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Lāslo, Ervins. Ceļvedis pasaules pārmaiņās / Ervins Lāslo ;
no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans ; atbildīgā
redaktore Ieva Heimane ; Laimas Šķetres vāka
mākslinieciskais iekārtojums. - Rīga : Jumava, 2014. - 214,
[1] lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 207.-213. lpp. - Grāmatā
"Ceļvedis pasaules pārmaiņās" Ervins Lāslo formulē cilvēces
izšķirošo izvēli - dzīvot pēdējo aizejošas, novecojušas
pasaules vai pirmo jaunas, ilgstspējīgas pasaules dekādi. Oriģ. nos.: Quantum shift in the global brain.
ISBN 9789934112942.
Civilizācija, jauno laiku - 1950-. Sociālā evolūcija.
Sociālās pārmaiņas. Cilvēka evolūcija. Zinātne un
civilizācija. Zinātne - Sociālie aspekti. Apziņa - Sociālie
aspekti. Garīgums - Sociālie aspekti. Paradigmas (sociālās
zinātnes).
Nīče, Frīdrihs Vilhelms. Gadījums Vāgners : mūziķa
problēma / Frīdrihs Vilhelms Nīče ; tulkojusi un priekšvārdu,
4.-6. lpp., uzrakstījusi Anne Sauka ; zinātniskais redaktors
Ainārs Sauka ; tulkojuma redaktors Arturs Hansons ; dizains:
Olafs Abzalons. - [Rīga] : Biedrība "Ascendum", 2013. - 41,
[1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 41. lpp. - Oriģ. nos.: Fall
Wagner. - "Satori"--Titlp.
ISBN 9789934843501.
Mūzika un filozofija.
Plūtarhs. Esejas par politiku / Plūtarhs ; no sengrieķu
valodas tulkojis Arnis Mazlovskis. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 219, [1] lpp. ; 21 cm. Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 213.[220.] lpp. - Krājumā ir iekļautas 8 dzīvesgudras esejas, kurās
Plūtarha politiskie un ētiskie uzskati pausti kontekstā ar
bagātīgu vēsturisko un literāro materiālu. - Oriģ. nos.: Scripta
moralia.
ISBN 9789934044281.
Politoloģija - Filozofija. Politiskā ētika - Grieķija.
Zīle, Monika, 1941-. Mana zīlēšanas grāmata : viedoklis par
Taro kārtīm / Monika Zīle ; māksliniece Agate Apkalne. Rīga : Jumava, 2002. - 188 lpp. : il.
ISBN 9984055507.
Zīlēšana.
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Ekers, T. Harvs. Miljonāra prāta noslēpumi : domā bagāti,
lai kļūtu bagāts / T. Harvs Ekers ; no angļu valodas tulkojusi
Baiba Apermane. - Rīga : Atēna ; Arka, 2014 (SIA "Jelgavas
tipogrāfija"). - 238, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Secrets of
the millionaire mind. - Rādītājs: 230.-[239.] lpp.
ISBN 9789984341917.
Bagātība - Psiholoģiskie aspekti. Kapitālisti un finansisti
- Psiholoģija. Miljonāri - Psiholoģija. Nauda - Psiholoģiskie
aspekti. Panākumi uzņēmējdarbībā - Psiholoģiskie aspekti.
Pīzs, Alans. Ķermeņa valoda : kā atminēt sarunbiedra domas
pēc viņa stājas un kustībām / Alans un Barbara Pīzi ; no
angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece ; Aijas Andžānes
vāka grafiskais noformējums. - Rīga : J.L.V., [2014]. - 414,
[1] lpp. : il. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 402.-[415.] lpp. - Šajā
grāmatā - kā radīt labvēlīgu iespaidu uz citiem cilvēkiem; kā
padarīt citus cilvēkus par saviem domubiedriem; kā noteikt,
ka sarunbiedrs melo; kā panākt citu cilvēku atsaucību; kā
veiksmīgi intervēt citus un vadīt lietišķas sarunas; kā
izvēlēties dzīvesbiedru. - Oriģ. nos.: Body language.
ISBN 9789934115707.
Ķermeņa valoda. Neverbālā komunikācija. Starppersonu
saziņa.
Osho, 1931-1990. Par seksu : no seksa līdz augstākajai
apziņai / Osho ; tulkojusi Arita Piķe ; redaktore Aija Rožlapa
; Andretas Strades dizains. - Rīga : Sētava, 2014. - 255 lpp. ;
24 cm. - Oriģ. nos.: Sex matters. From sex to
superconsciousness.
ISBN 9789934502101.
Sekss. Sekss - Filozofija. Sekss - Sociālie aspekti. Sekss
- Reliģiskie aspekti. Mīlestība.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA.STATISTIKA
Mutvārdu vēsture un dzīvesstāsti : vadlīnijas intervētājiem
316
un atmiņu rakstītājiem / Māras Zirnītes, Ievas GardasRozenbergas redakcijā ; literārā redaktore Indra Orleja ;
ievadu un nobeigumu sarakstīja Māra Zirnīte ; vāka dizains:
Zbigņevs Beinarovičs ; Latvijas Universitātes Filozofijas un
socioloģijas institūts. Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku
asociācija Dzīvestāsts. - Rīga : LU Filozofijas un
socioloģijas institūts, 2014 (Drukātava). - 163 lpp. : tab. ; 20
cm. - Bibliogrāfija: 136.-138., 148.-156. lpp. un rādītājs:
157.-163. lpp. - Grāmatā varat izlasīt, kā vadīt sarunu, lai tā
ved dziļāk par dzīves virsējo čaulu, kā fiksēt runas veidu un
vienreizējo stāstīšanas notikumu, kā virknēt atmiņas
dzīvesstāstos un varbūt pašam vai pašai tās arī uzrakstīt.
Vadlīnijas vedina iepazīt cilvēkus un dzīves vērtības,
raudzīties uz vēsturi no cilvēka viedokļa, apzinoties, ka itin
viss atstāj pēdas cilvēku dzīvēs, uzskatos, raksturos, rīcībā. Valsts pētījumu programma nr. 3 "Nacionālā identitāte
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(valoda, Latvijas vēsture, kultūra, cilvēkdrošība).
Autori: Biruta Abula, Baiba Bela, Dace K. Bormane,
Ieva Garda-Rozenberga, Tīna Kirsa, Maija Krūmiņa, Aigars
Lielbārdis, Edmunds Šūpulis, Māra Zirnīte.
ISBN 9789934506154.
Mutvārdu vēsture - Mācīšana un mācīšanās.
Dzīvesstāsti - Mācīšana un mācīšanās.
Vilks, Andris, 1945-. Politiskā pūļa latvietis / Andris Vilks ;
redaktore Ināra Mikažāne. - Rīga : N.I.M.S., 2013. - 165 lpp.
: il. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [97.-98.] lpp. un zemsvītras
piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā.
ISBN 9789984679839. . - ISBN 9984679837.
Nacionālās īpatnības, latviešu. Politiskā psiholoģija Latvija. Sociālā psiholoģija - Latvija. Latvieši - Politiskā
darbība.
Cepurītis, Māris. Ārpolitikas mīti Latvijā : Eiropas
Savienība un Krievija : [pētījums] / Māris Cepurītis, Rinalds
Gulbis ; zin. konsult. Dr.hist. Ainārs Lerhis ; lit. red. Agija
Ābiķe. - Rīga : Latvijas vēstures bibliotēkas atbalsta fonds,
2012 (apgāds MANTOJUMS). - 108 lpp. : il. - Bibliogr.: 88.94. lpp. - Pētījuma 1. nodaļā sniegts ieskats mītu konceptā un
skaidrots, kāda ir to loma sabiedrībā, kā arī veikta analīze par
Austrumeiropas un Latvijas sociālpolitisko vidi, kura ir
uzskatāma par tādu vidi, kas sekmē mītu veidošanos. 2.
nodaļā analizēta konkrētu mītu izpausme Latvijā, to iztirzājot
ar mītu tematisko bloku - nacionālā valsts un suverenitāte,
valsts pārvalde, demokrātija un cilvēktiesības, vēsture,
Eiropas Savienība un Rietumvalstis, Krievija un Neatkarīgo
Valstu Sadraudzība - palīdzību. - Virs titula : Latvijas
vēstures bibliotēkas atbalsta fonds.
Saturā: Mīti un sociālpolitiskā vide. Politiskie mīti
Latvijā. Secinājumi un ieteikumi.
ISBN 9789984495736.
Latvija - Starptautiskās attiecības. Latvija - Etniskās
attiecības.
Kariņš, Krišjānis Artūrs, 1964-. Latvijas intereses : domas
par Latvijas attīstību / Krišjānis Kariņš ; redaktore Gundega
Blumberga ; vāka mākslinieks Uldis Baltutis. - Rīga : Avots,
2013 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 158, [1] lpp. : diagr.,
kartes ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - K.
Kariņš grāmatā analizē pasaules ekonomikas krīzes sekas
Latvijā, rosina domāt, kā veicināt ekonomikas augšupeju,
veltot uzmanību uzņēmējdarbības attīstībai un taisnīgas
nodokļu sistēmas izveidei. Darbā aplūkoti ārpolitikas un
valsts drošības jautājumi, pausta pārliecība, ka tautas
labklājības līmeņa celšana iespējama tikai pilnveidojot
izglītības sistēmu un pievēršot uzmanību sabiedrības
integrācijas jautājumiem, kas balstīti uz latviešu valodas
bāzes. Mums ir jābūt lepniem par savu valsti un jākļūst garā
spēcīgiem!.
ISBN 9789984859835 (ies.).
Ģeopolitika - Eiropa - 21 gs.
Latvija - Politika un pārvalde - 1991-. Latvija Ekonomiskais stāvoklis - 1991-. Latvija - Starptautiskās
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attiecības - 1991-.
Marss, Džims. Sazvērestība triljonu vērtībā : kāpēc
mūsdienās rodas banku krīzes, izplatās dažādas slimības un
cilvēki kļūst par zombijiem / Džims Marss ; no angļu valodas
tulkojusi Velga Vīgante ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga :
Lietusdārzs, 2014. - 390 lpp. - Milzums faktu, citātu,
personvārdu šajā darbā cieši saausti ar autora pārliecību par
sava skatījuma pareizību. Vai tā patiešām ir - vai tikai varētu
būt? Lasītāja prātam ir dota lieliska iespēja vērtēt un spriest.
Lasītājam ir laime nebūt zombijam. - Oriģ. nos.: The
Trillion-Dollar Conspiracy.
ISBN 9789984869490.
Politiskā spiegošana. Globalizācija. Politiskās intrigas.
Sazvērestības.
Slucis, Aivars, 1938-. Sargāt Latviju : publicistika = Protect
Latvia : publication / Aivars Slucis ; sakārtojis, komentārus
un priekšvārdu sarakstījis Atis Skalbergs ; redaktore
Dagmāra Lejiņa ; dizains: Inga Poļevska ; vāka dizainā
izmantots Kārļa Zāles pieminekļa fragments. - [Latvija :
Aivars Slucis], 2013 (Talsu tipogrāfija). - 244 lpp. : il., ģīm.,
faks. ; 21 cm. - Daudziem latviešiem grāmatas palīdzējis
izdot ASV dzīvojošais ārsts Aivars Slucis. Tās ir grāmatas,
kas nepatīk tiem, kas slēpj komunistu ļaundarības, bet tās ir
vajadzīgas mums, lai mēs zinātu patiesību, lai mēs pazītu tos,
kas arestēja, spīdzināja, izsūtīja latviešus un daudzu citu tautu
godīgos cilvēkus. Grāmatā apkopotas A. Sluča publikācijas
no laikrakstiem. - Teksts latviešu un angļu valodā. Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
Autori: Agra Dage, Andrejs Eglītis, Arturs Edgars
Kubulnieks, Marks H. Rozenbergs, Teodors Spāde, Ojārs
Vācietis.
ISBN 9789984499772.
Pasaules politika - Atspoguļojums presē - 20 gs.
Latvija - Vēsture - 20 gs. Latvija - Politika un pārvalde 1991-.
Freibergs, Jānis. Nekustamo īpašumu vērtēšanas teorija un
prakse : mācību grāmata / Jānis Freibergs, Vilis Žuromskis ;
literārā redaktore Rita Cimdiņa. - Rīga : RaKa, 2013. - 347
lpp. : tab. ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 346.-347. lpp.
Saturā: Vērtēšanas prakse Latvijā un regulējošie
dokumenti. Ar nekustamā īpašuma vērtēšanu saistītie
pamatjēdzieni. Vērtēšanas prakse un procedūras. Nekustamo
īpašumu apskate un apraksts. Īpašumtiesības. Īpašumtiesību
ierobežojumi. Nekustamā īpašuma labākais lietošanas veids.
Vērtēšanas pieejas, metodes, pieņēmumi. Izmaksu pieeja.
Salīdzinošā (tirgus) pieeja nekustamo īpašumu vērtēšanā.
Ienākumu pieeja. Rezultātu saskaņošana un gala slēdziens.
Zemes vērtēšana. Vērtēšanas īpašie gadījumi.
ISBN 9789984462844.
Nekustamais īpašums - Vērtēšana.
Guļāns, Pēteris, 1920-. Ekonomiskās politikas problēmas :
iesniegumos valsts institūcijām un to atbildēs (2002-2013) /
Pēteris Guļāns ; redaktore Laura Riekstiņa ; vāka dizains:
Aivars Ivbulis. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas

Ekonomikas institūts, 2014 (N.I.M.S.). - 252 lpp. : diagr.,
tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmatā
sakopoti P. Guļāna iesniegumi Latvijas Republikas
augstākajām valsts pārvaldes un likumdošanas institūcijām
par ekonomiskās politikas aktuāliem jautājumiem, ministriju
un citu valsts institūciju atbildes uz tiem - par laika posmu no
2002. līdz 2013. gadam. Grāmatā ietverto valsts intitūcijām
iesniegto rosinājumu un uz tiem saņemto atbilžu apkopojums
adresēts tiem lasītājiem, kurus interesē Latvijas
tautsaimmniecības attīstības problēmas.
ISBN 9789984774244.
Latvija - Ekonomiskā politika - 1991-. Latvija Ekonomiskais stāvoklis - 1991-.
TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
Grebenko, Maija. Darba un atpūtas laika uzskaite un
349
apmaksa / Maija Grebenko ; Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība. - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība,
2013. - 99 lpp. : tab.
Grāmatvedība.
Indrūna, Zinaīda. Tiesu prakses apkopojums darba tiesībās
349
/ Zinaīda Indrūna ; Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2012. - 302
lpp. : tab. ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju (277.-285. lpp. un
zemsvītras piezīmēs). - Autore uzrādīta titlp. otrā pusē.
Darba tiesības un likumdošana - Latvija - Tiesu prakse.
Spriedumi - Latvija.
Rozenbergs, Jānis. Vainas institūts krimināltiesībās un tā
343
nozīme noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijā : promocijas
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai tiesību zinātņu
nozarē, apakšnozare: krimināltiesības = Concept of guilt in
criminal law and its significance in qualifying criminal
offences : compendium of the doctoral thesis : to obtain a
doctoral degree in the lav science duscipline, sub-discipline:
criminal law / Jānis Rozenbergs ; darba zinātniskā vadītāja
Valentija Liholaja ; recenzeti: Vitolds Zahars, Viktoras
Justickis, Sandra Kaija ; Latvijas Universitāte. Juridiskā
fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. - 109, [1] lpp.
: sh. ; 21 cm. - Disertācija kopsavilkums (Dr. iur.)--Latvijas
Universitāte, 2013. - Bibliogr.: 105.-109. lpp. - Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā ar atsevišķām titlp., vāka
noformējums abās valodās.
ISBN 9789984456515.
Vaina (tiesības) - Promocijas darbu kopsavilkumi.
Noziedzība - Klasifikācija - Promocijas darbu kopsavilkumi.
Kriminālatbildība - Promocijas darbu kopsavilkumi.
IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA. MĀCĪŠANA
Dzintere, Daina, 1932-. Bērna komunikatīvās kompetences
373.2
attīstība : monogrāfija / Daina Dzintere, Inga Stangaine,
Dace Augstkalne ; redaktore Rita Cimdiņa. - Rīga : RaKa,
2014 (Izdevniecība RaKa tipogrāfija). - 245 lpp. : diagr., tab.
; 22 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze,
prakse). - Bibliogrāfija: 239.-245. lpp. (118 nos.). Monogrāfijā analizētas, vērtētas un sistematizētas dažādu
valstu zinātnieku teorijas par bērna komunikatīvās
kompetences attīstību, valodas apguvi, sniedzot bērna

jautājumu psiholingvistisko un pedagoģisko raksturojumu.
Grāmatas izklāstā ietvertas rotaļu situācijas, pedagoģiskie
ieteikumi bērnu komunikatīvās kompetences sekmēšanai,
skolotāja pedagoģiskā darba pašanalīzei. Tā adresēta
vecākiem, skolotājiem, studentiem un interesentiem. Kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789984463032.
Komunikatīvā kompetence, bērnu. Bērni - Valoda.
Valodas apguve.
SABIEDRISKĀ DZĪVE. TAUTAS DZĪVE
Kraukle, Daina. Gadatirgi Latvijā / Daina Kraukle ;
394(=174)
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Keta
Īva ; Jāņa Pavlovska vāka grafiskais noformējums. - Rīga :
Jumava. SIA "J.L.V.", [2014]. - 131, [5] lpp., [8] lpp. krās. il.
: il., ģīm. - Bibliogr.: 131.-[132]. lpp. - Zemgale - izsenis
viens no bagātākajiem un auglīgākajiem novadiem. Šoreiz
autore aplūko gadatirgus 20. gadsimta sākuma fotogrāfiju
acīm, kas papildināti ar aizraujošām un jautrām atmiņām.
[4.grām.]. Zemgale.
ISBN 9789934115646.
Gadatirgi - Latvija - Zemgale.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
DABA. DABAS PĒTNIECĪBA UN AIZSARDZĪBA
Piekrastes ilgtspējīga attīstība: sadarbības pārvaldība : rakstu
502(474.3)
krājums / Raimonda Ernšteina, Roberta Jūrmalieša redakcijā ;
angļu valodas redaktore Sintija Kuršinska ; priekšvārdu
sarakstīja Ģirts Valdis Kristovskis, Inese Vaidere ; ievada
autors Raimonds Ernšteins ; vāka dizains: Ilze Reņģe ;
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte.
Vides pārvaldības katedra. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2008 (Rēzekne : Latgales druka). - 207 lpp. : diagr., il., tab.,
kartes ; 26 cm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav. angļu val.
Saturs: IEVADS: Par piekrastes ilgtspējīgu attīstību
Latvijā / Raimonds Ernšteins. I. PIEKRASTES ILGTSPĒJA:
PAMATNOSACĪJUMI: Piekrastes kultūridentitātes
veidošanās un interpretācija / Agrita Ozola. Klimata
pārmaiņas Latvijas ūdens vidē un piekrastē: prognozes un
prakse / Kristīne Āboliņa, Vera Boroņenko, Andis Zilāns.
Jūras krasta erozija Latvijā: problēmas un cēloņsakarības /
Jānis Lapinskis, Guntis Eberhards. Piekrastes teritoriju dabas
aizsardzība: pilsētvides pārvaldes attīstības iespējas / Māra
Zeltiņa. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes tiesiskās
aizsardzības aktuālas problēmas / Ilma Čepāne. Vietējā
līmeņa reģionālās plānošanas prakse Latvijā un piekrastes
specifika / Jānis Kauliņš. II. PIEKRASTES ATTĪSTĪBA:
MĒRĶGRUPU PIEEJAS UN VĒRTĒJUMI: Dabas
aizsardzība un piekrastes ilgtspējīga attīstība / Vija Buša.
Latvijas piekrastes pašvaldību sadarbības attīstība / Gunta
Lukstiņa. Rīgas ilgtspējīgas attīstības centrs "Agenda 21":
pilsētvides pārvaldības projektu pieredze / Juris Putriņš.
Vides NVO iniciatīvas un sadarbības attīstība piekrastes kāpu
aizsardzībai / Alda Ozola-Matule, Jānis Matulis. Ekotūrisms

ilgtspējīgas attīstības veicināšanai piekrstē / Eriks Leitis. III.
PIEKRASTES PĀRVALDĪBA: SISTĒMAS PIEEJA UN
INTEGRĀCIJA: Latvijas piekrastes ilgtspējības novērtēšana:
indikatoru sistēmas pieeja / Jānis Kauliņš. Integrētas rīcības
programmas vadlīnijas: piekrastes pašvaldību
ūdenssaimniecība / Gunārs Zaķis, Juris Benders. IV
ENGLISH OVERWIEW OF THE BOOK: Sustainable
coastal development in Latvia: collaboration communication
and governance imperative / Raimonds Ernšteins.
ISBN 9789984450971.
Piekrastes zonas menedžments - Latvija. Ilgtspējīga
attīstība - Latvija.
MATEMĀTIKA
51(092)

Imbovica, Indra, 1946-. Dzīves svinētājs Jānis Mencis :
sarunas, atmiņas, vērtējumi / Indra Imbovica ; mākslinieks
Eduards Groševs ; Ginta Māldera vāka foto. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 349, [1] lpp.,
[12] lp. iel. : portr., il. ; 22 cm.
ISBN 9789934044090.
Matemātikas skolotāji - Latvija - Biogrāfijas. Pedagogi Latvija - Biogrāfijas.
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Daņilova, Natālija. Diabēts : kā to ārstēt un kā ar to sadzīvot
: cukura diabēta saslimšanas cēloņi un klīniskās izpausmes /
Natālija Daņilova ; redaktore Veronika Pužule ; Aigara
Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014
(Poligrāfists). - 128 lpp. : tab. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Диабет. "Grāmata būs noderīga gan tiem, kuriem ir 1. vai 2. tipa
diabēts, gan viņu tuviniekiem, gan arī ar diabētu slimo bērnu
vecākiem"--Uz vāka.
ISBN 9789934042171.
Diabēts.
Deilija, Debra. Vingrojumi veselības uzlabošanai :
izvēlieties pareizos vingrojumus, lai uzlabotu veselību un
novērstu tādas saslimšanas kā astma, artrīts, diabēts un augsts
asinsspiediens / Debra Deilija ; no angļu valodas tulkojusi
Maija Brīvere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). - 223 lpp. : il. ; 25 cm. - Grāmatā aprakstītas
vairāk nekā 50 biežāk sastopamās veselības problēmas, kas
ietekmē ķermeni un prātu, un paskaidrots, kā noteikti
vingrojumi mazina simptomus un palīdz novērst slimības
attīstību. - Oriģ. nos.: Exercises to improve your health:
choose the right body moves to improve your health and
prevent illness. - Alfabētiskais rādītājs: 221.-222. lpp.
ISBN 9789984234717.
Ārstnieciskā vingrošana. Astma - Novēršana. Diabēts Novēršana. Hipertensija - Novēršana.
Rihtere-Ulmere, Nikola. Bērnu miegs : miers visas nakts
garumā : kā tikt pāri pirmajām 1000 naktīm / Nikola RihtereUlmere ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Stalidzāne. - Rīga :
Jumava, 2014. - 93, [3]. lpp. : il., tab. - (Ģimenes ABC). Grāmatā atrodami praktiski padomi, kā veiksmīgāk uzlabot
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miega kvalitāti. Pārskatāmi un plaši tiek aprakstītas
pārbaudītas metodes mērķtiecīgai miega traucējumu
novēršanai. Konkrēti ierosinājumi un noderīga informācija
palīdzēs vecākiem un bērniem baudīt naktsmieru un atvieglos
ikdienas ritmu. - Oriģ. nos.: Wie Kinder Schlafen Lernen.
Saturā: Zīdaiņu miegs. Zīdaiņu miega traucējumu
novēršanas iespējas. Mazu bērnu miegs. Kā saudzīgi novērst
maza bērna miega traucējumus. Īpaši miega traucējumi.
ISBN 9789934115684.
Miega traucējumi, bērnu. Miegs.
Slokenberga, Anita. Vecums : liktenis, izaicinājums,
dāvana / Anita Slokenberga, Daina Zepa ; Rīgas Austrumu
klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fonds. - [Latvija] :
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta
fonds, 2013. - 96 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 92. lpp.
Geriatrija. Gerontoloģija.
Šverna, Silvija, 1940-. Dziednieces rokasgrāmata : manas
receptes veselības atjaunošanai / Silvija šverna ; Māras
Alševskas dizains ; redaktore Agnese Biteniece. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2014 (A/s "Poligrāfists"). - 167, [1]. lpp. : il.
- Autore šajā grāmatā apkopojusi tautas medicīnas un
dziedniecības ieteikumus dažādu slimību ārstēšanai, kā arī
padomus un receptes, kas praktiskā darbā ar pacientiem ir
devuši labus rezultātus.
ISBN 9789934042126.
Tautas medicīna. Dziedniecība.
Jurševskis, Juris. Būvmašīnas / Juris Jurševskis ; recenzents
Viktors Mironovs ; Dinas Fomenko vāka mākslinieciskais
noformējums. - 2. papildinātais izdevums. - Jelgava : Autora
izdevums, 2013 (Jelgavas Tipogrāfija). - 320 lpp. : il. ; 22
cm. - Bibliogrāfija: 302.-404. lpp. - Grāmatā apskatītas
būvniecībā visbiežāk pielietojamās tehnikas vienības un
sistēmas, instrumenti un palīgierīces, mehanizācijas līdzekļi.
Ir dotas būvmašīnu uzbūves visdažādākās shēmas,
skaidrojoši to apraksti, salīdzinātas darbu veikšanas
mehanizācijas funkcionālās iespējas.
ISBN 9789984498638.
Celtniecības mašīnas un iekārtas - Mācību līdzekļi. Ceļu
būves mašīnas - Mācību līdzekļi.
Kļavis, Aivars, 1953-. Ceļos nelokāmi / Aivars Kļavis,
Imants Prēdelis. - [Limbažu novads : P.A.C.1], 2013. - 176
lpp. : il. ; 24 cm. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
angļu valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984499468.
Ceļu būve - Latvija - Vēsture.
Brūvelis, Andrejs, 1957-. Smiltsērkšķis. Latvijas zelta oga :
audzēšana, izmantošana, receptes / Andrejs Brūvelis, Dalija
Segliņa ; redaktore Ilze Pole ; ievada autore Lolita Neimane.
- Rīga : Lauku Avīze, [2014]. - 111, [1]. lpp. : il. - Latvijas
smiltsērkšķu audzētāji un pārstrādātāji: 104.-106. lpp. Smiltsērkšķu ogas ir īpaši unikāls dabas produkts, kurā
apvienota virkne ārkārtīgi vērtīgu bioloģisku savienojumu:
vitamīnu, aminoskābju, oganisko skābju, dabīgo

antioksidantu un izcilu taukskābju. Grāmata stāsta par tā
izcelsmes vēsturi, smiltsērksķu audzēšanu, tā izmantošanu
ārstniecībā, kulinārijā u.c. - Autori norādīti titullapas otrā
pusē.
Saturā: Smiltsērkšķi pasaulē un Latvijā. Smiltsērkšķu
apraksts un audzēšanas padomi. Smiltsērkšķu vērtīgās
īpašības. Smiltsērkšķu lietojums.
ISBN 9789934150005.
Smiltsērkšķi. Parastais smiltsērkšķis.
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Lejnieks, Jānis, 1951-. Marta Staņa. Vienkārši, ar vērienu /
Jānis Lejnieks ; literārā redaktore Guna Pence ; tulkotājs
angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu valodā
Ludmila Kļešņina ; māksliniece Zane Ernštreite ; foto: Juris
Kalniņš, Laimonis Stīpnieks, Indriķis Stūrmanis. - [Rīga] :
Rīgas pilsētas arhitekta birojs ; Neputns, 2013 (Jelgavas
tipogrāfija). - 118, [1] lpp. : il., ģīm., plāni ; 23 cm. Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Arhitekte M. Staņa
(1913-1972) ir leģendām apvīta personība, un uzskati par
viņas lomu Latvijas arhitektūras vēsturē mēdz būt pretrunīgi.
Arhitektes dzīves ceļš ir raksturīgs tai inteliģentu paaudzei,
kas izglītību ieguva neatkarīgajā Latvijā, bet kara beigās
izšķīrās palikt padomju varas okupētajā dzimtenē, nevis
emigrēt. J. Lejnieka grāmatā par arhitektes darbu liecina
laikabiedru atmiņas, jo M. Staņas teorētiskās atziņas un
epistulārais mantojums nav saglabājies, un visticamāk - tāda
nav bijis. Mūsdienās M. Staņu pieskaita pie laikmetīgā stila
ikonām Latvijā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
un krievu valodā. - Personu rādītājs: 115.-[119]. lpp.
ISBN 9789984807997.
Arhitektes - Latvija - Biogrāfijas. Arhitektūra - Latvija 20 gs.
Process / teksta autori: Matīss Groskaufmanis, Evelīna Ozola,
Vents Vīnbergs, Ieva Zībārte ; redaktore un priekšvārda
autore Ieva Zībārte ; literārā redaktore Guna Kalniņa ;
dizains: Edgars Zvirgzdiņš ; infografika: Evelīna Ozola. Rīga : Arhitektūras veicināšanas fonds, 2013 (Jelgavas
tipogrāfija). - 221 lpp. : il., ģīm., plāni ; 30 cm. - (Process ;
Nr. 3). - Izdevums piedāvā visplašāko ieskatu arhitekta
praksē un izglītībā. Izceļot ēku rekonstrukciju, kultūras
būvju, izstāžu dizaina, villu, lauku sētu, dzīvokļu, biroju un
kafejnīcu telpisko kvalitāti, grāmatā novērtēta Latvijas
arhitektu spēja ar atzīstamiem rezultātiem darboties
vēsturiskās vides rekonstrukciju un mazās arhitektūras nišā.
Jaunie Rīgas zīmoli, Latvijas ekonomika un radošās
uzņēmējdarbības veidošanās grāmatā pirmo reizi apkopota
vairāk nekā 200 zīmolu, vietu un notikumu infografikā.
3. Jaunā arhitektūra Latvijā.
ISBN 9789984496900.
Arhitektūra - Latvija - 21 gs. Pilsētas plānošana - Latvija
- Rīga. Pilsētas ekoloģija (socioloģija) - Latvija - Rīga.
Berga, Tatjana, 1944-. Piltenes depozīts : naudas apgrozība

Kurzemē 13. gadsimtā = The Piltene hoard : coinage
circulation in Courland in the 13th century / Tatjana Berga ;
tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; fotoattēli : Ilgvars
Gradovskis ; mākslinieks : Andris Nikolajevs. - Rīga :
Zinātne, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 95 lpp. : il., karte, tab. ;
25 cm. - Bibliogrāfija: 90.-92. lpp. - Teksts latviešu un angļu
valodā ; vāka noformējums tikai latviešu valodā.
ISBN 9789984879611.
Nauda - Latvija - Vēsture - Kurzeme.
DEKORATĪVĀ UN LIETIŠĶĀ MĀKSLA. DIZAINS
Meiere-Eberta, Kārena. Mājīgam interjeram : noderīgi
745
padomi svētku noskaņai visos gadalaikos / Kārena MeiereEberta ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. Rīga : Jumava, 2014. - 119, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - Grāmatā
atradīsiet idejas "zaļā dzīvesveida" cienītājiem un padomus,
kā izrotāt savu māju visos gadalaikos, kā arī iedvesmu
Valentīndienai, Lieldienām, Mātes dienai, dārza svētkiem,
pludmales ballītei, skolai un birojam, Helovīnam, un,
protams, Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam!.
ISBN 9789934115752.
Svētku rotājumi. Izstrādājumi no dabas materiāliem.
Roku darbs. Interjera piederumi.
GLEZNIECĪBA
Vilčuka, Irēna. Francisks Varslavāns / sastādītāja un teksta
75(474.3)(092)
autore Irēna Vilčuka ; fotogrāfs Vjačeslavs Fomins. - Rīga :
Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība, 2013 (Jelgavas
tipogrāfija, SIA). - 303 lpp. : il. - Bibliogr.: 295.-300. lpp. . Pers. rād.: 301. lpp. - Izdevuma mērķis sniegt iespējami plašu
vizuālu ieskatu mākslinieka F. Varslavāna daiļradē, papildus
šķetinot viņa dzīves gaitu mezglojumus. Izdevumā nozīmīgu
publicēto darbu daļu veido Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja un Varslavānu dzimtas kolekcija. Interesanti un
savdabīgi darbi nākuši no Latgales Kultūrvēstures, Tukuma,
Daugavpils, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja
krājumiem.
ISBN 9789984498836.
Glezniecība. Gleznotāji. Grafiskās mākslas.
GRAFIKA
Nonkonformisms grafikā, 1944-1990 : projekts "Latvijas
76(474.3)
padomju perioda nonkonformisma grafikas krājuma pilna
saglabāšana un tam nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes
nodrošinājums" / projekta īstenotājs: Latvijas Nacionālā
bibliotēka ; sastādīja Marta Dziļuma ; teksta autori: Dace
Gasiņa, Inta Pujāte, Iveta Šķiņķe, Taiga Kokneviča ; tulkotājs
angļu valodā Andris Mellakauls ; mākslinieks Gatis
Buravcovs. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2011. - 96
lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Teksts
laviešu, angļu valodā.
ISBN 9789984850054.
Disidentu māksla - Latvija - Katalogi. Grafiskās mākslas
- Latvija - Katalogi.
FOTOGRĀFIJA
Dukšte, Gunārs, 1952-. Lidojumā! : pieskārieni Latvijai =
77(474.3)
Latvia from above / autors un fotogrāfs Gunārs Dukšte ;

tekstu autore Inga Ābele ; redaktore Guna Kalniņa ;
māksliniece Signe Holendere ; tulkojums angļu valodā Kaija
Straumanis. - Rīga : DUE dizains, 2014 (PNB Print). - 208
lpp. : il. ; 31 cm. - Fotoalbuma lappusēs autora Gunāra
Dukštes, Latvijas gaisa kuģošanas pioniera un gaisa balonu
pilota-kapteiņa ar 22 gadu un vairāk nekā 3000 stundu
lidojuma pieredzi, sajūtas un bikli pieskārieni Latvijai. Mazas
glezniņas. Vislielākā mākslinieka - Dabas - radītas un homo
sapiens papildinātas. - Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā.
ISBN 9789934817489.
Latvija - Aerofotogrāfijas. Latvija - Albumi.
VOKĀLĀ MŪZIKA
784

Latviešu rokmūzika. Grupa Līvi. 50 labākās dziesmas [notis]
: notis, akordi, dziesmu teksti / Ainara Virgas sastādīts
izdevums ; izdevuma izpildproducents Guntars Račs ; dizains
Gosh design, Guntars Ošenieks. - Spirālies. - Rīga : MicRec,
2014 (EVEKO). - 52 lpp. : notis.
Saturā: 2001. Aiziet garām. Aprīļa pilieni. Ar tevi kopā.
Atdod sevi man. Bailes par ziņģi. Deviņvīru spēks. Dieva
dēls. Dzejnieks. Dzelzgriezējs. Dzimtā valoda. Eglīte.
Elektriskā zivs. Es karājos tavā bizē. Kādā brīnišķā dienā.
Kāpēc Nr.1. Kurzeme. Lai notiek viss. Laika dziesmiņa.
Ledus zieds. Mana vienīgā ziņģe. Mazais sapnītis. Meitene.
Metāla sirds. Nekad. NLO. Ozolam. Pārāk maz. Pārpalikums.
Pēdējais vilciens. Piedod man. Pūlī. Rock'n Roll muzikant.
Rokas. Rožu laukums. Rudens vēju muzikants. Saldus saule.
Saules ceļš. Straume. Svētelis. Tikai tev un man. Trīs
sievietes. Vai tā var būt. Var jau būt. Vecais, mums ir
laimējies. Zābaku dziesma. Zelta sirds. Ziņģe par bailēm.
Zīlīte. Zvani.
ISMN 9790900501882.
Rokmūzika. Dziesmas, latviešu.
SKATUVES MĀKSLA. TEĀTRIS
Freinberga, Silvija, 1928-. Un starp zvaigznēm mūsu senās
792(474.3)( 091)
sejas : nejaušas lapas no Kārļa Freinberga rakstniecības un
teātra arhīva : dokumentu studija 4 daļās / Silvija Freinberga ;
redaktore Ināra Baumane ; vāka noformējums Inga Apsīte. Mārupe : Drukātava, 2014 (Drukātava). - 450 lpp., [20] lpp.
iel. : il., ģīm., faks. ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs un personu rādītājs: 395.-433. lpp., priekšmetu
rādītājs: 434.-448. lpp. - S. Freinberga grāmatā apkopojusi
dokumentus, kas glabājas viņas tēva Kārļa Freinberga (18841967) arhīvā. Grāmatas 3. daļa sniedz dokumentālu ieskatu
Latvijas Nacionālā teātra gaitā līdz 1934. gadam, kad
mākslas ceļu tur turpina tādi izcili latviešu mākslinieki kā
Lilija Štengele, Anta Klints, Marija Leiko, Lilija Ērika, Jānis
Osis un daudzi citi. Vēstules un dokumenti dod ieskatu arī
citos tā laika un vēlāku gadu Latvijas teātros, kā arī kultūras
dzīvē vispār. - Fotogrāfijas no Kārļa Freinberga arhīva.
3. daļa.
ISBN 9789934530043.
Teātris - Latvija - Vēsture - 20 gs.
Latvija - Kultūras vēsture - 20 gs. Latvija - Intelektuālā
dzīve - 20 gs.
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Freinberga, Silvija, 1928-. Un starp zvaigznēm mūsu senās
sejas : nejaušas lapas no Kārļa Freinberga rakstniecības un
teātra arhīva : dokumentu studija 4 daļās / Silvija Freinberga ;
redaktore Ināra Baumane ; vāka noformējums Inga Apsīte. Mārupe : Drukātava, 2014 (Drukātava). - 395 lpp., [16] lpp.
iel. : il., ģīm., faks. ; 25 cm. - Personu rādītājs: 356.-380. lpp.,
priekšmetu rādītājs: 381.-394. lpp. - S. Freinberga grāmatā
apkopojusi dokumentus, kas glabājas viņas tēva Kārļa
Freinberga (1884-1967) arhīvā. Grāmatas 4. daļā ievietotie
dokumenti liecina par norisēm vācu varas laika
grāmatniecībā un teātrī, par saskari ar Elīnu Zālīti, Jāni
Jaunsudrabiņu, Jāni Plaudi. Tie ļauj ielūkoties arī padomju
varas laikā, visvairāk saistībā ar Rakstniecības muzeju, Raiņa
pētniecību un, protams, dažādām uzskatu pretišķībām. Garām
slīdošās ainās pavīd un rīkojas Arvīds Grigulis, Kārlis
Krauliņš, Edgars Damburs, Andrejs Upīts, Jānis Sudrabkalns,
Valdis Grēviņš, Roberts Sēlis, Kārlis Štrāls un citi. Fotogrāfijas no Kārļa Freinberga arhīva.
4. daļa.
ISBN 9789934530050.
Teātris - Latvija - Vēsture - 20 gs.
Latvija - Kultūras vēsture - 20 gs. Latvija - Intelektuālā
dzīve - 20 gs.
Puče, Armands. Kambala..., āmen! : [autobiogrāfija] /
Armands Puče ; literārā redaktore Antra Rēķe ; mākslinieks
Edgars Švanks ; fotogrāfs Gatis Rozenfelds. - Rīga : [Mediju
nams], 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 251, [3]. lpp. - Grāmata
nav par profesionālo sportu, tā ir par cilvēka spēku un
vājumu, kas nosaka izvēles, likteņus, ceļus un diemžēl - arī
grāvjus...
ISBN 9789984756103.
Basketbolisti - Latvija. Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
811.174

Laumane, Benita, 1937-. Jūra latviešu valodā un folklorā :
etnolingvistiskais aspekts / Benita Laumane ; tulkojums:
Laura Katkeviča ; mākslinieks Uldis Baltutis ; Liepājas
Universitāte. Kurzemes Humanitārais institūts. - Liepāja :
LiepU izdevniecība LiePA, 2013. - 403 lpp., [16] lpp. krās.
il. : il., kartes ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 353.-361. lpp. un
vārdu rādītāji: 364.-387. lpp. - B. Laumanes monogrāfijā
jūras apraksts etnolingvistiskā skatījumā latviešu valodā
tapis pirmoreiz. Pētījumā galvenā uzmanība pievērsta
sastatāmā etnolingvistiskā materiāla respektīvi valodas,
folkloras un citu etniskās kultūras saskares punktu
apzināšanai, par darba mērķi izvirzot ar jūru saistītu
priekšstatu, jēdzienu, reāliju un to nosaukumu sistēmisku
izpēti. Grāmatā iekļautais dažādu valodu salīdzināmais
leksiskais un frazeoloģiskais materiāls pārstāv arī dialektus
un izloksnes. - Kopsavilkums angļu un vācu valodā.
ISBN 9789984864891 (ies.).
Latgaliešu valoda - Etimoloģija - Vārdi un nosaukumi.
Jūras - Folklora. Jūras - Mitoloģija. Jūras augi - Latviešu
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valoda - Nomenklatūra (tautas). Jūras zivis - Latviešu valoda
- Nomenklatūra (tautas). Jūras dzīve - Latvija.
Laumane, Benita, 1937-. Kāja un mārkāja : vārda
lietojuma lauks / Benita Laumane ; Liepājas Universitāte.
Kurzemes Humanitārais institūts. - Liepāja : Liepājas
Universitāte, 2011. - 129 lpp. : il., kartes ; 22 cm. - Bibliogr.:
119.-123. lpp. - B. Laumane studijā par vārda "kāja"
lietojumu latviešu valodā atklāj šī polisēmiskā vārda nozīmju
sazarotību kā mūsdienu latviešu valodā, tā arī izloksnēs un
valodas vēsturē. Autore raksta par Dienvidrietumkurzemes
frazeoloģisma "iet uz lelles kāju" lietojumu vēsturiskā un
areālā skatījumā, kā arī par noslēpumainās "mārkājas" saikni
ar sila ķirzaku.
ISBN 9789984864242 (ies.).
Kāja (latviešu valodas vārds). Latviešu valoda Semantika - Sarunvārdnīcas. Latviešu valoda - Etimoloģija Vārdi un nosaukumi. Latviešu valoda - Vārdi un frāzes.
Mīklas, latviešu.
Nīderlandiešu-latviešu vārdnīca : ap 10000 vārdu =
Woordenboek Nederlands-lets : ongeveer 10000 woorden /
sastādījusi Dace Vīksna ; redaktore Ilze Čerņevska ;
mākslinieks Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2014 (Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija). - 639 lpp. ; 11 cm. - Vārdnīcā iekļauti
nīderlandiešu valodā visbiežāk lietojamie vārdi un
vārdkopas. Tā adresēta lasītājiem ar dažādu valodas apguves
līmeni. Ieteicams izmantot par mācību līdzekli tiem, kas sāk
apgūt nīderlandiešu valodu. - Teksts latviešu un
nīderlandiešu valodā.
ISBN 9789984859866.
Nīderlandiešu valoda - Latviešu valoda - Vārdnīcas.

LITERATŪRZINĀTNE
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Daija, Pauls, 1984-. Apgaismība un kultūrpārnese. Latviešu
laicīgās literatūras tapšana / Pauls Daija ; redaktore Sigita
Kušnere ; kopsavilkumu angļu valodā tulkoja Laine
Kristberga ; tulkojuma redaktore Inta Gale Carpenter ;
mākslinieciskais noformējums: Krišs Salmanis. - Rīga : LU
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013 (Microdot). 269 lpp. ; 22 cm. - (Latviešu literatūras vēsture). Bibliogrāfija: [226.]-254. lpp. un zemsvītras piezīmēs,
personu rādītājs: [255.]-263. lpp. - Literatūrvēsturnieka P.
Daijas grāmata veltīta interesantai un līdz šim minimāli
pētītai jomai Latvijas literatūras vēsturē un vēsturē - laicīgai
latviešu literatūrai 18. gadsimta otrajā pusē un 19. gadsimta
sākumā. Pētījums tiecas rosināt diskusiju ne tikai par
literatūras vēsturi, bet arī par latviešu un vācbaltiešu
vēsturiskajām attiecībām. - Kopsavilkums angļu valodā. Grāmata sagatavota un izdota ar Valsts pētījumu
programmas "Nacionālā identitāte" projekta "Identitātes
estētika: literatūra, folklora un māksla - nacionālās
identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli" ietvaros.
ISBN 9789984893068.
Latviešu literatūra - Vēsture un kritika.
Фаликов, Илья. Евтушенко. Love Story / Илья Фаликов.
- Москва : Молодая гвардия, 2014. - 702, [2]. с. + ил. (Жизнь Замечательных Людей: Биография

продолжается... ; вып. 25). - 16+.
ISBN 9785235036741.
Dzejnieki, krievu.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ARHEOLOĢIJA
902(474.3)

Latvijas viduslaiku pilis : Pētījumi un avoti par ordeņa un
bīskapu pilīm Latvijā : [rakstu krājums] / sastādījusi Ieva Ose
; LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures
institūta apgāds, 2014. - 429, [2] lpp. : il., faks, kartes, plāni,
tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu,
latīņu un vācu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu valodā.
Saturā: Apkopojoši pētījumi par pilīm. Arheologu
pētījumi. Vēsturnieku pētījumi. Arhitektu pētījumi.
Starpdisciplinārie pētījumi. Avotu publikācijas.
ISBN 9789984824338.
Viduslaiku pilis - Latvija. Arheoloģiskie izrakumi Ēģipte.
Latvija - Antikvitātes.

NOVADPĒTNIECĪBA
Caune, Andris, 1937-. Rīgas Vidzemes priekšpilsēta pirms
908
100 gadiem : priekšpilsētas ielas, celtnes un iedzīvotāji 19.
gadsimta beigu un 20. gadsimta pirmās puses atklātnēs /
Andris Caune ; redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Ināra
Jēgere. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2014
(Jelgavas tipogrāfija). - 279 lpp. : karte, faks. ; 23 cm. Autora piektā Rīgas seno atklātņu grāmata veltīta Vidzemes
priekšpilsētai pirms simts gadiem. Grāmatas lasītājs šeit
atradīs īsu anotāciju - paskaidrojumu pie katras publicētās
senās kartītes.
ISBN 9789984824345.
Atklātnes - Latvija - Rīga.
Vidzemes priekšpilsēta (Rīga, Latvija) - Vēsture.
Vidzemes priekšpilsēta (Rīga, Latvija) - Sociālā dzīve un
paražas. Vidzemes priekšpilsēta (Rīga, Latvija) - Celtnes,
būves utt.
ĢEOGRĀFIJA
Adamss, Marks. Ceļā uz Maču Pikču : soli pa solim no jauna
910.4
atklājot zudušo pilsētu / Marks Adamss ; no angļu valodas
tulkojusi Vita Holma. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. 334, [1] lpp., [7] lp. iel. : il., kartes ; 23 cm. - (Vēju roze). Bibliogrāfija: 329.-[333]. lpp. - Rietumu pasaulē ilgstoši
uzskatīts, ka leģendāro Maču Pikču 1911. gadā no jauna
atklāja Hairams Bingems III. Piecdesmit gadus pēc Bingema
nāves ceļojumu žurnāla redaktors Marks Adamss nolemj
mērot ceļu uz Maču Pikču, sekojot pirmatklājēja pierakstiem,
un uzzināt visu patiesību - gan par Bingemu III, gan par sevi.
- Oriģ. nos.: Turn right at Machu Picchu.
ISBN 9789984234809.
Kultūras mantojums - Peru - Aizsardzība - Maču Pikču.
Maču Pikču (Peru).
Strubergs, Pēteris, 1945-. Dienvidamerikas odiseja :
910.4
Argentīna, Čīle, Bolīvija, Peru / Pēteris Strubergs ; Laimas
Šķetres grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene
Soboļeva ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; grāmatas

noformējumā izmantotas fotogrāfijas no Valda un Pētera
Strubergu personiskā arhīva. - Rīga : Jumava, [2014]. - 206,
[6] lpp., [16] lpp. iel. : il., kartes ; 21 cm. - (Aiz apvāršņa). Bibliogr.: [208.] lpp. - Grāmatā fiksēti pieraksti, kas radušies,
apceļojot Dienvidameriku.
ISBN 9789934115783 (CV).
Argentīna. Čīle. Bolīvija. Peru. Dienvidamerika Ceļojumu apraksti.
BIOGRĀFIJAS
929

929

Bardola, Nikola. Joko Ono : biogrāfija / Nikola Bardola ;
no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Aijas Andžānes
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska.
- Rīga : Jumava, 2014. - 286, [2]. lpp. : il. - Grāmata ir ne
tikai Joko Ono dzīvesstāsts, bet arī plašs apskats par tā laika
mākslu, mūziku, sabiedrisko situāciju. Joko Ono 2013. gadā
apritēja 80 gadu... - Oriģ. nos.: Yoko Ono.
ISBN 9789934115806.
Mākslinieces.
Celmiņš, Gustavs, 1899-1968. Eiropas krustceļos / Gustavs
Celmiņš. - [Rīga] : Arto-1, 2014. - 199 lpp. : faks. ; 18 cm. G. Celmiņš (1899-1968) Latvijas vēsturē pieminēts kā
pērkoņkrustiešu vadītājs, ar tieksmēm uz ekstrēmu
nacionālismu, saukļa "Latviju latviešiem" popularizētājs, savā
veidā ideoloģisks priekštecis Ulmaņa diktatūrai. Brīvības cīņu
veterāns, sēdējis Ulmaņa cietumā, emigrējis uz Somiju, 1941.
gadā ar vācu armiju iesoļo atpakaļ Latvijā, izveido plašāko
pagrīdes tīklu Latvijā. Izdod pagrīdes avīzi "Brīvā Latvija".
1944. gadā viņu arestē, iesloga Centrālcietumā, pēc tam
izvazā caur vairākām nacistu nometnēm. Par dzīvi nometnēs
G. Celmiņš stāsta savā grāmatā. Tajā aptverts laika posms no
1943. gada rudens līdz 1946. gada pavasarim. - Pirmizdevums
1947. g. Eslingenā. . - Faksimilizdevums. . - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934834592.
Politiķi - Latvija - Biogrāfijas. Karavīri - Latvija Biogrāfijas. Politiskie ieslodzītie - Latvija - Biogrāfijas.
Latvieši - Ārvalstis - Biogrāfijas.
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Džonsons, Adams. Bāreņu pavēlnieka dēls / Adams
Džonsons ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; vāka
dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). - 553, [1] lpp. ; 21 cm. - Episks vēstījums par
jauna vīrieša ceļojumu cauri ledusaukstiem ūdeņiem, tumšiem
tuneļiem un spokainiem spiegu kambariem
visnoslēpumainākajā diktatūrā pasaulē - Ziemeļkorejā. - Oriģ.
nos.: Orphan master's son. - Adams Džonsons 2013. gada 15.
aprīlī saņēmis Pulicera prēmiju daiļliteratūrā un Vaitinga
Rakstnieku balvu. Par šo grāmatu viņš saņēmis arī 2013. gada
Deitonas Literāro Miera balvu.
ISBN 9789984357232.
Amerikāņu romāni.
Ziemeļkoreja - Daiļliteratūra.
Eljota, Ketrina. Mans vīrs dzīvo kaimiņos : [romāns] /
Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ;
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vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014
(Jelgavas tipogrāfija). - 480 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules
bestsellers). - Oriģ. nos.: My Husband Next Door.
ISBN 9789984357171.
Angļu romāni.
Fragoso, Margo. Tīģer, tīģer... : autobiogrāfisks romāns /
Margo Fragoso ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Jansone ;
redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga :
Lietusdārzs, 2014 (Dardedze Hologrāfija). - 366, [1] lpp. "Tīģer, tīģer..." ir stāsts, kas palīdz vecākiem, līdzcilvēkiem
un no līdzīgas vardarbības cietušajiem pamanīt un saprast, cik
prasmīgi bērnu izmantotāji prot apburt savus upurus un cik
uzmanīgi apslēpj savus nodarījumus no sabiedrības acīm.
Tāpat tas sniedz paraugu, kā pēc notikušā atkal nostāties uz
kājām. - Oriģ. nos.: Tiger, Tiger: A Memoir. - "Emocionāls
autobiogrāfisks stāsts, kas neatstāj vienaldzīgu." -- uz pirmā
vāka.
ISBN 9789984869483.
Autobiogrāfiskā proza, amerikāņu.
Grīna, Sallija. Tumšā puse / Sallija Grīna ; no angļu valodas
tulkojusi Ieva Elsberga ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ;
redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2014
(Jelgavas tipogrāfija). - 381, [1] lpp. ; 21 cm. - "Tumšā puse"
ir līdz sāpēm patiess vēstījums par ciešanām, mīlestību un
cerību. Unikāls, elpu aizraujošs un skarbs stāsts par zēnu,
kuram nav vietas pasaulē. Stāsts, kurš apvērš ierasto
skatpunktu kājām gaisā un liek uzdot jautājumu: kas tad
patiesībā ir ļauns un kas- labs?. - Oriģ. nos.: Half Bad.
ISBN 9789934044373.
Jaunatnes proza, angļu.
Grīns, Džons. Meklējot Aļasku : romāns / Džons Grīns ; no
angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktors Guntis Kalns
; vāka māksliniece Natālija Kugajevska. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2014 (Poligrāfists). - 254, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.:
Looking for Alaska. - Bestsellera "Mūsu zvaigžņu vaina"
autors.
ISBN 9789934041389.
Jaunatnes proza, amerikāņu.
Hammaršelds, Dāgs. Ceļa zīmes : politiķa un mistiķa
dienasgrāmata / Dāgs Hammaršelds ; no zviedru valodas
tulkojusi Aija Eimane ; redaktore Zane Seņkova ;
priekšvārda, 5.-7. lpp., autore Vaira Vīķe-Freiberga ; Vitas
Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014
(Poligrāfists). - 151, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Vägmärken.
ISBN 9789934043628.
Valstsvīri - Zviedrija - Dienasgrāmatas. Mistiķi Zviedrija - Dienasgrāmatas.
Kalogridisa, Džīna. Inkvizitora sieva / Džīna Kalogridisa ;
no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga ; vāka dizains Artūrs
Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 389,
[2] lpp. ; 21 cm. - 15. gadsimtā nodibinātā Inkvizīcija
nekavējoties uzsāk savu darbu Spānijā. Tas ir laiks, kad
cilvēka izcelsme un reliģiskā piederība varēja nozīmēt ceļu uz
labklājību izredzētajiem vai nāves spriedumu tiem, kas
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dzimuši citā ticībā... - Oriģ. nos.: Inquisitor's wife.
ISBN 9789984357140.
Vēsturiskā proza, amerikāņu. Inkvizīcija - Spānija Vēsture - Daiļliteratūra.
Karstā, Ingrīda. Mīlestība caur Jelgavas liesmām : romāns /
Ingrīda Karstā ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. Rīga : Jumava, [2014]. - 310, [2]. lpp. : il., fotogr. - Otrā
pasaules kara laikā Jelgava bija vissmagāk cietusī pilsēta
Latvijā. Gan krievu, gan vācu armijas ieņemtās teritorijas tur
mainījās ne vien pa dienām, bet pa stundām. Lai gan grāmatā
aprakstītais attēlo skarbos kara un pēckara periodus, visam
romānam cauri vijas stāsts par draudzību, cilvēciskām
attiecībām un, protams, mīlestību. - Grāmatā "Caur Jelgavas
liesmām" aprakstītā ģimene ir apgāda "Jumava" izdotajā
grāmatā "Kaupēna līgava", kas 2007. gadā saņema "Lielo
lasītāju balvu", šīs dzimtas 4., 5. un 6. paaudze.
ISBN 9789934115660.
Latviešu romāni.
Jelgava (Latvija) - Daiļliteratūra.
Koberbēla, Lēne. Klusa nemanāma slepkavība :
[kriminālromāns] / Lēne Koberbēla & Agnete Frīsa ; no dāņu
valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; redaktore Anita
Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (A/s
"Poligrāfists"). - 381, [2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). Veca armijas hospitāļa drupās Ungārijas ziemeļos divi romu
jaunieši meklē aparatūru vai ieročus, ko varētu pārdot. Viņi
atrod vairāk, nekā bija cerējuši, un viņu ierosinātā ķēdes
reakcija draud uzspridzināt un pārvērst pīšļos dzīvi ļoti
daudziem cilvēkiem - tostarp arī Dānijas Sarkanā Krusta
medicīnas māsai Nīnai Borgai. - Oriģ. nos.: Et Stille
Umaerkeligt Drab. - "Klusa nemanāma slepkavība" ir otrais
darbs romānu sērijā par Nīnu Borgu". - uz pēdējā vāka.
ISBN 9789934041303.
Detektīvromāni, dāņu.
Kronins, Džastins. Divpadsmit / Džastins Kronins ; no
angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 629, [3] lpp. : il., karte ;
23 cm. - Pēcapokalipses laikmetā trīs vientuļnieki klīst
visaptverošā bīstamā haosā. ...Viņi atskārtīs, ka nav pilnībā
pamesti - un ka pat vistumšākajā naktī ir rodama cerība, ja
tikai cilvēki apvieno spēkus. - Oriģ. nos.: The Twelve.
ISBN 9789934041648.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.
Krūze, Māris. Jēkabpils reids : [romāns] / Māris Krūze ;
redaktore Eva Mārtuža ; Amandas Balodes zīmējumi ;
Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Lauku Avīze,
2014 (Rēzekne : SIA "Latgales druka"). - 239 lpp. : il., ģīm.,
faks. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 4(178).
ISBN 9789984878980.
Detektīvromāni, latviešu.
Kviks, Metjū. Šībrīža veiksme : romāns / Metjū Kviks ; no
angļu valodas tulkojusi Ilona Bērziņa ; atbildīgā redaktore
Kristīne Kirkila ; redaktore Brigita Šoriņa ; Natālijas
Kugajevskas noformējums. - Rīga : J.L.V., 2014. - 247, [1]
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lpp. ; 23 cm. - Sižeta pamatā ir četru savādnieku dzīves stāsti,
kuri grāmatas lappusēs te dzīslojas kā paralēli izvilkti dzijas
pavedieni, te savijas spoži krāsainā kamolā. Par grāmatas
galveno varoni apkārtējie domā, ka "viņam viss nav mājās".
Visu mūžu nodzīvojis divatā ar māti, viņš ir līdzās arī viņas
pēdējos mēnešos un, lai vienīgajam sev tuvajam cilvēkam
atvieglotu sāpīgo aiziešanu citā saulē, pamazām pieņem viņas
slimības aptumšotā prāta izgudroto realitāti - mātei viņš ir
Ričards Gīrs. Un galvenais varonis sāk rakstīt vēstules
slavenajam aktierim, stāstīdams par sevi un savām gaitām... Oriģ. nos.: The Good luck of right now.
ISBN 9789934115622.
Amerikāņu romāni.
Lencs, Jākobs Mihaels Reinholds. Piezīmes par teātri :
Aumeistars jeb Mājaudzināšanas priekšrocības / Jākobs
Mihaels Reinholds Lencs ; [sastādītāja Beata Paškevica ; no
vācu valodas tulkojuši Beata Paškevica un Valdis Bisenieks].
- [Cesvaine : Cesvaines Mākslinieku biedrība, 2012] (Rīga :
Hromets poligrāfija). - 157, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - Oriģ. nos.:
Anmerkungen übers Theater. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā.
ISBN 9789984497129.
Vācu drāma (komēdija). Drāma - Vēsture un kritika.
Levī, Marks. Aiziet, lai atgrieztos : romāns / Marks Levī ;
no franču valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains
Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). - 384 lpp. - (Jauna franču līnija). - Endrū
Stilmens, slavens laikraksta reportieris, tikko ir apprecējis
mūža mīlestību Valēriju un tuvojas augstākajam karjeras
lēcienam visas savas dzīves laikā. Negaidot viņš nonāk
dramatiskā situācijā. Viņam ir jāizvēlas - vai nu jāpabeidz
iesāktais darbs žurnālistikā, vai arī jānostājas ceļā savam
liktenim... - Oriģ. nos.: Si c'était à refaire.
ISBN 9789984357164.
Franču romāni.
Manfelde, Andra, 1973-. Ziemeļu tirgus : dzeja, 2010-2013
/ Andra Manfelde ; redaktors Jānis Rokpelnis ; noformējums
un foto: Andra Manfelde. - [Tukums] : Literatūras kombains,
2013. - 76, [2] lpp. ; 18 cm. - A. Manfeldes "Ziemeļu tirgus"
ainava aizsākas Centrāltirgū, pieskaras Kurzemei un
noslēdzas Karostas katedrāles ēnā. Viņas dzeja ir par lielo
noslēpumu necilo ārieni jeb - vienkāršāk - meklējiet varoņus!
Sētniekus, pārdevējas, konduktores, urlas, puisīti ar nolauzto
ceriņu zaru un tās, kurām jau pāri piecdesmit. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934826436.
Latviešu dzeja.
Mārtins, Džordžs R.R. Dziesma par ledu un uguni : dižākā
mūsu laikmeta sāga / Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu val.
tulk.: Allens Pempers ; redaktore Margarita Niedre. - Rīga :
The White Book, [2014] (Jelgavas tipogrāfija). - 375 lpp. : il.
; 24 cm. - Ticības brāļi bruņojas, dzelzvīri nekaunīgi dodas
iekarojumos, Straujupe krīt, bet sirotāji sparīgi vajā Frejus.
Vai Sersejai izdosies nomelnot vedeklu un atbrīvoties no
nevēlamajiem Tīreliem? Cik kvēla ir Džeimija mīlestība pret
māsu? Kāda alga par centību gaida Brīnu? Vai Citadele
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noticēs Sema stāstam par svešajiem un pūķiem?. - Oriģ. nos.:
A Feast for Crows.
4.grām., 2.daļa. Vārnu dzīres.
ISBN 9789934526060.
Fantastiskā proza, amerikāņu.
Martinsons, Māris, 1960-. Oki - okeāna vidū : [romāns] /
Māris Martinsons ; redaktore Dace Sparāne ; vāka
noformējumā izmantots filmas "OKI - okeāna vidū" plakāts
(autors Jānis Lauznis) ; vāka dizains: Jānis Esītis. - Rīga :
Dienas Grāmata, 2014. - 176 lpp. - M. Martinsona jaunākā
filma "OKI - okeāna vidū" ar brīnišķīgo japāņu aktrisi Kaori
Momoi Oki lomā klajā nāk 2014. gada aprīlī. Romānā
Roberts Migla jeb Robs dzīvo okeāna malā, Losandželosā,
dienu no dienas vada ierastā rutīnā, it kā darba meklējumos,
bet vairāk paša apsēstības vadīts, vācot dažādus sludinājumus.
Viņš neko nevēlas - kā vien atrast kārtējo pieticīgo pagaidu
ienākumu avotu, kas ļautu atkal netraucēti dzīvot paša
izdomātajā, savākto sludinājumu inspirētajā pasaulē. Tomēr
daži no šiem sludinājumiem, kā izrādās, slēpj sevī īpašu stāstu
...
ISBN 9789984887708.
Latviešu romāni.
Milošs, Česlavs. Tie gaiteņi : dzejas izlase / Česlavs Milošs ;
no poļu valodas atdzejojusi un sastādījusi Dagnija Dreika ;
pēcvārda, 53.-60. lpp., autors Kšištofs Zajass ; pēcvārda, 61.63. lpp., autors Mareks Gluško ; māksliniece Lilija Rimicāne.
- [Jūrmala] : Daugava, [2014] (Rēzekne : Latgales druka). 126, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Te korytarze. - Teksts
paralēli latviešu un poļu valodā. - Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984410715.
Poļu dzeja - Tulkojumi latviešu valodā.
Muciniece, Kristīne. Eņģeļu acis : Atbrīvot sargātāju /
Kristīne Muciniece ; redaktore Ieva Bečere ; mākslinieks
Guntis Švītiņš. - Rīga : Ameija, [2014] (SIA "Jelgavas
tipogrāfija"). - 206, [2] lpp., [5] lp. iel. : il. ; 21 cm. - "3.
grāmata"--Uz vāka.
3. grām.
ISBN 9789934844614.
Latviešu romāni.
Poņimeckis, Eduards. Komas gūsteknis / Eduards
Poņimeckis ; literārā redaktore Alma Zusāne. - [Tukuma
novads : Alma Zusāne], 2014. - 168 lpp. ; 21 cm. - E.
Poņimecka stāstījums robežojas ar fantastikas pasauli, un
šķiet, ka atliek tikai lidot līdzi stāstītāja garam un tvert
iespaidus. Patiesībā tās ir rūgtas pārdomas par laiku maiņām,
atmiņas par bērnību un jaunību, apcere par cilvēcisko būtību.
Darbs rakstīts pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados,
laikmeta vaibsti iezīmējas reljefi un skaidri. Viss grāmatā
attēlotais, ar ļoti nebūtiskām izmaiņām, uzrakstīts pēc komu
pārcietuša cilvēka atmiņu fragmentiem, nemainot ne stāstītāja
stilu, ne notikumu secību. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā.
ISBN 9789934828232.
Latviešu proza.
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Rainis, Jānis, 1865-1929. Viss iet, viss rit un riet : Raiņa
dzeja, aforismi un humors : krājums / sastādītāja un ievada
autore Gaida Jablovska ; mākslinieks Andris Lamsters. - Rīga
: Madris, [2014]. - [62] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. - Šajā krājumā
ienāk J. Rainis (1865-1929), kas allaž ir aktuāls, bet šādā
kopskatā nekad vēl nav lasīts. Grāmatā iepazīsiet dažādos
dzīves posmos rakstīto J. Raiņa dzeju, prozu un aforismus.
ISBN 9789984310756.
Latviešu dzeja. Aforismi, latviešu. Latviešu asprātība un
humors.
Sakss, Nils, 1983-. Poēma par 12 ziloņiem / Nils Sakss ;
iekārtojums un vāka dizains: Dagnis Skurbe ; fotogrāfijas:
Agnija Grigule ; vāka fotogrāfija: Soren Hald. - [Rīga] :
Severīns, 2014. - 103, [1] lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. - "Poēma par
12 ziloņiem" ir N. Saksa trešā grāmata, kas seko stāstu
krājumam "Nopietnie nolūki" (2008) un novelei "Paradīze
atnāks ārieša izskatā" (2008). Pilsētu satricinājis šokējošs
noziegums - nakts aizsegā bruņotu jauniešu banda ielauzusies
zoodārzā un atbrīvojusi visus ziloņus. Par laimi ļaundari tiek
notverti turpat nozieguma vietā, taču pratināšana atklāj
aizvien jaunas nozieguma detaļas. Daudzas no tām ir visai
dīvainas. Kad apsardzes nolaidības dēļ jauniešiem izdodas
izbēgt no apcietinājuma, viņi dodas meklēt atbildi uz vienu
pašu pēdējo jautājumu - kāda tam visam ir jēga?. Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934846205.
Latviešu proza.
Segliņš, Uģis, 1963-. Sejas panti : dzejoļi / Uģis Segliņš ;
literārais redaktors Jānis Rokpelnis ; Evas Saveles-Gavares
vāka noformējums. - [Rīga] : Iespēju grāmata, 2013. - 96 lpp.
ISBN 9789984875392.
Latviešu dzeja.
Spārks, Nikolass. Drošais patvērums : [romāns] / Nikolass
Spārks ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka
dizains Dairis Hofmanis ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga :
Kontinents, 2014 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 448 lpp. Neradusi ne laimi, ne mīlestību, ne ģimenes piepildījumu
savā nesen nodibinātajā laulībā, toties aci pret aci sastapusies
ar ļaunprātību, Keitija iekāpj pirmajā autobusā, lai bēgtu no
izmisuma un vardarbības... - Oriģ. nos.: Safe Haven.
ISBN 9789984357157.
Amerikāņu romāni.
Stumbre, Lelde, 1952-. Divas mājas / Lelde Stumbre ; Dinas
Ābeles vāka dizains ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. Rīga : Lauku Avīze, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 350, [2].
lpp. - "Divi romāni vienā grāmatā" -- uz pēdējā vāka.
Saturā: Mācītāja māja. Savienoto trauku līkums.
ISBN 9789934150029.
Latviešu romāni.
Usāns, Francis. Diedzēti domu graudi : aforismi / Francis
Usāns ; redaktore Dace Sparāne ; priekšvārda autore Astrīda
Skurbe ; pēcvārda autors Aivars Eipurs ; mākslinieks Aldis
Aleks. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 109, [2] lpp. : il. ; 17
cm. - Šis ir F. Usāna ceturtais aforismu krājums. Viņa
aforismi, sentences un paradoksi apliecina rakstnieka spožo
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prātu un prasmi ne vien dzīvi redzīgi vērot, bet trāpīgos un
oriģinālos redzējumus izteikt arī īsā, precīzā un spilgti tēlainā
formā.
ISBN 9789984887692.
Aforismi, latviešu.
Valdena, Laura. Lielo geizeru ielejā : [romāns] / Laura
Valdena ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ;
mākslinieks Edgars Švanks ; redaktore Diāna Romanoviča. Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (A/s "Poligrāfists"). - 389, [1]
lpp. - Pēc Merienas neveiksmīgā kritiena uz geizera trases
akmeņiem visas trīs meitas atkal satikušās mātes mājās un
viesnīcā Rotorua. ...Kādus pagātnes noslēpumus glabā
Meriena un kā tie ir iespaidojuši viņas meitu un mazbērnu
dzīvi?. - Oriģ. nos.: Im Tal der grossen Geysire. - Uz vāka -"Jaunzēlandes sāga".
ISBN 9789934043574.
Vācu romāni.
Jaunzēlande - Daiļliteratūra.
Vensko, Sandra, 1958-. Maigā okupācija : romāns / Sandra
Vensko ; redaktore Gundega Blumberga ; vāka dizains: Jānis
Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 253, [1] lpp. ; 22 cm.
- S. Vensko emocionāli un poētiski piesātinātais romāns
aizved lasītāju laikā pirms vairāk nekā pusgadsimta - vienos
no smagākajiem un sarežģītākajiem laikmetu griežiem.
Vēstījums balstīts uz notikumiem mazā Dienvidkurzemes
ciemā Otrā pasaules kara priekšvakarā. Romāna centrā divu
jauniešu sapņi, cerības un dzīves alkas... nekurienes priekšā.
ISBN 9789984887685.
Latviešu romāni.
Dienvidkurzeme (Latvija) - Daiļliteratūra.
Vergēze, Ābrahams. Liktens deja / Ābrahams Vergēze ; no
angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 591, [1] lpp. : karte ; 23
cm. - Bibliogrāfija: [592.] lpp. - Aizraujoša, emocionāli
piesātināta ģimenes sāga par ārstiem un pacientiem, mīlestību
un nodevību, dzīvi mājās un svešumā. - Oriģ. nos.: Cutting
for stone.
ISBN 9789934042683.
Amerikāņu romāni.
Virza, Edvarts, 1883-1940. Raksti / Edvarts Virza ; sast.,
koment. un priekšv. sarakst. Anda Kubuliņa ; red. Sigita
Kušnere ; bibliogr. uzziņu aut. Velga Kince ; māksl. Aldis
Aleks. - Rīga : Zinātne, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 958, [2]
lpp. : il., ģīm., faks. - Personu rādītājs: [941.]-[947.] lpp. Piektajā sējumā atrodama Edvarta Virzas tulkotā franču
dzeja, kā arī pāris desmiti presē palikušu, krājumos neiekļautu
franču lirikas darbu.
5. sējums. Edvarta Virzas tulkotā franču dzeja.
Saturā: Emīls Verharns. Dzīves sejas: poēmas ; Franču
lirika 19. gadsimtā ; Franču renesanses lirika ; Edvarta Virzas
franču dzejas tulkojumi ārpus krājumiem.
ISBN 9789984879512.
Zigmonte, Dagnija, 1931-1997. Pavedieni : romāns /
Dagnija Zigmonte ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ;
māksliniece Dina Ābele. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 575
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lpp. - Galvenajai varonei Izoldei, aktrisei ar stāžu, laikmetu
griežos jāaiziet no sava teātra un viņa ir spiesta atgriezties
laukos pie savas māsas Olitas. Tur Izolde iepazīstas ar
uzņēmīgo Laimoni. Romāna varoņu dzīves tālāk savijas
tiešām kā pavedieni. Autorei izdevies radīt labu, gaišu un
pozitīvu romāna atmosfēru, ko tik ļoti mūsdienās gaida
lasītājs. Grāmata runā arī par vērtībām. Dagnija Zigmonte:
“Man ir cieša pārliecība, ka literatūrai, lai kā tas kādam
nepatiktu, ir jārunā par vērtībām, par cilvēkiem, kas ar savu
dzīvi un darbu neļauj sabrukt tam pamatam, uz kura visi
stāvam.”.
ISBN 9789934150012.
Latviešu romāni.
Zolā, Emīls. Dāmu paradīze : romāns / Emīls Zolā ; no
franču valodas tulkojusi Milda Kazimira ; redaktore Kristīne
Skrīvele. - 3. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (A/s
"Poligrāfists"). - 481, [1] lpp. - (Ķengura grāmata). - "Dāmu
paradīze" ir Emīla Zolā slavenākais romāns. Paralēli
romantiskam mīlas stāstam tajā spilgti raksturota 19.
gadsimta beigu Parīze, lielās pārmaiņas un rosība, kas tolaik
valda šajā Eiropas metropolē. Vienkārša meitene no Francijas
laukiem neapzināti, pašai to nenojaušot, iekaro Parīzes lielākā
veikalnieka sirdi. - Oriģ. nos.: Au bonheur des dames.
ISBN 9789984402734.
Franču romāni.
Žuravska, Dzintra, 1939-. Testaments : romāns / Dzintra
Žuravska ; vāka dizains Ērika Tomsone. - Rīga : Sol Vita,
[2014]. - 213, [3]. lpp. : il.
ISBN 9789984894416.
Latviešu romāni.
Абгарян, Наринэ, 1971-. Люди, которые всегда со мной :
[роман] / Наринэ Абгарян ; ил. Соны Абгарян. - Москва :
АСТ, 2014. - 316, [1] c. - 18+.
ISBN 9785170831500.
Krievu proza.
Буйда, Юрий(Юрий Васильевич), 1954-. Послание
госпоже моей левой руке : [новеллы] / Юрий Буйда. Москва : Эксмо, 2014. - 288 с. - (Большая литература.
Проза Юрия Буйды). - 16+. - Лауреат премии "Большая
книга".
ISBN 9785699707997.
Krievu proza.
Буковский, Владимир(Владимир Константинович),
1942-. Наследники Лаврентия Берия. Путин и его команда
/ Владимир Буковский. - Москва : Алгоритм, 2013. - 240
с. - (Власть в тротиловом эквиваленте).
ISBN 9785443803371.
Krievu proza.
Вересов, Дмитрий. Генерал : [роман] / Дмитрий Вересов.
- Москва : АСТ, 2014. - 438, [2] с. - (Семейный альбом). 16+.
ISBN 9785170827510.
Krievu romāni.
Волос, Андрей(Андрей Германович), 1955. Возвращение в Панджруд : роман / Андрей Волос. -
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Москва : ОГИ, 2014. - 640 c. - Лауреат премии "Русский
Букер" 2013.
ISBN 9785942826895.
Krievu romāni.
Губайловский, Владимир(Владимир Алексеевич),
1960-. Учитель цинизма : роман / Владимир
Губайловский. - Москва : Эксмо, 2014. - 288 c. - (Index
Librorum: интеллектуальная проза для избранных). - 16+.
ISBN 9785699695683.
Krievu proza.
Догилева, Татьяна(Татьяна Анатольевна), 1957. Тогда, сейчас и кот Сережа : [роман] / Татьяна Догилева.
- Москва : АСТ ; Астрель, 2014. - 256 с. - 16+.
ISBN 9785170837533.
Krievu proza.
Додолев, Юрий. Чти было, то было ; На Шаболовке, в ту
осень... / Юрий Додолев. - Москва : ОЛМА Медиа Групп,
2014. - 448 с. - Мы Эхо великой войны 1945-5015.
ISBN 9785373061407.
Krievu proza.
Злотников, Семен. Божьи дела : сборник / Семен
Злотников. - Москва : Эксмо, 2014. - 192 c. - (Лауреаты
литературных премий). - 16+.
ISBN 9785699710614.
Krievu proza.
Костюкович, Елена. Цвингер : роман / Елена
Костюкович. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2014. - 752 c. 12+.
ISBN 9785170808151.
Krievu proza.
Крусанов, Павел(Павел Васильевич), 1961-. Царь
головы : рассказы / Павел Крусанов. - Москва : АСТ,
2014. - 314, [6] с. - +16. - Финалист литературных премий:
"Большая книга", "Национальный бестселлер", "АБСпремия".
ISBN 9785170835881.
Krievu proza.
Кучерская, Майя(Майя Александровна), 1970-. Тётя
Мотя : роман / Майя Кучерская. - Москва : АСТ, 2013. 506, [6] c. - 16+. - Шорт-лист премии "Большая книга".
ISBN 9785170809561.
Krievu romāni.
Маканин, Владимир. Обстрел / Владимир Маканин. Москва : Эксмо, 2014. - 256 с. - (Проза современного
классика Владимира Маканина). - 16+.
ISBN 9785699709045.
Krievu romāni.
Нестерова, Наталья. Неподходящий жених : сборник /
Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2013. - 317, [3] c.
ISBN 9785170773305. . - ISBN 9785170773312.
Stāsti, krievu.
Пирожкова, Антонина(Антонина Николаевна). Я
пытаюсь восстановить черты : о Бабеле - и не только о
нем : воспоминания / Антонина Пирожкова. - Москва :
АСТ, 2013. - 605 [3] с. - (Женский портрет эпохи). - 12+.
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ISBN 9785170807185.
Krievu proza.
Рубанов, Андрей(Андрей Викторович), 1969-. Великая
мечта : роман / Андрей Рубанов. - Москва : АСТ, 2013. 442, [6] с. - Эпоха не виновата. Эпоха всегда одна и та же.
Разгадка внутри тебя. - Финалист премии "Национальный
бестселлер"- на обложке.
ISBN 9785170796403.
Krievu proza.
Рубина, Дина(Дина Ильинична), 1953-. Русская
канарейка : трилогия / Дина Рубина. - Москва : Эксмо,
2014. - 480 с. - 16+.
Кн.1. Желтухин.
ISBN 9785699717255.
Krievu proza.
Рубина, Дина(Дина Ильинична), 1953-. Русская
канарейка : трилогия / Дина Рубина. - Москва : Эксмо,
2014. - 512 с. - (Дина Рубина. Собрание сочинений). - 16+.
Кн.2. Голос.
ISBN 9785699706846.
Krievu proza.
Степнова, Марина. Хирург : роман / Марина Степнова. Москва : АСТ ; Астрель, 2013. - 316, [4] с. - Финалист
премий "Русский Букер", "Большая книга".
ISBN 9785170771530. . - ISBN 9789851818699.
Krievu romāni.
Улицкая, Людмила(Людмила Евгеньевна), 1943. Зеленый шатер : роман / Людмила Улицкая. - Москва :
АСТ, 2014. - 637, [3] с. - 16+.
ISBN 9785170810550.
Krievu proza.
Улицкая, Людмила(Людмила Евгеньевна), 1943. Первые и последние : рассказы / Людмила Улицкая. Москва : Астрель, 2013. - 284, [4] с.
Содерж.: Второе лицо. Женщины русских селений.
Цю-юрихь. Орловы-Соколовы. Зверь. Пиковая Дама.
Голубчик. Перловый суп.
ISBN 9785271392597. . - ISBN 9785271420108.
Krievu proza
Устинова, Татьяна. Сто лет пути : роман / Татьяна
Устинова. - Москва : Эксмо, 2014. - 320 с. - (Первая среди
лучших). - 16+.
ISBN 9785699686728.
Krievu romāni.

