. - Rīga
: AS "Lauku avīze", 2014. - 335 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Kaffe
med ran. - Asprātīgākais skandināvu detektīvs.
ISBN 9789934150081.
Detektīvromāni, zviedru.
Korhonens, Riku. Ārstu romāns : romāns / Riku Korhonens
; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore
Kristīne Matīsa ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga :
Mansards, 2013. - 491, [2] lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.:
Lääkäriromaani.
ISBN 9789934120343.
Somu romāni.
Krekle, Maija. Zeme mani nes : romāns / Maija Krekle ;
vāka mākslinieciskais noformējums: Nataļja Kugajevska ;
ilustrācijas: Ieva Jurķele. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 206,
[1]. lpp. : il. - (Lata romāns). - Teju pilngadībai pietuvojusies
Kristīne paliek stāvoklī no paviršām attiecībām, dzemdē,
atstāj bērnu un bēg gan no audžumātes rūpēm un pārmērīgās
mīlestības. Mīlai vieta ir gan Itālijā, vēlāk Francijā, gan
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Spānijā. Mīlas piedzīvojumi turpinās, taču ziņkāre atved
atpakaļ uz Latviju, kur viņa šķiet nav vēlama viešņa...
ISBN 9789934150098.
Latviešu romāni.
Lehtolainena, Lēna. Mana pirmā slepkavība : romāns /
Lēna Lehtolainena ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda
Peldekse ; redaktors Guntis Kalns ; Arņa Kilbloka vāka
dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 228,
[1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Kora
mēģinājums kādā villā Helsinku apkaimē nevar turpināties, jo
vienu no dziedātājiem - šarmanto Juku Peltonenu - piekrastē
atrod mirušu. Kas tas ir - nelaimes gadījums vai slepkavība?.
- Oriģ. nos.: Ensimmäinen murhani. - "Romāns "Mana pirmā
slepkavība" ir pirmais sērijā par Marijas Kallio izmeklētajiem
noziegumiem"--Vāka 4. lpp.
ISBN 9789934042676.
Detektīvromāni, somu. Somu romāni.
Līce, Anda. Lielais lakats : redzējumi / Anda Līce ;
mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : SIA Nordik, 2014. 234, [6] lpp. - Dzejniece, vairāku grāmatu un rakstu autore
Anda Līce, savā eseju krājumā risina patriotisma tēmu
Latvijā, daloties pārdomās par izcilām personībām un viņu
devumu Latvijai. Esejiste atsaucas uz politiskajām
aktualitātēm, savu dzīves redzējumu, pārdomām un izjūtām.
ISBN 9789984854564.
Latviešu esejas.
Mariass, Havjers. Tik balta sirds : romāns / Havjers Mariass
; no spāņu valodas tulkojusi un rediģējusi Dace Meiere ; Ilzes
Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). - 332, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Corazón tan
blanco.
ISBN 9789934045172.
Spāņu romāni.
Minhauzens, Ernsts fon. Kad runājam patiesību, mēdzam
pārteikties : neparasti atgadījumi no diplomātu dzīves /
Barons Ernsts fon Minhauzens ; no vācu valodas tulkojusi
Sinda Krastiņa ; redaktore Margita Krasnā ; Ilzes Isakas vāka
dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 207,
[1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Wenn wir die Wahrheit sagen,
haben wir uns versprochen.
ISBN 9789934042461.
Diplomāti - Dzīves veidošana. Diplomāti - Humors.
Montefjore, Santa. Bākas noslēpumi : romāns / Santa
Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ;
redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 457, [1] lpp.
; 21 cm. - Konnemaras piekrastes ainavas mežonīgais
skaistums un senās bākas drupas slēpj ne mazums
noslēpumu, kas gadiem ilgi gaidījuši, līdz tiks atklāti, un
nostāstu par to, kā varētu būt bijis toreiz… ja vien ļaužu
valodās dzimusī patiesība nebūtu pavisam savādāka.
Neatminētas mīklas gaidīt gaida jauno rakstnieci…. - Oriģ.
nos.: Secrets of the lighthouse.
ISBN 9789984357188 (ies.).
Angļu romāni.
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Ozoliņš, Aivars, 1957-. Dukts : īsproza / Aivars Ozoliņš ;
Kārļa Krecera mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Dace Krecere ; grāmatas vāka noformējumam
izmantots fragments no Visvalža Ziediņa darba "Plakāta
makets" (1965) no Mūkusalas Mākslas salona kolekcijas. Rīga : Jumava, [2014]. - 230, [1] lpp. - "Dukts" ir Aivara
Ozoliņa īsprozas krājums, kurā ir vairākas improvizācijas un
garāks teksts ar nosaukumu "Dukts".
ISBN 9789934113789.
Latviešu proza.
Pankola, Katrīna. Aiz spožās ārienes: Džekija Kenedija :
[romāns] / Katrīna Pankola ; no franču valodas tulkojusi
Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga :
Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 296 lpp. - Šis
romāns kārtu pa kārtai noloba rūpīgi sargāto masku, kuras
aizsegā dzīvoja slavenā Žaklīna Kenedija. Lasītājam tiek dota
iespēja palūkoties aiz spožās ārienes un sastapt īstu sievieti reizē kaprīzu, pretrunīgu, dumpiniecisku un ļoti, ļoti
cilvēcīgu. - Oriģ. nos.: Une si Belle Image.
ISBN 9789984357256.
Franču romāni.
Pārksa, Adele. Jauno sievu stāsti : romāns / Adele Pārksa ;
no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs
Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014. - 496 lpp. - Šmalki ironisks
romāns par iedomu un realitātes līdzsvaru jauno sieviešu
dzīvē. - Oriģ. nos.: Young Wives' Tales.
ISBN 9789984357195.
Angļu romāni.
Penaks, Daniels. Cilvēkēdāju paradīze : romāns / Daniels
Penaks ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ;
mākslinieks Gatis Šļūka ; vāka noformētājs Aldis Aleks. [Rīga] : Omnia Mea, 2013. - 251, [1] lpp. ; 22 cm. - Romāns
„Cilvēkēdāju paradīze” (1985) iesāk sāgu par Malosēnu
ģimeni un viņu Belvilas draugiem. Šajos romānos izpaužas
viena no franču rakstnieka Daniela Penaka talanta
spožākajām šķautnēm – humors un asprātība. Romāna
nosaukums atgādina Emīla Zolā darbu, kas aizved lasītāju
lielveikala pasaulē. Galvenais varonis Benžamēns Malosēns
ir grēkāzis – viņš ir tehniskais kontrolieris veikalā, kuram
jāuzņemas vaina par pārdoto preču slikto kvalitāti. Viņa
mierīgo dzīvi Belvilā izjauc savādu notikumu virkne –
veikalā sāk sprāgt bumbas tur, kur viņš iet garām, piesaistot
aizdomu pilnus policistu un darba kolēģu skatienus.
Benžamēnam kļūst ļoti svarīgi saprast, kāpēc un kā tas notiek
un, galvenais, kurš viņu tik ļoti ienīst. - Oriģ. nos.: Au
bonheur des ogres.
ISBN 9789934834318.
Humoristiskā proza, franču. Franču asprātība un humors.
Valks, Jānis. Zivju gripa Šmitostā : slepenā direktīva Nr. X :
romāns / Jānis Valks ; redaktore Eva Mārtuža ; Gata Šļūkas
zīmējumi ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Lauku
Avīze, 2014. - 255 lpp. : portr., il. - (Lata Romāns ; 5 (179). Šmitostas pazemes bunkuri, kas izrakti vēl cara laikos,
vecajam jūras vilkam ir ruma paradīze un iztikas avots gan
padomju, gan brīvās Latvijas laikos. Ieeja zināma tikai
viņam, taču, kad ostā ierodas izmeklētāji Gvido un Gustavs,
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vecais vilks saprot, ka taisnības vārdā ir jāsadarbojas.
ISBN 9789934150036.
Latviešu romāni.
Valtari, Mika. Turms, nemirstīgais : viņa zemesdzīve apm.
520.- 450 pr. Kr. desmit grāmatās ; romāns / Mika Valtari ;
no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; Aigara Ozoliņa
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 702, [2]. lpp. - Romāns "Turms,
nemirstīgais" (1955) ir mistiska un aizraujoša odiseja, kas
norit 500 gadu pr. Kr. Daudz baudu un ciešanu pieredzējušais
Turms stāsta par savas identitātes un piepildījuma
meklējumiem dzīves garumā. - Oriģ. nos.: Turms Kulematon.
ISBN 9789984234878.
Somu romāni.

