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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
ZINĀTNE
001

Kurzemniece, Ineta, 1970-.
Zinātniskās darbības rezultātu izvērtējums specializāciju
noteikšanai pētniecībā : monogrāfija / Ineta Kurzemniece,
Gatis Bažbauers ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka
dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais
apgāds, 2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 279 lpp. : diagr.,
tab. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 106.-108. lpp. - Kopsavilkums
angļu valodā.
ISBN 9789984458342.
DATORZINĀTNE un DATORTEHNOLOĢIJA
004
Cambron, Keith G.
Global Networks : engineering, operations and design / G.
Keith Cambron. - West Sussex : John Wiley & Sons Ltd,
2013. - xxxviii, 375 p. : tab., ill. - Includes bibliographical
references and index.
ISBN 9781119943402 (hbk)
004
Kurose, James F.
Computer Networking : a top-down approach / James
F.Kurose, Keith W.Ross. - 6th ed. - Essex : Pearson
Education Limited, c2013. - 888 p. : ill., tab. - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 9780273768968. . - ISBN 0273768964
004
Reisig, Wolfgang.
[Petrinetze: Modellierungstechnik, Analysemethoden,
Fallstudien]
Understanding petri nets : modeling techniques, analysis
methods, case studies / Wolfgang Reisig. - 1st ed. - Berlin :
Springer, 2013. - xxvi, 230 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 225.-228.
lpp. un rādītājs: 229.-230. lpp. - Oriģ. nos.: Petrinetze:
Modellierungstechnik, Analysemethoden, Fallstudien.
ISBN 9783642332777 (hard cover)
004
Tanenbaum, Andrew S.
Computer Networks / Andrew S. Tanenbaum, David J.
Wetherall. - 5th ed. - Essex : Pearson Education Limited,
c2014. - ii, 803 p. : ill., tab. - Includes bibliographical
references and index. - Pearson new international edition.
ISBN 9781292024226. . - ISBN 1292024224.
CIVILIZĀCIJA. KULTŪRA. PROGRESS
Ozoliņš, Ojārs. Krīvu lāsts : senču noslēpumu atklāšana /
008
Ojārs Ozoliņš ; Nataļjas Kugajevskas vāka noformējums ;
redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2014]. - 165 lpp.
: il. ; 20 cm. - Tagadējā pasaulē pragmatisms tā pārņēmis
domāšanas sfēras, ka bieži aizmirstas , cik nedroša un

īslaicīga ir viena vai otra mūsu atziņa, kas nosaka dzīvi un
pasaules tālākpastāvēšanu. To apzināmies apdraudētu, tāpēc
jāskatās pagājībā un jāmēģina saskatīt atzītās patiesības, kas
ir vadījušas cilvēkus cauri gadu tūkstošiem, neļaujot
novirzīties uz pašiznīcināšanās ceļa. Tāpēc arī tapis mans
stāstījums par noslēpumaino krīvu lāstu.
2. daļa.
Saturs : Pie seno gudrību avota. Krīvu lāsts. Pēcvārds.
ISBN 9789934115547.
Mitoloģija, baltu.
Latvija - Kultūras vēsture.
008
International Conference of Students' Science and Art
Works.
The unity of the balts under the sun : International
Conference of Students' Science and Art Works, Liepāja
[February 24-25], 2011 / [Liga Rozentale]. - Liepāja : b. i.,
2011. - 251 lpp. : il., diagr. - Referātu teksti latviešu,
lietuviešu un angļu val., anotācijas angļu val.
BIBLIOGRĀFIJA. LITERATŪRAS RĀDĪTĀJI
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis profesors Pēteris
016
Cimdiņš : biobibliogrāfija / [sastādītājas: Jana Kleba, Lolita
Lāce ; bibliogrāfiskā redaktore: Dagnija Ivbule] ; Latvijas
Universitātes Bibliotēka ; Latvijas Universitātes Akadēmiskā
bibliotēka. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014 (Rēzekne
: Latgales druka). - 199 lpp. : il., portr. ; 20 cm. - (Latvijas
zinātnieki). - Teksts latviešu un angļu valodā. - Nosaukums
papildus titlp. angļu valodā. . - Personu rādītājs: 108.-113.
lpp. ; Darbu nosaukumu rādītājs: 114.-120. lpp.
ISBN 9789984458663.
MUZEJI
Būmane, Ilze, 1942-. Latvijas 99 privātie muzeji un
069(474.30
kolekcijas / Ilze Būmane ; atbildīgā redaktore Evija Veide ;
priekšvārdu sarakstīja Ojārs Spārītis ; fotogrāfi: Sergejs
Akuraters, Dainis Bušmanis, Ivars Bušmanis, Aldis Jermaks,
Anda Krauze, Māris Ločmelis, Zanda Melkina, Karīna
Miezāja, Valērijs Miņkovs, Jānis Pipars, Valdis Semjonovs,
Timurs Subhankulovs, Līga Vasiļūna. - Rīga : Lauku Avīze,
2014 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 239, [1] lpp. : il., ģīm.,
kartes ; 29 cm. - I. Būmanes izdevums aptver informāciju par
Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales un Rīgas
muzejiem un kolekcijām. Dokumentēti muzeju un kolekciju
īpašnieku dzīvesstāsti un muzeju tapšanas vēsture un
pamatojums. Īpaša uzmanība pievērsta muzejiem, kuri veido
radošās darbnīcas, tradicionālo amatu prasmju
pārmantošanas pasākumus, strādā ar skolu jaunatni vai
nodarbojas ar pētniecisko darbu, kļūstot par sava novada
novadpētniecības un tradicionālās kultūras vērtību krātuvēm.
ISBN 9789984878935 (ies.).
Muzeji - Latvija. Etnogrāfiskie muzeji un kolekcijas Latvija.
Trikātas pagasts (Beverīnas novads, Latvija) Svētvietas. Skaņkalnes pagasts (Mazsalacas novads, Latvija)
- Muzeji. Mazsalaca (Mazsalacas novads, Latvija) - Privātie
muzeji. Burtnieki (Burtnieku novads, Latvija) - Privātie
muzeji. Rūjiena (Rūjienas novads, Latvija) - Privātās
kolekcijas.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
FILOSOFIJA
101

PSIHOLOĢIJA
159.96

Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis / sastādītājs,
zinātniskais redaktors un ievada autors Raivis Bičevskis ;
zinātniskā redkolēģija: Maija Kūle, Rihards Kūlis, Bernhards
Gajeks, Igors Šuvajevs ; vāka dizains: Māris Kūlis. - Rīga :
LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014 (Bota). - 400,
[1] lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [377.]-388. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. - Grāmatā Vācijas un Latvijas autori filozofi, ģermānisti, vēsturnieki, teologi pievēršas Johana
Georga Hāmaņa (1730-1788) dzīves un domas svarīgākajiem
krustpunktiem, veidojot gan vēsturiski kontekstualizētas, gan
kreatīvas pieejas Kēnigsbergas domātāja noslēpumam. Kopsavilkums angļu valodā. - Kolektīvā monogrāfija
izstrādāta LU Filozofijas un socioloģijas institūtā, Valsts
pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" 3. projektā
"Nacionālā un eiropeiskā identitāte".
Saturs: HĀMANIS: DZĪVE, TEKSTI, PASAULE:
Vārda skaidrība. Autors un lasītājs Johans Georgs Hāmanis /
Osvalds Bajers. Nucleus in nuce. Johans Georgs Hāmanis un
viņa teksti / Bernhards Gajeks. Johana Georga Hāmaņa
jautājums par patiesību / Knuts Martins Štunkels. Tīrā prāta
kritikas autors Kants un lasītājs Hāmanis / Jozefs Sīmons.
Zemūdens pasaule. Ernsts Jungers lasa Johanu Georgu
Hāmani / Bernhards Gajeks. Valoda kā coincidentia
oppositorum. Johans Georgs Hāmanis un valodas fizlozofija /
Jozefs Sīmons. DOMAS PAVEDIENI. HĀMAŅA
AKTUALITĀTE: Hāmaņa autorības sākums: Londonas
krīze un Sokrātiskās cēldomas / Uģis Sildegs. Pasaules
hermeneitika. Hāmanis un filozofija / Raivis Bičevskis.
Mums līdzās. Mysterium tremendum un mysterium fascinans
kā dievišķās klātbūtnes pārdzīvojumi / Aigars Dāboliņš.
Vidzemes konteksti. Jākoba Mihaela Reinholda Lenca
daiļradē / Beata Paškevica. Izcilākais humorists starp
kristiešiem: Sērens Kirkegors par Johanu. Georgu Hāmani /
Velga Vēvere. Vai neintencionāla pieredze ir iespējama?
Žana-Lika Mariona atbilde un tās izvērtējums / Māra
Grīnfelde. Ticības un zināšanas nošķīruma atcēlums Hēgeļa
filozofijā / Ģirts Jankovskis. Sensus communis: orākuls vai
mehānisms? No retorikas līdz Kantam / Māris Kūlis.
Filozofija, vērojums, daba: fenomenu valoda. Dabas
filozofijas skice ar pastāvīgu atsauci uz Bēmi, Hāmani,
Šellingu un Heidegeru / Raivis Bičevskis. Progress un utopija
apgaismības laikmeta kultūras semantiskajā laukā / Iveta
Nātriņa. Pielikumi.
ISBN 9789934506192 (ies.).
Filozofi - Vācija - Biogrāfijas. Filozofija, vācu - 18 gs.
Forems, Džeks. Transcendentālā meditācija : Mahariši
Maheša Jogi mācības pamati / Džeks Forems ; no angļu
valodas tulkojusi Kristīne Dudareva ; redaktore Gundega
Vētra ; priekšvārda, 3.-7. lpp., autore Emīlija Jurjeva. Rediģēts un papildināts pirmizdevuma teksts. - Rīga : ALI S,
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159.92

159.92

159.92

2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 335, [1] lpp. : il., diagr., tab. ;
23 cm. - Bibliogrāfija: 311.-331. lpp. - Oriģ. nos.:
Transcendental meditation.
ISBN 9789934504112.
Transcendentālā meditācija. Transcendentālā meditācija
- Sociālie aspekti. Transcendentālā meditācija - Psiholoģiskie
aspekti.
Freids, Zigmunds. Seksuālā dzīve / Zigmunds Freids ; no
vācu valodas tulkojis Igors Šuvajevs ; Aigara Truhina vāka
dizains ; redaktore Inta Rozenvalde. - Rīga : Zvaigzne ABC,
c2014 (A/s Poligrāfists). - 277, [1] lpp. ; 23 cm. Bibliogrāfija: 221.-[ 234.] lpp. un rādītājs: 275.-[278.] lpp. Grāmatā ''Seksuālā dzīve'' apkopoti psihoanalīzes tēva
Zigmunda Freida (1856-1939) raksti, kas veltīti dažādiem
cilvēka seksuālās dzīves aspektiem. Īpaša uzmanība tajos
pievērsta bērnu seksualitātei un cilvēka psihoseksuālajai
attīstībai.
ISBN 9789934043505.
Sekss. Psihoanalīze. Dzimums (psiholoģija).
Prisjolkova, Inese. Audzēt mīlestību / Inese Prisjolkova ;
redaktore Santa Arāja ; vāka dizains: Agnese Melbārde ;
foto: Ronalds Šulcs. - [Jūrmala : Inese Prisjolkova, 2014]. 336 lpp. ; 20 cm. - I. Prisjolkovas grāmata ir saruna, kas
sniedz atbildes uz jautājumiem par to, kā vairot sievišķību,
izveidot un sakārtot partnerattiecības, audzēt savu spēku un
enerģiju, sadzīvot ar atkarību un līdzatkarību, transformēt
bailes. Grāmatā iekļauti patiesi stāsti un pieredze, kā ar
Laimes terapijas paņēmieniem iespējams izmainīt savu dzīvi.
Saturā: Partnerattiecības un ģimene. Sava energolauka
audzēšana. Atkarība un līdzatkarība. Bailes un to
transformācija. Patiesie dzīves stāsti.
ISBN 9789934824777.
Vīrieša un sievietes attiecības. Ģimenes. Mīlestība.
Rūbina, Grēthena. Laimes projekts : jeb, Kāpēc es
pavadīju gadu, cenšoties dziedāt no rītiem, iztīrīt sienas
skapjus, pareizi strīdēties, lasīt Aristoteli un vispār gūt vairāk
prieka dzīvē / Grēthena Rūbina ; no angļu valodas tulkojusi
Alda Vāczemniece ; redaktore Vija Stabulniece ; Ilzes Isakas
vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (A/s
"Poligrāfists"). - 320 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 315.320. lpp. - Autore ir izveidojusi plānu ar konkrētiem
mērķiem un laimes vairošanas paņemieniem. "Laimes
projektā" Grēthena Rūbina dalās ar oriģinālām un praktiskām
idejām, kā uzlabot dzīves kvalitāti. - Oriģ. nos.: The
happiness project. - Nosaukums prettitullapā angļu valodā:
The happiness project, or, Why I spent a year trying to sing
in the morning, clean my closets, fight right, read Aristotle,
and generally have more fun.
ISBN 9789934033582.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Laime - Psiholoģiskie
aspekti. Dzīves veidošana.
Rudzītis, Viesturs, 1960-. Pilni pagrabi partizānu : bloga
ieraksti, esejas, intervijas - vienā kopējā vijā par sievieti,
Dzemdi un Sievieti / Viesturs Rudzītis ; literārā redaktore
Gundega Blumberga ; māksliniece Sandra Konstante. [Rīga] : VR grāmatu apgāds, c2014. - 231 lpp. : il. ; 21 cm. -

Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Viesturs Rudzītis ir viens
no dziļākajiem un neparastākajiem domātājiem mūsdienu
psiholoģijā. Viņš pētījis un drosmīgi runā par aizlaicīgiem
slāņiem sievietes (arī vīrieša!) psihē, ko politkorektuma
piesātinātajā 21. gadsimtā cilvēkiem visbiežāk grūti
apzināties, vērst auglīgā diskusijā. Rudzītis pēta sievietes un
vīrieša psihi sengrieķu mitoloģijas zīmju sistēmā. Viņš
iedziļinās mūsdienu sieviešu un vīriešu iekšējā pasaulē
tūkstošiem gadu senās cilvēces vēstures kontekstā.
Pārsteidzoša, aizraujoša, provokatīva - tāda ir šī eseju izlase.
Tā piedāvā ikdienas dzīvē katram labi atpazīstamās izvēles
un rīcības uzlūkot absolūti citādā veidā. - "Šī [grāmata]
iecerēta kā veselas sērijas pirmā grāmata"--Vāka 2. lp.
1.
ISBN 9789934142161.
Sievietes - Psiholoģija. Sievietes un psihoanalīze.
Dzemde - Psiholoģiskie aspekti. Sievietes - Seksuālā
uzvedība. Sievišķība.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
27-3
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Buržo, Sintija. Patiesās gudrības Jēzus : jauns skatījums uz
Kristu un viņa vēsti / Sintija Buržo ; no angļu valodas tulkojis
Kārlis Žols ; redaktore Zane Seņkova ; Aigara Truhina vāka
dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 199,
[1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 193.-197. lpp. un
alfabētiskais vārdu rādītājs: 198.-199. lpp. - Sintijas Buržo
''Patiesās gudrības Jēzus'' ir citāda grāmata, kurā godīgas
meklētājas plašās zināšanas apvienotas ar dziļu pieredzi.
Balstoties uz seno sophia perennis (mūžīgās gudrības)
tradīciju, S. Buržo soli pa solim atklāj Jēzu kā iekšējās
pārveides meistaru. Šī grāmata ir īstā, lai palīdzētu atrast
mūsdienīgu un jēgpilnu ceļu pie sevis, kristīgās tradīcijas un
pazīstami nepazīstamā Jēzus. - Oriģ. nos.: The Wisdom
Jesus: transforming heart and mind: new perspective on
Christ and his message.
ISBN 9789934044458 (ies.).
Li, Hundži. Džuaņ Faluņ : (Latviešu valodā) / Li Hundži. Rīga : Nordik, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 350, [1] lpp. ; 22
cm. - Nosaukums arī ķīniešu valodā.
ISBN 9789984854588 (ies.).
Vingrojumi - Reliģiskie aspekti - Budisms.
Dharmačakra. Cigun.
Toma evaņģēlijs / tulkotāji un ievada autori: Dace Balode
...[u.c.] ; pēcvārda aut. Linards Rozentāls ; māksliniece Agate
Muze ; foto (uz vāka atloka) Guntars Rēboks. - Rīga :
Latvijas Bībeles biedrība, c2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 46
lpp. ; 17 cm. - Bibliogrāfija: 14. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
- Ārpus Bībeles kanona esošā Toma evaņģēlija izdevums
latviešu valodā. - Izdevuma atsaucēs izmantoti jaunajā
Bībeles tulkojumā latviešu valodā (2012) lietotie Bībeles
grāmatu saīsinājumi.
ISBN 9789984834542.
Toma evaņģēlijs (koptu evaņģēlijs).
Verlends, Žozefs Marija. 100 jautājumu par jaunajām
reliģiskajām kustībām : sarunas Dievmātes Radio : lekcijas

244

2002. gada gavēnī / Tēvs Žozefs Marija Verlends ; [tulkojusi
Inese Gagaine]. - Rīga : Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu
institūts (RARZI), 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 170 lpp. ; 19
cm.
ISBN 9789934829420.
Kulti. Sektas. Teoloģiskā antropoloģija. Kristietība un
citas reliģijas. Reliģiozitāte. Okultisms - Reliģiskie aspekti Katoļu baznīca.
Votss, Alans. Dzenbudisma ceļš : izcelsme, attīstība un
prakse / Alans Votss ; no angļu valodas tulkojis Normunds
Pukjans ; Aijas Andžānes mākslinieciskais noformējums ;
literārā redaktore Brigita Šoriņa. - Rīga : J.L.V., 2014. - 230,
[2] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 210.-[216.] lpp. un
zemsvītras piezīmēs. - Autors detalizēti iepazīstina lasītāju ar
dzena filozofiskajiem pamatiem - hinduisma mācību, izseko
budisma attīstībai līdz agrīnās mahājānas skolas izcelsmei un
dzena dzimšanai budisma un daoisma mijiedarbībā, kā arī
parāda dzena izpausmes japāņu mākslā un dzīvesveidā. Votss
kā rietumnieks mūsu domāšanas pieejā paredz nopietnus
klupšanas akmeņus - dzena jēdzienus ''tukšums'' un ''ne-prāts''
- un skaidro tos ar atbilstošu izklāstu un piemēriem. Tas ir
teicams ievads dzenbudisma mācībā, vienlaikus dziļš un
viegli lasāms. - Teksts latviešu valodā, piezīmes ķīniešu
valodā.
ISBN 9789934115844.
Dzenbudisms. Hinduisms. Dao.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA
316.3

Lipša, Ineta. Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā 19141939 : monogrāfija / Ineta Lipša ; redaktore Sigita Kušnere ;
vāka noformējumam izmantots Lindas Kukares-Aldersones
zīmējums ; vāka dizains: Iveta Zāģere ; LU Latvijas vēstures
institūts. - Rīga : Zinātne, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 622
lpp. : diagr., il., ģīm., faks. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: [581.]602. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [603.]613. lpp. - I. Lipšas monogrāfija veltīta mūsu historiogrāfijā
maz pētītam jautājumam - sociālās kontroles ietekmei uz
seksualitāti sabiedriski politisko norišu un procesu kontekstā
no Pirmā pasaules kara līdz Otrajam pasaules karam, tas ir,
no 1914. līdz 1939. gadam, ciktāl seksualitāte izpaudās
Latvijas iedzīvotāju publiski fiksētajos priekšstatos un
uzvedībā. Darbā analizēta iedzīvotāju pieredze laulības, tās
reformēšanas un šķiršanas lietās, seksuālo zināšanu
komunikācijā un reproduktīvo prakšu ieteikšanā, kā arī tiek
atklāti centieni šos dažādos seksualitātes aspektus disciplinēt
vai liberalizēt. - Kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789984879659 (ies.).
Sekss - Latvija - Vēsture - 20 gs - Folklora.
Dzimumidentitāte - Latvija - Vēsture - 20 gs. Dzimumu loma
- Latvija - Vēsture - 20 gs. Sievietes - Latvija - Sociālais
stāvoklis - 20 gs. Vīrieši - Latvija - Sociālais stāvoklis - 20
gs. Vīrišķība - Latvija - Vēsture - 20 gs. Sievišķība - Latvija Vēsture - 20 gs. Brīvā mīlestība - Latvija - Vēsture - 20 gs.

Laulība - Latvija - Vēsture - 20 gs. Dzimstības regulēšana Latvija - Vēsture - 20 gs.
316.3
Borrup, Tom, 1954-.
The Creative Community Builder`s Handbook : how to
transgorm communities using local assets, art, and culture /
Tom Borrup with Partners for Livable Communities ;
foreword by Robert McNulty. - 3rd printing. - Saint Paul :
Fieldstone Alliance, 2011. - viii, 261 p. : ill., tab. - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 9780940069473. . - ISBN 0940069474.
316.3
Griffin, Emma.
Liberty's dawn : a people's history of the Industrial
Revolution / Emma Griffin. - New Haven : Yale University
Press, c2013. - x, 303 lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: [281.]295. lpp. un rādītājs.
ISBN 9780300151800 (hbk).. - ISBN 9780300205251
316.77
Morozov, Evgeny.
To Save Everything, Click Here : the folly of technological
solutionism / Evgeny Morozov. - 1st ed. - New York :
PublicAffairs, 2014. - xiii, 415 p. - Includes index.
ISBN 9781610393706.
POLITIKA. POLITOLOĢIJA
Lapsa, Lato, 1969-. Grābeklis / L. Lapsa, K. Jančevska ;
32
dizains: Zemgus Zaharāns, Māris Jonovs ; Eduarda Paegles
makets. - Rīga : ATĒNA, 2014. - 254 lpp. : att., faksim. Visvairāk šī grāmata ir virkne stāstu par ārkātīgi dārgām
mācībstundām, ko vienam sava pārākuma un misijas apziņas
apmātam indivīdam ir apmaksājusi Latvijas valsts un visi tās
iedzīvotāji. Runa ir simtiem un simtiem miljonu eiro. Un nu
šis grābeklis ir atpakaļ un grib, lai uz viņa atkal kāptu.
ISBN 9789984344874.
Politiķi - Latvija.
324
Lees-Marshment, Jennifer.
Political Marketing : principles and applications / Jennifer
Lees-Marshment. - 2nd ed. - London : Routledge, 2014. xviii, 273 p. : tab. - Includes bibliographical references and
index.
ISBN 9780415632072
327.7
Leuffen, Dirk.
Differentiated Integration : explaining variation in the
European Union / Dirk Leuffen, Berthold Rittberger and
Frank Schimmelfennig. - Hampshire : Palgrave Macmillan,
2013. - xvi, 287 p. : tab. - (European Union series). - Includes
bibliographical references.
ISBN 9780230246447
Origins and evolution of the European Union / ed. Desmond
327.7
Dinan. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University press, 2014. XVIII, 422 p. - (The New European Union series). - Includes
bibliographical references.
ISBN 9780199570829. . - ISBN 0199570825
The Oxford Handbook of Governance / edited by David
32(03)
Levi-Faur. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - xxii,
803 p. : il., tab. - Includes bibliographical references and
index.
ISBN 9780199677061
EKONOMIKA
Virsnieks, Andris, 1943-. Kā ieguldīt nekustamajā īpašumā :
332.8

zema riska iespēja, kā iegūt ilgtermiņa naudas plūsmu /
Andris Virsnieks ; no angļu valodas tulkojusi Andžela Berķe
; vāka mākslinieciskais noformējums Laima Šķetre ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, c2014. - 223, [1]
lpp. : tab. ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un
alfabētiskais rādītājs: 219.-[224.] lpp. - Vienkāršs un praksē
pārbaudīts paņēmiens, kā iegūt ienākumus, dzīvot no īres
brīvā mājoklī un iet pensijā, cik agri gribas! Grāmatas autors
dalās ar ieteikumiem, kā uzsākt ieguldīšanu, un sniedz
detalizētu pārskatu par saviem ieguldījumiem, kas parāda, kā
viņa ieguldījumi izveidoja lielisku naudas plūsmu, tam veltot
pavisam nedaudz laika un pūļu. - Oriģ. nos.: How to invest in
condominiums.
ISBN 9789934116247.
Nekustamā īpašuma investīcijas - Amerikas Savienotās
Valstis. Kopīpašumi - Amerikas Savienotās Valstis. Dzīvokļu
īre - Amerikas Savienotās Valstis.
TŪRISMA EKONOMIKA
European Tourism Planning and Organisation Systems : The
338.486
EU member states / edited by Carlos Costa, Emese Panyik,
Dimitrios Buhalis. - Bristol : Channel View Publications,
2014. - xxxviii, 468 p. : ill., tab. - (Aspects of tourism ; 61). Includes bibliographical references and index.
ISBN 9781845414337 (hbk). . - ISBN 9781845414320
(pbk)
Heritage Tourism / edited by Praveen Sethi. - New Delhi :
338.48
Anmol Publications PVT, 2005. - 305 p. - Includes index.
ISBN 812604341
338.482
Pearce, Douglas P.
Frameworks for Tourism Research / Douglas P. Pearce. Wallingford : CABI Publishing, 2012. - 224 p. : ill., tab. Includes bibliographical references.
ISBN 9781845938987. . - ISBN 1845938984
338.48
Richards, Greg.
European Cultural Capital : report 5 / Greg Richards,
Diane Dodd and Robert Palmer. - Arnhem : ATLAS, 2014. 132 p. : tab. - Bibliography: p.101.-128
The Routledge Handbook of Cultural Tourism / edited by
338.48
Melanie Smith and Greg Richards. - Abingdon : Routledge,
2013. - xxviii, 416 p. : ill., tab. - (Routledge handbooks). Includes bibliographical references and index.
ISBN 9780415523516 (hbk)
Tourism management, marketing, and development / edited
338.486
by Marcello M.Mariani, Rodolfo Baggio, Dimitrios Buhalis,
Christian Longhi. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014.
- viii, 265 p. : ill., tab. - Includes bibliographical references
and index.
Volume I. The importance of networks and ICTs.
ISBN 9781137368652.
TIRDZNIECĪBA. KOMERCIJA. STARPTAUTISKĀS EKONOMISKĀS
ATTIECĪBAS. PASAULES EKONOMIKA
339
Stiglitz, Joseph E.(Joseph Eugene), 1943-.
The Price of Inequality : how today`s divided society
endangers our future / Joseph E. Stiglitz. - 1st ed. - New York
: W.W.Norton & Company, 2013. - lxiv, 523 p. - Includes

bibliographical references and index.
ISBN 9780393345063
339
Stiglitz, Joseph E.(Joseph Eugene), 1943-.
Mismeasuring Our Lives : why GDP doesn`t add up : the
report / Joseph E.Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi ;
foreword Nicolas Sarkozy. - New York : The New Press,
2010. - xxxii, 137 p. : tab., ill. - The report by the Commision
on the Measurment of Economic Performance and Social
Progress.
ISBN 9781595585196
TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
Neimanis, Jānis, Dr. iur., 1976-. Paziņošanas likuma
342.9
komentāri / Jānis Neimanis ; recenzenti Dr.iur. Aivars
Endziņš, Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis. - Rīga : Latvijas
Vēstnesis, 2014. - 95 lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 90.-95. lpp.
un zemsvītras piezīmēs. - Kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789984840307.
Dokumenta paziņošana - Latvija - Avoti. Tiesību
normas - Valsts pārvalde.
VALSTS PĀRVALDES KONKRĒTAS DARBĪBAS
351
Osborne, Stephen P., 1953-.
Managing change and innovation in public service
organizations / Stephen P. Osborne and Kerry Brown. - 1st
ed. - London : Routledge, c2005. - x, 262 p. : tab. (Routledge masters in public management series ; 1). Includes bibliographical references and index.
ISBN 9780415328982
Innovations in government : research, recognition, and
352
replication / editor Sandford Borins. - Washington, D.C. :
Brookings Institution Press, 2008. - xi, 231 p. : tab. (Innovative governance in the 21st century). - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 9780815713777
SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA UN APRŪPE
Challenges from an ageing population : legality,
364
professionalism, and practical ethics in care for older people
in Latvia, Lithuania and Norway / edited by Monica Kjørstad
and Geir C. Tufte ; with contributions from Dangis Gudelis ...
[et al.]. - Rīga : Zinātne, [2014] (Jelgava : Jelgava Printing
House). - 151 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu
beigās.
ISBN 9789984879574
IZGLĪTĪBA
Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata 2011 : Humanitāro
378.6
zinātņu maģistra grāds mākslās : diplomdarbi / redaktore
Antra Priede ; tulkojums: Maija Treilona, Jeļena Gizeleza ;
mākslinieks Aivars Sprūdžs. - Rīga : Latvijas Mākslas
akadēmija, 2011 (Dardedze Poligrāfija). - 196, [1]. lpp. : il.,
fotogr. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934810770
TAUTAS APĢĒRBI
391(=174)

Garokalna, Daina, 1954-. Latviešu tautastērpi / teksts Daina
Garokalna ; akvareļi Voldemārs Vimba (papīrs, akvarelis
38x48 cm); tulkojumi (LETA): Mārtiņš Parņickis (angļu
val.), Gunta Reihenberga (vācu val.) ; Irēnas Ansavas
mākslinieciskais noformējums. - [Rīga] : Apgāds Pūce,

[2014] (PNB Print, SIA). - 39, [1] lpp. : il. - Latvijā ir pieci
kultūrvēsturiskie novadi - Kurzeme, Zemgale, Vidzeme,
Latgale un Sēlija. Lai gan novada ietvaros tautastērpiem ir
ievērojamas atšķirības, tajos visos saskatāmi arī kopīgi
elementi. Mākslinieks Voldemārs Vimba ir dziļi iepazinis
mūsu tautas etnogrāfiju un darinājis latviešu tautastērpu
ilustrācijas. Precīzi un mākslinieciski gaumīgi viņš attēlojis
pārstāvjus no visiem pieciem Latvijas novadiem. Novērtēsim
mākslinieka devumu grāmatas lappusēs!. - Teksts paralēli
angļu un vācu val.
ISBN 9789934840357.
Tautastērpi, latviešu.
ETNOLOĢIJA. ETNOGRĀFIJA .TAUTU DZĪVE. FOLKLORA
394

394

394

394

394

Uzule, Laura, 1985-. Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls
/ Laura Uzule, Vita Zelče ; literārā redaktore Aija Lāce ;
Lauras Āboliņas vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2014
(Jelgavas tipogrāfija). - 285, [1] lpp., [48] lpp. iel. : il., ģīm.,
faks., tab. ; 22 cm. - (Imperfectum). - Bibliogrāfija: 267.[275.] lpp. un zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 282.[286.] lpp. - Grāmata vēsta par latviešu kapusvētku
izcelšanos, veidošanos un pastāvēšanu dažādos laikmetos, to
nozīmi latviešu identitātē. Tajā aplūkota šīs tradīcijas ģenēze
un vēsture, apkopojot literatūrā, presē, atmiņstāstos un arhīvu
dokumentos rodamo informāciju, kā arī iztirzāta kapusvētku
šā laika tradīcija. Trīs gadu ilgumā (2011-2013) kapusvētku
laikā teju 40 kapsētās veikti novērojumi, 500 kapusvētku
dalībnieku aizpildījuši anketas, vērtējot kapu un kapusvētku
kultūras tradīciju Latvijā. - Kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934120619 (ies.).
Mirušo piemiņas diena - Latvija - Vēsture. Latvieši Etniskā identitāte.
Latvija - Sociālā dzīve un paražas - Vēsture.
Foley, Malcom.
Event Policy : from theory to strategy / Malcolm Foley,
David McGillivray, Gayle McPherson. - London :
ROUTLEDGE, 2011. - 208 p. : ill., tab. - Includes
bibliographical references.
ISBN 9780415548335
Henderson, Elizabeth.
Ethics and Corporate Social Responsibility : in the
meetings and events industry / Elizabeth Henderson, Mariela
McIlwraith. - New Jersey : Wiley, 2012. - xxi, 300 p. : ill.,
tab. - (Wiley event management series). - Includes
bibliographical references.
ISBN 9781118073551
Ingram, Scott.
Making Rain with Events : engage Your tribe, create
raving fans, and deliver bottom line results with event
marketing / Scott Ingram. - [b.v.] : [Top 1% Publishing],
2014. - 145 p. : ill.
ISBN 9780990605904. . - ISBN
0990605906.
Malouf, Lena.
Events exposed : managing & designing special events /
Lena Malouf. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2012. xviii, 237 lpp., [16] lp. iel. : il. ; 29 cm. - Includes
bibliographical references (p. 223-227) and index.
ISBN 9780470904084 (hbk.). . - ISBN 0470904089

(hbk.). . - ISBN 9781118110362 (ebk.)
Preston, C.A.
Event Marketing : how to successfully promote events,
festivals, conventions, and expositions / C.A.Preston. - 2nd
ed. - New York : John Wiley & Sons, 2012. - XX, 300 p. (The Wiley event management series). - Resources: p.273.294. . - Index: p.295.-300.
ISBN 9780470891070. . - ISBN 0470891076.

394

FOLKLORA
398.2

Teika par Igora karagaitu : Knuta Skujenieka un Ulža
Bērziņa atdzejojumā ar Marijas Pļuhanovas eseju un
komentāriem / Arvīds Grigulis: atdzejojums, komentāri ;
redaktore Ināra Stašulāne ; priekšvārda, 9.-12. lpp. autors
Uldis Bērziņš ; priekšvārda, 13.-16. lpp., autors Knuts
Skujenieks ; pēcvārda, 192.-[199.] lpp., autore Ruta
Veidemane ; mākslinieks Valdis Villerušs. - Rīga : Zinātne,
2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 198, [1] lpp. : il., faks., ģeneal.
tab. ; 22 cm. - (Literatūras pieminekļi). - Oriģ. nos.: The Igor
tale.
ISBN 9789984879680 (ies.).
Episkā dzeja.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
DABA. DABAS PĒTNIECĪBA UN AIZSARDZĪBA
Territorial dynamics in Europe : natural hazards and climate
504
change in European regions / European Spatial Planning
Observation Network (ESPON). - Luxembourg : ESPON
2013 Programme, 2013. - 27 lpp. : il., kartes, tab. (Territorial Observation ; 7).
ISBN 9782919777259.
FIZIKA
Hokings, Stīvens. Īsi par manu vēsturi / Stīvens Hokings ;
52
no angļu val. tulkojusi Vita Holma ; zinātniskais konsultants
Ilgonis Vilks ; datorgr. noformējums Iveta Paegle. - Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 114, [5]
lpp. : fotogr. - ''Īsi par manu vēsturi'' ir Stīvena Hokinga
autobiogrāfija, kurā viņš atklāti, ar brīnišķīgu humoru un
vienkāršiem vārdiem stāsta par savu dzīvi. Lakonisko,
asprātīgo un raito stāstījumu papildina plašs fotogrāfiju
klāsts. - Oriģ. nos.: My Brief History.
ISBN 9789984234922.
Fiziķi - Lielbritānija - Biogrāfijas. Kosmoloģija. Melnie
caurumi (astronomija).

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
613.2

Fūrmans, Džoels. Ēst, lai dzīvotu : pārsteidzoša,
uzturvielām bagāta programma ātrai un noturīgai svara
zaudēšanai / Džoels Fūrmans ; no angļu val. tulk. Agija
Krasta ; redaktore Ieva Plūme. - Papild. izd. - Rīga : The
White Book, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 411 lpp. : tab. -

613.2

615.8

615.8
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Priekšmetu rādītājs: 395.- 411. lpp. . - Atsauces: 347.- 393.
lpp. - Džoels Fūrmans ir starptautiski atzīts sertificēts ārsts
un uzturzinātnieks, kas specializējies slimību ārstēšanā ar
dabiskām metodēm, kā arī vairāku pasaules bestselleru
autors. Viņa vēstījums par to, kā dzīvot pilnvērtīgu, no
slimībām brīvu dzīvi izpelnījies milzīgu atsaucību un
atzinību visā pasaulē. Šī zinātniski pamatotā pieeja veselīgam
dzīvesveidam, uzturam un sevis atveseļošanai uzskatāma par
revolūciju mūsdienu medicīnā. - Starptautisks bestsellers.
Izvēlieties pilnvērtīgu, no slimībām brīvu dzīvi!-- uz pirmā
vāka.
ISBN 9789934526138.
Diētas terapija. Ēšanas paradumi. Veselīgs dzīvesveids.
Deiviss, Viljams. Kviešu vēderiņi / Viljams Deiviss ; no
angļu valodas tulkojusi Mārīte Mundure ; vāka dizainu
adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Guna Šustere. - Rīga :
Zvaigzne ABC, c2014 (Poligrāfists). - 320 lpp. : il. ; 22 cm. Bibliogrāfija: [289.]-312. lpp. un alfabētiskais rādītājs:
[313.]-320. lpp. - "Graudaugi ir veselīgi" - šis apgalvojums
šķiet. - Oriģ. nos.: Wheat Belly. - "Atsakieties no kviešiem,
atbrīvojieties no liekā svara un atgūstiet veselību"--Uz vāka.
ISBN 9789934042140.
Bezkviešu diēta. Bezglutēna diēta. Aptaukošanās.
Gotfrīda, Sāra. Hormonu dziedniecība : līdzsvaram,
vitalitātei, labam seksam un mieram / Sāra Gotfrīda ; no
angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols
; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2014. 336 lpp. : tab. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 304.-336. lpp. - Sāras
Gotfrīdas grāmatu uzskata par hormonu ābeci, kas līdztekus
izsmeļošai, zinātniski pamatotai un pārskatāmai informācijai
par svarīgākajiem hormoniem un to ietekmi uz organismu
sniedz skaidras vadlīnijas un trīs soļu programmu, ar kuras
palīdzību atjaunot hormonālo līdzsvaru. Grāmata palīdz
prasmīgi un atbildīgi piedalīties savas veselības uzturēšanā.
Tā sniedz dziļu izpratni par to, kādi hormonu traucējumi rada
veselības problēmas un kā tās novērst. - Oriģ. nos.: The
hormone cure.
ISBN 9789984869506.
Hormonterapija. Sievietes - Veselība un higiēna.
Menopauze - Hormonu terapija. Hormoni.
Heja, Luīze L. Tu vari izdziedināt savu ķermeni : fizisko
saslimšanu mentālie cēloņi un metafizisks to dziedināšanas
veids / Luīze L. Heja ; no angļu valodas tulkojusi Maija
Treilona ; redaktore Dzintra Birnbauma ; Viktora Parkova
vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Rēriha
grāmatnīca, 2013 (Rēzekne : Latgales druka). - 106, [5] lpp. :
il. ; 20 cm. - Plaši pazīstamā skolotāja Luīze L.Heja ir
palīdzējusi izdziedināt un iedvesmot miljoniem cilvēku visā
pasaulē. Viņai pašai vairāk nekā pirms 20 gadiem
diagnosticēja vēzi, un viņa ārstēja sevi ar metodēm, kādas ir
aprakstītas grāmatā ''Tu vari izdziedināt savu ķermeni''. Oriģ. nos.: Heal your body.
ISBN 9789984750644.
Psihiskā dziedināšana. Afirmācijas. Dvēseles un miesas
terapijas. Pašārstēšanās.
Nikolajs Skuja / sastādītāji: Kamena Kaidaka, Linards Skuja
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; māksliniece Ieva Upmace. - Rīga : Kamena Kaidaka, c2014
(Ulma). - 320 lpp. : il., portr., faks. ; 24 cm. - Bibliogrāfija:
290. -318. lpp. - Grāmatu "Nikolajs Skuja" veido 4 daļas. I
daļa - Nikolaja Skujas biogrāfija, II daļa - ģimenes, kolēģu,
draugu, korporācijas "Talavija" filistru atmiņu stāsti, III daļa
- publicēto interviju ar Nikolaju Skuju un rakstu fragmenti,
IV daļa - viņa paša runas un raksti. Burtnīcu "No Skuju
dzimtas arhīva" veido vēstules, skolas darbi, piezīmes par
literatūru, par dzīvi, par filozofiju, arhīva materiāli. - Kopējā
mapē.
ISBN 9789934140617.
Ārsti - Latvija - Biogrāfijas.
No Skuju dzimtas arhīva : burtnīca : vēstules / sastādītāji:
Kamena Kaidaka, Linards Skuja ; literārā redaktore Ieva
Miķelsone ; māksliniece Ieva Upmace. - [B.v.] : Kamena
Kaidaka, 2014 (Tipogrāfija ULMA). - 143, [1] lpp. : il., ģīm.
- Šajā burtnīcā publicētie dokumenti atspoguļo Nikolaja
Skujas agrāko dzīvi - bērnību, jaunību - un to, kā viņš
izveidojās par ārstu un par tādu cilvēku, kādu viņu vēlāk
pazina. Savas atmiņas rakstījuši draugi un kolēģi, kas viņu
pazina laika posmā pēc Otrā pasaules kara līdz mūsdienām.
Šeit publicēto dokumentu atlase dod ieskatu ārsta mūžā un
arī atgādina, cik daudz straujus pagriezienus vēsture var
izdarīt viena cilvēka dzīves laikā un ka pašreizējais taisnais
posms varbūt ir tikai īss mirklis līdz nākamajam
pagriezienam. - Burtnīca ir grāmatas ''Nikolajs Skuja''
pielikums.
ISBN 9789934140617.
Ārsti.
Ozola, Elizabete. Garīgi un praktiski padomi / Elizabete
Ozola ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā
redaktore Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava, [2014]. - 85, [3]
lpp. : il. - Autore sniedz garīgus un prakstiskus padomus,
vadoties pēc savas psiholoģiskās, ezotēriskās prakses un
piemēriem.
Saturā: Dvēseles pieredze. Informācija un enerģētika.
Garīgais un materiālais. Sevis dziedināšana. Ūdens
dziedinošais spēks. Ķermeņa kopšana. Matu kopšanas
līdzekļi. Dzīvo savu dzīvi. Zīmes un simboli. Dieva elpa.
ISBN 9789934115271.
Ezotērika.
Tereško, Artūrs, 1952-. Dieva dārza ārstniecības augi /
brīvārsts Artūrs Tereško ; Ilzes Nīmanes, Igora Meidena
fotogrāfijas ; datorsalikums - Raimonds Ramutis. - 2.
izdevums. - [B.v.] : dr. Artūrs Tereško, 2014 (Talsu
tipogrāfija). - 167, [3] lpp. : il. - Ārstniecības augu saraksts:
166.-167. lpp. - Grāmata iepazīstina lasītājus ar šo tēju
pagatavošanas noslēpumiem, autors neskopojas ar
padomiem, kā atgūt veselību pat ja tā pazaudēta pirms
daudziem gadiem. Ārsts Artūrs Tereško praksē apvieno
Rietumu un Austrumu tradicionālās medicīnas iespējas un
metodes.
ISBN 9789934141683.
Dabas dziedinošais spēks. Ārstniecības augi. Tautas
medicīna.

Baumanis, Jānis, 1940-2006. Medījamo dzīvnieku un
trofeju novērtēšana : noteicējs / autoru kolektīvs: Jānis
Baumanis, Linards Sisenis, Alda Stepanova ; sastādītājs un
priekšvārda autors Aldis Sāvičs ; atbildīgā redaktore Evija
Veide ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; māksliniece Baiba
Lūsīte-Teikmane ; Rūtas Kazākas zīmējumi ; izmantotas Jāņa
Baumaņa, Lindas Dombrovskas, Andra Eglīša, Linarda
Siseņa, Aldas Stepanovas fotogrāfijas. - Rīga : Lauku Avīze,
2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 91, [5] lpp. : il., tab. ; 20
cm. - Bibliogrāfija: [94.] lpp. - Grāmatā stāstīts par to, kā
izvērtēt medījamo dzīvnieku pēc ķermeņa izmēriem un
silueta, pareizi apstrādāt nomedīto dzīvnieku, lai iegūtu
kvalitatīvu trofeju, pareizi veikt selektīvās medības un,
salīdzinot medību trofeju kvalitāti, sekot līdz medību
saimniecības stāvoklim, kļūs par neatsveramu palīgu un
ceļabiedru jūsu ikdienas medību gaitās. Ja pratīsiet medīt
pareizi, jūsu medību saimniecība zels un plauks, un varēsiet
lepoties ar diženām trofejām.
ISBN 9789934150302.
Medījumi. Medību trofejas.
MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA
Cepam! : maize, cepumi un kūkas no visas pasaules /
641.5
receptes un stāsti: Edward Gee ; tulkojums latviešu valodā:
Iveta Galēja. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2014 (Ķīna). 383, [1] lpp. : il. ; 28 cm. - Šī izcilā recepšu kolekcija ļaus
izbaudīt visu kontinentu garšas un smaržas. Kārdinošie
cepumi, kūkas un maizītes atgādinās par stilīgajām franču
patisērijām, dzīvespriecīgajām Meksikas panadērijām,
omulīgajām angļu tējas pēcpusdienām un vācu Ziemassvētku
tirdziņiem. Līdzās leģendārai klasikai - zviedru burkānkūkai
un amerikāņu ābolu pīrāgam - atrodami lemingtoni no
Austrālijas, japāņu piena maize, afrikāņu ingvera cepumi un
daudz citu interesantu atklājumu. Grāmatā iekļauti arī
aizraujoši stāsti no cepšanas tradīciju vēstures dažādās
pasaules vietās. Cepot fantastiskas kūkas, maizi un citus
konditorejas izstrādājumus, varēsiet apceļot un izgaršot visu
plašo pasauli. - Oriģ. nos.: Bake: beautiful baking recipes
from around the world. - Alfabētiskais rādītājs: 378.-382.
lpp.
ISBN 9789984234755 (ies.).
Cepšana. Maize. Kūkas. Konditorejas izstrādājumi.
Kulinārija, internacionālā. Pavārgrāmatas.
UZŅEMUMA VADĪŠANA
Laurs, Iļja. Jauna pieeja biznesam / Iļja Laurs ; Daiga
658
Lapāne, tulkojums latviešu valodā ; Jāņa Pavlovska vāka
grafiskais noformējums ; vāka foto Romāns Zontovičs ; Jone
Zakaraite, ilustrācijas. - Rīga : Jumava, c2014. - 225, [6] lpp.
: il. ; 21 cm. - Viens no ievērojamākiem Lietuvas
uzņēmējiem un investoriem Iļja Laurs grāmatā atklāti dalās
gūtajā pieredzē, veidojot savu kompāniju, pasaulē lielāko
atvērto mobilo aplikāciju platformu ''Get Jar''. Grāmatā dzīvi
un izjusti tiek stāstīts par uzņēmējdarbību un tās aizkulisēm,
dodot padomus, kā sākt biznesu un kā to veiksmīgi attīstīt.
Atsaukdamies uz piemēriem no ikdienas pieredzes , Laurs
tēlaini ilustrē jaunā biznesa raksturu, iepazīstina lasītājus ne
vien ar investīcijām un opcijām, bet arī ļauj tuvumā iepazīties
639.1

658

658
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ar tādām pasaules lielākajām un veiksmīgākajām
kompānijām kā ''Facebook'', ''Google'' un '' Microsoft''.
Pirmoreiz lasītājs varēs raudzīties uz lielāko inovāciju centru
- Silīcija ieleju - ar lietuvieša acīm, kurš tur dibinājis pirmo
lietuviešu kompāniju. - Oriģ. nos.: Verslas Naujai.
ISBN 9789934116261.
Uzņēmējdarbības menedžments. Investīcijas.
Toppin, Gilbert.
Business Consulting : a guide to how it works and how to
make it work / Gilbert Toppin and Fiona Czerniawska. London : Profile Books, c2005. - viii, 264 p. : ill., tab. - (The
Economist). - Includes bibliographical index and references.
ISBN 1861977026. . - ISBN 9781861977021
Weiss, Alan.
The Consulting Bible : everything you need to know to
create and expand a seven-figure consulting practice / Alan
Weiss. - New Jersey : John Wiley & Sons, c2011. - xiv, 274
p. : ill., tab. - Index: p.269.-274.
ISBN 9780470928080
Lapsa, Lato, 1969-. Liepājas metalurgs : kam jāsēž, kam
jālido / L. Lapsa, K. Jančevska ; Māra Jonova attēlu apstrāde.
- [Rīga] : Atēna ; Baltic Screen, 2014 (Valmieras tipogrāfija
LAPA). - 293, [138] lpp. : il., ģīm., faks. ; 23 cm. - L. Lapsas
un K. Jančevskas grāmatā precīzi - ar vārdiem un uzvārdiem
- ir nosaukti visi tie, kas vainīgi pie tā, ka "Liepājas
metalurga" faktiski vairs nav, ka valstij ir nodarīti simtiem
miljonu zaudējumi un ka bez darba un ar nožēlojamiem
pabalstiem Kurzemē palika tūkstoši ģimeņu. Visi tie, kuriem
par to, latviski sakot, vajadzētu sēdēt. Vai vismaz ar paukšķi
izlidot no iesildītajiem valsts amatiem. Kā nu kuram...
ISBN 9789984344928.
Metalurģiskās rūpnīcas - Latvija - Valdības politika Liepāja. Bankrots - Latvija - Novēršana - Valdības politika.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
VISPĀRĪGĀ MĀKSLAS TEORIJA
Taurens, Jānis. Konceptuālisms Latvijā. Domāšanas
7.01
priekšnosacījumi / Jānis Taurens ; literārais redaktors Arturs
Hansons ; zinātniskā redaktore Stella Pelše ; tulkotājs angļu
valodā Andris Mellakauls ; fotoattēli: Ben Blackwell, Jānis
Buls, Sergejs Davidovs, D James Dee, Jānis Deinats, Mārcis
Gaujenietis, Didzis Grodzs, Atis Ieviņš, Gvido Kajons,
Artūrs Kondrāts, Kristīne Kursiša, Benke Laszló, George
Maciunas, Fred McDarrah, Matteo Monti, Ansis Starks,
Andrejs Strokins, Diane Wakoski, Imants Žodžiks. - Rīga :
Neputns, 2014 (Jelgavas tipogrāfija).). - 317 lpp. : il., faks. ;
26 cm. - Mākslas darbu un izstāžu rādītājs: 286.- 297. lpp. . Personvārdu rādītājs: 298.- 310 lpp. . - Bibliogrāfija: 268.285. lpp., zemsvītras piezīmēs un palīgrādītāji: 286.-310. lpp.
- Filozofa J. Taurena grāmata ir pirmais tik vērienīgs
pētījums par konceptuālismu Latvijas mākslā. Grāmatas
divas daļas piedāvā izsekot gan Rietumu konceptuālisma
peripetijām, gan pievērsties Latvijas situācijas analīzei, kas ir
izdevuma intriģējošais pamatfokuss. Autors raksta, ka
"konceptuālisms Latvijas mākslā", nav pašsaprotams

apzīmējums, drīzāk jau problēma jeb jautājums. Turklāt
atbilde šajā gadījumā nav vienkāršs apgalvojuma vai
nolieguma teikums, bet gan līdzinās "mākslas grāmatvedības
dokumentiem". - Teksts latviešu valodā, pēcvārds angļu
valodā.
ISBN 9789934512322.
Konceptuālā māksla - Latvija. Konceptuālisms.
TERITORIĀLĀS PLĀNOŠANAS PRINCIPI UN PRAKSE
Territorial dynamics in Europe : Potentials and Challenges
711
for Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland - and for
the European Union / European Spatial Planning Observation
Network (ESPON). - Luxembourg : ESPON 2013
Programme, 2014. - 46 lpp. : il., kartes, tab. - (Territorial
Observation ; 10).
ISBN 9782919777563
Territorial dynamics in Europe : Gateway Functions in Cities
711
/ European Spatial Planning Observation Network (ESPON).
- Luxembourg : ESPON 2013 Programme, 2013. - 25 lpp. :
il., kartes, tab. - (Territorial Observation ; 9).
ISBN 9782919777471.
ARHITEKTŪRA
Kuldīga : arhitektūra un pilsētbūvniecība = Kuldīga :
72(474.3)
architecture and urbanism / apkopojums un vispārējā
redakcija: Jānis Krastiņš ; tulkojums angļu valodā: Filips
Birzulis ; angļu valodas redakcija: Filips Birzulis, Jānis
Krastiņš ; pēcvārdu sarakstīja Inga Bērziņa ; palīgrādītājus
sastādīja un ievadu sarakstīja Jānis Krastiņš ; grafiskais
iekārtojums: Gints Šteins, Iveta Bambere ; vāka dizains: Juris
Petraškevičs ; vāka foto: Inese Burbe. - Kuldīga : Kuldīgas
novada pašvaldība, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 533 lpp., [2]
saloc. lp. iel. : il., ģīm., kartes, plāni ; 30 cm. - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs un tekstā minēto celtņu rādītājs: 510.517. lpp. un personu rādītājs: 518.-531. lpp. - Paralēli
latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789984499642
KULTA CELTNES
Volkova, Vivanta. Latvijas Dievnami / Vivanta Volkova ;
726
māksliniece Dina Ābele ; atbildīgā redaktore Evija Veide. Rīga : A/s Lauku Avīze, c2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 249,
[2] lpp. : il. ; 29 cm. - Bibliogrāfija: [251.] lpp. - Grāmata
stāsta par 77 Latvijas pilsētu un lauku dievnamiem, kuru
mūri glabā senus notikumus un noslēpumus, kam savulaik
bijuši liecinieki. Apkopotas hronikās un paaudžu atmiņās
saglabātas ziņas par vēstures griežiem, kas skāruši mūsu
zemi, un ļaudīm, kuri likuši pamatus varenām celtnēm, lai tās
cauri gadsimtiem ļautu lepoties ar senču meistardarbiem.
Neparastas vēstures liecības, leģendāras personības, nozīmīgi
notikumi, lielu un mazu baznīcu likteņstāsti, ieskats šo ēku
glabātajās unikālajās vērtībās un apbrīnojamos meistaru
darinājumos ļaus izjust Latvijas dievnamu krāšņumu un
mudinās tos iepazīt arī klātienē. Grāmata sniedz ieskatu arī
baznīcu celtniecības vēsturē, šo celtņu dažādībā un
vēstījumos simbolu valodā, kā arī īsi raksturo pieklājības
etiķeti dažādu konfesiju dievnamos.
ISBN 9789934150333.
Baznīcu ēkas - Latvija. Sakrālā arhitektūra - Latvija.

Draudzes - Latvija.
Latvija - Baznīcas vēsture. Latvija - Reliģijas. Vidzeme
(Latvija) - Baznīcu ēkas.
DZĪVOJAMĀS ĒKAS
728

Zilgalvis, Jānis, 1955-. Laiks ceļot! : Time To Travel = Zeit
zum reisen : Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un
pastorāti / Jānis Zilgalvis ; māksliniece Daiga Brinkmane ;
tulkojums angļu valodā Valdis Liepiņš ; tulkojums vācu
valodā Nora Rutka ; foto Jānis Zilgalvis, Andris Tone,
Imants Urtāns, Daiga Brinkmane. - Rīga : Vesta LK, 2014
(Jelgavas tipogrāfija). - 487 lpp. : fotogr., faksim. Literatūra: 481.- 486. lpp. - Šis izdevums ir domāts plašam
lasītāju lokam, tiem, kuriem ir īpašs prieks baudīt skaistu un
sakoptu vidi Latvijas muižās, pastorātos un parkos un kurus
iepriecina seni viduslaiku cietokšņi, krāšņas baroka un
klasicisma rezidences, kā arī jaunāku laiku būvmākslas
liecības. - Teksts paral. latv., angļu, vācu val.
ISBN 9789934511097.
Muižas - Latvija. Pastorāti - Latvija. Pilis - Latvija.
Vidzeme (Latvija).

TĒLNIECĪBA
Tēlniecības kvadriennāle Rīga 2012 "Integrācijas
anatomija". (2012 : Rīga).
Tēlniecības kvadriennāle Rīga 2012 : Integrācijas
anatomija = Sculpture quadrennial Riga 2012 : Anatomy of
integration / [kataloga sastādītāja Ramona Buša-Virtmane ;
mākslinieks Valters Verners]. - [Rīga] : Mākslas
Menedžmenta un Informācijas centrs, c2013. - [88] lpp. : il. ;
18 x 25 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789984823287
DAIĻAMATNIECĪBA. LIETIŠĶĀ MĀKSLA
Patmalniece, Elita, 1964-. Prieks :) no A līdz Z / Elita ;
746
projekta vadītāja Inguna Kļava-Švanka ; redaktore Ilze
Sausiņa ; māksliniece Laura Mortensena-Floresa. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2014 (PNB Print). - 95 lpp. : il., ģīm. ; 25
cm. - Modes dizainere E. Patmalniece veido tērpus skatuves
māksliniekiem, teātra, operas un baleta izrādēm. Viņa ir
piedalījusies dažādos projektos TV, reklāmā, laikrakstos un
žurnālos. E. Patmalniece ir pazīstama arī kā gleznotāja, kura
mākslas darbus veido neierastā tehnikā. Māksliniece zīmē,
glezno, piedalās sabiedriskajā dzīvē, ir gatava visam, ko tā
piedāvā. Viņa turpina mācīties un meklēt sevi. Grāmatā
ievietoti E. Patmalnieces reproducētie darbi.
ISBN 9789934047695.
Modes dizaineres - Latvija - Biogrāfijas. Mākslinieces Latvija - Biogrāfijas.
GLEZNIECĪBA
Bunkše, Inga, 1965-. Ivars Poikāns. Laikam nav nekādas
75(474.3(092)
nozīmes / Inga Bunkše ; literārā redaktore Māra Ņikitina ;
tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; bibliogrāfijas
sastādītāja Aivija Everte ; dizains: Dita Pence ; fotogrāfi:
Sergejs Akuraters, Inga Bunkše, Normunds Brasliņš, Atis
Ieviņš, Gvido Kajons, Oļegs Kotovičs, Andris Krieviņš,
Normunds Lācis, Jānis Pipars. - Rīga : Neputns, 2014
(Jelgavas tipogrāfija). - 207 lpp. : il., ģīm. ; 27 cm. -

730(474.3)

Bibliogrāfija: 178.-180. lpp. un personu rādītājs: 184.-187.
lpp. - I. Bunkšes grāmata stāsta par mākslinieku Ivaru
Poikānu, kurš, pārkāpjot robežas un traucējot mieru, caur
konfliktiem nodrošina kultūras daudzveidību, stabilizējot
veselumu. Intuīcija un plašās zināšanas ļauj I. Poikānam
viegli ieraudzīt vājās vietas cilvēku uzvedībā, sabiedrībā,
sistēmā un pārradīt tās mākslas darbos. Grāmatā analizēti
viņa mākslas darbi, interpretāciju balstot uz sociālo kontekstu
un vērtībām, ko tie piedāvā. - Kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934512346.
Gleznotāji - Latvija - Biogrāfijas. Mākslinieki - Latvija Biogrāfijas.
GRAFIKA
76(474.3)

FOTOGRĀFIJA
77(474.3)

VOKĀLĀ MŪZIKA
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Dimiters, Juris, 1947-. Plakāti : Плакаты = Posters / Juris
Dimiters ; Jāņa Borga un Jura Dimitera teksts ; tulkotāja
angļu valodā Terēze Svilāne ; tulkotāja krievu valodā Irēna
Bužinska ; Jura Dimitera un Valērija Sluščenkova makets. Rīga : [Juris Dimiters], 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 111, [1]
lpp. : il., faks., portr. ; 25 cm. - Teksts paralēli latviešu, angļu
un krievu valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . "Juris@Dimiters.lv"--Uz vāka.
ISBN 9789934140983.
Plakāti, latviešu - 20 gs - Katalogi.
Ločmele, Mārīte. Pagalmi ar putniem galvā : Дворы с
птицами* в голове = Yards with bats in their belfries / ideja,
teksts: Mārīte Ločmele ; redaktūra: Pēteris Draguns ; dizains:
Ilmārs Zubkins, Mārīte Ločmele ; fotogrāfija: Raivo
Bondars, Mārīte Ločmele. - Rīga : Pagalmi, biedrība, 2014
(Misiņa druka). - 69, [3] lpp. : il., ģīm., karte ; 21 x 25 cm. Grāmata aicina uz satikšanos neparastos, īpašos pagalmos.
Tie ir pagalmi, kuros ienākot, galvā rosinās stāsts. Realitāte,
sajūtas un fantāzija sagriežas virpulī. Šie pagalmi un mājas
nekad nepretendētu ne uz kādu būvniecības vai arhitektūras
skates balvu. - Paralēli latviešu, krievu un angļu valodā. Virstit.: Rīga : nepieradinātais centrs = Неприрученный
центр = Untamed centre.
ISBN 9789934141027.
Pagalmi - Latvija - Albumi - Rīga. Latviešu esejas.
Latviešu proza.
Sounds of Latvian Nature = Latvijas dabas skaņas = Klänge
der Lettischen natur = Звуки Латвийской природы :
klausāmgrāmata. / mākslinieces Līga Štrausa, Antra Auziņa ;
fotogrāfi: Agneta Jonele, Andris Eglītis, Jānis Mednis, Māris
Ločmelis. - [Latvija] : Latvian Voices, 2014. (Jelgavas
tipogrāfija). - 96 lpp. + fotoalbums + 1 CD. - Šī
klausāmgrāmata, ko radījusi starptautiski pazīstamā a
cappella vokālā grupa Latvian Voices vedīs gleznainajā
ceļojumā, atklājot Latvijas dabas valdzinājumu, kas
iemūžināts unikālās fotogrāfijās. Sajūti nebeidzamo
gadalaiku plūdumu, atklāj dažādības skaistumu! CD ietvertas
14 oriģinālas tautasdziesmu apdares, kas uzburs
atmosfēriskas skaņu gleznas un vedīs cauri Latvijas ārēm.
Dzirdi gaismu, redzi skaņu!. - Saturs: Mežā - Laura

Jēkabsone / Latvian Voices ; Dziediet meitas vakarā - latv.
t.dz. vārdi / Lauras Jēkabsones mūzika ; Rūtoj - latgaliešu
t.dz. Noras Vītiņas apdarē ; Zvejnieks mani aicināja - latv.
t.dz. Lauras Jēkabsones apdarē ; Pūgo tūļ - lībiešu / latviešu
t.dz. vārdi, Lauras Leontjevas mūzika ; Dindaru Dandaru latv. t.dz. vārdi, Lauras Jēkabsones mūzika ; Es gulu, gulu latv. t.dz. Noras Vītiņas apdarē ; Pūtiet guni - latv. t.dz. vārdi,
Lauras Jēkabsones mūzika ; Kalado - latv. t.dz. ''Sidrabiņa
lietiņš lija'' Elīnas Šmukstes apdarē ; Zingi pringi - Lauras
Leontjevas mūzika ; Lec, saulīte, rītā agri - latv. t.dz. vārdi,
Lauras Jēkabsones mūzika ; Stāvēju, dziedāju - latv. t.dz.
Lauras Polences apdarē ; Ganu dziesma - latv. t.dz. Lauras
Jēkabsones apdarē ; Saulīt vēlu vakarā - latv. t.dz. Martas
Ozolas apdarē.
ISBN 9789934141959.
Ainavu fotogrāfija - Fotoalbumi. Tautasdziesmas,
latviešu.
SPORTS. TŪRISMS
796(474.3)

Latvija Sočos : Latvia at the XXII Olympic Winter Games in
Sochi : 2014.07.-23.02. / redaktors un sastādītājs Dainis
Caune ; teksti: Dainis Caune ... [u.c.] ; foto: Ilmārs Znotiņš
... [u.c.] ; Latvijas Olimpiskā komiteja. - [Rīga] : Latvijas
Olimpiskā komiteja, c2014 (PNB Print). - 277 lpp. : il. ; 30
cm. - No 58 Latvijas sportistiem, kuri 2014. gada 7.- 23.
februārī piedalījās XXII ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos,
deviņi atlēti atgriezās mājās ar 11 medaļām. Šī grāmata ļaus
mums vēlreiz izdzīvot karsto Soču ziemu. - Teksts latviešu
un angļu valodā.
ISBN 9789934803451.
Ziemas olimpiskās spēles - Līdzdalība, latviešu.
Sportisti.
Soči - Krievija.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
81’25

Dreijers, Guntars.
Groteska angļu un latviešu mērķtekstos (sastatījumā ar
Šarla Bodlēra avottekstiem) : promocijas darba kopsavilkums
doktora zinātniskā grāda iegūšanai valodniecības nozarē,
apakšnozare: salīdzināmā un sastatāmā valodniecība /
Guntars Dreijers ; zinātniskais vadītājs: Jānis Sīlis ; Ventspils
augstskola. Tulkošanas studiju fakultāte = Grotesque in English
and Latvian target texts (establishing contrasts with Charles
Baudelaire's source texts) : summary of promotional paper
submitted for the doctoral degree in linguistics, subfield:
comparative and contrastive linguistics / Guntars Dreijers ;
scientific advisor: Jānis Sīlis ; Ventspils university college. Faculty
of translation studies. - Ventspils : Ventspils augstskola, 2014. 106 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. - Promocijas darba kopsavilkums
(Dr.philol.)--Ventspils augstskola, 2014. - Bibliogrāfija: 98.-106.
lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām
titullapām.

811.174’27

ISBN 9789984648460.
Siliņa, Līga. Tā runā Rūvenē : [rūveniešu vārdnīca] / Līga
Siliņa ; il. Egils Kaužēns. - [Rūjiena] : Rūjienas amatnieku
biedrība "Rūzele", 2014. - 87 lpp. : il. - Pielikumā tekstu

811.111(07)

811.111(07)

811.174

paraugi.
ISBN 9789934140655.
Latviešu valoda - Dialekti.
Rūjienas novads (Latvija). Rūjiena (Rūjienas novads,
Latvija).
Simsone, Anita, 1982-. Ieklausies un sadzirdi! [skaņu
ieraksts] : 20 stāstiņi angļu valodā ar monoskriptu un
tulkojumu latviešu un krievu valodās! / Anita Simsone. [B.v.] : UNIQUE IDEA, SIA, [2014]. - 1 CD + Grāmata 40,
[1] lpp. - Audio angļu val., teksts latviešu un krievu val. Nosaukums no konteinera. . - Grāmatā: 1.Teksta monoskripts
- tulkots latviešu / krievu valodā. 2. Frāzes no stāstiem tulkotas latviešu / krievu valodā.
ISBN 9789934142017.
Angļu valoda - Mācību līdzekļi cittautiešiem.
Simsone, Anita, 1982-. Zināšanas dvēselei, valoda dzīvei! :
praktiskā angļu sarunvaloda / Anita Simsone. - [B.v.] :
UNIQUE IDEA, SIA, [2014]. - 84 lpp. + 1 CD. - Ar šīs
grāmatas un diska palīdzību Jūs sapratīsiet, ka angļu valodu
var iemācīties arī vienkārši, bez sarežģītiem un grūtiem
terminiem, kuri jums tikai jauc galvu un vispār zūd jebkāda
vēlme kaut ko apgūt. Kādam kaut ko mācīt nav liela māksla,
bet mācīt to vienkāršiem vārdiem, lai saprastu visi, ir liels
izaicinājums. Viss, ko jūs šeit atradīsiet, būs tik vienkārši, ka
varēsiet šos materiālus nodot arī bērniem. - Teksts latviešu
un angļu valodā. - Aprakstīts pēc vāka.
ISBN 9789984499789.
Angļu valoda - Sarunvaloda. Angļu valoda - Mācību
līdzekļi.
Valoda: nozīme un forma = Language: meaning and form :
[rakstu krājums] / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu
fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra ; sast.
un iev. aut.: Andra Kalnača, Ilze Lokmane ; red. Andra
Kalnača ; red. vietn. Ilze Lokmane ; red. kol.: Ilze Auziņa,
Juris Grigorjevs, Magdalene Hilmane, Jurģis Pakeris,
Svetlana Polkovņikova, Ilze Rūmniece, Iļja Seržants ; angļu
teksta red. Imants Mežaraups ; vāka noform.: Andra Liepiņa.
- Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014 (SIA "Latgales
druka"). - 176 lpp. : diagr., il. ; 24 cm. - Bibliogr. rakstu
beigās. - Kopsav. angļu val.
4. sējums. Kategoriju robežas gramatikā.
Saturs: Priekšvārdi. Vārddarināšanas kalku paveidi un to
norobežošanas kritēriji / Anita Butāne. Teikuma struktūra un
pārejamība / Līga Ciematniece. Dažas piezīmes par latviešu
valodas aspektu / Daiki Horiguči. Darbības vārda
morfoloģiskās un sintaktiskās palīgnozīmes robežas / Baiba
Ivulāne. Darbības vārda veids un modalitāte / Andra
Kalnača. Igauņu translatīva atbilsme latviešu valodā / Kertu
Kibermane, Merle Madisone. Regulārie vārddarināšanas
procesi: starp vārddarināšanu un formveidiošanu / Tatjana
Kuzņecova. Kompleksa pieeja daudznozīmīga verba
semantiskās struktūras analīzē / Ieva Kuplā. Aristoteļa Runas
mākslas (Rētorikas) latviskošanas pieredze - sengrieķu
substantivējumu tulkošana / Mārtiņš Laizāns, Ojārs Lāms.
Kategoriju robežu noteikšanas problēmas mutvārdu tekstā /
Linda Lauze. Verbāls sastata izteicējs latviešu valodā / Ilze

Lokmane. Darbības vārda kategorijas Salacas lībiešu
gramatikā / Karls Pajusalu. Latviešu valodas verbu valences
marķēšanā izmantojamās semantiskās lomas / Baiba Saulīte,
Gunta Nešpore, Ilze Auziņa. Deminutīvu darināšana un
lietvārdu deklinācijas / Inta Urbanoviča. Vārdu pāra ja - tad
funkcionālā analīze / Evelīna Zilgalve.
ISBN 9789984458526.
Latviešu valoda - Stils. Gramatika, salīdzināmā un
vispārīgā - Gramatikalizācija. Latviešu valoda Gramatikalizācija.
Эзериня, Дина. Самоучитель латышского языка для
начинающих / autore Dina Ezeriņa ; mākslinieks Vjačeslavs
Kadigrobs ; Eduarda Groševa dizains ; redaktores Oļesja
Burkevica, Veronika Pužule. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2014
(Poligrāfists). - 269, [1] lpp. : tab. ; 24 cm + 1 CD (12 cm.). "В комплекте CD с диалогами и фонетическими
упражнениями"--Uz vāka.
ISBN 9789934038792.
Latviešu valoda - Krievu valoda - Mācību līdzekļi
cittautiešiem.

811.174(07)

LITERATŪRZINĀTNE
Bērsons, Ilgonis, 1931-. Segvārdi un segburti : noslēpumi
821.174.0
un meklējumi / Ilgonis Bērsons ; redaktore Aija Lāce ; Alda
Aleka dizains un vāka dizains ; vāka noformējumā izmantota
Friča Makstnieka (1936-1994) grāmatzīme (1981). - Rīga :
Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 388, [1] lpp. : il.,
ģīm., faks. ; 20 cm. - Literatūrzinātnieks I. Bērsons radījis
grāmatu, ko var nosaukt par Ilgoņa Bērsona pērli. Tas ir
pamatīgs pētījums par latviešu rakstnieku segvārdiem, kas
vienlaikus lasāms kā aizraujošs īsdetektīvu krājums. Te var
atrast stāstus par J. Akuratera, P. Ērmaņa, Fallija, K. Skalbes,
L. Laicena, O. Vācieša, A. Griguļa, R. Ezeras, M. Ķempes un
citu pazīstamu un mazāk pazīstamu rakstnieku un kultūras
darbinieku pseidonīmu noslēpumiem. Grāmatai ir arī
almanaha iezīmes: iespēja lasīt daudzus tekstus, skatīt
autorus šaržos, fotoattēlos, dokumentos. I. Bērsons vietumis
atvirzās sāņus no stāstījuma pavediena, lai izgaismotu mūsu
literatūrvēstures tumšos nostūrus. - Segvārdu un segburtu
rādītājs: 360.-[365.] lpp., personu un pseidonīmu rādītājs:
366.-[385.] lpp.
1. grāmata.
ISBN 9789934120497 (ies.).
Anonīmi un pseidonīmi, latviešu. Autori, latviešu Biogrāfijas.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ARHEOLOĢIJS
902(474.3)

Kalniņš, Gundars, 1984-. Cēsu pils / Gundars Kalniņš ;
dizains: Jānis Saliņš ; fotogrāfi: Kaspars Kurcens, Jānis
Vīksna. - Cēsis : Cēsu Kultūras un tūrisma centrs, 2014
(Dardedze hologrāfija). - 49 lpp. : il. ; 30 cm. - G. Kalniņa
grāmatā vispusīgi aplūkota Cēsu pils vēsture un jaunāko
pētījumu gaismā skaidrotas dažādu pils daļu kādreizējās
funkcijas. Tajā iekļautas vēsturiskas un mūsdienu
fotogrāfijas, seni plāni un gleznas, kā arī īpaši šim

izdevumam radīti rekonstrukcijas zīmējumi. G. Kalniņš dzīvi
apraksta ne vien dramatiskākos notikumus Cēsu pils vēsturē,
bet arī sniedz ieskatu pils ikdienas norisēs un tās agrāko
iemītnieku sadzīvē.
ISBN 9789934847202.
Viduslaiku pilis - Latvija - Vēsture.
Cēsis (Latvija).
NOVADPĒTNIECĪBA
908(474.3)
Ergarde, Spodra, 1928-.
Šīs zemes un cilvēku likteņgrāmata : Taurenes pagasta
vēsture / Spodra Ergarde. - Taurene : Taurenes pagasta
padome, 2007. - 295 lpp. : il., fotogr. - Avoti un literatūra (1.
daļa): 184.-191. lpp. . - Avoti un literatūra (2. daļa): 293.-295.
lpp.
ISBN 9789984393933
ĢEOGRĀFIJA
Territorial dimensions of the Europe 2020 strategy : EPSON
911.3
atlas, June 2013 / European Spatial Planning Observation
Network (ESPON). - Luxembourg : ESPON 2013
Programme, 2013. - 66 lpp. : il., diagr., kartes. - Aprakstīts
pēc vāka.
ISBN 9782919777365
BALTIJAS VĒSTURE
94(474)
Baltijas guberņas un Somija Krievijas impērijas sastāvā :
vēstures avotu krājums / sastādījusi, tulkojusi un komentējusi
Kristīne Ante ; zinātniskais redaktors Juris Goldmanis. - Rīga
: LU Akadēmiskais apgāds, c2014 (Latgales druka). - 261, [2]
lpp. : karte. - (Vēstures avoti augstskolai ; 7. sēj.). Bibliogrāfija zemsvītras piezīmes un personu rādītājs: 258.261. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā.
ISBN 9789984458625.
Baltijas guberņas (Krievija) - Vēsture - Avoti - Mācību
līdzekļi augstskolām. Baltijas guberņas (Krievija) - Politika
un pārvalde - Avoti - Mācību līdzekļi augstskolām. Somija Vēsture - 1809-1917 - Avoti - Mācību līdzekļi augstskolām.
Somija - Politika un pārvalde - 1809-1917 - Avoti - Mācību
līdzekļi augstskolām.
LATVIJAS VĒSTURE
Bērziņš, Valdis, 1935-. Latviešu strēlnieki Pirmajā pasaules
94(474.3)”1914/1918
karā (1915-1918) / Valdis Bērziņš ; redakcijas kolēģija: Inesis
”
Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; literārā
redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa.
- Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014 (Rēzekne : Latgales
druka).). - 103 lpp. : il., kartes ; 20 cm. - (Latvijas vēstures
mazā bibliotēka). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. Vēsturnieks V. Bērziņš grāmatā aplūko latviešu strēlnieku
bataljonu formēšanu un apmācību norisi, latviešu strēlnieku
bataljonu pirmās kaujas, Ziemassvētku kaujas, 1917. gada
janvāra kaujas, latviešu strēlniekus pēc cariskās patvaldības
krišanas un latviešu strēlniekus līdz Latvijas atstāšanai.
ISBN 9789984458618.
Pirmais pasaules karš, 1914-1918 - Latvija - Militāro
vienību vēsture. Pirmais pasaules karš, 1914-1918 - Latvija Slepenie dienesti. Pirmais pasaules karš, 1914-1918 - Latvija
- Kampaņas.
Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos :
94(474.3)

(Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli) : rakstu krājums /
zinātniskie redaktori: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns ;
literārā redaktore Gita Bērziņa ; ievadu sarakstīja Inesis
Feldmanis ; uzrunas: Andris Bērziņš, Rolands Broks, Mārcis
Auziņš, Jānis Stradiņš, Guntis Zemītis, Andris Šnē ; vāka
dizains: Baiba Lazdiņa. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds,
2014. - 448 lpp. : diagr., il., faks., tab., kartes ; 25 cm. Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksta latviešu un angļu valodā,
kopsavilkums angļu valodā.
Saturs: Towards the Reunification of European history:
Baltic and East European studies in Germany / Erwin
Oberländer. Rietumu un latviešu historiogrāfisko saikņu
mijiedarbes veidošanās un attīstība kopš 1991. gada: dažas
piezīmes / Andrejs Plakans. Vācbaltiešu minoritātes vēstures
izpētes līmenis un perspektīvas / Detlefs Hennings. Coups
d'etat in the Baltic states (1926, 1934): similarities and
differences / Zenonas Butkus. The main myths of the modern
Russian historiography of the Second World war / Boris V.
Sokolov. Nacionālā un eiropeiskā tradīcija viduslaiku un
jauno laiku vēstures izpētē Latvijā (1991-2013) / Ilgvars
Misāns, Gvido Straube. Par dažām aktuālām Latvijas 20.
gadsimta politiskās vēstures pētnieciskām problēmām / Inesis
Feldmanis. Latvijas 20. gadsimta vēstures politizācijas
pamattendences: ieskats Krievijā sastopamajās nostādnēs
postpadomju telpas integrācijas centienu kontekstā / Ainārs
Lerhis. Latvias ārpolitikas pētniecība pēc valsts neatkarības
atjaunošanas: rezultāti un problēmjautājumi / Antonijs Zunda.
Reģionu vēstures izpēte nacionālās historiogrāfijas kontekstā:
Latgales vēstures historiogrāfijas attīstības tendences /
Aleksandrs Ivanovs. Latvijas aizvēstures problēmas,
Viduslaiku un jauno laiku vēstures problēmas, Latvijas
politiskā vēsture 20. gadsimtā: Neolitizācijas (pārejas uz
neolītu) norises Lubāna mitrājā / Ilze Biruta Loze. Kapu
uzkalniņu ar akmeņu riņķi austrumu un rietumu grupa:
kolektīvās identitātes jautājumi agrajā dzelzs laikmetā / Elīna
Guščika. Kultūru saskarsme un komunikācija Latvijas
teritorijā 12./13. gadsimtā pēc Indriķa Livonijas hronikas
ziņām / Guntis Zemītis. Livonijas zemes kungu savstarpējās
attiecības: historiogrāfijas stāvoklis un perspektīvas / Eva
Eihmane. Reformācija Livonijā: pētniecības tradīcijas un
perspektīvas / Valda Kļava. Latvijas civiltiesību avoti un to
apkopošanas. problemātika (no jauno laiku sākuma līdz
Pirmajam pasaules karam) / Jānis Lazdiņš. Latviešu strēlnieki
politisko pārmaiņu apstākļos / Valdis Bērziņš. Militārais
faktors Latvijas valsts iekšpolitikā 1920.-1934. gadā / Juris
Ciganovs. Melnais tirgus Otrā pasaules kara laikā Latvijas
ģenerālapgabalā - pētniecības problēmas / Edvīns Evarts.
Latvijas nacionālo partizānu kustības atspoguļojums
mūsdienu vēstures zinātnē / Ritvars Jansons. Latvijas
Padomju Sociālistiskās Republikas vēstures pētniecība:
virzieni un rezultāti / Jānis Šiliņš. Nacistiskās Vācijas
specdienestu slepenās organizācijas - kurelieši un "mežakaķi"
(1944-1945): kopīgais un atšķirīgais / Andis Rasums. Latvija
starptautiskajās norisēs, Latvijas sociālā un kultūras vēsture
20. gadsimtā, Latvijas reģionu vēsture, izglītība: Lielvalstu
moderno laiku ārpolitikas vēsture kolektīvajā vēstures apziņā

94(474.3)”1918/1940
”

/ Lilita Zemīte. Rietumu virziens Latvijas ārpolitikā pēc
neatkarības atjaunošanas: pētniecības. problēmas / Jānis
Taurēns. Latviešu trimdas nozīmīgākās politiskās akcijas
aukstā kara periodā / Kristīne Beķere. Starptautisko attiecību
teoriju izmantošana ārpolitikas vēstures pētniecībā / Edgars
Engīzers. Kultūras vērtības Latvijā Otrā pasaules kara laikā:
izpētes problēmas, līdzšinējie rezultāti un tālākās izpētes
perspektīvas / Rasa Pārpuce. Citādas vēstures pētniecība /
Baiba Bela, Māra Zirnīte. Hilzenu dzimta un tās devums
Latvijas kultūrā / Kārlis Počs. Tukuma muzeja ieguldījums
Kurzemes reģiona pētniecībā / Agrita Ozola. Juridiskā
izglītība latviešu valodā un Latvijas tiesību vēsture 20. gs.
starpkaru posmā / Sanita Osipova. Vēstures mācīšana
Latvijas brīvvalsts periodā: 1918-1940 / Aija Abens. Par
Krievu universitātes zinātņu institūta finansiālo stāvokli
pirmskara Latvijā / Sergejs Coja. Dokumenti.
ISBN 9789984458311 (ies.).
Kongresi un konferences.
Latvija - Vēsture - Kongresi, konferences utt.
Ulmanis, Kārlis, 1877-1942. Kārļa Ulmaņa izsūtījumā
sarakstītās piezīmes / Kārlis Ulmanis. - [Rīga : Arto-1, 2014].
- 110, [2] lpp. ; 20 cm. - Kārļa Ulmaņa (1877-1942) režīms
bija autoritārs režīms Latvijā, kas izveidojās pēc Ministru
prezidenta K. Ulmaņa veiktā valsts apvērsuma 1934. gada 15.
maijā un pastāvēja līdz Latvijas okupācijai 1940. gada 17.
jūnijā. Autoritārais režīms pārtrauca nebeidzamos daudzo
partiju strīdus Saeimā. Izsūtījuma piezīmes var uzskatīt par
savdabīgu prezidenta K. Ulmaņa darbības pašvērtējumu. Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934846403.
Prezidenti - Latvija - Biogrāfijas.
Latvija - Politika un pārvalde - 1918-1940.
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Adomo, Jurga. ES + ZB = Es : patiess stāsts / Jurga Adomo
; no lietuviešu valodas tulkojusi Laima Pūga ; atbildīgā
redaktore Kristīne Kirkila ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ;
Natālijas Kugajevskas mākslinieciskais noformējums. [Rīga] : J.L.V., 2014. - 316, [1] lpp. ; 23 cm. - Grāmatā
aprakstītais stāsts – ir patiess. Ideālā Jurgas dzīve sairst
putekļos, kad viņa savu draugu pieķer gultā ar citu. Kā Jurga,
tā otra sieviete Laima nezina, ka jau vairākus gadus ir kopā ar
vienu un to pašu vīrieti. Pēc šī notikuma sievietes rīkojas
neierasti – vēlēdamās noskaidrot patiesību, viņas kopīgi sāk
rakstīt blogu un atklāj savas intīmākās dzīves detaļas.
Pamazām sāk noskaidroties melu tīkls, kurā abas ilgi bija
dzīvojušas. - Oriģ. nos.: AŠ + MB = AŠ.
ISBN 9789934115820.
Lietuviešu proza.
Bērdžess, Melvins. Kaifs : romāns / Melvins Bērdžess ; no
angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2014 (A/s "Poligrāfists"). - 351, [1] lpp. - Romāns
stāsta par divu pusaudžu - Džemmas un Piķa - draudzību un
mīlestību. Viņš aizbēg no mājām, lai glābtos no tēva
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vardarbības, viņa - meklējot piedzīvojumus un protestējot
pret tēva pārlieku lielo stingrību... - Oriģ. nos.: Junk. "Romāns - Kārnegija balvas ieguvējs" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934043529.
Angļu romāni.
Boida, Hilarija. Ceturtdienas parkā : [romāns] / Hilarija
Boida ; no angļu val. tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains
Artūrs Zariņš ; redaktore Ilze Jankovska. - Rīga : Kontinents,
2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 383 lpp. - Ģimenes saites,
drāma, noslēpumi, kaisle un labi domāti meli ievelk
lasītājumeistarīgi savītajā Hilarijas Boidas romānā, kura
sižets vairāk balstīts personīgajā pieredzē nekā rakstnieces
fantāzijās. - Oriģ. nos.: Thursdays in the Park. - Pasaules
bestsellers-- uz pirmā vāka.
ISBN 9789984357362.
Angļu romāni.
Celle, Māra, 1938-.
Meitene no Mežaparka : atcerēšanās / Māra Celle ;
mākslinieks Aldis Aleks ; redaktore Ligita Kovtuna ; Annas
Žīgures ievadvārdi. - Rīga : Laika grāmata ; VESTA-LK,
SIA, c2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 198, [1] lpp. : il., fotogr. ;
21 cm. - Šajā grāmatā Māra Celle raksta par sava mūža
pirmajiem 12 gadiem - sešiem Latvijā, nākamiem sešiem
bēgļu nometnēs Vācijā. 1950. gada jūnijā Māra kopā ar māti
un māsu Lalitu devās uz Ameriku. Līdz ar šīs grāmatas
beigām izbeidzas Māras bērnība, bet dzīve tikai vēl sākās.
ISBN 9789934511103.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Čedvika, Elizabete.
[Summer queen.]
Vasaras karaliene : triloģija / Elizabete Čedvika ; no angļu
valodas tulkojusi Diāna Smilga ; vāka dizains: Artūrs Zariņš.
- Rīga : Kontinents, 2014 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 473,
[1] lpp. ; 21 cm. - Akvitānijas Eleonoru apvij leģendas. Stāsts
par meiteni, kura 13 gadu vecumā kļūst par Francijas
karalieni...Vēl tik nesen beigusi rotaļāties ar lellēm, romāna
varone nonāk aci pret aci ar vērienīgiem konfliktiem,
samezglotām attiecībām galmā un aizliegtu mīlu. Francijas
valsts nākotne un pašas Eleonoras liktenis nu ir viņas
trauslajās rokās. - Oriģ. nos.: The Summer Queen. - "New
York Times bestsellers" -- uz pirmā vāka.
1.
ISBN 9789984357249.
Vēsturiskā proza, angļu.
Francija - Vēsture - 1137-1180 - Daiļliteratūra.
Deģis, Arvīds.
Kristaps Morbergs : no baskāja par multimiljonāru / Arvīds
Deģis ; redaktore Lilita Vīksna ; vāka dizains: Una Spektore.
- Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). - 253 lpp., [8] lpp. iel. : il., ģīm. ; 21 cm. - (Uz
zaļa zara ; Nr. 3). - Bibliogrāfija: 252.-253. lpp. - A. Deģa
grāmatas saturu veido būvuzņēmēja un filantropa Kristapa
Morberga (1844-1928) nepublicēto memuāru fragmenti, viņa
sievas Augustes Luīzes un privātsekretāra Kārļa Vinka
dienasgrāmatas formas piezīmes, kā arī arhīvu un avīžu
materiāli. Tas ir pamācošs dzīvesstāsts par to, kā nabadzīgs
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puisis pastalās no Zemgales ierodas Rīgā pirmās tautiskās
atmodas laikā un divdesmit gados no dēļu nesēja kļūst par
vienu no visbagātākajiem cilvēkiem Latvijā.
ISBN 9789984828893 (ies.).
Biogrāfiskā proza, latviešu. Arhitekti un būvnieki Latvija - Biogrāfijas.
Devero, Džūda.
[Moonlight masguerade.]
Mēnessgaismas simfonija : romāns / Džūda Devero ; no
angļu valodas tulkojusi Anda Smilga ; redaktore Ingūna
Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents,
2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 395, [1] lpp. ; 21 cm. - Laika
izjūta pazūd, lasot pikantas un dzirkstoša dzīvīguma pilnu
smalki savītu detektīvstāstu ar neprognozējamām beigām.
Slavena un nepārspēta savā žanrā, autore valdzina lasītājus
visā pasaulē. - Oriģ. nos.: Moonlight masguerade. - New
York Times bestsellers -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789984357355.
Amerikāņu romāni.
Dilana, Lūsija.
[Lost Dogs and Lonely Hearts.]
Trešais nav lieks : [romāns] / Lūsija Dilana ; no angļu val.
tulk. Biruta Vaivode ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga :
Apgāds Kontinents, 2014 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 464
lpp. - Oriģ. nos.: Lost Dogs and Lonely Hearts. - Uz vāka -Neatvairāms romāns par sievietēm, vīriešiem un viņu suņiem.
ISBN 9789984357393.
Angļu romāni.
Džoisa, Reičela.
[Unlikely pilgrimage of Harold Fry.]
Harolda Fraja neticamais svētceļojums : romāns / Reičela
Džoisa ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Silvija Brice
; vāku adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014
(Jelgavas tipogrāfija). - 270, [2] lpp. : karte ; 23 cm. Pensionārs Harolds Frajs dzīvo kādā Anglijas ciematā kopā
ar savu sievu Morīnu, kuru kaitina pilnīgi viss, ko Harolds
dara. Visas dienas līdzinās cita citai, līdz kādu rītu pa pastu
pienāk vēstule, kas adresēta Haroldam... - Oriģ. nos.: The
unlikely pilgrimage of Harold Fry.
ISBN 9789934043550.
Angļu romāni.
Eglītis, Valdis, 1949-.
Anamnesis : apsolītais piedzīvojumu un izjūtu pārstāsts /
Valdis Eglītis ; literārā redaktore Zane Ūsele. - [Rīga] :
Iespēju grāmata, c2014. - 318 lpp. : il. ; 20 cm. - Vēsts par
kādas dāmas aiziešanu mūžībā izrauj Edvardu no pelēki
rimtās un apnicīgās ikdienas. Intriģējoši atgadījumi mistiskā
veidā pamazām liedz viņam izvēles un patstāvīgas rīcības
brīvību. Šķiet, ka notikumu virknējums ir šīs dāmas rokās un
nav īsti saprotams, vai tā tiešām uzskatāma par mirušu jeb
varbūt aiz tās slēpjas kāda cita būtne. Viņš pret savu gribu
dodas ļoti neparastā ceļojumā, lai izdibinātu patiesību.
ISBN 9789984875583.
Latviešu romāni.
Ermlere, Franciska, 1968-.
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Jūgenda pasāža : [romāns] / Franciska Ermlere ;
mākslinieks Artūrs Bērziņš. - Rīga : Mansards ; Veranda,
c2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 271, [1] lpp. ; 19 cm. - (Rīgas
detektīvs ; 2.). - Gluži kā jūgenda nama ejas savienojas kāpņu
telpas otrajā stāvā, tā arī divdesmitā gadsimta četrdesmito
gadu notikumu paralēles to izdara tagad, divdesmit pirmā
gadsimta sākumā. Tā ir- vārda vistiešākajā nozīmē - Alberta
ielas pagraba "skapī" atrasta skeleta nāves apstākļu
noskaidrošana, kurā piedalīsies lasītājam jau pazīstamie
"Rīgas detektīva" varoņi Andrejs Vanags, viņa draugs
tēlnieks Aleksandrs un advokāts Salēvičs. - Cikla "Rīgas
detektīvs" otrais romāns.
ISBN 9789934120640.
Detektīvromāni, latviešu.
Gailīte, Skaidrīte, 1940-.
Es stāstīšu visu... : purva trilleris / Anna Skaidrīte Gailīte ;
redaktore Māra Rune ; mākslinieks Aigars Truhins. - Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, 2014 (A/s Poligrāfists). - 267, [2]
lpp. : il. ; 20 cm. - Galvenā varone Dagnija viena pati devās
mežā, lai salasītu gailenes sēņu mērcei. Taču liktenīgs
atgadījums jauno, veiksmīgo sievieti gluži vai pienaglo pie
fizisku un garīgu ciešanu krusta. Izturēt, kaut ko būtiski
mainīt sevī, savā skatījumā uz dzīvi un augšāmcelties - tādu
cilvēciskas pilnveidošanās ceļu četru diennakšu garumā savai
varonei lēmusi lasītāju iemīļotā rakstniece Anna Skaidrīte
Gailīte.
ISBN 9789934044199.
Latviešu romāni.
Gana, Sofija.
[Sweet Kiss of Summer.]
Vasaras saldais skūpsts : [romāns] / Sofija Gana ; no angļu
val. tulk. Anna Frīdenberga ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgava : SIA "Jelgavas
tipogrāfija"). - 416 lpp. - Nina Stouksa ir gleznotāja, kuras
dzīve paiet klusā ASV mazpilsētā, ilustrējot grāmatas un
kopjot pasakaini skaisto piemājas puķu dārzu, un sērojot par
karā pret Afganistānu zaudēto brāli Valtu. Nīnas dzīve
sastingst, kad pilsētiņā ierodas Valta draugs Miks Riverss...
Šajā mirklī kļūst skaidrs, ka tā mainīsies uz visiem laikiem. Oriģ. nos.: Sweet Kiss of Summer.
ISBN 9789984357324.
Amerikāņu romāni.
Hāgena, Katarīna. Zivju gārņa sauciens : [romāns] /
Katarīna Hāgena ; no vācu valodas tulkojusi Irēna
Gransberga ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais
noformējums. - Rīga : Jumava, 2014. - 246, [2] lpp. - Miega
pētniece Ellena guļ nomodā. Apakšā vibrē Hamburgas metro,
bet viņa domā par savu dzimteni starp grants karjeru un
Reinu, par ģimenes noslēpumiem, par saviem vīriešiem un
par to, ko mīlējusi un zaudējusi. Marte un Ellena dzied vienā
korī. Martei pēkšņi pazūd dēls. Klusi kā zivju gārnis viņa
vēro notiekošo. Un alkas pēc taisnības aug augumā. - Oriģ.
nos.: Vom Schlafen und Verschwinden.
ISBN 9789934116254.
Vācu romāni.
Helds, Juris, 1942-. Viņpus : dzeja / Juris Helds ; Vitas
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Lēnertes dizains ; redaktore Daina Grūbe ; vākam izmantota
Vijas Kilblokas fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2014
(Poligrāfists). - 95, [1] lpp. ; 21 cm.
ISBN 9789934046407.
Latviešu dzeja.
Hora, Reičela.
[A Gathering Storm.]
Vētra ved mājup : romāns / Reičela Hora ; no angļu
valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Ingūna Jundze ;
vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Apgāds Kontinents,
2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 459, [1] lpp. - Iespaidīgs stāsts
par drosmi un nodevību, par draudzības un mīlestības
pārbaudi. Dramatiski divdesmitā gadsimta sākuma norikumi
aptver Kornvolu, Londonu un okupēto Franciju un atstāj
paliekošas pēdas vairāku paaudžu mūžos. Ierauti negantā
notikumu virpulī, romāna varoņi atrod katrs savu ceļu uz
laimi, mieru un piepildījumu. - Oriģ. nos.: A Gathering
Storm.
ISBN 9789984357386.
Angļu romāni.
Igo, 1962-. Debesis karstas : [dzeja] / Igo (Rodrigo Fomins)
teksts un grafikas ; māksl. noform. Gita Straustiņa. - Rīga :
SIA J.L.V., 2014. - 109, [2] lpp. : il., graf.
ISBN 9789934116599.
Latviešu dzeja.
Isomeki, Risto.
[Corn rit.]
Jūras pūķa sala : [romāns] / Risto Isomeki ; no somu
valodas tulkojusi Emīlija Petraškēviča ; red. Gundega
Blumberga, Lāsma Sparāne, Dace Sparāne-Freimane ; māksl.
Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 383, [1] lpp. ;
22 cm. - Vjetnamā kādas Halonas līča salas krastos izskalots
milzīgs jūras dzīvnieks. Vietējais laikraksts publicē zvejnieku
stāstījumu, ka dzīvnieks izskatījies tieši kā vjetnamiešu seno
teiku jūras pūķis konrits, tomēr, pirms kāds pagūst pārbaudīt
ziņas patiesumu, taifūns noslēpumaino radību ierauj atpakaļ
jūrā. - Oriģ. nos.: Corn rit. - Ekotrilleris, kurā mūžsens mīts
top par īstenību--- Uz vāka.
ISBN 9789984887722.
Somu romāni. Vides aizsardzība - Daiļliteratūra. Jūras
bioloģija - Daiļliteratūra.
Jundze, Arno, 1965-. Putekļi smilšu pulkstenī : romāns /
Arno Jundze ; redaktors Aldis Vēvers ; māksliniece Krista
Jūlija Kreišmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). - 271, [1] lpp. - ...Arno Jundze romānam "Putekļi
smilšu pulkstenī" ir veltījis savus pēdējos desmit gadus.
Grāmatas 27 nodaļās ir gan raganu prāvu laiki, gan
mūsdienas, gan negaidīti pavērsieni un pat detektīvtrilleris...
ISBN 9789934046445.
Latviešu romāni.
Kops, Laimonis, 1931-.
Latvietis biju, esmu, būšu / Laimonis Kops. - [Rīga :
Laimonis Kops, 2014] (Talsu tipogrāfija). - 303, [1] lpp. : il. ;
22 cm. - Bibliogr.: 302.-303. lpp. - "Savā grāmatā centos īsi,
akcentēti atjaunot, papildināt tautas atmiņu pūru ar savu, savu
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tuvinieku, novadnieku un tautiešu pārdzīvoto sarežģītajos
okupācijas apstākļos. Grāmatā centos parādīt kā laikmetu
griežos tā tika manipulēta ar svešas ideoloģijas varmācīgu
uzspiešanu sabiedrībai.". - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā.
ISBN 9789934141164.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Latvija - Vēsture - 20 gs. Latvija - Politika un pārvalde Kops, Laimonis, 1931-. Melu virpulī / Laimonis Kops. [Rīga : Laimonis Kops, 2014] (SIA "Madonas poligrāfists"). 335, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā.
ISBN 9789984490649.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Latvija - Vēsture - 20 gs. Latvija - Politika un pārvalde 20 gs
Koreckis, Daņils. Muzeja artefakts : [kriminālromāns] /
Daņils Koreckis ; no krievu val. tulk. Maija Medne ; red. Irisa
Sakse. - [Rīga] : Juvetas, 2014. - 375, [1] lpp. - (Krievu
detektīvs). - Ermitāžas krājumos jaunais vēsturnieks
Trofimovs uziet senu gredzenu, par kuru vecāko darbinieku
vidū klīst baisi nostāsti. Un gredzens patiesi ir dīvains - sākot
no uzraksta iekšpusē un beidzot ar fizikālo sastāvu. Taču
neviens nevar iedomāties, ka tas ir paša Jūdas gredzens, kas
tālā senatnē tika mainījis likteni ne vienam vien - gan burvja
māceklim Kfīram, gan profesionālajam slepkavam Farīdam.
Tagad, izzagts no muzeja, tas maina likteni zaglim ar iesauku
Students.
ISBN 9789934817663.
Detektīvromāni, krievu.
Kostello, Džeina. Pamodini mani ar skūpstu : romāns /
Džeina Kostello ; no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra ;
redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga
: Kontinents, 2014 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 448 lpp. Jaunajai uzņēmējai Ebijai Rodžersai veselīgs dzīvesveids
nozīmē - brokastīs divu bulciņu vietā apēst tikai vienu un
sīknaudu iespējami ātri iemainīt pret našķiem. Darījumu
sievietes ikdiena ir tik trauksmaina! Ebijas uzņēmums gūst
panākumus ar tādu pašu ātrumu, kā viņa zaudē vidukli. Kaut
kas ir jādara!. - Oriģ. nos.: Girl on the Run. - "Sunday Times
bestsellers" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789984357348.
Angļu romāni.
Kubelka, Zuzanna.
[Adieu Wien - Bonjour Paris.]
Ardievu, Vīne - sveika, Parīze! : [romāns] / Zuzanna
Kubelka ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga ;
redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2014
(Jelgavas tipogrāfija). - 334, [1] lpp. ; 23 cm. - Aizraujošs,
ironisks un patiess romāns par postošo kaisli, mīlestības
visspēcību, meliem un cerību - vēl jo interesantāks tāpēc, ka
Kitijā skaidri ieraugāmi pašas Zuzannas Kubelkas vaibsti. Oriģ. nos.: Adieu Wien - Bonjour Paris.
ISBN 9789934042225. . - ISBN 99789934042225.
Austriešu romāni.
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Luhtanena, Sari. Nimfas : Monpeljē leģenda / Sari
Luhtanena, Mīko Oikonens ; no somu valodas tulkojusi Lelde
Rozīte ; vāka grafiskais noformējums Ivars Vimba. - Rīga :
Jumava, c2014. - 359, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Nymfit.
ISBN 9789934116469.
Somu romāni.
Martuževa, Broņislava, 1924-2012. Kopotas dzejas /
Broņislava Martuževa ; redaktore Māra Rune ; Annas
Eglienas attēlu komentāri ; Māras Alševskas dizains ;
fotogrāfi: Anna Egliena, Oļģerts Skuja, Aigars Truhins,
Zigurds Vidiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2014] (Jelgavas
tipogrāfija). - 814, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. Izdevumā iekļautas 2004. gadā izdotās B. Martuževas (19242012) "Kopotas dzejas", kuru sagatavošanā piedalījusies pati
autore, kā arī pēc 2004. gada izdotie dzejoļu krājumi "Kā
putni dzied" (2004), "Trejdeviņas jāņuzāles" (2005), "Laba
oma" (2007), "Deg uguntiņa" (2011). Novērsta dzejoļu
dublēšanās.
ISBN 9789934044380 (ies.).
Latviešu dzeja.
Meils, Pīters.
[French Lessons.]
Labu apetīti! : ceļojums pa Franciju ar nazi, dakšiņu un
korķviļķi : [romāns] / Pīters Meils ; no angļu valodas
tulkojusi Karīna Tillberga ; Arņa Kilbloka vāka dizains. Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 254, [2]
lpp. : il. ; 23 cm. - Autors iepazīstina lasītāju ar franču
kulinārijas kalendāru, ļaujot izjust tā tradīciju, svētku un
gadatirgus neatkārtojamo gaisotni un garšu bagātību. - Oriģ.
nos.: French Lessons.
ISBN 9789934042966.
Angļu proza. Ēšanas paradumi - Francija. Viesības un
viesību rīkošana - Francija.
Francija - Ceļojumu apraksti. Francija - Sociālā dzīve un
paražas.
Mensela, Džila. Mīlestība un citas spēles : [romāns] / Džila
Mensela ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; vāka dizains:
Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgava : SIA
"Jelgavas tipogrāfija"). - 448 lpp. - Deksteru Jeitsu apskaustu
ikviens vīrietis - spoža karjera, daudz naudas, neskaitāmas
sievietes - tāda ir viņa ikdiena Londonā. Tomēr kādā ballītē
Deksters saņem ziņu, kas izmaina viņa dzīvi uz visiem
laikiem. Vīrietim, kurš ir dzimis pavedinātājs, jāmācās spēle,
kuru viņš vēl nekad nav spēlējis - mīlestība. - Oriģ. nos.:
Don't Want to Miss a Thing. - "The Sunday Times No. 1
bestseller" -- uz pēdējā vāka.
ISBN 9789984357331.
Angļu romāni.
Moraišs, Ričards K. Simt soļu ceļojums : romāns / Ričards
K. Moraišs ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Burnovska ;
literārā redaktore Dzintra Auziņa. - [Rīga ] : BaibaBooks,
c2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 318 lpp. ; 21 cm. - Gards
kulinārijas piedzīvojums, kas iesākas Bombejas pludmalēs un
aizved lasītāju līdz Parīzes augstākās pavārmākslas
virsotnēm. Valdzinošs un patiess baudījums. Lielisks romāns,
spilgts un dziļi personisks, ar izcilu piegaršu, sekojot pa
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pēdām ceļojumam no virtuves virtuvē un no kultūras kultūrā.
Grāmatas ekranizējums ir gluži kā gastronomiska pasaka par
jaunu indiešu zēnu, kurš kļūst par trīs zvaigžņu restorāna
šefpavāru Parīzē. - Oriģ. nos.: Hundred-foot journey. Iemīļots bestsellers -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934844171.
Amerikāņu romāni. Pavāri - Daiļliteratūra. Restorāni Francija - Daiļliteratūra.
Noihausa, Nele. Sniegbaltītei jāmirst : [kriminālromāns] /
Nele Noihausa ; no vācu valodas tulkojusi Jana Vērdiņa ;
vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Anita
Poļakovska. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2014 (A/s
Poligrāfists). - 406, [2] lpp. - (Zvaigznes Detektīvu klubs). Neles Noihausas trillerī "Sniegbaltītei jāmirst" (kas pārņēmis
neskaitāmu lasītāju prātus Vācijā un ticis salīdzināts ar Stīga
Lārsona veikumu) ar pieaugošu spriedzi mijas gan ar
pazudušo meiteņu meklēšanu saistītie notikumi, gan
personāžu privātās dzīves problēmas, un tas saglabā
neatslābstošu interesi līdz pat pēdējai romāna lappusei. Oriģ. nos.: Schneewittchen Muss Sterben.
ISBN 9789934043239.
Detektīvromāni, vācu.
Olafsdotira, Oidira Ava. Astoņu ziedlapu roze / Oidira Ava
Olafsdotira ; no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ;
mākslinieciskais noformējums Sana Romanovska. - Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, ©2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 255, [1]
lpp. ; 21 cm. - Astoņu ziedlapu roze ir grāmata par juteklisku
vīrišķību, par kādu, kurš nav vikings, par tēvišķumu,
beznosacījumu mīlestību, pašapjausmi, dāsnumu un tiekšanos
pēc skaistā. - Oriģ. nos.: Afleggjarinn.
ISBN 9789984234885.
Islandiešu romāni. Vecāki un bērns - Daiļliteratūra. Tēvi
un meitas - Daiļliteratūra. Tēva stāvoklis - Daiļliteratūra.
Pečs, Olivers. Bendes meita : vēsturisks romāns / Olivers
Pečs ; no vācu valodas tulkojusi Baiba Jautaiķe ; redaktore
Anita Poļakovska ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 351, [1] lpp. :
il. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Neilgi pēc
Trīsdesmitgadu kara Bavārijas pilsētā Šongavā no Lehas upes
tiek izvilkts mirstošs zēns. Viņam uz pleca ir redzama savāda
zīme, kas liek domāt par raganu būšanām, un šongavieši tūdaļ
apsūdz vietējo vecmāti Martu Štehlinu. Lai nomierinātu
pilsētnieku satrauktos prātus, rātskungi mīļuprāt sievieti
sodītu ar nāvi jau tai pašā dienā. Bendem Jākobam Kuislam
ar spīdzināšanu jāpanāk, lai vecmāte atzīstas noziegumos,
taču viņš ir pārliecināts: vecā sieviete nav vainīga... - Oriģ.
nos.: Die Henkerstochter. - "Romāns "Bendes meita" ir pirmā
grāmata sērijā par bendes Jākoba Kuisla izmeklētajiem
noziegumiem"--Vāka 4. lpp.
1.grām.
ISBN 9789934040085.
Vācu romāni. Vēsturiskā proza, vācu. Detektīvromāni,
vācu. Tēvi un meitas - Daiļliteratūra. Slepkavība Izmeklēšana - Daiļliteratūra.
Vācija - Vēsture - 17 gs - Daiļliteratūra.
Podze, Laimdota. Skaudrā bērnības saule : [politiski

represēto atmiņu krājums] / Laimdota Podze ; redaktores :
Silvija Līce, Gundega Saulīte ; māksliniece Daiga Brinkmane
; Kurzemes rajona politiski represēto klubs. - Rīga :
Kurzemes rajona Politiski represēto klubs ; Vesta LK, 2013
(Jelgavas tipogrāfija). - 480 lpp. : il., ģīm., faks. ; 24 cm. Pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados padomju varas
represijās līdz ar vecākiem no Latvijas uz Sibīriju tika
deportēti bērni. Tie bērni, kas izdzīvoja, šajā grāmatā uzrunā
mūslaiku sabiedrību ar savu dzīves redzējumu, ar tā laika
bērna acīm piedzīvoto un pārdzīvoto. Katrs stāsts, kaut aptver
daļiņu no cilvēka dzīves, ir pierādījums tam, ka šis cilvēks ir
dzīvojis un veidojis savu atbildību un stāju.
Aut.: Pēteris Bērziņš, Mārīte Bogdanova, Rasma
Brauere, Izolda Brence, Inta Bulēna, Maija Circene, Inese
Čipote, Māra Dreimane, Margarita Fetlere (Kumizova), Zaiga
Grīnberga, Daina Ģērķe, Dzintra Isaka, Maiga Ivanočko,
Gunārs Īvāns, Juris Jankovskis, Dzintra Jātniece, Andris
Jordāns, Roberts Jurciks, Valija Kalniete, Loreta Kalniņa,
Gaida Kampe, Dzintars Kaulakāns, Vija Ķerpe, Rasma
Krastiņa, Vera Krieviņa, Andris Kristapsons, Hilda
Krogzeme, Meta Kronberga, Česlavs Kučinskis, Brigita
Laimiņa, Staņislavs Lavrinovičs, Smuidra Liepiņa, Elita
Lindenberga, Aleksandra Lūre, Marija Moiseja, Ingrīda
Muskare, Biruta Neilande, Jānis Plāte, Georgijs Raitups,
Voldemārs Rantiņš, Zuzanna Rjabceva, Alda Roķe, Dzintra
Rudzīte, Romāns Rudzītis, Vija Tetere, Jānis Tītmanis, Rita
Tone, Laimonis Upmalis, Ilmārs Veliņš.
ISBN 9789934511042.
Politiskā vajāšana - Latvija. Politiskie ieslodzītie Latvija - Biogrāfijas. 1941 gada 14 jūnija deportācijas,
Latvija, 1941 - Atmiņas, latviešu. 1949 gada 25 marta
deportācijas, Latvija, 1949 - Atmiņas, latviešu. Dzīvesstāsti Latvija.
Latvija - Biogrāfijas. Latvija - Vēsture - Padomju
okupācija, 1940-1991 - Biogrāfijas.
L 821.174-3
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Puriņa, Inga, 1974-. Terluisa : debesis diviem / Inga Puriņa ;
vāka mākslinieciskais noformējums Nataļja Kugajevska ;
ilustrācijas Amanda Balode ; redaktore Eva Mārtuža. - Rīga :
Lauku Avīze, c2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 190 lpp. :
il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 8(182). - Terēze ir brīva un
neatkarīga sieviete jau kopš astoņpadsmit gadu vecuma, kad
vecāki izšķīrās, mātei dodoties strādāt uz Spāniju un tēvam turpinot sisties pa dzīvi vienam. Mātes zvans no saulainās
Malagas izrādījās liktenīgs. Terēze dodas uz Spāniju. Tur
kopā ar mātes audžudēlu Luisu dodas brīvdienu izbraukumā
pa okeānu, jahta avarē un jaunieši nokļūst uz vientuļas salas.
Sākas cīņa par izdzīvošanu un skaists jūtu dzimšanas un
pārbaudījumu laiks.
ISBN 9789934150289.
Latviešu romāni.
Railija, Lūsinda. Lavandu dārzs : [romāns] / Lūsinda Railija
; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore
Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). - 414, [2]. lpp. - Divas aizraujošas sižeta līnijas
vienā grāmatā. Emīlija, kura saņem mantojumā savas
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bērnības māju Francijas dienvidos un pamazām atklāj senus
noslēpumus. Un Konstansa, kura 1943. gadā kā spiedze
nosūtīta uz Franciju un tiek ierauta noslēpumu un izlikšanās
spēlē, kur likme ir dzīvība...Stāsts par karu un mīlestību, bet
galvenais - par mākslu piedot. - Oriģ. nos.: The Light Behind
the Windows.
ISBN 9789934045264.
Īru romāni.
Repše, Gundega, 1960-. Jauki ļaudis : romāns / Gundega
Repše ; redaktore Dace Sparāne ; māksliniece Katrīna
Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 124, [2] lpp., [2]
lp. iel. : il. ; 22 cm. - Šī grāmata ir mana atbilde miesas
kultam, cilvēcības komercializācijai, egocentrisma triumfa
strupceļiem, nemākulībai mīlēt un atmiņas zudumam, ka
esam šai dimensijā mirstīgi ļaudis. Tā ir arī atbilde vispārējai
daiļvārdībai.
ISBN 9789984887760.
Sirmā, Daina, 1958-. Iekšpagalms : dzeja / Daina Sirmā ;
redaktors Ronalds Briedis ; māksliniece Gita Treice. - Rīga :
Pētergailis, 2014 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 75, [5] lpp.
ISBN 9789984333885.
Latviešu dzeja.
Solomone, Enija. Melnais eņģelis : romāns / Enija
Solomone ; no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra ;
redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Arturs Zariņš. - Rīga
: Kontinents, 2014 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 427, [1]
lpp. ; 21 cm. - Kopš bērnu dienām Edija Svona sapņo par
atriebību, taču toreiz viņai nācās pamest pilsētu. Tagad viņa ir
atgriezusies. Bruņojusies ar vārdu sarakstu, meitene katram
iesaistītajam atstāj dvēseli stindzinošu piemiņu - kā
atgādinājumu par to, ka uz viņa rokām ir asinis. Edijas tēva
asinis. Edijai pašai par šausmām, sarakstā minētie cilvēki cits
pēc cita mirst... - Oriģ. nos.: One deadly sin.
ISBN 9789984356945.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.
Strazds, Kārlis. Nāves ielenkumā : atmiņu vēstījums par
latviešu leģionāru gaitām Kurzemē : vēsturisks romāns /
Kārlis Strazds ; redaktore Dagnija Dreika ; dizains Lilija
Rimicāne. - [Liepāja] : Hotel Kolumbs, [2013]. - 331, [2] lpp.
; 21 cm. - Austrālijā dzīvojošā latvieša Kārļa Strazda romānā
"Nāves ielenkumā" attēlots periods pēc Otrā Pasaules kara
beigām, kad pēc Vācijas kapitulācijas 1945. gadā, Kurzemē
sākās partizānu cīņas. Mežos slēpās tūkstošiem leģionāru un
citu latviešu karavīru. Tas ir stāsts par divu draugu un viņu
mīļoto sieviešu piedzīvojumiem, dažādu cilvēku rīcību
ārkārtējos apstākļos, varonību un nodevību, vēstures griežiem
un kaujām, kas izšķir un atkal saved kopā. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984498867.
Vēsturiskā proza, latviešu. Otrais pasaules karš, 19391945 - Atmiņas, latviešu.
Tilaks, Dzintars. Sirds nemiers : [romāns] / Dzintars Tilaks ;
māksliniece Lelde Šēnfelde ; atbildīgā redaktore Evija Veide.
- Rīga : Lauku Avīze, c2014 (Rēzekne : Latgales druka). -

Amer 821.111(73)-3

K 821.161.1-3

L 821.174-1

L 821.174-3

254, [1] lpp. ; 20 cm. - Dzintara Tilaka romāns iedrošina mīlestība un otra cilvēka tuvums vienmēr ir tepat un dzīvot
pa īstam varam tikai tad, ja priekos un bēdās ir ar ko dalīties.
Vien atliek uzdrošināties, ļauties un noticēt...
ISBN 9789934150258.
Latviešu romāni.
Tregilliss, Īans. Visaukstākais karš / Īans Tregilliss ; no
angļu valodas tulkojusi Evita Bekmane ; redaktore Maija
Rūrāne. - Rīga : Prometejs, [2014] (Jelgavas tipogrāfija). 383 lpp. ; 22 cm. - (Asinszāles triptihs ; Otrā grāmata). - Jau
divdesmit gadus kopš Otrā Pasaules kara angļu burvji ir
vienīgais Britu impērijas glābiņš no Padomju Savienības lielvaras, kuras teritorija sniedzas no Klusā līdz Atlantijas
okeānam. Katra burvja nāve ir kā trieciens Britu Nacionālajai
aizsardzībai. Tikmēr kāds brālis un māsa, kas nežēlīga
nacistu eksperimenta rezultātā ir ieguvuši pārcilvēciskas
spējas, izbēg no dziļi aiz dzelzs priekškara noslēptas slepenas
bāzes un dodas uz Angliju. - Oriģ. nos.: Coldest War.
ISBN 9789934842238.
Amerikāņu romāni.
Turgeņevs, Ivans. Asja : [stāsts] / Ivans Turgeņevs ;
tulkojusi Anna Ozola-Sakse ; Aijas Andžānes grafiskais
noformējums. - Rīga : J.L.V., [2014]. - 190, [1] lpp. : il. ; 18
cm. - Oriģ. nos.: Ася.
ISBN 9789934116315.
Stāsti, krievu.
Viks. ej tvirt : dzeja / Viks ; Valda Villeruša mākslinieciskais
noformējums. - Rīga : Jumava, [2014]. - 107 lpp. ; 21 cm. Dzejnieka Vika dzejoļu krājums ir izaicinājums valodai un
lasītājam. Valodas spēles, realitāte mums apkārt, kas
pārvēršas absurdā. Vika dzeja fascinē ar tiešu, precīzu
izteiksmi un prasmi bez aplinkiem, bez ievadvārdiem runāt
uzreiz par būtisko, par galveno.
ISBN 9789934116513.
Latviešu dzeja.
Zebris, Osvalds, 1975-. Gaiļu kalna ēnā : [vēsturisks
romāns] / Osvalds Zebris ; māksl. Jānis Esītis ; pēcv. tulk.
Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 173, [2] lpp. ;
22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 1). - "Avoti un
skaidrojumi": 162.-[170.] lpp. - Romāns sakņots pirmajos
lielajos satricinājumos Latvijas 20.gadsimta vēsturē: piektā
un sestā gada notikumos, atskatoties arī 19.gadsimta pēdējās
desmitgadēs. Divdesmitā gadsimta sākuma notikumi cariskās
Krievijas guberņās pie Baltijas jūras bija izšķirīgs brīdis
latviešu nācijas tapšanā, tie lika pamatus Latvijas valstij.
Tomēr romānā priekšplānā izvirzīts smags un pavisam
neromantisks jautājums - kāds ir indivīda ceļš no pretošanās
idejas līdz revolūcijas upuriem, no ideālistiska skata uz
rītdienu un it kā sabiedrības interešu vārdā uzsāktas cīņas līdz
noziegumam un dziļam izmisumam. - Autora pēcvārds arī
angļu valodā. - Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstu.
ISBN 9789984887739.
Vēsturiskā proza, latviešu.
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Čaks, Aleksandrs, 1901-1950. To the City : [dzeja] /
Aleksandrs Čaks ; compilation: Andra Konste ; translation:
Baņuta Rubess, Rūta Spīrsa ; artistic design: Valdis Villerušs
; cover art: "Night" by Oļģerts Ābelīte. - Riga : Jumava,
[2014]. - 25, [2] lpp. ; 17 cm. - Oriģ. nos.: Pilsētai. - "Pilsētai
= To the City = Für die Stadt = Городу = Pour la ville = A la
ciudad = Till staden"--Uz vāka.
ISBN 9789934116391.
Latviešu dzeja.

