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Zinātne un mana dzīve : 46 emeritēto zinātnieku atmiņas un
dzīvesgājums / atbildīgais par izdevumu un priekšvārda autors Tālis
Millers ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; vāka dizainu veidojusi
Baiba Lazdiņa ; Valsts emeritēto zinātnieku biedrība "Emeritus",
Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. - 439,
[1] lpp. : tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija tekstā un Valsts emeritēto
zinātnieku saraksts: 431.-[440.] lpp. - Grāmatā ievietoti 46
emeritēto zinātnieku atmiņu stāstījumi. Zinātnieku sasniegtais labi
raksturo zinātnes un zinātniskās darbības nozīmīgumu
tautsaimniecības un kultūras attīstībā. Zinātnieku atmiņu krājuma
1. sējums iznāca 2009. gadā.
2. sējums.
Autori: Ojārs Āboltiņš, Ilga Apine, Raimonds Baltakmens,
Kārlis Bambergs, Aina Blinkena, Vera (Stakaldere-Pelēka) Brunere,
Zigrīda Čudare, Igors Danilāns, Ivars Dimza, Jānis Uldis Dzelme,
Ēvalds Ezerietis, Rasma Garleja, Jānis Graudonis, Ilgars Grosvalds,
Emīlija Gudriniece, Pēteris Guļāns, Arnis Kalniņš, Viktorija
Kanceviča, Guntis Kavacs, Leonīds Keirāns, Rihards Kondratovičs,
Zigurds Konstants, Oļģerts Krastiņš, Voldemārs Labrencis, Aina
Lieģeniece, Aleksandrs Mālmeisters, Tālis Millers, Ēvalds
Mugurēvičs, Jānis Ozoliņš, Jānis Pokulis, Jānis Polis, Tālivaldis
Purītis, Jānis Rumpāns, Māra Skrīvele, Haralds Smilga, Jāzeps
Sprūžs, Zandis Spuris, Arturs Subačs, Kazimirs Špoģis, Kārlis
Tabaks, Benjamiņš Treijs, Aleksandrs Vedļa, Aldonis Vēriņš, Kārlis
Vismanis, Voldemārs Zelmenis, Leonards Žukovs.
ISBN 9789934180415.
Zinātnieki - Latvija - Biogrāfijas. Zinātnieki - Latvija.
Kultūras studijas : Cultural studies : zinātnisko rakstu krājums =
scientific papers / galvenā redaktore: Anita Stašulāne ; redakcijas
kolēģija: antropoloģija: Čezāre Poppi ; Austrumu kultūras: Dušans
Deaks, Viktors Ivbulis ; literatūrzinātne: Maija Burima, Aļfija
Smirnova, Anna Stankeviča, Gaga Lomidze ; mākslas zinātnes:
Kristīne Ogle ; mūzikas zinātnes: Ēvalds Daugulis, Andris
Vecumnieks ; reliģijas zinātnes: Alfonss Motuzs, Saburo Morišita ;
literārie redaktori: Jana Butāne-Zarjuta (latviešu val.), Sandra
Meškova (angļu val.), Gaļina Sirica (krievu val.) ; māksliniece:
Andra Liepiņa ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Daugavpils : Saule (Daugavpils Universitātes Akadēmiskais
apgāds), 2015. - 243 lpp. - Teksts latviešu, krievu, angļu val. - Uz
vāka nos.: Kultūras studijas. Vēsturiskā atmiņa.
7. d. Vēsturiskā atmiņa = Historical memory.
Saturs: Priekšvārds. Vēsturiskā atmiņa / Anita Stašulāne.
Toreiz un tagad: Latvijas vēstures ''smagie'' notikumi mūsdienu
uztverē / Irēna Saleniece. Vēsture un atmiņa: analītisks ieskats
lauka pētījuma sagatavošanā / Alīna Romanovska. Latvijas jauniešu
politiskās attieksmes un aktivitāte vēstures izpratnes gaismā / Ilze
Koroļeva. Jauniešu pilsoniskās un politiskās līdzdalības formu
tipoloģija / Inta Mieriņa. Vēsturiskā atmiņa, politiskais process un
jauniešu dzīvesveids / Gatis Ozoliņš. Pagātnes interpretācija: lauku
pētījuma rezultāti / Anita Stašulāne. Biedrības ''Latvija Tibetai''
jauniešu sociālpolitiskā aktivitāte / Marika Laudere. Holokausta
sociālā atmiņa Atmodas periodā / Didzis Bērziņš. Ebreju reliģisko
draudžu darbība Latvijas PSR: kapsētu un holokausta upuru
piemiņas vietu sakopšana (1944-1964) / Karīna Barkane.
Ksenofobiskās noskaņas Latvijas iedzīvotāju apziņā / Ilga Apine. On
the Issue of (Conscious) Uncertainty in Defining of Methodological
Approaches. The Case of Contemporary Belarusian Ethnography /
Gene Sivochin. Воплощение исторической памяти в движении

этнической музыки в Литве (конец ХIX-го - начало XXI-го вв.) /
Ромуальдас Апанавичюс. Familiar or Exotic: Visions of the Singing
Coutryside in Lithuanian Folklore Ensembles / Egle Aleknaite. Jore
Festival as a (Re)Construction of Ancient Lithuanian Spring Festival
/ Gintare Dusevičiūte. Репрезентация исторической памяти в
древнегерманском героическом эпосе на примере Песни о
Хильдебранте / Степан Калинин. Аглона и Вильнюс: точки
соприкосновения обьектов религиозного паломничества /
Альфонсас Мотузас. Itālu glezniecība Latvijā un vēsturiskās
atmiņas aspekti / Valentīna Opolā. Mītiskās latviešu tēvu zemes un
tās iedzīvotāju atspoguļojums tēlotājmākslā. 19.gs. beigas - 20.gs.
pirmā puse / Austra Celmiņa-Ķeirāne.
ISBN 9789984147260.
ISSN 1691-6026.
Kulturoloģija.
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Takers, Džims B. Atgriezties dzīvē : bērni atceras iepriekšējās
dzīves / Džims B. Takers ; no angļu valodas tulkojusi Dzintra
Kalniņa ; mākslinieciskā noformējuma autore Lilija Rimicāne ;
redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2015. - 314, [14] lpp. Autors dalās piedzīvotajā, tiekoties ar bērniem, kuri ir pārliecināti,
ka atceras savas iepriekšējās dzīves. Darbs ir nopietns, zinātniski
skaidrots pētījums, kas liek mums citādi paraudzīties uz it kā visiem
zināmo matēriju, prātu, sapņiem. - Oriģ. nos.: Return To Life.
ISBN 9789934534195.
Parapsiholoģija. Okultisms.
Kirkegoriskie lasījumi : kolektīvā monogrāfija / zinātniskā
redaktore, sastādītāja un ievada autore Velga Vēvere ; zinātniskie
recenzenti: Māra Rubene, Ella Buceniece ; literārā redaktore Arta
Jāne ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014 (Mārupe : SIA
"Drukātava"). - 168 lpp. ; 19 cm. - (Filosofiskā bibliotēka). Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Kolektīvās monogrāfijas
"Kirkegoriskie lasījumi" mērķis ir sniegt ieskatu ikgadējo dāņu
teologam un filosofam Sērenam Kirkegoram veltīto zinātnisko
konferenču/zinātnisko lasījumu vēsturē, tematikā un filosofiskajās
ievirzēs. - Ievads latviešu un angļu valodā. - Kolektīvā monogrāfija
"Kirkegoriskie lasījumi" sagatavota LZP projekta "Fenomenoloģiskie
pētījumi (saistībā ar S. Kirkegoru, A. Bergsonu un psihoanalīzi)"
ietvaros.
Saturā: FILOSOFISKĀ ANTROPOLOĢIJA UN ĒTIKA: Vilhelma
ētika / Raivis Bičevskis. Subjekta identitāte Sērena Kirkegora
antropoloģijā: teoloģiskie un filosofiskie aspekti / Guntis Kalme.
CILVĒKA EKSISTENCIĀLĀ SITUĀCIJA: Izmisums kā cilvēciskās
eksistences universāls nosacījums / Velga Vēvere. In Vino Veritas.
Dzīves simposijs un eksistences nogurdinājums / Anne Sauka.
Mīlestība kā reliģiskās eksistences forma Sērena Kirkegora darbos /
Krišjānis Lācis. TEKSTA INTENCES: Sērens Kirkegors. "Filosofiskās
drumslas" - idejas, ritms, stils / Maija Kūle. Variācijas par Sērena
Kirkegora ironijas konceptu / Andrejs Balodis.
ISBN 9789934506277.

Frīmens, Arturs. Kā būtu, ja būtu... : jeb kļūdas, neizmantotās
iespējas un nožēla / Arturs Frīmens, Roza de Volfa ; no angļu
valodas tulkojusi Marika Saturiņa ; priekšvārdu sarakstīja Ārons T.
Beks ; vāka mākslinieciskais noformējums: Liene Apine. - [Rīga] :
Latvijas ekoloģiskās izglītības apgāds "Vieda", 2015 (SIA "Latgales
druka"). - 301, [1] lpp. ; 20 cm. - Šī grāmata domāta tiem, kuri
nemitīgi domā par pagātni, par to, ka savulaik kaut ko varēja darīt,
bet neizdarīja, ka vajadzēja izvēlēties to, bet izvēlējās pavisam ko
citu. Doktors Frīmens un viņa kolēģe Roza de Volfa apraksta
metodes un vingrinājumus, kas lasītājiem palīdzēs "atbloķēt"
pagātni. Autori rāda, kā iespējams ātri tikt vaļā no postīgajām
domām par to, kā būtu, ja būtu, un beidzot piepildīt savas vēlmes.
- Oriģ. nos.: Woulda, coulda, shoulda.
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Saturā: Kā tikt vaļā no pagātnes un veidot sev jaunu nākotni.
Kā saglabāt apņēmību.
ISBN 9789984782904.
Nožēla. Kognitīvā terapija.
Kurpatovs, Andrejs. Skaistule un briesmonis : vīriešu un sieviešu
psiholoģijas noslēpumi / Andrejs Kurpatovs ; no krievu valodas
tulkojusi Lilija Lauce ; Lienes Apines vāka mākslinieciskais
noformējums. - 2. izd. - Rīga : Apgāds Vieda, 2015 (Rēzekne :
Latgales druka). - 243, [3] lpp. ; 20 cm. - (Mazais psihoterapeits).
- Šī grāmata jums noderēs, ja gribat izprast vīrieša un sievietes
būtību, ja jūs interesē dzimumu psiholoģijas saskarsmes punkti un
personiskās laimes receptes. Šīs zināšanas palīdzēs gūt jaunus
spēkus sirsnīgā draudzībā, dziļā mīlestībā un stiprā ģimenē. - Oriģ.
nos.: Красавица и чудовише. - Mazais psihoterapeits
ekspreskonsultācija--uz grāmatas vāka.
ISBN 9789984701943. . - ISBN 9984701948.
Sievietes - Psiholoģija. Vīrieši - Psiholoģija. Vīrieša un
sievietes attiecības.
Škuškovnika, Daina, 1959-. Trauksme un agresija : korekcijas
iespējas / Daina Škuškovnika, Inta Tiltiņa-Kapele, Aija Dudkina ;
recenzenti: Valērijs Dombrovskis, Maija Biseniece ; vāka dizains:
Andris Nikolajevs ; redaktore Antra Legzdiņa ; Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmija. - Rīga : Zinātne, 2014. - 302, [1] lpp.
: il., diagr., tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. Monogrāfijā aplūkota agresijas, trauksmes un ar to saistīto emociju
ietekme uz indivīda rīcību, analizēti gan Latvijā, gan citur veikti
pētījumi par dažādiem trauksmes un agresijas veidiem un ar tiem
saistītu emociju cēloņiem, izpausmēm un korekcijas iespējām gan
bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Darbā skatīta un
analizēta agresija un vardarbība masu medijos un televīzijas
skatīšanās saistībā ar komunikācijas īpatnībām ģimenē. Bērnu un
pusaudžu vecumā skolas vidē bieži vērojama attiecību agresija, kas
ir aktuāla problēma. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā.
Saturā: Trauksmes un ar to saistīto emociju ietekme uz
indivīda rīcību. Agresija un tās korekcijas iespējas.
ISBN 9789984879697.
Trauksme. Trauksme - Novēršana. Agresivitāte. Agresivitāte Novēršana.
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Ābele, Zaiga. Mans ceļš / teksts un vāka dizains Zaiga Ābele. Rīga : Sava grāmata, 2015. - 258 lpp. : il. - ''Svētceļojumā uz
Santjago de Kompostela cilvēki iet dažādu iemeslu dēļ. Tas, kas iet,
lai sastaptu Dievu, reizēm sastop pats sevi. Laikam jau arī ar mani
tā notika - ceļš deva iespēju un laiku būt pašai, būt kopā ar sevi,
novērtēt to, kas man ir - ieraudzīt un iepazīt pavisam no citas
puses sevi un savu tuvāko. Šis ir mans ceļš. Šīs ir manas domas,
manas izjūtas, mana pieredze. Šis ir mans personiskais viedoklis un
skatījums uz lietām, cilvēkiem, laiku un ceļu. Manu ceļu. Šo
dāvanu, ko Dievs man žēlīgi ir devis, es tagad dāvinu tālāk jums.".
ISBN 9789934849862.
Svētceļnieki un svētceļojumi - Spānija.
Spānija - Ceļojuma apraksti. Santjago de Kompostela
(Spānija) - Ceļojuma apraksti.
Guļevska, Lia, 1944-. Rīgas Sv. Pētera baznīca cilvēkos un
likteņos / Lia Guļevska ; Andra Lamstera vāka dizains ; V.
Rīdzenieka, G. Pilsētnieka, G. Oškalnes-Vējiņas, K. Makarenko foto
; uz vāka Roberta Johansona foto. - Rīga : Madris, 2015. - 191
lpp., [4] lpp. iel. : il., portr. ; 28 cm. - Bibliogrāfija: 191. lpp. Viena no Latvijas visskaistākajām gotiskajām celtnēm, dižākā
viduslaiku celtne Rīgā, tik daudz pieredzējusī un pārcietusī Sv.
Pētera baznīca, kuras vārds cieši saistīts ar mūsu Rīgas attīstības
vēsturi. Pirmo reizi dokumentos minēta 1209. gadā un līdz Otrajam
pasaules karam tika uzskatīta par augstāko koka celtni Eiropā 120,7 metri. 1997. gadā Sv. Pētera baznīca iekļauta UNESCO
Pasaules kultūras mantojuma sarakstā.
Autori: Jānis Anmanis, Gunārs Armans, Gunārs Asaris,
Ludmila Azarova, Aija Baumane, Diāna Bērza, Andris Buiķis, Gunita
Čakare, Ēriks Darbvaris, Vija Ilze Dzintare, Kristīne Gailīte, Gunārs
Goba, Vilma Grava-Eglīte, Andrejs Ģērmanis, Rafi Haradžanjans,
Silvija Holcmane, Andrejs Holcmanis, Valda Kalniņa, Anita
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Kamerāde-Bodrova, Jānis Klētnieks, Alda Kozadajeva, Sergejs
Meierovics, Guntis Nātiņš, Marianna Ozoliņa, Uģis Prauliņš, Sandra
Priežčiekure, Velta Raudzepa, Pēteris Saulītis, Māris Sirmais, Artūrs
Smila, Andrejs Spole, Santa Tabulēvica, Ints Teterovskis, Ojārs
Vācietis, Sonora Vaice, Venta Vecumniece, Reinis Zariņš, Marina
Zemīte, Uldis Zemzaris. Saturā: Sv. Pētera baznīca laiku lokos. Sv.
Pētera baznīca cilvēku likteņos. Unikāli fakti un dokumenti.
ISBN 9789984314112.
Luterāņu baznīca - Latvija - Rīga. Baznīcu ēkas - Latvija Rīga.
Rors, Ričards. Ar elpu zem ūdens : garīgums divpadsmit soļos /
Ričards Rors ; no angļu valodas tulkojusi Anna Šēfere ; redaktors
Elviss Ozols ; maketa un vāka dizaina autors Māris Garjānis. - Rīga
: Lietusdārzs, 2015. - 166, [1] lpp. - Bibliogrāfija: 153.-[154]. lpp.
- Grāmatā "Ar elpu zem ūdens" Ričards Rors divpadsmit skaidros
soļos māca, kā ar evaņģēliju palīdzību atbrīvoties no visu veidu
atkarībām - gan viegli pamanāmām, gan apslēptajām. Autors,
pieredzējis un cienīts garīdznieks, stāsta, kā nepadoties
vilinājumam uzņemties vadību pār savu dzīvi, bet ļauties Dieva
gribai un mācībai. - Oriģ. nos.: Breathing Under Water. Spirituality
and the Twelve Steps.
Saturā: Bezspēcība. Izmisīgās vēlmes. Saldā padošanās Laba
gaisma. Atbildība ir ilgtspējība. Kas bija pirmais: vista vai ola?
Kāpēc mums jājautā? Atmaksas laiks. Prasmīgie līdzekļi. Vai mēs
pārāk cenšamies? Alternatīvs prāts. Ko sēsi, to pļausi. Ciešanas, no
kurām tikai Dievs spēj glābt.
ISBN 9789984869681.
Garīgums. Garīgā dzīve - Kristietība.
Šmits, Pēteris, 1869-1938. Latviešu mītoloģija / prof. P. Šmits.
- Otrs pārstrādāts izdevums. - Rīga : Valtera un Rapas akc. sab.,
1926. - 151 lpp. - Alfab. priekšmetu rād.: 143.-151. lpp.
Saturs: Teorijas par reliģijas izcelšanos. Latviešu mitoloģijas
avoti. Indoeiropiešu pirmtautas mīti. Baltu jeb aistu pirmtautas
mīti. Debess tēvs un Zemes māte. Debess dievības. Dabas spēku
dievības. Likteņa dievības. Mājas kungs. Zemkopības dievības.
Lopkopības dievības. Zirgu dievības. Cūku patroni. Citu lopu
patroni. Ūdens, mežu un kalnu dievības. Cilvēks mītos. Senču jeb
dvēseļu kults. Veļu dzīve viņā saulē. Nelaimīgās dvēseles. Ļaunais
gars jeb Velns. Starpnieki starp cilvēkiem un garu valsti. Līgo, Līga,
Līgājs un Līgonis. Trimpus. Pikols. J. Maļecka dievi: Pergrubis,
Puškaitis un citi. Dažādi Dievi vecos rakstos. Antrimpus un
Potrimpus. T. Narbuta dievi. Dievu izskats un īpašības. Romove un
viņas dievi. Tautas tradīcijas kā mitoloģijas avoti. Matronu jeb
māšu kults. Seno laiku svētki. Tagadējie svētki. Agrākie laiku
rēķini. Nedēļa un nedēļas dienas. Meža zvēri mītos. Mājas lopi.
Meža putni. Abinieki, tārpi un kukaiņi. Koki un citi augi.
Mitoloģija. Reliģija.
Valmieras apriņķis (Latvija).
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Radoša kultūras mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā :
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un tās sadarbības partneru
pieredze UNESCO programmu īstenošanā un vietējā kultūras
mantojuma izcelšanā Latvijā / sastādītājs UNESCO Latvijas
Nacionālā komisija ; redaktore Rita Treija ; vāka foto Inga Vīksna. Rīga : UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 2015. - 159, [1] lpp. :
il.
Saturā: UNESCO sadarbības tīklu un partneru vēsture ;
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un kultūras mantojuma
komunikācija ; UNESCO Nacionālās komisijas tīkla ''Stāstu
bibliotēkas'' pieredze : Gāliņciema bibliotēka (46.-47. lpp.),
Pārventas bibliotēka (84.-85. lpp.), Ventspils Bērnu bibliotēka (86.87. lpp) ; UNESCO programmā ''Pasaules atmiņa'' iesaistīto
institūciju pieredze ; UNESCO Asociēto skolu projekta tīkla
dalībskolu pieredze ; UNESCO mantojuma programmu īstenošana
pašvaldībās.
ISBN 9789934855306.
Spreading Protest : social movements in times of crisis / edited
by Donatella della Porta and Alice Mattoni. - xiv, 305 pages :
illustrations ; 25 cm. - (ECPR - Studies in European political science). Includes bibliographical references and index.
Content: PART I – What Spread? 1. Patterns of Diffusion and the

Transnational Dimension of Protest in the Movements of the Crisis: An
Introduction / Donatella della Porta and Alice Mattoni. 2. Transnational
Diffusion Across Time: The Adoption of the Argentinian Dirty War
‘Escrache’ in the Context of Spain’s Housing Crisis / Cristina Flesher
Fominaya and Antonio Montanes Jimenez. 3. Learning Democracy:
Cross-Time Adaptation in Organisational Repertoires / Donatella della
Porta. 4. Dramatic Diffusion and Meaning Adaptation: The Case of Neda
/ Thomas Olesen. 5. From Event to Prcess: The EU and the ‘Arab
Spring’ / Ari-Elmeri Hyvonen. PART II – How Did It Sperad? 6. They
Don’t Represent Us! The Global Resonance of the Real Democracy
Movement from the Indignados to Occupy / Jerome E.Roos and
Leonidas Oikonomakis. 7. The Transnational Dimension of the Greek
Protest Campaign Against Trioka Memoranda and Austerity Policies,
2010-2012 / Maria Kousis. 8. Occupy London in International and Local
Context / Nikos Sotirakopoulos and Christopher Rootes. PART III – Why
Did it Spread? 9. Breaks and Continuities in and Between Cycles of
Protest: Memories and Legacies of the Global Justice Movement in the
Context of Anti-Austerity Mobilisations / Lorenzo Zamponi and Priska
Daphi. 10. Towards a ‘Non-Global Justice Movement’? Two Paths to ReScaling the Left Contention in the Czech Republic / Jiri Navratil and
Ondrej Cisar. 11. Flap of the Butterfly: Turkey’s June Uprisings / Kivanc
Atak. 12. Adapting Theories on Diffusion and Transnational Contention
Through Social Movements of the Crisis: Some Concluding Remarks /
Alice Mattoni and Donatella della Porta.
ISBN 9781910259207 (hbk.).

TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
Civilprocesa likums : Civilprocesa likums pieņemts 1998.gada
347.9

343

34

14.oktobrī (spēkā ar 1999.gada 1.martu). – Rīga : AFS, 2015. –
379, [1] lpp. ; 20 cm. – Pārejas noteikumi: 354.-[370]. lpp. . –
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām: 371.lpp. . –
Normatīvie akti, ar kuriem izdarīti grozījumi Civilprocesa likumā:
372.-[374]. lpp. – “Civilprocesa likums pieņemts 1998. gada 14.
oktobrī (spēkā ar 1999. gada 1. martu). Latvijas Vēstnesis, 1998.
3. novembris, Nr. 326/330; Latvijas Republikas Saeimas un
Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998., Nr. 23”–Titlp. Otrā pusē. . –
Civilprocesa likums (1998).
Saturā: Vispārīgie noteikumi. Tiesvedība pirmās instances
tiesā. Tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšana. Šķīrējtiesa.
Tiesas spriedumu izpilde. Starptautiskais civilprocess.
ISBN 9789984889290.
Civilprocess – Latvija – Avoti.
Freiberga-Ņitavska, Ņina. Darbs ar nepilngadīgajiem
likumpārkāpējiem un viņu ģimenēm : metodiskais līdzeklis / Ņina
Freiberga-Ņitavska, Vaila Putāne. – Rīga : Profesionālās pilnveides
un supervīzijas centrs “AISMA”, 2015 (tipogrāfija “Salana Art” SIA).
– 80 lpp. : il., tab. – (Pedagoga bibliotēka ; 9). – Bibliogrāfija: 76.78. lpp. – Metodiskajā izdevumā autores aktualizē problēmu, kas
mūsdienās arvien biežāk ir sastopama gan skolās, gan ģimenēs,
gan dažādās sabiedriskās vietās. Piedāvātais materiāls iepazīstina
lasītāju ar delinkvenci kā sociālu problēmu, raksturo nepilngadīgo
likumpārkāpēju, apraksta delinkvento uzvedību, faktorus, kas to
izraisa. Liela uzmanība piedāvātajā materiālā pievērsta komandas
darbam un starpinstitucionālai sadarbībai, uzsvēra preventīvās
darbības nozīme, strādājot ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem
un viņu ģimenēm. – Materiāls paredzēts sociālajiem darbiniekiem,
sociālajiem pedagogiem, bāriņtiesu darbiniekiem, policijas
darbiniekiem, kā arī visiem speciālistiem, kuri strādā ar
pusaudžiem.
Saturā: Delinkvence kā sociāla problēma. Starpinstitucionālā
un starpprofesionāļu sadarbība darbā ar nepilngadīgajiem
likumpārkāpējiem. Stratēģijas jēdziens, tās realizācija un vadības
process. Stratēģija darbam ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem
un viņu ģimenēm.
ISBN 9789934848865.
Nepilngadīgie likumpārkāpēji. Sociālais darbs ar
nepilngadīgiem likumpārkāpējiem.
Medicīnas tiesības / sagatavojis autoru kolektīvs S. AšnevicasSlokenbergas zinātniskajā redakcijā ; autori: Agnese Gusarova,
Aldis Lieljuksis, Rinalds Muciņš, Olita Staņislavska, Laura Šāberte,
Diāna Šlisere, Liene Tauriņa ; ievadu sarakstīja Andrejs Vilks ;
mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Rīga : Tiesu
namu aģentūra, 2015 (Jelgava : SIA “Jelgavas tipogrāfija”). – 798
lpp. ; 23 cm. – Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs.
– Šajā grāmatā autori ir atspoguļojuši medicīnas tiesību
pamatjautājumus Latvijā, sniedzot pārskatu par atsevišķām

izraudzītām jomām un detalizēti pētot noteikto kārtību,
iesaistītajām personām uzliktos pienākumus un noteiktās tiesības.
Katras nodaļas noslēgumā autori ir apkopojuši secinājumus par
nodaļas ietvaros izpētīto. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
angļu valodā.
Saturā: Valsts un veselības nozare. Veselības aprūpe un
Eiropas Savienība. Ārstniecības līdzekļu kompensācijas tiesiskie
aspekti. Ārstniecības personas. Pārskats par pacientu tiesībām
veselības aprūpē. Konfidencialitāte un personas datu aizsardzība
veselības nozarē. Klīnisko pētījumu veikšanas un iegūto datu
izmantošanas tiesiskie aspekti. Pārskats par seksuālajām un
reproduktīvajām tiesībām. Transplantācija. Ārstniecība cilvēka
dzīves nogalē un nāves tiesiskie aspekti. Ārstniecības personas
atbildība.
ISBN 9789934508271.
Medicīnas tiesības un likumdošana – Latvija.

VALSTS ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE. KARA LIETAS
Keišs, Staņislavs, 1953-. Reģionālā attīstība Latvijā:
353

administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas,
risinājumi : monogrāfija = Regional development in Latvia: course,
problems and solutions of administrative territorial reform :
monograph / Staņislavs Keišs, Andris Kazinovskis ; tulkojums angļu
valodā: Elga Tilta ; literārie redaktori: Ilona Vītola, Ilona Tiesniece ;
vāka noformējums: Viesturs Reķis. - Rīga : Vītola izdevniecība,
2014. - 615 lpp. : kartes, tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 281.-286.
lpp. - Monogrāfija sagatavota pamatojoties uz autoru pētījumu
rezultātiem par laika periodu no 1996. gada līdz 2013. gadam. Tā
palīdzēs faktoloģiski izzināt vēsturisko notikumu gaitu un analizēt
poltiskos procesus Latvijā, saistībā ar administratīvi teritoriālās
reformas gaitu pirms un pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā.
- Teksts latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789984835808.
Reģionālā attīstība - Latvija.
Latvija - Administratīvais un politiskais iedalījums.
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IZGLĪTĪBA
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37.01

Trautmanis, Andris, 1934-. Izlūkošanas noslēpumi : Latvijas
iedzīvotāji ārvalstu slepenajos dienestos 20. gadsimta pirmajā pusē /
Andris Trautmanis ; Armīna Ozoliņa mākslinieciskais noformējums ;
redaktors Ritums Rozenbergs ; vāka dizains: Ivars Trautmanis. [Mārupes novads] : Goldberg Trust, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 568,
[5] lpp. : faksimili, il. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 547.-[553.] lpp. un
rādītājs: 557.-[569.] lpp. - A. Trautmanis - atvaļināts Latvijas
Republikas Iekšlietu ministrijas Drošības policijas 2. Galvenās pārvaldes
(ārējā izlūkošana) priekšnieks, pulkvedis, diplomāts, jurists, žurnālists.
Grāmatā izklāstīti plašākai sabiedrībai līdz šim nezināmi vai mazāk
zināmi fakti par atsevišķām izlūkošanas operācijām un izlūkiem
pagājušā gadsimta pirmajā pusē. Fakti balstīti uz savulaik slepeno
arhīvu dokumentiem, autora sarunām ar slaveniem izlūkiem, valsts un
sabiedriski-politiskiem darbiniekiem, žurnālistiem un māksliniekiem,
kuri tādā vai citādā veidā atradās konkrētu vēsturisko notikumu
epicentrā. Grāmata veltīta izlūkošanas vēstures pētniekiem, topošajiem
izlūkiem un visiem tiem, kuriem tuva izlēmīga rīcība un intelektuāli
izaicinājumi. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934146350.
Slepenie dienesti - Vēsture - 20 gs. Izlūkošanas dienesti - Latvija
- Vēsture - 20 gs. Latvieši - Ārvalstis - 20 gs. Otrais pasaules karš,
1939-1945

Globālā skolotāja rokasgrāmata 2 / autori: Madara Mazjāne,
Ignasio Salgado Andress, Ieva Zāgmane un Rūta Kronberga ;
sastādītāja un redaktore Jana Vasile. - Rīga : Humana People to
People in Latvia, 2014. - 71 lpp. : il. - Izdevumā apkopots četru
ekspertu veikums, vadot globālās izglītības nodarbības Latvijas
skolās projekta "Solidaritātes skolas Baltijas valstīs" ietvaros.
Eksperti piedāvāja skolām nodarbības par četrām dažādām
izglītības tēmām: starpkultūru jautājumi, globalizācija, dzimuma
līdztiesība un apģērbu otreizēja pārstrāde. Visas nodarbībās
izmantotās aktivitātes ir apkopotas šajā izdevumā, lai tas būtu
vērtīgs resursu un ideju krājums skolotājiem, darbojoties stundās
ar globālās izglītības tēmām.
Apmācības sistēmas. Globālais mācīšanās stils.
Ostrovska, Inta, 1968-. Latvijas iedzīvotāju izglītība sociālās
audzināšanas kontekstā : [monogrāfija] / Inta Ostrovska ;
zinātniskais redaktors Aleksejs Vorobjovs ; redaktors Dmitrijs
Oļehnovičs. – Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais
apgāds “Saule”, 2012 (DU Akadēmiskais apgāds “Saule”). – 154

lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. – Bibliogrāfija: 143.-153. lpp. (186
nos.). – I. Ostrovska grāmatā secina, ka viens no pedagoģijas
uzdevumiem ir ņemt vērā socializācijas tendences katrā sabiedrības
attīstības posmā un izmantot tās daudzveidīgos aspektus
audzināšanas procesā, ietverot to visu arī izglītības sistēmā un
procesā.
Saturā: Pamatjēdzienu satura teorētiskā analīze. Personības
pieejas īpatnības audzināšanas socioloģijas saturā. Latvijas
iedzīvotāju izglītības īpatnību izpēte audzināšanas socioloģijas
kontekstā.
ISBN 9789984145624.
Sociālā adaptācija – Latvija – Mācīšana un mācīšanās.
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Creating Entrepreneurial Mindset / ed. by Anita RichertKazmierska, Ewa Lechman. - Horsens : VIA University College,
Denmark, 2014. - 136 p. : ill., fig. - Izdevums projekta "Innocase:
Theory, practice, action" ietvaros.
Content: Enhancing the global classroom for contemporary
globalism / Bryan Christiansen. Methodology of entrepreneurship
teaching in tertiary education – experiences of the Faculty of Economics
Management on the Gdansk University of Technology / Anita RichertKazmierska. The role of case studies and management experience in
the education and personal development of IT project managers / Artur
Ziolkowski, Kamil Ziolkowski. Design of a learning process for SME
managers (in different generations) / Anna Dziadkiewicz, Joanna
Niežurawska. Personal learning environments of Polish academic
participants / Tatiana Kurbanow. Evaluation of the employee
development system / Viera Marcinova. Human capital management in
enterprises in knowledge based economy conditions / Joanna CzernaGrygiel. Environmental aspects of entrepreneurship – necessity in
business education / Hanna Kruk. Science and business cooperation on
innovation – evidence from Pomerania / Sylwia Badowska.
ISBN 9788799689736.
Innovative Approaches to Business Education / ed. by Malgorzata
Zieba, Krzysztof Zieba. - Horsens : VIA University College, Denmark,
2014. - 132 p. : ill., fig. - Izdevums projekta "Innocase: Theory,
practice, action" ietvaros.
Content: Business model designing tool – filling the gap between
philosophy and reality / Agnese Aljēna. Developng competences for
cooperation in international teams – tools and methods / Beata
Krawczyk-Brylka, Katarzyna Stankiewicz. Evaluation of managerial
simulation games benefit in teaching process / Jindra Peterkova. Use of
business imitation games in teaching innovation diffusion / Mārtiņš
Danušēvičs. Experimental learning as an important tool in
contemporary business education / Miroslaw Jarosinski. Innovative
approaches to knowledge transfer, experimental learning and SME
application within business education / Sally Eaves. Project – and
service oriented thinking in engineering management education /
Slawomir Ostrowski. Changes in knowledge organisation and the role of
Problem Based Learning / Verner Larsen. Education of managers:
leraning and teaching methods enhancing students’ creativity / Viktoria
Ali Taha, Michaela Sirkova, Juraj Tej. Education and professional
development for customs auditors / Danute Adomavičiūte.
ISBN 9788799689729.
Innovative Teaching in Business and Management / ed. by
Malgorzata Zieba, Krzysztof Zieba. - Horsens : VIA University College,
Denmark, 2014. - 110 p. : ill., fig. - Izdevums projekta "Innocase:
Theory, practice, action" ietvaros.
Content: Formative assessment in business and management
studies / Anzela Jurane-Bremane. Impact of business favourability as
the imperative for youth employment enhancement / Rima Zitkiene,
Egle Kazlauskiene. How to teach Mocroeconomics? / Jana Marasova,
Anna Vallušova, Martin Duračka. Experimental econimics in business
education: Using simple games to achieve multifaceted effects /
Krzysztof Zieba. Design thinking qualifications framework –
standardizing the innovative approach to entrepreneurial education
delivery to engineering students / Joanna Pniewska. Business plan
financial model in teaching medical students entrepreneurship / Petre
Iltchev, Michal Marczak. Internationalisation of Business Administration
MSc Studies at Niclaus Copernicus University in Torun. Reasons and
outcomes, opportunities and challenges / Katarzyna Rogalska.
Innovative approach to managerial education based on experiences
acquired in the international project Erasmus Intensive Programme
ECMT / Krystyna Heinz, Irena Orszulik.
ISBN 9788799689705.
IT Tools in Business Education / ed. by Malgorzata Zieba, Artur
Ziolkowski. - Horsens : VIA University College, Denmark, 2014. - 149
p. : ill., fig. - Izdevums projekta "Innocase: Theory, practice, action"
ietvaros.

Content: The Use and development of e-learning systems in
educational projects / Krzystof Redlarski. The Online application and elearning in the competence-based management in public administration
organizations / Beata Basinska, Izabela Wiciak. Multimedia in teaching
economics and management in higher education / Igor Garnik.
Development of economic education through mobile technology /
Marcin Kolacz, Izabela Richter. Interactive prototypes in teaching usercentred design and business process modelling / Marcin Sikorski.
Nomadic learning: Is it delivering on its promise? The tale of two
projects / Marcin Sikorski, Rafal Muniak. Teaching management skills to
software development teams through the lean start-up methodology /
Piotr Oleksiak. Developing competences of IT project managers using
simulation games / Artur Ziolkowski, Kamil Ziolkowski. Cloud solutions
as a platform for building advanced learning platform that sikulate the
real work environment for project managers / Sebastian Wilczewski.
Knowledge engineer – more than only technical position. The concept of
knowledge engineering education at the Faculty of Management and
Economics / Tomasz Sitek. Application of IT tools in educational project
dissemination – Example of the INNOCASE Project / Malgorzata Zieba.
ISBN 9788799689712.

TAUTAS APĢĒRBI
391(=174)

Grasmane, Maruta, 1941-. Mittens of Latvia : 178 Traditional
Designs to Knit / Maruta Grasmane ; designers Arta OzolaJaunarāja, Jānis Jaunarājs ; photographer Jānis Deinats ;
ornamental Graph Illustrator Dina Treide ; editors of English Text
Karen and John Grinberg, Mary Germain, Jeanne Giberson. - Rīga :
National Costume Centre ''Senā klēts'', 2015 (Livonia Print). - 431,
[7] p. : ill. - Etnogrāfisko cimdu rakstu salikumu un adīšanas
tradīcijas. Vidzeme. Latgale. Augšzeme. Zemgale. Kurzeme. . Latvian national costume expert and the founder of ''Senā klēts''
('Old Granary'), Maruta Grasmane has devoted her most recent
book to Latvian etnographic mittens. Having completed many years
of research on the subject at the National History Museum of
Latvia, the Liepāja Museum, and the subject at the Ethnographic
Open-Air Museum of Latvia, author M. Grasmane has chosen 178
pairs of mittens created from the 18th to the beginning of the 20th
century which best characterize the mitten-knitting traditions of the
various regions of Latvia. The illustrations and the technical graphs
drawn of the published mittens allow readers to learn about Latvian
mitten- making traditions as well as about the ornamental patterns
used and also provide inspiration for the readers' own handiwork.
ISBN 9789934855511.
Dūraiņi. Cimdi. Adīšana.

FOLKLORA
398

398.8(=174)

Eddas dziesmas / no senislandiešu valodas tulkojis Uldis Bērziņš ;
mākslinieki Lilija Dinere, Roberts Diners ; redaktors, pēcvārda un
komentāru autors Dens Dimiņš ; zinātniskā redaktore, pēcvārda
autore un rādītāju sastādītāja Inga Bērziņa ; atbildīgā redaktore
Olita Rause. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015 (Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija). - 364, [3] lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 360.[363.] lpp. un rādītāji: 307.-[359.] lpp. - Pirmo reizi latviešu valodā
iznācis senislandiešu mitoloģisko un poētisko tekstu kopojums
“Eddas dziesmas”. Tie ir teksti, kas atstājuši milzīgu ietekmi uz
Ziemeļeiropas literāro mantojumu daudzu gadsimtu garumā, to
pētīšanai zinātnieki visā pasaulē nereti veltījuši visu mūžu. - Oriģ.
nos.: Konungbók eddukvæđa.
Saturā: DZIESMU EDDA. CODEX REGIUM. Dievu dziesmas.
Varoņu dziesmas. EDDAS DZIESMAS ārpus CODEX REGIUM. Dievu
dziesmas. Varoņu dziesmas.
ISBN 9789984235561.
Edas. Edas - Vēsture un kritika. Senskandināvu literatūra.
Reidzāne, Beatrise, 1942-. Latviešu tautasdziesmu semantika :
dabas tēli tautasdziesmās / Beatrise Reidzāne ;[recenzentes: Ilga
Jansone, Angelika Juško-Štekele ; redaktors Aivars Kļaviņš ;
mākslinieks Dainis Rožkalns ; Andra Nikolajeva grafiskais dizains ;
tulkojums angļu valodā Aldis Pūtelis. - Rīga : Zinātne, 2015
(Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 527 lpp. : tab., k. - Bibliogr.
zemsv. piez. . - Bibliogr.: [459.]-468.lpp. - Kopsav. angļu val. Grāmata izdota ar LU LFMI Zinātniskās padomes 2015.gada
13.aprīļa sēdes lēmumu.
Saturā: Tautasdziesmu semantika: lingvostatistiskais un
areālais aspekts ; Liepa, kupla liepa, balta liepa un liepājs ; Teksta
semantika un metasemantika ; Lācis Latvju dainu tekstu
semantiskajā struktūrā un etimoloģijas problēmas ; Dabas tēli kā

simboli precību un kāzu dziesmās ; Tautasdziesmu primāro verbu
vārdrindas: leksikostilistika un semantika.
ISBN 9789984549014 : cietos vākos. . - ISBN
9789934549014.
Teikas par Dievu : izlase / priekšvārds P. Šmits. - Rīga : Latviešu
Folkloras krātuves izdevums, 1929 (Rīga : Iespiests Latv. Zemn.
Sav. spiestuvē). - 146 lpp.
Saturs: 1. Dievs un Pasaule. 2. Dievs un Velns. 3. Dievs un
Daba. 4. Dievs un Cilvēki.
Folklora, latviešu. Leģendas. Dievs - Teikas.
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5 MATEMĀTIKA. DABAS ZINĀTNES
6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
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Čoižiņimajeva, Svetlana. Tibetas medicīna : ķermeņa, prāta un
gara vienotība : par vēja, žults un gļotu tipa slimībām / Svetlana
Čoižiņimajeva ; no krievu valodas tulkojusi Santa Andersone ;
Lienes Apines vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Vieda,
2015 (SIA "Latgales druka"). - 218, [1] lpp. : il. ; 20 cm. Grāmatas autore saprotamā un vienkāršā valodā stāsta par
vērtīgās Tibetas medicīnas galvenajiem principiem - par to, kā,
liekot lietā šīs metodes, mājas apstākļos uzveikt slimības garu.
"Tibetas medicīna" ir aktuāla un noderīga cilvēkiem, kuri dzīvo
mūsdienu saspringtajā tempā, cieš no lielas fiziskas vai garīgas
slodzes. - Oriģ. nos.: Тибетская медицина.
Saturā: Regulācijas pamatsistēmas Tibetas medicīnā - vējš,
žults un gļotas. Tibetas dzīvesziņa - prāta un ķermeņa vienotība.
Iepazīstiet slimību cēloņus. Izplatītākās vīriešu slimības. Izplatītas
sieviešu slimības. Izplatītas bērnu slimības. Slimības vecumā.
Uzturs un veselība. Noderīgi padomi.
ISBN 9789984782898.
Medicīna, Tibetas.
Gotfrīda, Sāra. Hormonu līdzsvara diēta : vielmaiņas un svara
regulēšanas programma / Sāra Gotfrīda ; no angļu valodas
tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; vāka dizaina
autors Māris Garjānis. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2015. - 302, [2] lpp. :
tab. ; 23 cm. - Piezīmes: 283.-[303]. lpp. - Sāra Gotfrīda savā
grāmatā "Hormonu līdzsvara diēta" atklāj, kā nieka trīs nedēļās
līdzsvarot vielmaiņas hormonus un iegūt nevainojamu svaru, atgūt
enerģiju, dzīvesprieku un libido. - Oriģ. nos.: The Hormone Reset
Diet.
Saturā: Kāpēc sievietēm nepieciešama hormonu atiestatīšana.
Septiņu hormonu atiestatīšana. Produktu atgriešana uzturā un
tālākā darbība.
ISBN 9789984869667.
Hormonterapija. Sievietes - Veselība un higiēna. Ginekoloģija
- Hormonu terapija. Hormoni.
Haidbēmere, Elena. Veselīga āda : Hildegardes fon Bingenas
receptes : oriģinālās receptes, papildinātas ar mūsdienu zināšanām
/ Elena Haidbēmere ; no vācu valodas tulkojusi Anne Sauka ; vāka
dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Ilze Vācere ; dizainu
adaptēja Gunta Plotka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 119, [1] lpp. : il. - Alfabētiskais rādītājs: 111.-[118].
lpp. . - Avotu un literatūras saraksts: 119. lpp. - Saskaņā ar
Hildegardes medicīnu veselības veicināšanai ir būtiski gan
dziednieciskie līdzekļi un organisma attīrīšana, gan atbilstošs
uzturs, harmonija ar iekšējiem ritmiem, dabu un gadalaikiem, gan
arī līdzsvarots dveseles stāvoklis. Šajā grāmatā gadsimtiem
glabātās Hildegardes holistiskās ārstniecības receptes un metodes
tikušas papildinātas ar mūsdienīgām zināšanām par dziedniecību ar
dabiskiem līdzekļiem. - Oriģ. nos.: Gesunde Haut nach Hildegard
von Bingen. - "Ārstniecības līdzekļi no Hildegardes klostera aptiekas
mūsdienīgā izpildījumā" -- uz pēdējā vāka.
Saturā: Vispārīgi norādījumi. Hildegarde fon Bingena sieviete, kas krietni apsteidz savu laiku. Veselais un slimais cilvēks
- Hildegardes fon Bingenas atziņas. Seši Hildegardes medicīnas
pīlāri. I pīlārs. Dabiskie ārstniecības līdzekļi. II pīlārs. Uzturvielas kā
ārstniecības līdzekļi. III pīlārs. Miera un aktivitātes līdzsvars. IV
pīlārs. Veselīgs ritms miesai un dvēselei. V pīlārs. Attīrīšanās

procedūras. VI pīlārs. Dvēseles pretošanās spēju stiprināšana.
Interesanti fakti un kuriozi.
ISBN 9789934053290.
Ārstniecības augi. Holistiskā medicīna. Medicīna.
Kudrjavcevs, Igors, 1960-. Dieva spēks tev un Latvijai :
meditācijas enerģijai, harmonijai, veselībai / Igors Kudrjavcevs ;
dizaina autors Aigars Truhins ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 110, [1] lpp. ; 16 cm.
- Meditāciju krājumā apkopotas ārsta un ciguna skolotāja I.
Kudrjavceva meditācijas, kuras ar dievpalīgu ir sastādītas saskaņā
ar garīgās harmonijas likumiem un pārbaudītas ilggadējā praksē.
Katra no tām ir kā lūgšana, kas paver ceļu pie Dzīvības enerģijas
un palīdz ikvienam nonākt pašam savā iekšējā centrā, kur mājo
miers.
Saturā: Veselums. Meditāciju prakse. Meditācija "Gaismas
viļņi". Meditācija "Mierīgi un droši". Meditācija "Ceļojums uz sirdi".
Saules meditācija. Piecas stihijas. Debesu spēks un enerģijas centri
(čakru meditācija). Septiņi Dzīvības Spēka centri (čakru
meditācija).
ISBN 9789934056703.
Meditācija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Čakras Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

ŪDENSCEĻI. OSTAS
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Hānbergs, Ēriks, 1933-. Ventspils osta 750 / Ēriks Hānbergs ;
Gunāra Lūša grāmatas dizains. - [Ventspils] : Ventspils Brīvostas
pārvalde, [2014] (SIA Dardedze Hologrāfija). - 174, [1] lpp. : il. ;
25 cm. - Grāmatā konspektīvi aptverts ļoti plašs vēstures posms –
sākot ar to, kā radusies Baltijas jūra un beidzot ar Ventspils
brīvostu šodien. Tajā netrūkst atmiņu stāstu par skaudriem
notikumiem un anekdotiskiem atgadījumiem no jūrnieku dzīves,
tāpat pirmo reizi publicēts ļoti plašs fotomateriālu klāsts par
Ventspils ostas vēsturi. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934140358.
Ostas - Latvija - Vēsture - Ventspils.

MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA
Ādirādža dāsa.
641.5

641.5

663

Vēdiskā veģetārā pavārmāksla / Ādirādža dāsa. [B.v.] : Bhaktivedanta Book Trust, 1995. - 266, [5] lpp., [32] lpp.
iel : il. ; 22 cm. - Šī nav vienkārši grāmata, kurā aprakstīts, kā
pagatavot 130 veģetāros ēdienus, - tā pārstāv seno Indijas kultūru
un īpašo skaistumu. Šos ēdienus pagatavot nav grūti, bet jūs
pārsteigs to lieliskā garša, un jūs sapratīsiet, kāpēc tos tik ļoti
iecienījuši Harē krišnas kustības piekritēji un bhaktas visā pasaulē.
- Oriģ. nos.: The Hare Krishna Book of Vegetarian Cooking.
ISBN 9171492593.
Veģetārie ēdieni - Indija. Kulinārija, indiešu. Pavārgrāmatas.
Sinklēra, Mima. Piparkūku brīnumzeme : cepumi, kūkas un
rotājumi / Mima Sinklēra ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka
; Anitas Manjanas dizains ; Taras Fišeres fotogrāfijas. - Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, 2015 (Ķīna). - 110, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Šajā
grāmatā ir 30 idejas, kā izmantot piparkūku mīklu - kā redzēsiet,
no tās var izveidot pat veselu piparkūku mājiņu ielu, gardu
šokolādes putnubūri un ēdamu Adventes vainagu. Mimas Sinklēras
apkopotās receptes ir viegli pagatavojamas, tās var pielāgot arī
kārumniekiem ar piena produktu vai glutēna nepanesamību. Autore
sīki izklāsta, kā izveidot, sastiprināt un izrotāt dažādus piparkūku
rotājumus. Tekstu papildina iedvesmojošas fotogrāfijas. - Oriģ.
nos.: Gingerbread Wonderland. - Recepšu rādītājs: 110. lpp.
ISBN 9789984235387.
Piparkūkas. Cepumi. Kūkas. Ziemassvētku kulinārija
Kokmuižas alus darītava : Brauerei Kokenhof 1688-1944 / tekstu
sakārtoja Ineta Amoliņa, Eva Eglīte ; pētījumu veica Uģis Niedre ;
foto Valmieras muzeja krājums, Kocēnu pamatskolas
novadpētniecības materiāli. - [Kocēni] : Kocēnu novada dome,
[2015] (Poligrāfijas Serviss ''Zemgus''). - 16 lpp. : il. - Brošūra
izdota A5 formātā uz 16 lapaspusēm. Tajā ietverta informācija gan
par alus darīšanas tradīcijām Kokmuižā un alus darītavas
sasniegumiem Baltijas mērogā, gan degvīna dedzināšanas
tradīcijām, kā arī publicēta īsa Kokmuižas alus darītavas hronika.
Brošūra papildināta ar vizuāliem uzskates materiāliem – senām
fotogrāfijām, kas paspilgtina tekstuālo daļu. Vēsturiskie fakti
liecina, ka pirmās ziņas par alus darīšanu Kokmuižā zināmas no
1688. gada 7. jūlija. Savukārt pēdējie dati par darītavu izskan
1944. gada rudenī, kad, vācu karaspēkam atkāpjoties, alus brūža
teritorija tika sagrauta. - Brauerei Kokenhof--uz vāka.

Vēsture - 20 gs. Alus.
Kocēnu pagasts (Kocēnu novads, Latvija)

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
ARHITEKTŪRA. KULTA CELTNES
Spārītis, Ojārs, 1955-.
726

Esejas par Latvijas sakrālo kultūru / Ojārs
Spārītis ; projekta vadītāja Zenta Valtere ; atbildīgā redaktore Ieva
Heimane ; zinātniskais redaktors asoc. prof. Andris Priede ; literārā
redaktore Brigita Šoriņa ; mākslinieciskā noformējuma autors Ingus
Feldmanis ; grāmatas noformējuma izmantotas: Jāna Brenča,
Pētera Femferta, Lias Guļevskas ... u.c. fotogrāfijas. - Rīga :
Jumava, 2015. - 213, [3] lpp. : il., fotogr. - Grāmatā apkopotas
Ojāra Spārīša esejas par Latvijas sakrālo kultūru, diskutēts par
dažādu laiku arhitektūras un mākslas pērlēm, mūsdienu
problēmām.
Saturā: Latvijas sakrālās kultūras gaita pasaules arhitektūras
un mākslas attīstības kontekstā. Reformācijas un
konfesionalizācijas laika liecības Livonijas mākslas artefaktos.
Nīderlandiešu un vācu 16.-17. gs. grafiskie paraugi Latvijas
luteriskajā sakrālajā mākslā (Jaunās Derības motīvi glezniecībā).
Rīgas evaņģēliski luterisko baznīcu kultūras aspekti. Kad kapavieta
svarīgāka par mākslinieka parakstu. Vidzemes dziesmu grāmata un
tās sastādītāji. Aizkraukles baznīca Latvijas kultūrā. Altārglezna un
mīts. Kur balodis gaismu nes. Pēriens Jēzum.
ISBN 9789934118494.
Sakrālā arhitektūra. Baznīcu arhitektūra.
Valmiera (Latvija).

GLEZNIECĪBA
75(474.3)

MŪZIKA
78.091.4

Vanaga, Anita. Kirkes grāmata = Kirke's book / Anita Vanaga ;
literārā redaktore Ieva Lejasmeijere ; tulkotāja angļu valodā Sabīne
Ozola ; Annas Aizsilnieces dizains ; fotogrāfi: Kārlis Bauls,
Normunds Brasliņš, Jānis Deinats, Lauris Filics, Didzis Grodzs, Atis
Ieviņš, Filips Izraelsons, Nataļja Jevsejeva, Gvido Kajons, Frančeska
Kirke, Armands Lācis, Juris Pilskalns, Andrejs Toše ; bibliogrāfijas
sastādītāja Aivija Everte. - Rīga : Neputns, ©2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 334 lpp. : il., portr. ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 101.105., 312.-320. lpp. un personu rādītājs: 321.-334. lpp. Monogrāfiskais mākslas albums vēsta par latviešu gleznotājas
Frančeskas Kirkes dzīvi un daiļradi. Grāmatā aprakstīti arī F. Kirkes
dzimtas un ģimenes cilvēki, mākslinieki - Francisks Varslavāns,
Večella Varslavāne, Gunārs Kirke. - Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā. - Uz vāka autore nav minēta.
ISBN 9789934512520.
Gleznotāji - Latvija - Biogrāfijas. Glezniecība, latviešu - 20 gs
- Katalogi
Dziesma. Svētki. Dzīve : stāsti par latviešu dziesmu svētkiem
ārzemēs / sastādītāji: Marianna Auliciema, Kristīne Jansone, Maija
Hinkle, Ieva Vītola, Juris Zalāns ; redaktore: Ieva Vītola ; valodas
redaktore Inguna Daukste-Silasproģe ; ievadu sarakstīja Juris
Zalāns ; vāka dizains: Jeremy Smedes. – [Rīga] : “Latvieši pasaulē”
muzejs un pētniecības centrs, 2015. – 228 lpp. : tab. ; 21 cm. –
Bibliogrāfija: 211.-212. lpp. Un zemsvītras piezīmēs, personu, vietu
un organizāciju rādītājs: 217.-228. lpp. – Grāmatā apkopoti stāsti
par dziesmu svētku tradīciju ārpus Latvijas, kas izveidojās uzreiz
pēc Otrā pasaules kara un turpinās līdz pat šai dienai. Stāsti balstīti
cilvēku atmiņās, pārdomās un vērtējumos par dziesmu svētku
nozīmi viņu dzīvē. Dažādu paaudžu dalībnieku, skatītāju un
organizētāju atmiņas atklāj dziesmu svētkus, dziesmu dienas un
kultūras dienas Vācijā, ASV, Kanādā, Austrālijā, Lielbritānijā un
Zviedrijā no individuāla cilvēka perspektīvas. – Grāmatā pieminēti
dziesmu svētku dalībnieki, kuri dzimuši Valmierā: Ēriks Krūmiņš
(1935), Vita Kākulis (dzim. Tērauds (1936), Vita Eversons (dzim.
Ruņģis (1936).
Autori: Pārsla Blāķis, Viktors Brenners, Kārlis Briedis, Jānis
Čečiņš, Zigrīda Daškevica, Nīls Ebdens, Vita Eversone, Pēteris
Freimanis, Maija Irbēns, Astrīda Jansone, Andrejs Jansons, Juris
Jauntirāns, Rita Jefimova, Juris Kaža, Vita Kākulis, Kaspars Krēsliņš,
Ēriks Krūmiņš, Valda Liepiņa, Sandra Medne, Edmunds Mednis,
Zigurds Miezītis, Lalita Muižniece, Ieviņa Picka-Emharte, Valentīna
Pradenas, Kristīna Putenis, Krišjānis Putniņš, Pauls Raudseps, Ilga
Reizniece, Kārlis Streips, Nils Students, Mārtiņš Štauvers, Eleonora

785.16

KINO MĀKSLA
791.4

TEĀTRA MĀKSLA
792(474.3)(092)

792(474.3)

792(474.3)(092)

Šturma, Silvija Tūbelis-Kurmiņa, Daina Zalāne, Lauma Zvidriņa.
Saturā: Stāsti par latviešu dziesmu svētkiem ārzemēs. Dziesmu
svētki ārpus Latvijas 1946-2014.
ISBN 9789934142864.
Dziesmu svētki, latviešu – Ārvalstis – Vēsture. Latvieši –
Ārvalstis – Intelektuālā dzīve.
Papēdis, Māris. REMIX... pie Laika / Māris Papēdis ; literārā
redaktore Maruta Babule ; grāmatas un vāka dizaina autors
Guntars Ošenieks. - [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, 2015. - 383,
[1] lpp. : il. fotogr. - Diskogrāfija: 370.-381. lpp. - Grāmata
"Remix... Pie laika" - par vienu no visu laiku talantīgākajām un
veiksmīgākajām latviešu grupām.
ISBN 9789934832017.
Populārā mūzika. Mūzikas vēsture
Rietuma, Dita, 1967-. 500 visu laiku filmu filmas / Dita Rietuma
[arī sastādītāja un redaktore], Normunds Naumanis ; literārā
redaktore Kristīne Stripkāne ; Daces Eglītes un Sarmītes Māliņas
dizains]. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 614, [1] lpp. : il.,
portr. ; 24 cm. - Pirms desmit gadiem tapa Ditas Rietumas un
Normunda Naumaņa grāmata ''365 Dienas filmas'' - kinokritiķu
tandēma veidota subjektīvā kinovēsture. Grāmata ''500 visu laiku
filmu filmas'' ir papildināts un rediģēts ''365 Dienas filmas''
izdevums, kurā satiekas gan hrestomātiskas kino klasikas vērtības,
gan filmas, kas bijušas nozīmīgas, īpašas šīs grāmatas autoriem.
Grāmatā ir apkopotas esejas par filmām, kas ir veidojušas
kinovēsturi kopš kino dzimšanas līdz pat mūsdienām, kā arī esejas
par katras desmitgades būtiskākajiem procesiem nu jau 120 kino
pastāvēšanas gados. - Filmu rādītājs: 610.-[615.] lpp.
ISBN 9789934546044.
Kinofilmas - Vēsture - 20 gs. Kinofilmas - Vēsture - 21 gs.
Kinofilmas - Recenzijas.
Blaua, Līga. Uldis Dumpis. Zemgalietis / Līga Blaua ; atbildīgā
redaktore Sandra Eglīte ; māksliniece Madara Kalniņa ; maketētāja
Silvija Kokina ; fotogrāfi: J. Deinats, G. Grunte, G. Sīlis, V.
Rubcovs, D. Gedjuns, I. Urtāns, Ģ. Veigners. - Rīga : SIA Žurnāls
Santa, 2015. - 319 lpp. + il. - Ulda Dumpja lomas: 313.-319. lpp. Blaua uzsver, ka grāmata ir dāvana Dumpim, sveicot viņu darba un
personiskās dzīves zelta mirkļos – aktiera 50. sezonā teātrī,
saņemot balvu par mūža ieguldījumu teātra mākslā, un kopā ar
sievu Dainu svinot 50 gadu kāzu jubileju. “Notikumi un cilvēki –
apcerīgos, jautros un arī skumjos Ulda dzīves stāstos,” grāmatu
raksturo autore. “Mana dzīve skrien kā viens švilpiens, un vienmēr
esmu jutis, ka tajā skrējienā mani kāds sargā. Mani stiprākie sargi
ir mana ģimene, bet esmu sajutis, ka ir kāda roka, kas pēdējā brīdī
mani ir satvērusi un pasargājusi, pavilkusi atpakaļ, lai nenotiktu
tas, kas varēja notikt,” par savu dzīvi stāstījis aktieris.
Saturs: Dzimtas ligzda. Sanāk, sanāk, kas samaksājuši.
Teātris ir darbs. Tā nav dzīve, tas ir kino. Sava sargājamā dzīve.
Ulda Dumpja lomas teātrī, kinolomas, lomas televīzijā, lomas
radioteātrī.
ISBN 9789984960470.
Aktieri. Teātris
Latvijas jaunā režija : [rakstu krājums] / projekta vadītāja un
zinātniskā redaktore Silvija Radzobe ; redkolēģija Valda Čakare ...
u.c. ; redaktore Gita Bērziņa ; maketu un vāka dizainu veidojusi
Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015 (Rēzekne :
Latgales druka). - 414 lpp. : il., portr. ; 24 cm. - Bibliogrāfija rakstu
beigās un personu rādītājs: 400.-412. lpp. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934180583.
Teātris - Latvija - Producēšana un režija - 21 gs - Vēsture.
Teātra producenti un režisori - Latvija. Teātra producentes un
režisores - Latvija.
Liepiņa, Aina. Ak, šie mākslinieki! / Aina Liepiņa. - [Mārupe] :
[Līdzcietības kods], 2015. - 127 lpp. : il., portr. ; 23 cm. - Aktierim
uz skatuves no neparedzētām situācijām jāprot iziet tā, lai skatītājs
zālē paliktu pie pārliecības, ka tam tā bija jābūt. Visnegaidītākos
kuriozus uz skatuves un dzīvē atradīsiet šajā A. Liepiņas grāmatā. Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934146848.
Aktieri - Latvija. Aktrises - Latvija.

792(474.3)

792(474.3)(092)

HOREOGRĀFIJA
793.3

Teātris Blaumaņa zīmē / grāmatas teksts un sakārtojums: Zinta
Saulīte, Mārīte Breikša. - [Ērgļu novads] : Ērgļu novada pašvaldības
R. Blaumaņa memoriālais muzejs "Braki" ; Biedrība "Rūdolfa
Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums", 2015 (Erante). - 296 lpp.
: il., portr. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 295.-296. lpp. - Grāmata
iepazīstina ar Ērgļu novada teātra vēsturi. Tajā aplūkota "Braku"
muzeja sadarbība ar Latvijas teātriem - Rūdolfa Blaumaņa (18631908) darbu iestudētājiem. Izdevumā ievietotas arī skolu jaunatnes
pārdomas par R. Blaumaņa darbu iestudējumiem.
ISBN 9789934146435.
Teātris - Latvija - Vēsture - Ērgļu novads. Amatierteātris Latvija - Vēsture - Ērgļu novads
Zieda, Margarita, 1968-. Andris Freibergs / Margarita Zieda ;
redaktore Laima Slava ; literārā redaktore Māra Ņikitina ; tulkotāja
angļu valodā Terēze Svilane ; darbu hronikas un apbalvojumu
saraksta sastādītāja Anita Vanaga ; bibliogrāfijas sastādītāja Aivija
Everte ; personu rādītāja sastādītāja Dace Krecere ; dizains: Artis
Briedis, Rūta Briede ; foto: Sergejs Akurāters, Thomas Aurin,
Gunārs Binde, Māra Brašmane, Uldis Briedis, Jānis Deinats, Reinis
Dzudzilo, Eiženija Freimane, Guntars Grāvelsiņš, Priit Grepp, Didzis
Grodzs, Atis Ieviņš, Jurijs Ikoņņikovs, Gunārs Janaitis, Irēna
Junkere, Kristīne Madjare, Matīss Markovskis, Gints Mālderis,
Marcello Norberth, Evija Pintāne, Aaron Robin, Laimonis Stīpnieks,
Andris Tone, Siim Vahur, Iveta Vaivode, Oļegs Zernovs, Игорь
Александров, Елена Ихильчик, Дмитрий Матвеев, Александр
Стернин, Олег Черноус. – [Rīga] : Neputns, 2015 (PNB Print). –
470, [1] lpp. : il., plāns, portr. ; 24 cm. – Bibliogrāfija: 457.-465.
lpp. Un personu rādītājs: 466.-[471.] lpp. – Teātra zinātnieces M.
Ziedas monogrāfija vēsta par izcilo Latvijas scenogrāfu Andri
Freibergu. Vairāk nekā četrdesmit gadu garumā attīstīto Latvijas
scenogrāfijas skolu neoficiāli dēvē par Andra Freiberga skolu.
Grāmatā atspoguļota A. Freiberga dzīve un daiļrade. – Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
Saturā: Ienāca Videnieku mājās. Rīgā. Drāmas teātris. PSRS
telpa. Scenogrāfijas izstādes. Jaunatnes teātris. Paralēles. Pēc
Jaunatnes teātra. Dailes teātris. Arkādija. Uz jauno tūkstošgadi.
Uzvaras pasaulē. Opera. Balets.
ISBN 9789934512650.
Scenogrāfi – Latvija – Intervijas.
Курер, Лаура. Танец живота. Шаг за шагом / Лаура Купер ;
перевод Г. А. Сергеевой. - Москва - Санкт-Петербург : ДИЛЯ,
2005. - 144 с. : ил. - Танец живота существует уже тысячи лет,
изображения исполнительниц этого танца имеются в
египетском, индийском искусстве, на некоторых находках
археологических раскопок. Книга Лауры Купер «Танец живота.
Шаг за шагом» содержит множество интересных сведений и,
кроме того, даваемые в ней рекомендации очень практичны —
следуя им, можно овладеть удивительным искусством
экзотического танца самостоятельно, регулярно занимаясь дома.
В книге приводится описание основных шагов танца. Все шаги
представлены в деталях, о мельчайших движениях подробно
рассказывается, ведь в танце важен каждый жест, имеет
значение каждый поворот, взмах руки… Кроме того,
читательницам помогут многочисленные фотографии,
дополняющие описание занятий.
ISBN 5885033684.
Dejas apraksts.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
811.174

Kavacis, Andrejs, 1941-. Ieskaties zemes vaigā / Andrejs
Kavacis ; [redaktore Valentīna Unda ; Stellas Elksnes vāka dizains].
- Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2015 (Latgales
druka). - 63, [1] lpp. : il., kartes ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 63. lpp.
ISBN 9789984292625.
Ģeogrāfiskie nosaukumi. Ģeogrāfiskie nosaukumi - Latviešu
valoda. Hidronīmi. Balti (indoeiropiešu tauta) - Vēsture. Latvieši Vēsture.

LITERATŪRZINĀTNE
Cilvēks literatūrā un kultūrā = Human in literature and culture /
82.0
redkolēģija: Maija Burima ... [u.c.] ; priekšvārds: Ilze Kačāne ;

821.174(091)

Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte, Humanitāro un
sociālo zinātņu institūts. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes
Akadēmiskais apgāds "Saule", 2015. - 307, [1] lpp. : diagr., il. ; 21
cm. - (Komparatīvistikas almanahs = Journal of Comparative
studies , 2255-9388 ; Nr. 7 (36). - Bibliogrāfija rakstu beigās un
zemsvītras piezīmēs. - Žurnālā "Komparatīvistikas almanahs.
Cilvēks literatūrā un kultūrā" apkopoti Daugavpils Universitātes
Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta 2013. gada 14. 16. novembrī rīkotā I Starptautiskā komparatīvistikas kongresa
"Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā" materiāli. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
Saturā: LAIKMETI - CILVĒKI - ATTIECĪBAS. Groteska Raiņa
lugā "Spēlēju, dancoju": ekspresionisma tendences / Zane Šiliņa.
Ieskats Latvijas literārajā "vāgneriānā" / Oksana Kovzele. Cilvēka
esības koncepciju paralēles Volfganga Borherta un Gunta Zariņa
prozā / Karīne Laganovska. Attiecības ar patiesību Antonio Buero
Valjeho lugā "Liesmojošā tumsa" un Gunāra Priedes darbā "Smaržo
sēnes" / Katrīne Tuča. Modernitāte un cilvēks: Jura Kronberga
dzejas dinamika kultūras sistēmu aspektā / Elīna Kokareviča.
Literārais kinematogrāfiskums: Mihails Bulgakovs un Alberts Bels /
Jūlija Dibovska. Cilvēka koncepcijas attīstība: patristiskā
antropoloģija un mūsdienu cilvēkzinātnes / Dace Dolace. Cilvēka
attēlojums latviešu tautas mākslā / Inese Sirica. ĢIMENISKUMA
MOTĪVI LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ. Tēva tēls Ingmāra Bergmana
autobiogrāfijā "Laterna Magica" un Vizmas Belševicas triloģijā
"Bille" / Ilona Ļaha. Mātes Latvijas tēls latviešu karikatūras vēsturē
/ Gundega Gailīte. Bērns šausmu literatūrā / Bārbala Simsone.
Sievietes individuālisms un laulība Edītes M. Hallas un Ivandes
Kaijas romānos / Jana Veinberga. Sieviete-daba un vīrietis-kultūra
amerikāņu postmodernajā literatūrā / Inese Vičaka. Ķermeņa
koncepts Latvijas un Somijas sieviešu prozā (1970 - 2001) / Marija
Semjonova. IDENTITĀTES SEGMENTI. Identitātes vizualizācija 19.
gadsimta 2. puses Latvijas periodikā / Zane Grigoroviča. "Savējo"
un "svešo" identitātes meklējumi Žana Pola Kofmana darbos
"Kurzeme" un "Augšup pa Marnu" / Astra Skrābane. Kultūras
identitāte Latvijas daudzkultūru sabiedrības kontekstā / Antra
Roskoša. LATGALES DISKURSS. Latgaliešu kultūras kodi Vitebskas
guberņas latviešu korespondencē / Inese Brīvere. Latgales
laikrakstu tematisko pielikumu daudzveidība / Sandra MurinskaGaile. Autori: Maija Burima, Zane Šiliņa, Oksana Kovzele, Karīne
Laganovska, Katrīne Tuča, Elīna Kokareviča, Jūlija Dibovska, Dace
Dolace, Inese Sirica, Ilona Ļaha, Gundega Gailīte, Bārbala Simsone,
Jana Veinberga, Inese Vičaka, Marija Semjonova, Zane Grigoroviča,
Astra Skrābane, Antra Roskoša, Inese Brīvere, Sandra MurinskaGaile.
ISBN 9789984147307.
ISSN 2255-9388.
Literatūra - Vēsture un kritika. Cilvēks literatūrā.
Civilizāciju karš? : Pirmais pasaules karš ideoloģijās, mākslās un
atmiņās. Latvijas versijas : konferences materiālu krājums /
Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas institūts ;
sastādītāji un priekšvārda autori: Pauls Daija, Deniss Hanovs, Ilze
Jansone ; recenzenti: Kristiāna Ābele, Mārtiņš Mintaurs, Kārlis
Vērdiņš, Manfrēds Kerners ; literārā redaktore Sigita Kušnere ;
angļu valodas tulkotāja Laine Kristberga ; vāka dizaina autors Krišs
Salmanis. - Rīga : Zinātne, 2015 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 267,
[1] lpp. : il. ; 19 cm. - Bibliogrāfija: 245.-[260.] lpp. un zemsvītras
piezīmēs. - Rakstu krājumā autori no dažādām nozarēm piedāvā
savu interpretāciju par Pirmo pasaules karu, veido savas atbildes
un piedāvā versijas sarunai. Krājums ir versija par karu kā
manipulāciju ar cilvēku kolektīvajām emocijām. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā.
Saturs: "Beidzot karš!" Pirmais pasaules karš kā 20. gadsimta
skaidrojosā vārdnīca? / Deniss Hanovs. Lielais karš, idejas un
cilvēki: sociālās un kultūras transformācijas Pirmā pasaules kara
laikā / Andris Šnē. Pirmais pasaules karš latviešu publicistikas
darbos: Kārlis Skalbe "Mazās piezīmes", Anna Brigadere "Dzelzs
dūre" un Edvarts Virza "Izpostītā Latvija" / Arturs Skutelis. Kara
pārvērstā pasaule Edvarta Virzas dzejā un tēlojumos / Sigita
Kušnere. "Ķērpis uz marmora Diogena galvvidus" vai latviešu un
vācu literārā ekspresionisma krustpunkti / Olga Senkāne. Karš un
modernisms Kārļa Zariņa īsprozā / Ieva Kalniņa. Medaļas otra puse:
kara ikdienas skati. Strēlnieku leģenda vēl taps / Edvarda Šmite.
Latvijas mākslas funkcijas kara apstākļos / Zane Grigoroviča.

Pirmais pasaules karš Latvijas filmās / Inga Pērkone. Māksla kara
laikā: latviešu mmākslinieki un 1. maija svinības 1919. gada Rīgā /
Jānis Šiliņš. "Jauns laiks nāk kā tirgotājs zemnieku sētā" (K.
Skalbe) No padevības līdz revolucionāram neprātam: latviešu
nostājas evolūcija Pasaules karā / Uldis Krēsliņš. Pirmā pasaules
kara konskvences. Intelektuālie un kultūras resursi Tautu Savienībā
/ Ginta Gerharde-Upeniece. Pirmā pasaules kara pieminēšana un
sērošana / Vita Zelče.
ISBN 9789934549007.
Latviešu literatūra - Vēsture un kritika. Pirmais pasaules karš,
1914-1918 - Literatūra un karš. Pirmais pasaules karš, 1914-1918 Ietekme. Pirmais pasaules karš, 1914-1918 - Māksla un karš.
Gundars, Lauris, 1958-. Dramatika jeb Racionālā poētika :
dramaturģijas likumsakarības un amata rīki / Lauris Gundars ; foto:
Jānis Deinats. - 2. redakcija. - Rīga : Biedrība Darbnīcas, 2015
(Jelgavas tipogrāfija). - 203, [1] lpp. : portr. ; 21 cm. - L. Gundara
grāmata piedāvā savdabīgu skatījumu uz dramaturģijas tekstu
likumsakarībām, uzsverot drāmas un īstās dzīves ciešās saites.
Balstoties uz ilggadīgu radošā darba pieredzi un pedagoģisko
praksi, L. Gundars piedāvā neparastu, vienkāršu un efektīvu
raksturu izveides metodi, kas īpaši noderīga praktiķiem. 1.
izdevums iznāca 2009. gadā.
ISBN 9789934146206.
Drāma - Vēsture un kritika.
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Urtāns, Vladislavs, 1921-1989. Par ko? : 1941.14.VI 1946.4.IX / Vladislavs Urtāns ; sastādītājs un pēcvārda autors Juris
Urtāns ; mākslinieks Rihards Delvers ; Latvijas Arheologu biedrība,
Studentu koprorācija "Lacuania". - Rīga : Nordik, 2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 285, [1] lpp. : il. - Personu saraksts: 270.-[282.] lpp.
. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Sava laika pazīstamais
arheologs Vladislavs Urtāns (1921. gada 4. janvāris - 1989. gada
26. jūlijs) izgāja Sibīrijas mocekļa ceļu lēģeros un izsūtījumā, spēja
palikt dzīvs, puslegāli atgriezās Latvijā, pavadot uz Dzimteni
vagonu ar Sibīrijas bāreņiem. Skaudrās atmiņās stāstīts par savu
vainu nezinošu cilvēku mokām, badu, slimībām un nāvi, par
dzīvotalkām un izdzīvošanu, un arī par zemisku nodevību.
ISBN 9789984854670.
Deportācijas. Arheologi - Latvija - Biogrāfijas. Politiskie
ieslodzītie - Latvija - Biogrāfijas. 1941 gada 14 jūnija deportācijas,
Latvija, 1941 - Atmiņas, latviešu.
Sibīrija (Krievija).
Sēle, Laimdota, 1951-. Zlēkas. Laiki un likteņi / Laimdota Sēle ;
vāka dizains Ansis Sēlis-Sviriņš ; foto: Maira Asare, Pārsla Bože,
Juris Presņikovs, Laimdota Sēle, Armands Vijups, Kristīne Ulberga ;
vāka un nodaļu virsrakstu noformēšanā izmantots Līgas Gabrānes
foto. - [Ventspils novads] : Zlēku attīstības fonds, [2015] (Talsu
tipogrāfija). - 709 lpp. : faks., il., portr. ; 25 cm. - Bibliogrāfija:
704.-705. lpp. - L. Sēle ved lasītāju ceļojumā pa Zlēkām - nelielu
Kurzemes pagastu. Tas glabā daudz notikumu, pārdzīvojumu un
atziņu un ļauj atskārst, cik vērtīga ir ikviena dzīve. Pielikumā
ievietots Zlēku pagasta ciemu un māju saraksts no senākajiem
laikiem līdz mūsdienām, kā arī sniegta informācija par Zlēku
pagasta pastāvīgajiem iedzīvotājiem, dzimtām un radniecības
saitēm, kā arī sociāli vai ekonomiski nozīmīgām personām aptuveni
divu gadsimtu laikā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934146114.
Zlēku pagasts (Ventspils novads, Latvija) - Vēsture. Zlēku
pagasts (Ventspils novads, Latvija) - Biogrāfijas.
Petrosjans, Karens. Senķīniešu vēsturnieka sniegtās ziņas par
Āzijas huņņiem / Karena Petrosjana ievadraksts, tulkojums no
senķīniešu valodas, komentāri, ķīniešu teksta ievadīšana, pielikumi
un vāka dizains ; recenzenti: Leons Gabriels Taivāns, Imants Ļaviņš
; literārā redaktore Solvita Bukšāne. - Rīga : LU Akadēmiskais
apgāds, 2015 (Drukātava). - 125 lpp. : il., kartes, tab. ; 21 cm. Bibliogrāfija: 121.-124. lpp. un palīgrādītāji: 103.-117. lpp. - K.
Petrosjana monogrāfija lasītājiem piedāvā iepazīties ar 3. gs.
p.m.ē. sjunnu izveidoto pirmo lielvalsti Iekšējā Āzijā. Sjunnu tautas

vēsture ir tikpat kā nezināma, jo ziņas par to saglabājušās vien
ķīniešu vēsturiskajās hronikās. Šai grāmatā publicēts arī Ķīnas
literatūras pieminekļa "Ši dzji" fragmentu tulkojums, kas sniedz
ieskatu sjunnu vēsturē no mītisko senču laikiem līdz pat 101.
g.p.m.ē. Grāmata būs saistoša ikvienam, kuru interesē Āzijas
vēsture. - Teksts latviešu valodā, fragmenti arī ķīniešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā.
Saturā: Sjunnu tauta un tās vēsture. Tulkojums un
komentāri.
ISBN 9789934180323.
Huņņi - Vēsture.
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Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās, 1944-1945 :
Baltic refugees in Gotland in photographs by David Holmert, 19441945 / sastādītāji: Māra Zirnīte, Aigars Lielbārdis ; redkolēģija: Inta
Gāle-Kārpentere, Vieda Skultāne, Kaspars Zellis ; tulkotāji: IevaGarda Rozenberga, Tīna Kirsa (Tiina Kirss), Andris Kangeris ;
tulkotāji, angļu valodas redaktori: Baiba Kangere, Amanda Jātniece
; mākslinieks Krišs Salmanis ; teksts: Paulis Lazda, Maija Krūmiņa,
Ruta Hinrikusa, Kaspars Zellis ; foto: Dāvids Holmerts, Fricis
Forstmanis. - Rīga : Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas
institūts, 2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 207, [1] lpp. : il.,
portr. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Fotoalbums ir
veltījums Gotlandes fotogrāfa Dāvida Holmerta (1890-1951) un
Baltijas bēgļu piemiņai, laivu pārcēlāju nesavtībai nāves draudu
priekšā un gotlandiešu viesmīlībai. Otrā pasaules kara laikā 27
tūkstošiem baltiešu bēgļu izdevās pāvarēt jūras plašumu un
sasniegt Zviedriju. Līdzās attēliem ievietoti atmiņu un
dienasgrāmatu fragmenti, tā vizuālās liecības papildinot ar bēgļu
personisko pieredzi. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā,
kopsavilkums arī zviedru valodā. - "Latvijas Universitātes Filozofijas
un socioloģijas institūts, Latvijas Universitātes Literatūtas, folkloras
un mākslas institūts, Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija
"Dzīvesstāsts", Rīga, 2015"--Prettitullapā.
Saturā: Bēgļi Dāvida Holmerta fotogrāfijās. Baltijas bēgļi - pile
okeānā. Bēgļi no Latvijas. Bēgļi no Igaunijas. Fotogrāfijas un
atmiņas. Fotogrāfijas. Bēgļu atmiņas.
ISBN 9789934506321.
Bēgļi - Latvija. Bēgļi - Latvija - Albumi. Bēgļi - Latvija Gotlande. Bēgļi - Latvija - Albumi - Gotlande. Otrais pasaules karš,
1939-1945 - Baltija - Bēgļi - Albumi.
Gotlande (Zviedrija) - Emigrācija un imigrācija - Albumi.
Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / idejas
autors Andrejs Ēķis ; sastādītāji: Pāvils Raudonis, Juris Visockis ;
autoru kolektīvs: Aivars Berķis, Ilona Bērziņa, Līga Blaua, Reinis
Ošenieks, Andris Ozoliņš, Pāvils Raudonis, Andžils Remess, Anete
Šelvaha, Juris Visockis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ;
Brigitas Šoriņas literārā redakcija ; priekšvārdu sarakstīja Raimonds
Vējonis ; foto: Ieva Andersone, Atis Bērtiņš, Jānis Deinats, Kaspars
Freimanis, Toms Norde, Andris Ozoliņš, Pāvils Raudonis, Uldis
Briedis. - Rīga : Jumava, 2015. - 179, [2] lpp., [10] lp. iel. : il.,
portr. ; 21 cm. - (Latvijai 100). - Grāmatā stāstīts par cilvēkiem un
tautas varoņiem, kuri nes Latvijas vārdu pasaulē un dara Latviju
lielāku. Grāmatā ievērots hronoloģiskais princips - aprakstīti cilvēki
un notikumi sākot no senatnes līdz mūsdienām.
5. grāmata.
Saturs : Bīskapa Meinarda laiks / Ilona Bērziņa. Leģenda par
Aklo Valentīnu / Pāvils Raudonis. Priekules Ikara lidojums / Ilona
Bērziņa. Kalnā kāpējs / Ilona Bērziņa. Leģenda par Latvijas himnu /
Pāvils Raudonis. Fredijs Kings un Murka / Andris Ozoliņš. No
zemūdeņu diviziona šūpuļa līdz kapam / Andžils Remess. Tautas
mīlētais Dumpis / Līga Blaua. Uļa / Juris Visockis. Kristapa Porziņģa
stāsts / Reinis Ošenieks. Latvijas uzņēmēji. Krāčainā upē un
mainīgā pasaulē / Aivars Berķis. Piena upē cilvēks var iekāpt tikai
vienreiz! / Anete Šelvaha. Dzimis, lai ēdinātu latviešu tautu.
Leģenda par Gunāru Ķirsonu / Anete Šelvaha.
ISBN 9789934118487. . - ISBN 9789934118470.
Slavenības - Latvija - Biogrāfijas.
Latvija - Biogrāfijas.
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Divas koka karotes un roze : romāns /
Daina Avotiņa ; māksliniece Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (A/s Poligrāfists). - 288 lpp. - "Kas ir
mīlestība? Kāpēc tā ierodas gaidīta vai arī negaidīta un negribēta?
Kāpēc tā sniedz bezgala lielu laimes izjūtu, bet citreiz –
nepārvaramas milzu sāpes? – tā sev visu mūžu ir vaicājis Dainas
Avotiņas jaunā romāna galvenais varonis, cilvēks ar plašu un
patiesu, bet nesadalāmu sirdi. Vitauta Odziņa skaudrā dzīvesstāsta
pamatā, kā allaž populārās rakstnieces darbos, ir reālu cilvēku
likteņi, izklāstīti saistošā vēstījumā, kas bagāts ar dzīvesgudrām
atziņām un tēlainu, izteiksmīgu valodu.
ISBN 9789934054006.
Latviešu romāni.
Caucis, Gothards Ādolfs, 1889-1964. Viena latvieša stāsts :
Mūža svētdienā : atmiņu krājums / Gothards Ādolfs Caucis ;
atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; vāka mākslinieciskā
noformējuma autore Arta Ozola-Jaunarāja ; grāmatā izmantoti
fotoattēli no Latvijas Kara muzeja krājuma un no Aivara Cauča
personīgā arhīva. - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (SIA "Jelgavas
tipogrāfija"). - 429, [3] lpp. : il., fotogr. - Gotharda Ādolfa Cauča
(1889-1964) atmiņu grāmata ir par Latviju - valsts tapšanu,
nostiprināšanos, uzplaukumu un arī sagrāvi padomju un vācu
okupācijas gados. Autors lasītāju izvadā pa Vidzemes, Kurzemes un
Zemgales ceļiem un pilsētiņām, ieved gan vienkāršā lauku
pašvaldībā, tīrumā un sētā, gan valdības un Ministru kabineta
gaiteņos. - "Kārļa Ulmaņa līdzgaitnieka atmiņas par Latvijas
dzimšanu un dzīvi līdz pat Baigajam gadam" -- uz pirmā vāka.
Saturā: Bērnība un jaunība. Karadienests. Pirmais pasaules
karš. Brīvā Latvija. Baigais gads.
ISBN 9789934151187.
Atmiņas.
Valmiera (Latvija). Burtnieki (Burtnieku novads, Latvija).
Mazsalaca (Mazsalacas novads, Latvija). Latvijas vēsture. Latvijas
vēsture - 19 gs beigas. Latvijas vēsture - Pirmais pasaules karš.
Ezeriņš, Jānis. Stāsti un noveles / Jānis Ezeriņš ; Guntas Plotkas
dizains ; Eduarda Groševa vāka fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC,
©2015 (Poligrāfists). - 299, [2] lpp. ; 21 cm. - Rakstnieks,
modernās noveles aizsācējs latviešu literatūrā J. Ezeriņš (18911924) savos darbos pārsteidzošos formas un stila risinājumos savij
ikdienas dzīves rutīnu ar tai piemītošajiem dramatiskajiem,
traģiskajiem un komiskajiem pavērsieniem. Rakstnieks psiholoģiski
smalki attēlo noveļu un stāstu varoņu domu un pārdzīvojumu
pasauli. - Grāmata sagatavota pēc 1962. gada izdevuma. . - "Izlasē
apkopoti darbi no krājumiem "Dziesminieks un velns", "Majestātes
kazarmās", "Fantastiska novele un citas" un "Leijerkaste"--Vāka 4.
lpp.
Saturs: No krājumiem: "Dziesminieks un velns": Lietavas.
Peles pēdējie gadi. Rūtes ķēniņš. No krājuma "Majestātes
kazarmās": Majestātes kazarmās. Zailāna laulība. Gulripšas dārzā.
No krājuma "Fantastiska novele un citas": Svētā Brigita. Iegātnīša.
Pundurītis. No krājuma "Leijerkaste" (1. un 2. d.): Mērkaķis.
Pusdienas ar mūziku. Prinča mantinieks. Šaha partija. Zvanīājs.
Rožainais ēzelis. Apstarotā galva. Prātnieka atriebšanās. Cilvēks
mārkā. Kaprači. Burbeka tēva noslēpums. Miga. Divi un divi.
Kontrabandists. Kādas blusas stāsts. Tornis. Ar porcelāna pīpi.
ISBN 9789934048258.
Stāsti, latviešu. Noveles, latviešu.
Horna, Māra, 1936-. Liktenīgais salidojums : romāns / Māra
Horna ; vāka mākslinieciskā noformējuma autore Nataļja
Kugajevska ; ilustrāciju autors Agris Liepiņš ; redaktore Eva
Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (SIA "Latgales druka"). - 237,
[3] lpp. : il. - (Lata romāns ; 11 (197). - Bibliogrāfija: [239]. lpp. Ārēji laimīga un ļoti tradicionāla latviešu ģimene – vīrs, sieva un
divi bērni – pamet Rīgu, lai saimniekotu vīra senču zemē. Taču
sievai Agrai pieticīgā dzīve apnīk, gribas… īsti nevar saprast, ko tieši
gribas, varbūt spilgtākas krāsas, romantiku, kaislību? Kad spožā
vīzija pagaist, izrādās, ka Agra ir zaudējusi ģimeni un pārāk
pieķērusies grādīgajiem dzērieniem. Sākas straujš lejupceļš, pēc
kura nāksies ilgi un sāpīgi celties kājās. Taču, tā kā romāna autore
ir apņēmīga optimiste, Agrai no dūksnāja izdodas izrauties. "Romānu konkursa laureāts" -- uz pirmā vāka.
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ISBN 9789934151125.
Latviešu romāni.
Kalme, Irina. Lugas un viencēlieni / Irina Kalme ; Rūtas
Fjodorovas vāka foto. - [B.v.] : Autorizdevums, 2015 (SIA "Talsu
tipogrāfija"). - 135 lpp.
Saturā: LUGAS: Lonīt, tici man! ; Es palikšu Kurzemē ;
Vienalga - būšu tavs ; VIENCĒLIENI: Ak, skaistā jaunība! ;
Padomdevēja ; Godīgam jābūt.
ISBN 9789984911342.
Latviešu drāma. Viencēlieni.
Ozoliņš, Arnis. Tīģerstāsti : stāstu krājums / Arnis Ozoliņš, autora
ilustrācijas un salikums. - [B.v.] : Paradīzessnibis.lv, 2015
(BalticPrint). - 34 lpp. : il. - ''Tev ir vēl viena iespēja sākt jaunu un
skaistu dzīvi. Bet tikai rīt.'' Tā teica viņš, apveļoties uz otriem
sāniem un sākot klusi murrāt. Tikko es biju pierakstījis pēdējo kaķa
Benedikta pausto - ņurdēto, murrāto, ņaudēto, iečukstēto un
pavisam vienkārši - nosapņoto, stāstu. Katrai nedēļas dienai ir ticis
viens atmiņu vai arī vīziju un redzējumu pieraksts.
1.daļa.
Kaķi - Daiļliteratūra.
Piebalgs, Ikars. Melu sindikāts : kur aiznesīs Latvijas vējš? :
[politisks trilleris] / Ikars Piebalgs ; redaktors Pēteris Jankavs ;
vāka dizaina autors Ikars Piebalgs. - [Rīga] : Atēna, 2015. - 427,
[1] lpp. ; 23 cm. - I. Piebalga grāmata ir aizraujoša vīzija par
Latviju un pasauli 2034. gadā. Pēc milzīgu naftas krājumu
atrašanas Latvija ir kļuvusi par bagātu labklājības valsti, taču visam
ir sava cena - tās patstāvība nav pa prātam ne draudīgajam
Austrumu kaimiņam, ne Rietumu politiskajai elitei un
megakorporācijām. Amerikāņu žurnālists Trevors ierodas Latvijā, lai
vienā no pasaules lielākajiem televīzijas kanāliem atspoguļotu
dramatiskos notikumus valstī. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā.
ISBN 9789934853654.
Psiholoģiskās spriedzes proza, latviešu.
Račs, Guntars, 1965-. Laikam laika nav : dzejoļu un dziesmu
vārdu izlase / Guntars Račs ; dizaina autors Guntars Ošenieks. [Rīga] : MicRec, 2015. - 623, [1] lpp. - Šajā grāmatā apkopoti
iepriekš nepubliskoti dzejoļi, kā arī dziesmu vārdi, kas bijuši
dzirdami albumos, dziesmu izlasēs, kinofilmās, teātru izrādēs un
koncertprogrammās. - Grāmatā: dzejolis "Valmierai" (61.lpp.).
Saturā: 1.nodaļa. ATSKAŅAS 1980 - 2015: dzejoļi. 2.nodaļa.
AR LABU NAKTI, LATVIJA. ES TEVI MĪLU!: acu mirkļi. 3.nodaļa.
RAIMONDS PAULS; DZEGUZĪTE; BET BET; LĪVI; ULDIS
MARHILEVIČS; DAŽĀDI IZPILDĪTĀJI UN AUTORI: dziesmu vārdi.
ISBN 9789984986074.
Latviešu dzeja. Dziesmas, latviešu.
Rainis. Ezers : dzejas izlase / Rainis ; Leona Brieža sakārtojums
un priekšvārds ; Eduarda Groševa vāka dizains ; redaktore Daina
Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 141, [1] lpp. ;
21 cm. - Šāds varētu būt J. Raiņa (1865-1929) poētiskais
testaments latviešu tautai 21. gadsimtā. Testaments gadsimtam,
kurš tikai nesen sācies, pilns neskaidrības un neziņas. Ārā silti un
iedvesmojoši garodams, kūp plašs, nepārskatāms, vēl aizvien līdz
galam neapjausts Ezers vārdā Rainis. Ezers, kurš atrodas pats savā
vietā un ir daļa no mums. Sirdī palēnām mostas "vēl neizsmelta
diena no zaļa zelta". - "Izdevums sagatavots pēc Raiņa Kopoto
rakstu 1.-3. sēj. (1977., 1978. g.)"--Titullapas otrā pusē.
ISBN 9789934054709.
Latviešu dzeja.
Spāre, Vladis, 1953-. Tu nevari dabūt visu, ko gribi : romāns /
Vladis Spāre ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Anda
Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). 398, [2] lpp. - Romāns kā nebeidzams ceļojums, kurā dodas
galvenie tēli – Sofija, Villijs, Pepiņš un Betija. Viņi pietur gan kapos,
gan Vecrīgā, zooloģiskajā dārzā un lidostā, un brauciens ir trakulīgs
un neparedzams – vai tas būtu taksometrs, katafalks vai vecie
Sofijas bērnu ratiņi, kuros pārvadā nevis mazuli, bet pārdošanai
paredzētas kapu puķes. Traģikomiskas intonācijas savijas ar
smalkiem psiholoģiskiem portretiem, tiešā runa un konkrētība
virtuozi pāriet apziņas plūsmā. Centrālais, galvenais kā spēļu vilciņš
piepeši aizvirpuļo perifērijā, bet perifērais iznāk uz skatuves
prožektoru gaismā. Un vai ir iespējama cita atbilde uz jautājumu
“Tu piedalies?” kā tikai “Jā”?.
ISBN 9789934054556.
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Garšvielu tirgotāja sieva / Šarlote Betsa ; no
angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Kristīne
Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 377,
[5] lpp. ; 23 cm. - Londona, 1666. gads. Keita Finča, turīga
garšvielu tirgotāja sieva, sapņo par laimīgu ģimenes dzīvi, bet viņas
cerības sagrauj Lielais ugunsgrēks. Liesmas iznīcina Londonas ielas
un namus, un arī garšvielu noliktavu, piepildot gaisu ar reibinošu
kanēļa, muskatriekstu un krustnagliņu smaržu. Keitas vīrs ir spiests
meklēt darbu izpostītajā pilsētā, lai nodrošinātu ģimenei iztiku. Kad
viņu atrod noslīkušu, Keita atsakās ticēt, ka Roberts atņemis sev
dzīvību. Palikusi bez vīra un naudas, viņa atrod patvērumu
parfimēra Gabriela Hārta Smaržu namā. Gabriels atklāj Keitai pilnīgi
jaunu pasauli un atmodina viņā vēl neiepazītas jūtas. Jaunā sieviete
bēg no aizliegtās mīlas, bet viņu vēl aizvien meklē arī vīra
slepkava... - Oriģ. nos.: The Spice Merchant's Wife. - "Kaisle un
noslēpumi 17. gs. Londonā"--Uz vāka.
ISBN 9789934055874.
Vēsturiskā proza, angļu. Lielais Londonas ugunsgrēks, 1666 Daiļliteratūra.
Londona (Lielbritānija).
Džonsone, Džeina. Sultāna sieva : romāns / Džeina Džonsone ;
no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Elīna Vanaga.
- Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 445, [2] lpp. ;
23 cm. - 1677. gads, Maroka. Aiz Meknēsas pils lepnajiem mūriem
slepkavībā tiek nepatiesi apsūdzēts Nusnuss - gūstā saņemts
senūfo cilts vadoņa dēls, kas tagad ir vien pieticīgs rakstvedis.
Tikām jauna angliete, vārdā Ālise Svanna, krīt pirātu gūstā un tiek
atvesta uz sultāna galmu. Viņai ir tikai divas iespējas: atsacīties no
savas ticības un nokļūt sultāna harēmā vai mirt... - Oriģ. nos.: The
Sultan's Wife.
ISBN 9789934054389.
Angļu romāni.
Maroka - Daiļliteratūra.
Grīna, Sallija. Mežonīgā puse : romāns : [triloģija] / Sallija Grīna
; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Dace
Markota ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 397, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.:
Half Wilde.
[2. grām.].
ISBN 9789934052712.
Jaunatnes proza, angļu.
Grosmans, Levs. Burvji : romāns / Levs Grosmans ; no angļu
valodas tulkojis Vilis Kasims ; redaktore Līga Ciematniece. - [Rīga]
: Prometejs, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 439, [1] lpp. - Kventina
Koldvotera dzīve šķietami nejauša notikuma rezultātā izmainās uz
visiem laikiem: viņš ierodas uz uzņemšanas interviju Prinstonā un
atrod intervētāju mirušu - bet savādā aploksne, uz kuras rakstīts
Kventina vārds, aizved viņu pa citādu dzīves taku, nekā viņš jebkad
būtu iedomājies. - Oriģ. nos.: The Magicians.
ISBN 9789934851155.
Fantastiskā proza, amerikāņu.
Hārdens, Bleins. Bēgšana no nometnes Nr. 14 : jauna cilvēka
ievērības cienīga odiseja no Ziemeļkorejas uz brīvību Rietumu
pasaulē / Bleins Hārdens ; no angļu valodas tulkojis Juris Miesnieks
; redaktore Diāna Romanoviča ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka.
- Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (A/s "Poligrāfists"). - 255 lpp., [8] lpp.
iel. : il., kartes, portr. ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 249.-255.
lpp. - Šī ir grāmata par izturību un drosmi, izdzīvošanu un cerībām.
Autora iespaidīgais stāsts par neparasto jauno cilvēku, kurš dzimis,
audzis un spējis izdzīvot nebrīvē, atmasko šo mākslīgi veidoto,
šausmu romānam līdzīgo pasauli Ziemeļkorejas koncentrācijas
nometnēs, kas pastāv joprojām. - Oriģ. nos.: Escape from camp
14.
ISBN 9789934053832.
Biogrāfiskā proza, amerikāņu. Politiskie ieslodzītie Ziemeļkoreja - Biogrāfijas. Koncentrācijas nometnes Ziemeļkoreja.
Hislopa, Viktorija. Sala : romāns / Viktorija Hislopa ; no angļu
valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 415 lpp. ; 23 cm. Stāvēdama lielu dzīves izmaiņu priekšā, Aleksa Fīldinga ilgojas
izzināt savas mātes pagātni. Bet Sofija nekad par to nerunā. Viņa
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atzīst tikai to, ka pirms pārcelšanās uz Londonu uzaugusi nelielā
ciemā Krētā. Tomēr, kad Aleksa nolemj turp doties, Sofija uzraksta
vēstuli senai draudzenei un apsola, ka meita no šīs sievietes
uzzinās ko vairāk. - Oriģ. nos.: The Island.
ISBN 9789934049552.
Angļu romāni.
Jāns, Hanss Hennijs. Svina nakts : novele / Hanss Hennijs Jāns ;
ar Neles Zirnītes grafikām ; no vācu valodas tulkojis un pēcvārdu
sarakstījis Dens Dimiņš ; atbildīgā redaktore Ilze Fogele ; literārā
redaktore Ligita Smilga. - [Rīga] : J.L.V., 2015. - 110, [1] lpp., [3]
lp. ielīmes : il. ; 19 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Vācu
dramaturgs, prozaiķis un ērģeļu meistars Hanss Hennijs Jāns
(1894-1959) ir viena no savdabīgākajām figūrām 20. gadu simteņa
vācu modernisma literatūrā. Eksperimentālā novele "Svina nakts" ir
viņa īsākais un pieejamākais darbs, kas tulkots daudzās valodās.
Novelē, šķiet, metaforiski pārradīts, pārkausēts mūžīgais stāsts par
princi un ubaga zēnu, kam seko stāsta varoņu dubultnieki - debesu
eņģeļi. - Oriģ. nos.: Die Nacht aus Blei.
ISBN 9789934118159.
Noveles, vācu.
Kadūrs, Hedi. Valtenberga : romāns / Hedi Kadūrs ; no franču
valodas tulkojusi Inta Šmite ; literārā konsultante Olita Rause ;
mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015
(Jelgava : (Jelgavas tipogrāfija). - 718, [1] lpp. - Vīrietis sapņo
atrast sievieti, ko mīlējis. Spiegošanas lielmeistars meklē kādu, ko
varētu pierunāt uz sadarbību. Viņu ceļi krustojas. Tas notika
divdesmitajā gadsimtā. - Oriģ. nos.: Waltenberg.
ISBN 9789984235219.
Franču romāni.
Montefjore, Santa. Medus garša : [romāns] / Santa Montefjore ;
no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Marta Reksce
; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, ©2015 (Jelgava
: Jelgavas tipogrāfija). - 427, [1] lpp. ; 21 cm. - Likteņa skarta
ģimene, mīlestība cauri laiku lokiem, kas aizkustinās ikvienu sirdi...
Dorseta, 1932.gads. Greisa ir augusi skaistā lauku apvidū. Būdama
bitenieka vienīgā meita, viņa ir droša par nākotni. Saulainās cerības
izjauc negaidītu notikumu ēna par Greisas ģimenes pavardu.
Masačūsetsa, 1973.gads. Greisas skaistā un kaprīzā meita Triksija
Valentaina ir iemīlējusies. Džespers ir nevaldāms romantiķis un
dzied grupā, kurai tiek prognozēti lieli panākumi. Tad notiek
nelaime, un viņš ir spiests doties mājup uz Angliju, apsolot kādu
dienu atgriezties pēc Triksijas, ja vien viņa to sagaidīs... - Oriģ.
nos.: The Beekeeper's Daughter.
ISBN 9789984358086.
Angļu romāni.
De la Mote, Anderss. [spēle] : triloģija / Anderss de la ote ; no
zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC,
c2015 (Poligrāfists). - 366, [2] lpp. - Tulkojumi un skaidrojumi :
359.-[368]. lpp. - Ir pagājuši četrpadsmit mēneši, kopš Henriks
Peteršons vilcienā atrada dīvainu mobilo telefonu un iesaistījās
velnišķīgā realitātes spēlē. Sekoja riskanti uzdevumi, fanu atzinība,
gandrīz nāvējošs sprādziens un slepena bēgšana. Tagad viņam ir
gandrīz viss, ko varētu vēlēties, – brīvība, nauda, nekādas
atbildības. Tomēr HP nejūtas apmierināts. Viņam trūkst Spēles
adrenalīna, komfortablā dzīve šķiet garlaicīga, un dažkārt viņš
pieķer sevi domājam: kaut Spēle mani atrastu! Dzirksteli
vienmuļajā eksistencē varētu iemest dēka ar svešinieci. Jā, Anna ir
tieši HP gaumē – bagāta, eleganta un skaista. Tikai zem stilīgās
ārienes jaušama nervozitāte, itin kā sieviete no kāda baidītos. Un
tad vēl viņas telefons... - Oriģ. nos.: [buzz].
2.grām. [buzz] troksnis.
ISBN 9789934052767.
Psiholoģiskās spriedzes proza, zviedru. Zviedru proza.
Interneta spēles - Daiļliteratūra.
De la Mote, Anderss. [spēle] : trilleris / Anderss de la Mote ; no
zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Elīna Vanaga. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 398, [2] lpp. ; 22 cm.
- Tas, kurš kontrolē pagātni, pārvalda nākotni. [burbulis] ir aktuāls
trilleris par to, kā mēs digitālās uzraudzības ēnā cenšamies izveidot
drošus burbuļus - sākot ar banku seifiem un beidzot ar milzīgām
serveru hallēm. Taču visiem burbuļiem, gan lieliem, gan maziem, ir
viena kopīga īpašība: agri vai vēlu tie pārplīst... - Oriģ. nos.:
[bubble]. - "Grāmatu [geim] un [troksnis] turpinājums"--Vāka 4.
lpp.

Amer 821.111(73)-3

Amer 821.111(73)-3

3.grām. [bubble] burbulis.
ISBN 9789934055928.
Psiholoģiskās spriedzes proza, zviedru. Interneta spēles Daiļliteratūra.
Setrena, Pamela Redmonda. Jaunāka : [romāns] / Pamela
Redmonda Setrena ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ;
vāka dizains Dairis Hofmanis ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga :
Kontinents, 2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 384 lpp. - Reiz,
Jaungada naktī, Alise uz jautājumu, ko viņa gribētu vairāk par visu,
atbild: - Vēlos kļūt jaunāka! Atklājās, ka kļūt jaunākai nepavisam
nav grūti. Tagad sievietei ar pieredzi ir jāprot izdzīvot vidē starp
jaunākiem draugiem, iekāroto darbu un, jo īpaši , attiecībās ar
jaunāku vīrieti, kurš viņu dievina... Stāsts par iedvesmu un
uzdrīkstēšanos. Ko izjūt sieviete, kad negaidot iegūst jaunības
sniegtās iespējas? Cik tālu var sapīties melos...? Humorpilnas un
bīstami provocējošas situācijas liek smieties skaļā balsī, skumji
apcerēt, sarkt kopā ar romāna varoni un aizturētu elpu sekot līdzi
viņas jaunajai dzīvei. - Oriģ. nos.: Younger. - Pasaules bestsellers-uz grāmatas vāka.
ISBN 9789984358116.
Amerikāņu romāni.
Vīrs, Endijs. Marsietis : romāns / Endijs Vīrs ; no angļu valodas
tulkojusi Māra Poļakova ; tulkotājas redakcijā ; vāka dizainu
adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 400 lpp. : karte ; 23 cm. - Ekspedīcija uz Marsa
piedzīvo smilšu vētru. Marks Votnijs saņem triecienu un pazūd no
komandas redzesloka. Komanda evakuējas un atgriežas uz Zemes,
domājot, ka viņa vairs nav starp dzīvajiem. Un tomēr, Marks
Votnijs ir izdzīvojis, tikai tagad jāsaprot - cik ilgi? Viņš ir palicis bez
sakariem, pārtikas krājumi ir minimāli, bet nākamā ekspedīcija
gaidāma tikai pēc vairākiem gadiem... - Oriģ. nos.: The Martian. "Robinsons Krūzo uz Marsa - stāsts par izdzīvošanu 21. gadsimtā" - uz pēdējā vāka.
ISBN 9789934057083.
Amerikāņu romāni.

