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DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS
Kendall, Kenneth E. Systems Analysis and Design /
004
Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall. - 9th, global ed. Boston : Pearson, 2014. - 546 p. : ill., fig., tab. - Index: p.
539.-546.
Saturā: Systems Analysis Fundamentals. Information
Requirements Analysis. The Analysis Process. The
Essentials of Design. Quality Assurance and
Implementation.
ISBN 9780273787105. . - ISBN 0273787101.
Sistēmanalīze. Sistēmas projektēšana.
Rosenblatt, Harry J. Systems Analysis and Design / Harry
004
J. Rosenblatt. - 10th ed., international ed. - Australia [etc.] :
Course Technology, 2014. - xix, 668 p. : ill. - (Shelly
Cashman series). - Index: p. 649.-668. - Ietver rādītāju.
Saturs: Systems planning. Systems analysis. Systems
design. Systems implementation. Systems support and
security. The Systems analyst's toolkit.
ISBN 9781285192482. . - ISBN 1285192486.
Sistēmanalīze. Sistēmas projektēšana.
Sokolowski, John A., 1953-. Handbook of Real-World
004
Applications in Modeling and Simulation / edited by John A.
Sokolowski, Catherine M. Banks. - Hoboken, N.J. : Wiley,
2012. - xviii, 331 p. : ill. ; 25 cm. - (Wiley handbooks in
operations research and management science). - Includes
bibliographical references and index. - "This handbook
provides a thorough explanation of modeling and simulation
in the most useful, current, and predominant applied areas,
such as transportation, homeland security, medicine,
operational research, military science, and business
modeling. The authors offer a concise look at the key
concepts and techniques of modeling and simulation and
then discuss how and why the presented domains have
become leading applications. The book begins with an
introduction of why modeling and simulation is a reliable
analysis assessment tool for complex systems problems and
then explains why the selected domains are drawn upon to
proffer solutions for these problems"--.
Machine generated contents note: Contributors: Preface.
Introduction. Contemplating a National Strategy for
Modeling and Simulation / John A. Sokolowski. Chapter 1.
Modeling and Simulation for Research and Analysis /
Catherine M. Banks. Chapter 2. Human Behavior Modeling:
A Real-World Application / John A. Sokolowsk. Chapter 3.
Transportation / R. Michael Robinson. Chapter 4. Homeland

Security Risk Modeling / Barry C. Ezell. Chapter 5.
Operations Research /Andrew J. Collins and Christine S. M.
Currie. Chapter 6. Business Process Modeling / Rafael Diaz,
Joshua G. Behr, and Mandur Tupule. Chapter 7. Medical
M&S: A Review of Mesh Generation for Medical Simulators
/ Michele A. Audette, Andrey N. Chernikov, and Nikos
Chrisochoides. Chapter 8. Military Interoperability
Challenges / Siakou Diallo and Jose Padilla. Appendices.
PowerPoint Slides. Index.
ISBN 9781118117774.
ORGANIZĀCIJAS
061.2

Zīverte, Linda. Kolektīvās rīcības nozīme kopienas
sociālās drošības stiprināšanā : rīcībpētījums par Talsu
novada fonda ieguldījumu iedzīvotāju iniciatīvu veicināšanā
/ Linda Zīverte ; [zinātniskā redaktore: Feliciana Rajevska ;
zinātniskie recenzenti: Ritma Rungule, Baiba Bela ; literārā
redaktore: Gita Bērziľa ; vāku dizainu veidojusi Andra
Liepiľa]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 109 lpp.
: il., diagr., sh., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 105.-109. lpp.
un zemsvītras piezīmēs. - Grāmata ir tapusi valsts pētījumu
programmas "Nacionālā identitāte" projekta "Nacionālā
identitāte un sociālā cilvēkdrošība" ietvaros. . - Valsts
pētījumu programma "Nacionālā identitāte"--Uz vāka. . Virstit.: Valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte".
Projekts "Nacionālā identitāte un sociālā cilvēkdrošība".
ISBN 9789984459530.
Kopienu fondi - Latvija - Talsu novads.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
FILOZOFIJA
14

133

Bičevskis, Raivis, 1973-. Savs vārds : Johans Georgs
Hāmanis : ievads viľa domāšanā / Raivis Bičevskis ; zin. rec.
Igors Šuvajevs, Rihards Kūlis. - Rīga : LU Filozofijas un
socioloģijas institūts, 2013 (Drukātava). - 215 lpp. : il. ; 19
cm. - (Filosofiskā bibliotēka. Letonika). - Bibliogrāfija: 193.199. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums vācu un angļu valodā.
ISBN 9789934506185.
Filozofi - Vācija - Biogrāfijas. Filozofija, vācu - 18 gs.
Blūma, Inta. Latvietes karma : sievišķā enerģija tuvplānā /
Inta Blūma ; Vazgens Stepanjans, mākslinieciskais
noformējums un datorsalikums. - Jelgava : Valentia-1, 2014
(Microdot). - 238, [2] lpp. : il. - Vēres: 238. lpp. - Šī saruna ir
par mums. Par sievišķību, sievišķo enerģiju, mūsu enerģētiku,
sievišķā spēka avotiem, partnerattiecībām, seksualitāti, par
attiecībām ar vecākiem un bērniem, par sievietes būtību un
sūtību, kura var atklāties, vien tikai iepazīstot sevi ārpus
materiāli fiziskās pasaules robeţām. Grāmatā apkopota
autores personīgā un daudzu citu Latvijas sieviešu pieredze,
izejot transformācijas ceļu, dziedinot sevi, atgūstot savu
sievišķības spēku, atverot savu sirdi un sākot dzīvot savu
patieso dzīvi. Visi grāmatā skartie jautājumi tiek apskatīti no
garīgās psiholoģijas jeb Dvēseles uzdevumu un mērķu
viedokļa, kas ļauj ieraudzīt pasauli no taureľa, nevis kāpura
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skatpunkta.
ISBN 9789934144189.
Sievietes - Fizioloģija. Veselība.
Ozola, Elizabete. Ezotēriskā etiķete / Elizabete Ozola ;
Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Ieva Heimane. - Rīga : Jumava, [2015]. 167, [1]. lpp. : il. - Grāmatas autore piedāvā lasītājam daudzās
problēmsituācijas, kas var rasties ikdienā, uzlūkot caur
smalkāku - enerģētisko likumu prizmu. Autores aprakstītās
likumsakarības un praktiskie ieteikumi paredzēti, lai palīdzētu
lasītājam pārdomāt un gūt jaunas atziľas par savu dzīvi
piedāvātās informācijas kontekstā.
Saturā: Komunikācija. Stils. Aksesuāri. Rotaslietas.
Grims, rokas, mati. Telpas. Dāvanas. Reklāma, sarakste,
sazināšanās. Svinības, pasākumi, tikšanās. Automobilis.
Mobilais telefons, dators. Amuleti. Domāšana, emocijas.
Galda klāšana. Trauki. Ēdienkarte. Dzērieni. Interesanti un
vērā ľemami fakti.
ISBN 9789934115264.
Ezotērika. Dzīves veidošana.
Fentons, Ričards. Tiecies pēc Nē! : Jā ir mērķis, Nē mērķa sasniegšanas veids! / Ričards Fentons, Andrea Volca ;
[red. Linda Stauţa, tulk. Kristīne Kačanova, Viestura
Knopkena vāka dizains]. - [Rīga : A&A Vision, 2015. - 78
lpp. - Ēriks Dţeimss Bretons ir divdesmit astoľus gadus vecs
kopēšanas tehnikas pārdevējs, un viľš saľem lielāko mācību
dzīvē. Šo mācību viľam sniedz pasaulē labākais mentors viľš pats. Iedomājieties - jūs dodaties gulēt, aizmiegat savā
gultā, bet pamostaties nepazīstamā mājā un jums nav ne
mazākās jausmas, kā tajā esat nokļuvis. Bet visdīvainākais ir
tas, ka šī māja nepieder kādam svešiniekam - tā pieder jums
pašam... Jums, kurš ir guvis neiedomājamus panākumus,
jums, kāds jūs varētu kļūt nākotnēm ja vien būtu gatavs
pārmaiľām jau šodien. - Oriģ nos.: Go for No!.
ISBN 9789934144134.
Panākumi. Pašrealizācija. Pārdošana.
Psiholoģija : kolektīvā monogrāfija : 3 grāmatās / zinātniskās
redaktores: Kristīne Mārtinsone, Anika Miltuze ; autori:
Kristīne Mārtinsone, Anika Miltuze, Daina Voita...u.c. ;
Aigara Truhina vāka dizains un zīmējumi ; recenzenti: Anita
Pipere, Aleksejs Vorobjovs, Līga Kļaviľa. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 358, [2]. lpp. : il. Bibliogrāfija nodaļu beigās un alfabētiskais rādītājs: 342.358. lpp. - Kolektīvā monogrāfija veido trīs grāmatas.
Pirmajā grāmatā aplūkota psiholoģijas zinātnes vēsture,
daudzveidība, metodoloģija un psihologa profesionālā
darbība. Raksturoti uzvedības bioloģiskie pamati, iedzimtības
un vides ietekme, pamatkoncepcijas par cilvēka psihiskajiem
procesiem, emocijām, motivāciju, intelektu, kreativitāti,
mācīšanos un indivīda attīstību, īpaši uzsverot populārākās
teorijas un jaunākās atziľas katrā no šīm jomām. Kopsavilkums angļu valodā. - Monogrāfija būs noderīga
psihologiem, daţādu augstākās izglītības programmu
studentiem, docētājiem un pētniekiem, kā arī visiem, kuri
interesējas par psiholoģiju vai savā ikdienas profesionālajā
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darbībā izmanto psiholoģijas zināšanas.
1.grām. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi.
Saturā: Ievads psiholoģijā. Bioloģija un uzvedība.
Iedzimtība un vide. Psihiskie procesi. Emocijas. Motivācija.
Intelekts. Kreativitāte. Mācīšanās. Indivīda attīstība. Autori:
Kristīne Mārtinsone, Anika Miltuze, Daina Voita, Ervīns
Čukurs, Sandra Mihailova, Ilze Damberga, Maija Biseniece,
Anete Hofmane.
ISBN 9789934040580.
Psiholoģija.
Psiholoģija : Psychology / [atbildīgais redaktors: Ivars
Austers ; redkolēģija: Solveiga Miezīte ... u.c.]. - Rīga :
Latvijas Universitāte, 2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 158
lpp. : il., sh., tab. ; 24 cm. - (Latvijas Universitātes raksti ,
1407-2157 ; 801. sēj.). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts
latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā.
Saturā: Sociālā konservatīvisma skalas latviešu valodā
izveide un validitātes pārbaude / Ingrīda Trups-Kalne, Ģirts
Dimdiľš, Viktorija Perepjolkina. Sociālo drošības reklāmu
ietekme uz autovadītāju uzvedību atkarībā no viľu asu izjūtu
meklēšanas līmeľa / Dana Frolova. Psihoterapeitu
raksturojums par psihoterapeita kreativitātes un personības
iezīmju saistību ar psihoterapijas efektivitāti: kvalitatīva
analīze / Ervīns Čukurs. Depresija pēc darba zaudējuma:
situācijas, vispārējo pārliecību un kognitīvā novērtējuma
loma / Maruta Ludāne. Zīdaiľa temperaments mūsdienu
teorijās un pētījumos / Diāna Zande, Sandra Sebre.
Dzīvesspēks un tā novērtēšanas metodes / Līga Sovere, Ieva
Bite. Vecāku kompetences izjūta, vecāku stress un saľemtais
sociālais atbalsts bērnu invalīdu mātēm / Guna Geikina,
Anika Miltuze. Piedošanas jēdziens psiholoģijā / Ilze Plauča.
M. Makkalova izveidotās ar pāridarījumu saistītas
starppersonu motivācijas aptaujas (TRIM-18) adaptācija
Latvijā / Saiva Brūdere-Ruska, Viktorija Perepjolkina.
ISBN 9789984459240.
Psiholoģija. Zīdaiľu psiholoģija. Piedošana. Politiskā
psiholoģija. Psihoterapija. Depresija, garīgā. Bezdarbs Psiholoģija. Vecāku stāvoklis.
Psiholoģija : kolektīvā monogrāfija : 3 grāmatās / autori:
Kristīne Mārtinsone, Viktorija Perepjolkina, Maruta
Ludāne...u.c. ; zinātniskās redaktores: Kristīne Mārtinsone,
Anika Miltuze ; Aigara Truhina vāka dizains un zīmējumi ;
recenzenti: Anita Pipere, Aleksejs Vorobjovs, Līga Kļaviľa ;
literārie redaktori: Elīna Vanaga, Gints Tenbergs. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 304 lpp. : il.,
portr. ; 23 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un alfabētiskais
rādītājs: 295.-304. lpp. - 2. grāmatā sniegts visaptverošs
ieskats personības teoriju daudzveidībā, analizēta Es
koncepcija un ar to saistītie jēdzieni, aprakstīta sociālā izziľa,
sociālā uztvere, konflikti starppersonu attiecībās un cilvēku
uzvedība grupā, risināti cilvēka veselības un slimības
mijattiecību jautājumi, kā arī aplūkoti starpkultūru pētījumi
daţādās psiholoģijas jomās. - Kopsavilkums angļu valodā. Monogrāfija būs noderīga psihologiem, daţādu augstākās
izglītības programmu studentiem, docētājiem un pētniekiem,
kā arī visiem, kuri interesējas par psiholoģiju vai savā
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ikdienas profesionālajā darbībā izmanto psiholoģijas
zināšanas.
2. grām. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra.
Autori: Kristīne Mārtinsone, Viktorija Perepjolkina,
Maruta Ludāne, Sandra Mihailova, Jeļena Ļevina, Daina
Škuškovnika, Ilva Eļģele, Ieva Stokenberga, Gunta Freimane,
Velga Sudraba, Ieva Bite, Juris Dragūns. Saturā: Personība.
Indivīds, grupa un sabiedrība. Veselība un slimība
psiholoģijā. Psiholoģija un kultūra.
ISBN 9789934040597.
Psiholoģija.
Psiholoģija : kolektīvā monogrāfija : 3 grāmatās / zinātniskās
redaktores: Kristīne Mārtinsone, Anika Miltuze ; autori:
Daiga Kamerāde, Evija Strika, Andţela Roţcenkova...u.c. ;
Aigara Truhina vāka dizains un zīmējumi ; recenzenti: Anita
Pipere, Aleksejs Vorobjovs, Līga Kļaviľa. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 166, [2]. lpp. : il. Bibliogrāfija nodaļu beigās un alfabētiskais rādītājs: 161.166. lpp. - 3. grāmatā apskatītas juridiskās psiholoģijas un
ģimenes psiholoģijas pamatnostādnes un jaunākās atziľas,
raksturota psiholoģijas saikne ar organizāciju vadību un
pedagoģiju, kā arī skaidrota psiholoģijas zināšanu aktualitāte
militārajā vidē un sportā, akcentējot teorētisko uzskatu
praktisko nozīmi. - Kopsavilkums angļu valodā. Monogrāfija būs noderīga psihologiem, daţādu augstākās
izglītības programmu studentiem, docētājiem un pētniekiem,
kā arī visiem, kuri interesējas par psiholoģiju vai savā
ikdienas profesionālajā darbībā izmanto psiholoģijas
zināšanas.
3.grām. Lietišķās jomas.
Saturā: Cilvēks organizācijā. Organizāciju psiholoģija.
Juridiskā psiholoģija. Militārā psiholoģija. Izglītības
psiholoģija. Sporta psiholoģija. Ģimenes psiholoģija. Autori:
Daiga Kamerāde, Evija Strika, Andţela Roţcenkova, Ilze
Damberga, Ţermēna Vazne, Maija Biseniece.
ISBN 9789934040603.
Psiholoģija.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
2-264

Deiviss, Ēriks. Tehgnosis : mīti, maģija un misticisms
informācijas laikmetā / Ēriks Deiviss ; [red. Rasa Šmite ; no
angļu valodas tulkojusi Linda Vēbere]. - Rīga : RIXC, 2014.
- 382 lpp. - No šamanisma līdz gnosticismam, no vudū līdz
alķīmijai, no budisma līdz evaľģēlismam, grāmata novelk
racionālo ādu informācijas tehnoloģijām, lai atklātu
utopiskus sapľus, savādas apsēstības un apokaliptiskas
vīzijas, kas piepilda pašreizējo digitālo revolūciju. Ēriks
Deiviss piedāvā unikālu un fascinējošu skatījumu uz
tehnokultūru, salīdzinot to ar Māršala Maklūena, Greila
Markusa un Viljama Gibsona redzējumu. - Oriģ. nos.:
Tehgnosis : Myth, Magic and Mysticism in the Age of
Information.
Saturā: Vadu pinums. Tehnoloģiju iztēlošanās.
Alķīmiskā uguns. Gnostiskais infonauts. Tehgnosis

2-264

2-1

amerikāľu gaumē. Garīgais kiborgs. Visvaldzinošākā
mašina. Kibertelpa: virtuālais arods. Aicinājums no
ārpuszemes. Datapokalpise. Trešais prāts no saules. Ceļš ir
tīkls.
ISBN 9789934843426.
Informācijas sabiedrība. Informācijas tehnoloģija.
Misticisms.
Mitoloģijas vārdnīca / sast. Kārlis Skruzis ; vāka dizains
Uldis Baltutis. - [Rīga] : Avots, 2015. - 229 lpp. : il. Grāmata iepazīstina lasītājus ar Senās Ēģiptes, Senās
Grieķijas, Senās Romas, ķeltu, ģermāľu, skandināvu, kā arī
šumeru un akadiešu mitoloģiju, sniedz tās izcelšanās un
attīstības avotus, īsumā attēlojot šo tautu vēstures galvenos
faktus, viľu ticējumus un reliģiju. Mīti un ticējumi, no
kuriem daudzi cēlušies pirms vairākiem tūkstošiem gadu,
palīdz izprast ne vien tautu sadzīvi un kultūru, bet sniedz
priekšstatu par vēsturisko procesu kopumā, par paaudţu
sadzīves pārmantojamības mūţīgo problēmu un cilvēces
centienu nemainīgumu.
Saturā: Ēģiptiešu mitoloģija. Grieķu mitoloģija.
Romiešu mitoloģija. Ģermāľu un skandināvu mitoloģija.
Ķeltu mitoloģija. Šumeru un akadiešu mitoloģija.
ISBN 9789934534027.
Mitoloģija - Vārdnīcas.
Reliģiozitāte Latvijā : vēsture un mūsdienu situācija /
Solveigas Krūmiľas-Koľkovas zinātniskajā redakcijā. - Rīga
: FSI, 2012. - 335 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju
un rādītājus. - Mūsu uzdevums ir censties atpazīt šo jauno
laikmetu, kas tuvojas, un paātrināt tā atnākšanu. Laikmetu,
kurā garīgās vērtības būs pārākas par materiālajām. Pasaules
uztvere, mūsu būtības izpratne mainās. Mēs vēl neesam
uzľēmuši pareizo virzienu pretī pilnīgai cilvēka integritātei,
gluţi otrādi, atrodamies kaujas epicentrā, ne militāras, ne
politiskas, bet gan garīgas kaujas centrā, par Eiropas dvēseli,
par Rietumu kultūras dvēseli. - Kopsavilkums angļu valodā.
- "Valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte""-- [4.]
vāka lpp.
Saturā: Eiropa, kurp dodies? Bernhadra Veltes uzskati
un Rietumu kultūras perspektīvas. Filozofiskā teoloģija
Latvijas reliģijpētniecības kontekstā. Reliģiskā pārdzīvojuma
izpratne 20.gs. 20.-30. gadu reliģiski filozofiskajā domā
Latvijā un tās izvērtējums. Starptautiskās kristīgās
meditācijas kopiena: bibliskās paradigmas transformācija.
Valsts un Baznīcas attiecību teorētiskie modeļi. Stanislava
Ladusāna, SJ, nācijas audzināšanas projekts. Ateistiskās
izglītības reliģiskā būtība. Latvieši un pareizticība. Zināšanu
koncepts Latvijas pareizticīgajā domā hēsihasma kontekstā.
Pareizticīgās baznīcas loma krievu identitātes saglabāšanā
Latvijā un Igaunijā 1991.-2011. gadā. S.Bikadorova
daiļrades īpatnības viľa reliģisko uzskatu kotekstā.
Vecticības kultūrvēsturiskā pieredze Latvijā 20. gadsimtā:
draudze kā vecticībnieku kopienas pašorganizācijas forma.
Piezīmes par kapu svētku sākotni Latvijā. Joga Latvijā: no
garīgas kustības līdz veselīgam dzīvesveidam. Ieskats jogas
kustības vēsturē. Gadskārtu svētki un ģimenes godi
mūsdienu Latvijā: robeţu sargāšana vai nojaukšana?.

ISBN 9789984624983.
Reliģiozitāte - Latvija. Joga. Kristietība. Reliģija un
valsts.
Latvija - Reliģija.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA.STATISTIKA
Dzimtes konstruēšana : zinātnisko rakstu krājums /
305
sastādītāji: Deniss Hanovs, Ilze Jansone, Kārlis Vērdiľš ;
literārā redaktore Ilze Jansone ; vāka dizaina autors Svens
Kuzmins. - [Ogre] : Avens un partneri ; [Rīga] : LU
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. - 191, [1]
lpp. : il., tab. ; 20 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un
zemsvītras piezīmēs. - Zinātniskā rakstu krājuma mērķis ir
demonstrēt dzimtes plašās ietekmes un uzsvērt dzimtes
studiju daudzpusību un nozīmību gan akadēmiskajā vidē,
gan ikdienā. Grāmatā iekļauti raksti par aktuālām pētniecības
tēmām daţādās humanitāro zinātľu nozarēs: mākslas
zinātnē, teoloģijā un reliģiju pētniecībā, literatūrzinātnē,
psiholoģijā, antropoloģijā un socioloģijā. - Ievads latviešu un
angļu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. - Izdevējziľas
precizētas ISBN aģentūrā.
2.grām.
Saturā: Vīrieša - bruľinieka dzimtes lomas analīze
Ludoviko Ariosto eposa "Orlando Furioso" interpretācijā 18.
gs. opera seria ţanrā / Deniss Hanovs. Dzimtes identitāšu
loma Anglijas baznīcas krīzē mūsdienās / Valdis
Tēraudkalns. Sieviete, vīrietis un Dievs jūdu romānā "Jāzeps
un Asnāte" / Dace Balode. Histērijas reprezentācijas aspekti
19. un 20. gs. mijas latviešu kultūrā / Pauls Daija, Eva
eglāja-Kristsone. Teksts, seksualitāte un bauda: Riharda
Bargā "Tenku" piemērs / Kārlis Vērdiľš, Jānis Ozoliľš.
Sievietes reliģiozitātes konstrukts Ingas Ţoludes romānā
Santa Biblia / Ilze Jansone. Par katliem un dvēselēm: ēdiena
gatavošana un dzimte urbānā latviešu mājsaimniecībā / Santa
Zirne. Sieviešu sadaļa interneta portālā DELFI un sievišķības
sociālā konstruēšana / Linda Curika.
ISBN 9789934831430.
Dzimumidentitāte.
POLITIKA
Liepiņš, Imants, 1981-. Ukraina. Dzīvība, nāve un iekšējā
323.2
revolūcija : no barikādēm uz Maidana caur Krimas okupāciju
līdz karam Donbasā : aculiecinieka stāsts / Imants Liepiľš,
teksts, foto ; redaktore Gita Juhľēviča ; Jānels Katlaps,
Renārs Sproģis, foto ; Argita Daudze, pēcvārds. - Rīga :
Jumava, [2015]. - 328 lpp. : il. - Grāmatā aprakstīta Ukrainas
revolūcija no Maidana līdz Donbasam.
ISBN 9789934117381.
Ukraina. Krima (Ukraina).
Nācijas hronikas : Latvija 2014 debates / sastādītāji Pauls
323
Daija, Deniss Hanovs, Ilze Jansone ; [autori: Mārtiľš Kaprāns
... u.c. ; krājuma recenzenti: Pāvels Štolls, Ulrike Plāta,
Benedikts Kalnačs ; literārā redaktore Helēna Akatova ; vāka
dizaina autors Krišs Salmanis]. - [Ogre] : Avens un partneri,
2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 287 lpp. ; 20 cm. - Rakstu

krājumā apkopoti humanitāro un sociālo zinātľu pētnieku
raksti par nacionālisma un nācijas jautājumiem gan Latvijas
vēstures un mūsdienu kontekstā, gan teorētiskā
perspektīvā.Rakstos no vēstures, sociālo zinātľu un filozofijas
skatpunktiem pētīts nācijas koncepts kontekstā ar kolektīvās
atmiľas, postkoloniālisma, performances, starpkultūru
komunikācijas studijām, kā arī analizēta latviešu trimdas un
Atmodas vēsture. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
angļu valodā. - Izdevējziľas precizētas ISBN aģentūrā. . Autori uzrādīti 286.-287. lpp.
Saturā: Latvijas politiskā atmiľa: nacionālās un
transnacionālās dimensijas / Mārtiľš Kaprāns. Kāds politisks
nacionālisms: Miķelis Valters Latvijas politisko ideju vēsturē
/ Ivars Ījābs. Neteritoriālais nacionālisms latviešu trimdas
domā pēc 2. Pasaules kara / Andrejs Plakans. Nacionālisms,
koloniālisms, postkoloniālisms: par daţiem padomju politikas
mantojuma aspektiem Latvijā. Atmoda, publiskie intelektuāļi
un "valstsmāja" / Olga Procevska. Latviešu nācija: bailes un
pašizpratnes / Dagmāra Beitnere-LeGalla. Nācijas
perfomance filozofijas diskursā / Igors Gubenko. Nācijas
koncepts kā starpkultūru komunikācijas procesa ietvars.
Situācija Latvijā / Deniss Hanovs. Kas ir nācija? / Ernsts
Renāns.
ISBN 9789934831447.
Nacionālisms - Latvija.
Latvija - Vēsture - Ceļveţi. Latvija - Politika un
pārvalde.
EKONOMIKA
330

Krilovs, Leonīds, 1939-. Ekonomiskās domas
retrospekcija : zinātniskā monogrāfija / Leonīds Krilovs ;
recenzenti: I. Dovladbekova, A. Fedotovs ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas
institūts. - Rīga : RTU izdevniecība, 2014 (RTU tipogrāfija).
- 220 lpp. : diagr., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 199.-214. lpp.
un personu rādītājs: 215.-218. lpp. - L. Krilova monogrāfijā
pētīta ekonomiskās domas veidošanās un attīstība no
vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Tajā atklāta
ekonomiskās domas struktūra, raksturotas ekonomiskās
domas virzienu un skolu īpašības, salīdzināts un vērtēts
ekonomiskās domas redzamāko pārstāvju ieguldījums
ekonomiskās domas vēsturē. - Kopsavilkums latviešu, angļu
valodā.
Saturā: Ekonomiskās domas priekšvēsture.
Merkantilisma doktrīna un prakse. Klasiskā ekonomiskā
doma. Neoklasiskā ekonomiskā doma. Vācu vēsturiskā
skola. ASV institucionālā skola. D.z M. Keinsa ekonomiskā
mācība. Klasiskais keinsisms. Postkeinsisms. Jaunā klasiskā
un jaunā keinsisma ekonomiskā doma. Neoliberālā
ekonomiskā doma.
ISBN 9789934105296.
Ekonomiskās skolas. Keinsa ekonomikas teorija.
KARA ZINĀTNE UN KARA MĀKSLA
Linde, Māris. Kari, kaujas, karavīri / Māris Linde. 355
Liepāja : LiePA, 2014. - 536 lpp. : il. ; 21 cm. - (Bibliotheca
Lindana ; 18). - Bibliogrāfija: 533. lpp. un zemsvītras
piezīmēs.

1. No sendienām līdz Napoleona kariem.
Saturā : Spartas kari. Maķedonijas Aleksandra kaujas
māksla. Persiešu kari. Senā Roma un tās karamāksla.
Maķedoniešu kari 216.-248.g. p.m.ē. Cēzara laika romiešu
karamāksla. Centrālāzijas tautu karamāksla. Bizantijas
karamāksla. Ģermāľu karamāksla. Normaľu karamāksla.
Bruľinieki un to rašanās vēsture. Ieroči un bruľas. kara
tehnika. Bruľinieku kaujas Eiropā. Osmaľu karamāksla.
Šveiciešu karamāksla. Husītu kari. Uguns šaujamieroču
ieviešana. Senču karamāksla : Kauja pie Reizenes ezera ;
Embūtes kauja ; Cēsu kauja ; Kauja pie Skodas ; Kuršu
kāpas kauja ; Durbes kauja ; Ţemaiši ; Kaidanovas kauja ;
Okuľevkas kauja ; Karuzes kauja ; Aizkraukles kauja ;
Garozas kauja ; Lietuvas un Maskavijas kari ; Vorsklas kauja
; Ţalgiras, Grīnvaldes, Tannenebergas vai Priedules kauja ;
Smoļinas kauja. Normaľu kara vešanas ieraţas ; Rusu jeb
pareizticīgo karošanas ieraţas : Kuļikovas kauja. Eiropas
XVI- XVII gs. karamāksla. Maskavijas un krievijas kara
vešanas ieraţas. Gustava Ādolfa laiks. Trīsdesmitgadu kara
zviedru posms. Ludviķa XIV laikmets : Turīnas kauja ;
Septiľgadu karš. Suvorova 1794.gada kampaľa Polijā. XVIII
gs. beigu un Napoleona kari : Kauja pie Leksingtonas.
Napoleona 1796.g. un 1797.g. Itālijas karagājiens. 1800 g.
Itālijas kampaľa. Kauja pie Marengo. Regensburgas
piecdienu kauja. Borodinas kauja. Kauja pie Austerlicas.
Liľjī kauja. Vaterlo kauja. Napoleona kodekss. Napoleona
laikmets karamākslā. K. F. G. fon Klauzevics. Kara un kara
vešanas pamatdomas.
ISBN 9789934522383 (1).
Militārā vēsture. Kaujas - Vēsture.
TIESLIETAS
347.7

Vītoliņa, Baiba. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati /
Baiba Vītoliľa ; mākslinieks Aigars Truhins ; redaktore
Zinta Stikute. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (A/s
"Poligrāfists"). - 373, [3]. lpp. - Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. - Grāmatā visaptveroši aprakstīti galvenie
patērētāju tiesības regulējošie jautājumi, kā arī sniegts
ieskats preču un pakalpojumu tirdzniecību regulējošajās
normās. Tā sniedz iespēju gūt plašas zināšanas par patērētāju
tiesību aizsardzības jautājumiem daţādās nozarēs gan no
atsevišķa patērētāja tiesību aspekta, gan saistībā ar patērētāju
kolektīvajām interesēm. - Grāmata noderēs visiem, kas
ikdienā saskaras ar daţādiem patērētāju aizsardzības
jautājumiem, - gan komersantiem, kam jānodrošina
patērētāju tiesību ievērošana, gan juristiem, jurisprudences
un citu sociālo zinātľu studentiem.
Saturā: Patērētāju tiesību aizsardzība. Patērētāja tiesības
uz ekonomisko interešu aizsardzību. Preču un pakalpojumu
atbilstība un drošums. Patērētāju tiesību uzraudzība un
atbildība par pārkāpumiem.
ISBN 9789934047879.
Tiesības - Latvija - Tiesības un likumdošana. Patērētāju
aizsardzība - Tiesības un likumdošana.
IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA
Bārneta, Kristīne. Dzirksts : mātes stāsts par audzināšanu,
376

ģenialitāti un autismu / Kristīne Bārneta ; tulk. Ligita
Lukstraupe ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2015. - 270, [7] lpp. : fotogr. - ――Viľš var izdarīt visu,
ko vien vēlas,‖ sacīja Dţeika fizikas pasniedzējs. Tik tālu
esam tikuši: no speciālās izglītības skolotājiem, kuri neticēja,
ka Dţeikobs jebkad varēs iemācīties lasīt, līdz universitātes
fizikas profesora atzinumam par mūsu dēla neierobeţoto
potenciālu. Es vēlos, lai tieši šādus griestus skolotāji un
vecāki noteiktu ikvienam bērnam un lai ikviens no mums
tādus griestus noteiktu pats sev,‖ saka Kristīne Bārneta
grāmatas ―Dzirksts‖ autore. Taču ceļš līdz šai atziľai ir bijis
ilgs un sāpīgs. Divu gadu vecumā Dţeikam diagnosticēja
autismu. Izmisušo vecāku acu priekšā puisēns noslēpās pats
savā pasaulē. - Oriģ. nos.: The Spark. A Mother's Story of
Nurturing Genius.
ISBN 9789934048005.
Autisms, bērnu. Bērni ar attīstības traucējumiem. Bērni
ar speciālām vajadzībām. Bērna audzināšana.
371

Kalniņa, Teiksma. Skolēnu pētnieciskās darbības attīstība
ģeogrāfijas mācību procesā pamatskolā : [monogrāfija] /
Teiksma Kalniľa ; [vāka noformējums Rihards Freijs]. [Rīga] : Teiksma Kalniľa, 2015 (Drukātava). - 189 lpp. : sh.,
tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 151.-158. lpp. - Darbs veltīts
aktuālai problēmai – skolēnu pētnieciskās darbības attīstībai
ģeogrāfijas mācību procesā skolā. Izglītības pārmaiľas tiek
skatītas, ģeogrāfijas mācību priekšmetam attīstoties un
veidojoties mūsdienu skolā Latvijā daţādu pasaules
pedagoģisko koncepciju ietekmē. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā. - Izdevējziľas precizētas ISBN
aģentūrā.
ISBN 9789934144219.
Pētniecība - Latvija - Mācīšana un mācīšanās
(pamatskola). Ģeogrāfija - Mācīšana un mācīšanās.

FOLKLORA
398.2(=174)

Kursīte, Janīna. Latvieša māja / Janīna Kursīte ; Elīnas
Kursītes dizains. - Rīga : Rundas, ©2014 (Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija SIA). - 560 lpp., [32] lpp. il. - Bibliogrāfija: 524.548. lpp. - "Grāmata tapusi Valsts pētījumu programmas
"Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtība"
projektā 6.2" -- iespiedziľās.
Saturs : Kāpēc latvieša un kāpēc māja? Māju un zemes
piederības jautājums. Pētījumi par latvieša māju. Laime un
māju sajūta. Ceļš no mājām un uz mājām. Celšana un
kosmogonija jeb pasaules radīšana. Dievību un garu
mājvieta. Buramvārdi, buramdarbi un ēkas. Sakrālā - profānā
telpa. Ainavas un kulturainavas meti. Māju apkārtne un ēku
izvietojums. Ēku projektēšana. Namdaris - demiurgs?
Apmetľu veidi. no pasaules līdz konkrētai telpai : mājokļa
ideja. Dzīvojamās telpas sadalījums. Skaitļu un krāsu
simbolika. Koka ēku ornaments. Mājas ārpuses - iekšpuses
semiotiskie aspekti. Mājvārdi. Koka laikmets un ēku dzīvība.
Ēku semiotika : Svētupes apkaime. Sava māja svešatnē.
Celtniecības terminoloģija. Lauku sēta un latviskums. Māju
vārdene.

ISBN 9789934829727.

5 MATEMĀTIKA. DABAS ZINĀTNES
BIOLOĢIJA
579

BOTĀNIKA
581.9(474.3)

Ţilēvica, Aija, 1940-. Medicīnas mikrobioloģija / Aija
Ţileviča, Ivars Mazjānis ; literārā redaktore Dace Morica ;
vāka dizainu veidojusi Ieva Tiltiľa. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2014. - 365 lpp. : il. - Alfabētiskais
rādītājs: 347.-365. lpp. - Grāmatai "Medicīnas
mikrobioloģija" paredzētas divas daļas. Pirmā daļa aplūko
vispārīgo mikrobioloģiju un infekcijas imunoloģiju.
1.daļa. Vispārīgā mikrobioloģija un infekcijas
imunoloģija.
Saturā: Mikrobioloģijas vēsture. Medicīnā svarīgo
mikroorganismu klasifikācija. Mikroskopiskās izmeklēšanas
metodes. Mikroorganismu morfoloģija. Mikroorganismu
metabolisms, augšana, kultivēšana un biomembrānas.
Ekoloģiskā mikrobioloģija un cilvēka normālā mikroflora.
Mikroorganismu ģenētika un gēnu inţenierija.
Mikroorganismu kontrole. Mikroorganismu rezistence pret
antibiotikām un citiem antibakteriāliem preparātiem. Mācība
par infekciju. Mācība par imunitāti. Saimnieka
aizsargsistēmas.
ISBN 9789984458786.
Medicīniskā mikrobioloģija. Mikrobioloģija. Infekcija.
Priedītis, Normunds, 1960-. Latvijas augi = Plants of Latvia
= Растения Латвии : enciklopēdija / Normunds Priedītis ;
māksliniece Katrīna Vasiļevska ; vāka dizainers Viesturs
Staľislavskis ; autora foto. - Rīga : Gandrs, 2014 (Gandrs
Poligrāfija). - 888 lpp. : il., kartes ; 25 cm. - Pamatliteratūra :
40.lpp. - N. Priedīša enciklopēdijā aplūkotas visas savvaļā
atrodamās augu sugas Latvijā, kā arī veģetācijas (meţi,
pļavas, purvi, kāpas) pamatveidi. Tā adresēta visplašākajam
lietotāju lokam patstāvīgai augu noteikšanai dabā. Daţādas
vārdnīcas un tematiskie saraksti sniedz papildus ziľas par
augu daudzveidību, nosaukumiem svešvalodās un Sarkanajā
grāmatā ierakstītajām sugām. - Teksts paralēli latviešu, angļu
un krievu valodā. - Alfabētiskais rādītājs: 867.-888. lpp.
Saturā : Latviešu-angļu-krievu botānisko jēdzienu
vārdnīca ; Latvijas floras taksoni ; Augi Sarkanajā grāmatā ;
Sugu izklāsts ; Veģetācijas daudzveidība.
ISBN 9789934801525.
Augi - Latvija - Identifikācija.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
61(474.3)(092)

Birze, Miervaldis, 1921-2000. Quid stas, transit hora!* :
"Ko stāvi, paiet laiks!" : uzraksts uz sena smilšu pulksteľa /
Miervaldis Birze ; [sastādītāji: Maija Šetlere un Pēteris
Apinis ; apceres autors Ilgonis Bērsons]. - Rīga : Medicīnas
apgāds, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 277, [1] lpp. : il., faks. ;
24 cm. - (Ievērojamu ārstu dzīve). - Ietver bibliogrāfiju
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(tekstā). - Mūsu dzīvi bagātina cilvēki, kurus satiekam,
uzklausām un sajūtam. Savukārt tautu dara bagātu cilvēki,
kas viľas garu cēluši. Divdesmitā gadsimta otrajā pusē
latviešu garu un dzīvesziľu cēla ārsts un prozaiķis
Miervaldis Birze. Sarunas ar rakstnieku bija piesātinātas un
dziļas. Savā trauksmainajā un intensīvajā dzīvē gūtās
filosofiskās atziľas viľš spēja gan pateikt, gan uzrakstīt
precīzi, īsi, bet tēlaini. Visu savu radošo mūţu Miervaldis
Birze bija neparasti kritisks pret sevi un citiem. Un tomēr,
man nācies dzirdēt, kā rakstnieks savā, tikai viľam
raksturīgajā sarkastiskajā tonī teica, ka viľš latviešiem esot
labākais ārsts starp rakstniekiem un labākais rakstnieks starp
ārstiem. manuprāt, tā ir neapstrīdama patiesība. Kaut mediķu
vidū allaţ bijuši labi spalvas meistari ar bagātu valodu un
krāšľu izteiksmi, diez vai latviešu medicīnā vēl atradīsies
kāds profesionālāks, radošāks un produktīvāks literāts par
Miervaldi Birzi. Ārsta darbs nozīmē uzklausīt pacientu,
analizēt viľa sniegto minformāciju un izmeklējumu datus,
noteikt pareizo diagnozi un tad ar šo diagnozi strādāt. Ne
vienmēr ārsts var pacientu izārstēt, nereti ārstam nākas
atrasties pie smagi slima neārstējama slimnieka gultas.
Rakstnieks Miervaldis Birze uzklausīja savu tautu, mereti
diagnosticēja tai baisas slimības, taču nezaudēja optimismu
un strādāja ar šo lsimnieku. Šajā grāmatā apkopoti tikai
medicīnai veltītie Miervalda Birzes daiļdarbi - stāsti, noveles
un publicistika. Šie darbi sniedz plašu un precīzu skatu uz
Latvijas medicīnu 20.gadsimta otrajā pusē. (Pēteris Apinis).
ISBN 9789984813493.
Ārsti - Latvija - Biogrāfijas.
Rūjiena (Rūjienas novads, Latvija). Mazsalaca
(Mazsalacas novads, Latvija).
Branta, Dzidra. Atmiľas un apcere : [20. gadsimta otrā
puse] / Dzidra Branta ; [rec. Arnis Vīksna]. - Rīga :
Nacionālais apgāds, 2007. - 167, [1] lpp., [16] l. iel. ; 25 cm. (Ievērojamu ārstu dzīve). - Grāmata tapusi par Latvijas Ārstu
biedrības un Latvijas Dermatovenerologu asociācijas
godabiedri, profesori, habilitētu medicīnas doktori Dzidru
Brantu, kurai 2007. gada 1. martā aprit 80. gadskārta. - Ietver
bibliogrāfiju (157.-[163.] lpp.) un personu rādītāju (164.[168.] lpp.).
ISBN 9789984263007. . - ISBN 9984263002.
Ārsti.
Butkēviča, Alēna, 1966-. Ceļā uz smaidu : atbildes uz
pacientu visbieţāk uzdotajiem jautājumiem : skaidrojumi,
ieteikumi un padomi / Alēna Butkēviča ; [mākslinieks
Rihards Delvers]. - Rīga : Nordik, 2014 (Jelgavas tipogrāfija).
- 173, [3] lpp. : il. ; 22 cm. - Zobārstes, medicīnas zinātľu
doktores Alēnas Butkēvičas grāmatā tiek sniegtas atbildes uz
pacientu visbieţāk uzdotajiem jautājumiem. Šie jautājumi ir
bijuši un palikuši nemainīgi zobārstes 23 gadu prakses laikā.
Piemēram: Kas ir implants? Vai implants ir mūţīgs? Kā
balināt zobus? Kāpēc jāaizpilda sakľu kanāli? Un daudzi citi
jautājumi.
ISBN 9789984854601.
Zobi - Aprūpe un higiēna. Zobi - Slimības - Novēršana.
Zobārstniecība. Prostodontija.
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Čīfs : profesors Jānis Volkolākovs / [sastādītāja Anta Buša ;
galvenā redaktore Maija Šetlere]. - [Rīga] : Medicīnas
apgāds, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 341, [1] lpp. : il., faks. ;
25 cm. - (Ievērojamu ārstu dzīve). - Ietver bibliogrāfiju (302.[331.] lpp.) un rādītāju. (332.-[336.] lpp.). - Autorkolektīva
veidots atmiľu krājums par izcilu personību - kardioķirurģijas
profesoru Jāni Volkolākovu. Atmiľās dalījušies profesora
skolas un studiju biedri, darba kolēģi Ludzā, Bērnu klīniskajā
slimnīcā un P. Stradiľa slimnīcā, kā arī tuvi draugi un
ģimenes locekļi. Grāmatas ievaddaļā profesora rakstīts
dzīvesstāsts un ieskats ķirurģijas vēsturē. - Teksts latviešu
val., atsevišķas nodaļas krievu valodā.
ISBN 9789984813288.
Sirds ķirurgi - Latvija. Ārsti - Latvija.
Latvija.
Krauksts, Viesturs, 1942-. Uzturs sportā / Viesturs
Krauksts, Daina Krauksta ; recenzenti: Juris Grants, Viesturs
Lāriľš ; vāka foto: Detlev Seyb, Elza Gulbe. - Mārupe :
Drukātava, 2014 (Drukātava). - 64 lpp. - Bibliogrāfija: 61.64. lpp. - Neatkarīgi no izvēlētā sporta veida, sportista
dzimuma, vecuma vai fiziskās kondīcijas pareizs uzturs
būtiski uzlabo ikviena atlēta sniegumu. Grāmatā apkopota
informācija par jaunākajām vadlīnijām sporta uztura jomā.
Tikai kvalitatīvi un regulāri ēdot, lietojot pietiekami daudz
šķidruma, ir iespējams efektīvi trenēties un sasniegt
ievērojami augstākus rezultātus sportā. - "Kvalitatīva uztura
nozīme sportā." -- uz pirmā vāka. . - "Uztura specifika daţādu
veidu slodzēs. Uztura mērķu sasniegšanas problēmas.
Speciālas norādes jaunajiem atlētiem." -- uz pirmā vāka.
Saturā: Kvalitatīva uztura nozīme sportā. Vitamīni,
minerālvielas un antioksidanti. Uztura daudzveidība un
barības vielām bagāts uzturs. Uztura bagātinātāji. Veidi, kā
bērniem veicināt laba uztura praksi ikdienā. Speciālas norādes
sievietēm. Uztura specifika daţādu veidu slodzēs.
Rekomendācijas sacensību dienās. Diēta atlētiem ar ilgstošu
sacensību slodzi. Uztura mērķu sasniegšanas problēmas.
Ēšanas stratēģija atlētiem, kuriem ir bieţi braucieni uz
sacensībām. Uztura pamatnostādnes tālāku ceļojumu laikā.
Vides problēmas. Sociālo apstākļu ietekme uz atlēta uzturu.
Uztura problēmas bērnu un pusaudţu sportā.
ISBN 9789934530142.
Sportisti - Uzturs un barošanās.
Kusiņš, Juris. Degšanas procesi : mācību līdzeklis civilajā
aizsardzībā / Juris Kusiľš. - [Rīga] : Juris Kusiľš, 2015 (SIA
"Drukātava"). - 178 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija:
152.-154. lpp. - J. Kusiľš mācību līdzeklī apskata degšanas
pamatprincipus, galvenos liesmu veidus, cietu un šķidru vielu
degšanu, uguns riskus un to vērtēšanu un aplūko ierīces uguns
dzēšanai. Mācību līdzeklis izmantojams visās augstākajās un
vidējās mācību iestādēs, kā arī iedzīvotāju apmācības kursos
un individuālai šo jautājumu apgūšanai. - Izdevējziľas
precizētas ISBN aģentūrā. . - "Mācību līdzeklis; 2"--Uz vāka.
2.
ISBN 9789934143854.
Degšana - Mācību līdzekļi. Ugunsdzēšana - Mācību
līdzekļi.

Sveiks, dakter! : kas jāzina, ejot pie ārsta / sastādītāja Ilze
Apine ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga : AS
Lauku Avīze, 2015 (SIA "Dardedze hologrāfija"). - 166, [2].
lpp. : il. - "Sveiks, dakter!" ir pacienta ceļvedis ārstu pasaulē.
Vienkārši un saprotami par to, kas pacientam jāzina,
gatavojoties pirmajai vizītei pie speciālista. - "Svarīgākie
jautājumi un atbildes. Uzziľu vārdnīciľa. 32 ārstu ieteikumi"
-- uz pirmā vāka.
Saturā: Ģimenes ārsts. Alergologs. Angioķirurgs.
Audiologopēds. Dermatologs. Dietologs. Endokrinologs.
Flebologs. Gastroenterologs. Ginekologs. Imunologs.
Kardiologs. Ķirurgs. Mamologs. Nefrologs. Neirologs.
Oftalmologs. Otolaringologs. Pediatrs. Pneimonologs.
Podologs. Proktologs. Psihiatrs. Rehabilitologs. Reimatologs.
Somnologs. Sporta ārsts. Tehniskais ortopēds. Traumatologsortopēds. Trihologs. Urologs. Vertebrologs.
ISBN 9789934150593.
Medicīna. Veselība.
INŽENIERZINĪBAS.TEHNISKĀS ZINĀTNES
Ievērojami Latvijas elektroenerģētiķi : dzīve un darbi /
621.31
Latvijas Elektroenerģētiķu biedrība ; Artura Krūskopa
redakcijā ; literārā redaktore Cilda Redliha ; fotoportretu
atlase: Aivars Vegners. - Rīga : Latvijas Elektroenerģētiķu
biedrība, 2004 (Paraugtipogrāfija).). - 358 lpp. : ģīm. ; 21 cm.
- Rakstu krājuma 2. daļa ir 1999. gadā izdotā darba
"Ievērojami Latvijas elektroenerģētiķi" 1. daļas turpinājums.
Grāmatā apkopoto personu lokā ir iekļauti arī citu nozaru
speciālisti, kuru darbība ir būtiski saskārusies ar
elektroenerģētikas attīstību.
2. daļa.
ISBN 9984196453 (ies.).
Elektroinţenieri - Latvija - Biogrāfijas.
LAUKSAIMNIECĪBA
Tūns, Matiass. Marijas Tūnas biodinamiskā lauksaimniecība
631
2015 : [kalendārs] / Matiass Tūns, ; no vāvu valodas tulkojusi
Ilze Ţola ; vāka noformējua foto: Vija Sileviča. - Rīga : Ali S
; SIA STIMULA, 2015 (a/s Jelgavas tipogrāfija). - 64 lpp. : il.
- Bibliogrāfija: 62. lpp. - Šajā izdevumā ietverta pilnīga
informācija daţādu kultūraugu, krūmu un koku stādīšanai,
sēšanai, potēšanai, kā arī raţas novākšanai saskaľā ar Visuma
kārtību. Papildus sniegti arī noderīgi padomi biteniekiem un
lopkopjiem, bet gardēţiem – rudzu maizes recepte. Šāgada
īpašie temati ir gliemeţu, kartupeļu vaboļu un citu dārza
kaitēkļu ierobeţošana un olu čaumalu lietojums pārtikā.
Marijas un Matiasa Tūnu unikālā, pieredzē balstītā
informācija, ietverot Mēness gaitas diagrammas un planetāros
aspektus, ir daudz plašāka nekā tradicionālajos izdevumos
dārzkopjiem. - "Visiem organiski saimniekojošajiem
zemniekiem šis mazais buklets sniedz lielas zināšanas un ir
neaizstājams gadskārtējais biodinamiskās lauksaimniecības
padomu ceļvedis.".
Saturā: Sēja Lielajā piektdienā un Klusajā sestdienā ;
Rudzi un rudzu maize ; Sējas laiki koku un krūmu sēklām
2015.gadā ; Zodiaka loks. Trigoni ; Sideriskais mēness ;
Augu iedalījums, tos sējot, kopjot un novācot raţu ;
Kalendārija izpretnei ; Stādīšanas laiks saskaľā ar
61

augšupejošu un lejupejošu Mēnesi ; Piena pārstrāde ;
Preperātaugu vākšanai labvēlīgi laiki ; Rudzi ; Olu čaumalas
veselībai ; Rudzu papildu lietderība ; Kaitēkļu ierobeţošana ;
Gliemeţi ; Kolorado vaboles - kartupeļu lapgrauzis ; Koku
zāģēšanas laiks 2015.gadā ; Mēness gaitas diagrammas.
ISBN 9789934504136.
Lauksaimniecība.
SUŅI.KAĶI
636.8

Teilore-Laino, Barbara. Mājās gatavota barība kaķiem un
suľiem : 75 receptes garšīgai maltītei daţāda vecuma kaķiem
un suľiem / Barbara Teilore-Laino ; no angļu valodas
tulkojusi Kristīne Fīrere ; Ilzes Isakas vāka adaptācija ;
redaktore Zane Seľkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 176
lpp. : il., fotogr. - Alfabētiskais rādītājs: 174.-176. lpp. Grāmatā: kā pielāgot savu mīluļu barību viľu individuālajām
vajadzībām; kā īstenot pāreju no komerciālās barības uz
mājās gatavotu barību; kāda barība ir vispiemērotākā
atsevišķām dzīvnieku sugām; kā veikalā pirkto barību
papildināt ar mājās gatavotas barības sastāvdaļām. - Oriģ.
nos.: The Healthy Homemade Pet Food.
Saturā: Mājās gatavotas mājdzīvnieku barības
priekšrocības. Daţādība - veselības garšviela. Labākā barība
jūsu mājdzīvniekam. Svarīgas barības sastāvdaļas. Mājās
gatavotu maltīšu plānošana. Pāreja uz mājās gatavotu barību.
Veselīgu, mājās gatavotu ēdienu receptes.
ISBN 9789934048456.
Kaķi - Uzturs un barošana. Suľi - Uzturs un barošana.
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA, PĀRVALDĪBA
Dobele, Lāsma. Sociālās uzľēmējdarbības iespējas Latvijā
658
/ Lāsma Dobele ; [recenzenti Elita Jermolajeva, Andra
Zvirbule-Bērziľa]. - Mārupe : Drukātava, 2014. - 470 lpp. :
il., diagr., karte, tab. ; 21 cm. - (Mācību un zinātniskā
literatūra). - Bibliogrāfija: 301.-412. lpp. - Mācību grāmata
paredzēta maģistrantiem un bakalauriem studiju kursā
Sociālā uzľēmējdarbība, tā var noderēt mācībspēkiem,
sociāliem uzľēmējiem un citiem interesentiem sociālajā
uzľēmējdarbībā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
angļu valodā.
ISBN 9789934530128.
Sociālā uzľēmējdarbība - Latvija. Uzľēmējdarbība.
Uzľēmējdarbība - Latvija - Sociālā.
Latvija.
BŪVNIECĪBA. CELTNIECĪBA
Vācu-latviešu būvniecības terminu vārdnīca : apmēram 18
69
000 terminu = Deutsch-lettisch Wörterbuch für Bauwessen :
etwa 18 000 Fachbegriffe / vārdnīcu sast. Lilita Ozola, Raisa
Sipoviča ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Jelgava :
LLU, 2004. - V, 229, [2] lpp. : il. - Bibliogr.: [231.] lpp.
ISBN 998419535X.
Celtniecība - Vācu valoda - Vārdnīcas. Vācu valoda Latviešu valoda - Vārdnīcas.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
ROKDARBI
746

Nasteviča, Dace, 1957-. Adīti mauči : senā un modernā

pērlīšu adīšanas tehnika / Dace Nasteviča ; dizaina autore
Vita Lēnerte ; redaktore Ilze Sausiľa. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2014. - 40 lpp. : il. - (Ceļvedis latvisko zīmju pasaulē). - "115
ornamentu paraugi" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934050763.
Mauči. Adīšana - Raksti. Pērlīšu vēršana - Raksti. Zīmes
un simboli - Latvija.
GLEZNIECĪBA
745(474.3)(092)

VOKĀLĀ MŪZIKA
784(474.3)

Roberts Muzis. Gleznas : [albums] / ievads Ingrīda Burāne ;
dizains Agata Muze ; foto Armands Lācis. - [B.v.] : Roberts
Muzis, c2014 (Jelgavas tipogrāfija). - [48] lpp. : il. - Teksts
paralēli latviešu un angļu val.
Glezniecība, latviešu - 20 gs - Albumi. Glezniecība,
latviešu - 21 gs - Albumi. Gleznotāji.
Ţilde, Jānis, 1977-. Piekūns skrien debesīs : autorizēta
biogrāfija : Jauns Mēness rokgrupas stāsts / Jānis Ţilde ;
redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna
Vasiļevska ; Ilmārs Blumbergs grafikas ; fotogrāfijas Māris
Bogustovs, Jānis Deinats, Gvido Kajons, Juris Kalniľš, Valts
Kleins, Mārtiľš Otto, Dāvids Sarma. - Rīga : Dienas Grāmata,
2015. - 207 lpp. : fotogr. - ''Jauna Mēness'' stāsts Latvijas
kultūrvēsturē ir būtisks. Savos pirmsākumos astoľdesmito
gadu otrajā pusē grupa vēl paguva izbaudīt pēdējo padomju
gadu ačgārno sistēmu, vēlāk izdzīvojusi Atmodu un sajutusi
deviľdesmito gadu skarbo realitāti. Izgājusi gandrīz visus
mūzikas biznesa un grupas attīstības lokus: ārzemju mūzikas
ietekmes, sastāva maiľu, starptautiskus panākumus (uzvara
Sopotas festivālā), koncertturnejas ārpus Latvijas, stila maiľu,
iekšējus konfliktus, izjukšanu un galu galā atkalapvienošanos
trim pēdējiem koncertiem. Katrs dalībnieks ir devis savu
unikālo pienesumu, veidojot ''Mēnesi'' par vienu no sava laika
nozīmīgākajām parādībām Latvija srokmūzikā.
ISBN 9789984887845.
Rokmūzika. Rokgrupas - Latvija - 20 gs. Rokgrupas Latvija - 21 gs.
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VALODNIECĪBA
811.112.2(07)

811.112.2(07)

Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie : A2/B1 / Kathleen
Born, Sophia Burghardt, Nora Kupfer, Cornelia Lehmann,
Andreas Müller, Nadja Wilsdorf. - 1. Auflage. - Berlin :
Cornelsen Verlag, c2011. - 88 S. : ill., tab. + 1 Audio CD. (Pluspunkte Beruf). - Der Band geht speziell auf die
Bedürfnisse von Beschäftigten im Gaststätten- und
Hotelgewerbe ein. Die Lernangebote trainieren zielgerichtet
mündliche wie schriftliche Kommunikation und vermitteln
notwendiges Fachvokabular.
ISBN 9783060203789. . - ISBN 3060203784.
Vācu valoda.
Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie [skaľu ieraksts] :
Hörtexte : A2/B1 / regie Imke Schmidt. - Berlin : Cornelsen
Verlag, c2011. - 1 skaľu disks. - (Pluspunkte Beruf). Nosaukums no diska.
Vācu valoda - Mācību līdzekļi.

811.112.2(07)
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811.112.2(07)

811.112.2(07)

811.112.2(07)

811.112.2(07)

Funk, Hermann. Studio [21] : Das Deutschbuch : Deutsch als
Fremdsprache : A2 / Hermann Funk, Christina Kuhn, Britaa
Winzer-Kiontke. - 1.Auflage. - Berlin : Cornelsen
Schulverlage, 2015. - 304 S. : il., tab. + 1 DVD. - (Studio 21).
- Das Grundstufen - Lehrwerk richtet sich an Erwachsene, die
im In- und Ausland Deutsch lernen. Es ist drei Gesamtbanden
bzw. in sechs Teilbanden erhaltlich un fuhrt zur Niveaustufe
B1 des Gemeinsamen europaischen Referenzrahmens.
ISBN 9783065205740.
Vācu valoda - Mācību līdzekļi.
Grunwald, Anita. Ja, gerne! : Deutsch im Tourismus : A1 :
Kurs- und Uebungsbuch : Deutsch als Fremdsprache / Anita
Grunwald. - 1.Auflage. - Berlin : Cornelsen Schulverlage,
c2014. - 240 S. : il., tab. + 1MP3-CD.
ISBN 9783060207329.
Vācu valoda - Mācību līdzekļi.
Ja, gerne! [skaľu ieraksts] : Deutsch im Tourismus : A1 /
Anita Grunwald. - Berlin : Cornelsen Schulverlage, c2014. - 1
skaľu disks.
ISBN 9783060207329.
Vācu valoda - Mācību līdzekļi.
Studio [21] [skaľu ieraksts] : Das Deutschbuch : A1 /
redaktion Dagmar Garve. - Berlin : Cornelsen, c2013. - 2
skaľu diski (MP3 und Audio). - Das Grunstufen-Lehrwerk
richtet sich an Erwachsene, die im In-und Ausland Deutsch
lernen. Es ist in drei Gesamtbaden bzw. in sechs Teilbanden
erhätlich un führt zur Niveaustufe B1 des Gemeinsamen
Europäischer Referenzrahmens. Studio [21] bietet ein
digitales Lehr-und Lernangebot, das einen flexiblen und
abwechslungsreichen Unterricht garantiert.
ISBN 9783065205245.
Vācu valoda - Mācību līdzekļi.
Studio [21] [skaľu ieraksts] : Medienpaket mit CDs und DVD
zum Deutschbuch : A2 / redaktion Maria Funk. - Berlin :
Cornelsen, 2015. - 4 skaľu diski + 1video disks. - Das
Grunstufen-Lehrwerk richtet sich an Erwachsene, die im Inund Ausland Deutsch lernen. Es ist in drei Gesamtbaden bzw.
in sechs Teilbanden erhätlich un führt zur Niveaustufe B1 des
Gemeinsamen Europäischer Referenzrahmens. Studio [21]
bietet ein digitales Lehr-und Lernangebot, das einen flexiblen
und abwechslungsreichen Unterricht garantiert. . - Das
Medienpaket enthält eine Video-DVD und vier Audio-CDs
mit allen Hörtexten zum Deutschbuch. Die Video-DVD bietet
zu jeder Station: Landeskunde-Clips mit vielen interessanten
Informationen über das Leben in D-A-CH. Episoden einer
unterhaltsamen "Soap". Im Mittelpunkt stehen vier junge
Menschen, die in Berlin studieren und arbeiten. Auf den
Audio-CDs finden Sie alle Hörtexte auch im mp3-Format für
das Lernen unterwegs.
ISBN 9783065205771.
Vācu valoda - Mācību līdzekļi.
Studio [21] [videoieraksts] : das e-book und alle Hoertexte zu
den Uebungen : A2 / Hermann Funk. - Berlin : Cornelsen,
c2014. - 1 DVD. - (Studio 21). - Windows XP SP3, Windows
Vista, Windows 7, Windows 8. Browser: Firefox und Internet

811.112.2(07)
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811.112.2(07)

Explorer in aktuallen Versionen. 10GB freier
Ferstplattenspeicher. 1 GB/ RAM. - Das E-book enthaelt die
Einheiten un Stationen des Deutschbuchs sowie alle
Uebungen des Uebungsteils auch als interaktive Variante.
ISBN 9783065205740.
Vācu valoda - Mācību līdzekļi.
Treffpunkt Beruf : Deutsch fur den Beruf A2 : Deutsch im
Alltag / Eva Harst, Susan Kaufmann, Margret Rodi, Lutz
Rohrmann. - Berlin : Langenscheidt, c2012. - 64 s. : ill., tab.
+1 Audio CD. - (Berliner Platz 2 NEU). - Berliner Platz NEU
ist ein Lehrwerk für Erwachsene und Jugendliche ab 16
Jahren. Es wurde speziell für Lernende ohne Vorkenntnisse
konzipiert und ermöglicht eine intensive Vorbereitung auf
den Alltag in den deutschsprachigen Ländern.
ISBN 9783468472381.
Vācu valoda.
Treffpunkt Beruf : Deutsch fur den Beruf B1 : Deutsch im
Alltag / Eva Harst, Susan Kaufmann, Margret Rodi, Lutz
Rohrmann. - Berlin : Langenscheidt, 2012. - 64 s. : ill., tab.
+1 Audio CD. - (Berliner Platz 3 NEU). - Berliner Platz NEU
ist ein Lehrwerk für Erwachsene und Jugendliche ab 16
Jahren. Es wurde speziell für Lernende ohne Vorkenntnisse
konzipiert und ermöglicht eine intensive Vorbereitung auf
den Alltag in den deutschsprachigen Ländern.
ISBN 9783468472589.
Vācu valoda.
Treffpunkt Beruf B1 [skaľu ieraksts] : CD zum Kursbuch /
Eva Harst. - München : Langenscheidt, c2012. - 1 skaľu
disks. - (Berliner Platz 3 NEU). - Nosaukums no CD.
Vācu valoda - Mācību līdzekļi.

LITERATŪRZINĀTNE
Čevere, Līga. Arhetipi un ţanriskās iezīmes šausmu stāstos /
82.0
Līga Čevere. - Rīga : Studentu Literatūra, 2014. - 196 lpp. :
diagr. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 100.-105. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. - Autore piedāvā savu skatījumu uz šausmu
literatūru, atklājot gan ţanra attīstības likumsakarības Latvijā
un pasaulē, gan analizējot teksta iekšējo struktūru, gan tā
iedarbīgumu uz recipientu. Vērtīgs ir grāmatas pielikums, kas
rosina uz līdzīgu pētījumu veikšanu un piedāvā arī Kaunatas
puses un interneta vides klejojošos šausmu literatūras
paraugus. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un
lietuviešu valodā. - Izdevējziľas precizētas ISBN aģentūrā. . Izdevumam par pamatu ľemts L. Čeveres maģistra darbs ar
tādu pašu nosaukumu.
Saturā: Šausmu literatūras izpratne latviešu un ārzemju
literatūras teorijā. Šausmu motīvs folklorā: tipoloģija un
ţanroloģija. Universālais un reģionālais šausmu stāstos.
Laiktelpa. Tēlu sistēma. Kompozīcija. Spilgtākie arhetipi
Kaunatas šausmu stāstos. Ēnas arhetips. Mātes arhetips.
Animas/Animus arhetipu projekcijas. Kaunatas spoku stāsti.
Kaunatas šausmu stāsti.
ISBN 9789934849800.
Šausmu stāsti, latviešu - Vēsture un kritika. Arhetipi
literatūrā.
Morisa Māterlinka ideju transfērs : bilingvāls zinātnisko
82.0

821.174.0

rakstu krājums = Transfert d'ideés de Maurice Maeterlinck :
recueil bilingue d'articles scientifiques / sastādītāja un ievada
autore Simona Sofija Valke ; recenzenti: Vytautas Bikulčius,
Raimonds Briedis, Māra Grudule, Lita Silova, Astra
Skrābane, Līga Ulberte ;mākslinieks Juris Jonelis. - Rīga :
Zinātne, 2014 (Jelgavas tipogrāfija).). - 174 lpp. : il. ; 19 cm. Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Zinātnisko rakstu
krājums piedāvā latviešu, lietuviešu un beļģu literatūras un
teātra pētnieku skatījumu uz beļģu simbolista Morisa
Māterlinka (1862-1949) daiļradi un tās recepciju nacionālajās
kultūrtelpās. - Teksts latviešu un franču valodā, anotācija
angļu valodā.
Saturā: Naissance d'un auteur mondial / Paul Aron.
Moriss Māterlinks un Aleksandrs Bloks / Fjodors Fjodorovs.
Maurice Maeterlinck et le drame L'Anneau et la Femme de
Vincas Mykolaitis-Putinas / Vytautas Bikulčius. Maurice
Maeterlinck dans la reception lettone / Simona Sofija Valke.
Moriss Māterlinks pie latviešu modernās literatūras šūpuļa /
Raimonds Briedis. Morisa Māterlinka daiļrades recepcijas
aspekti vācbaltiešu presē 20. gadsimta sākumā / Pauls Daija,
Aiga Šemeta. Edvards Vulfs et Maurice Maeterlinck : du
pastiche a la parodie / Astra Skrābane. Moriss Māterlinks
latviešu profesionālā teātra uzvedumos 20. gadsimtā / Jānis
Siliľš. "Zilā putna" dziesmas Jānim Muncim / Agra
Straupeniece-Brance. Multiplikācijas filmas "Zilais putns"
mākslinieciskās īpatnības / Ţans Badins.
ISBN 9789984879710.
Beļģu literatūra - Vēsture un kritika - 19 gs. Beļģu
literatūra (franču valoda) - Vēsture un kritika - 20 gs.
Latviešu literatūra - Vēsture un kritika - 20 gs.
Literatūrzinātne, salīdzināmā - Latviešu un beļģu.
Literatūrzinātne, salīdzināmā - Beļģu un latviešu.
Literatūrzinātne, salīdzināmā - Lietuviešu un beļģu.
Literatūrzinātne, salīdzināmā - Beļģu un lietuviešu.
Laipa : zinātnisks rakstu krājums par teātri, literatūru un
folkloru / sastādītājas: Janīna Kursīte, Silvija Radzobe ;
[Janīnas Kursītes ievads ; recenzenti: Marco Caratozzolo ...
[u.c.] ; redakcijas kolēģija: Svetlana Jevstratova ... [u.c.] ;
redaktore Sigita Kušnere ; vāka dizains Guntars Šmits]. - Rīga
: LU Akadēmiskais apgāds, 2014 (Rēzekne : Latgales druka).
- 235 lpp. : il. ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts
latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
Saturā: Sīzifa akmeni veļot / Janīna Kursīte. Mirušā un
jaundzimušā iniciācijas elementu iespējamās paralēles
latviešu folklorā / Rūta Jirgensone, Janīna Kursīte. Pirts
latviešu dziedināšanas tradīcijā / Ieva Ančevska, Janīna
Kursīte. Htoniskā telpa kosmogoniskajos mītos / Ingus
Barovskis, Janīna Kursīte. Mitoloģiskie tēli latviešu mākslā
20. gadsimta 20.-30. gados / Austra Celmiľa-Ķeirāne, Janīna
Kursīte. Tekstīlijas un to loma Čadaraiľu ģimenē un
Aleksandra Čaka prozā / Antra Medne, Māra Grudule.
Kompozicionālais kinematogrāfiskums Alberta Bela romānā
"Būris": novērojuma semantika / Jūlija Dibovska. Sieviešu
atmiľas kā robeţu transformācijas Gundegas Repšes romānā
"Sarkans" (1998) / Marija Semjonova. Latviešu dzeja iznāk
no miglas / Inga Ţolude. Jurija Jurovska reţija Rīgas
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Strādnieku teātrī / Ērika Zirne. Raiľa "Uguns un nakts"
Eduarda Smiļģa reţijā (1947): modernisma un sociālistiskā
reālisma konflikts - simbioze / Ieva Rodiľa. Viljama Šekspīra
traģēdija "Hamlets, dāľu princis" Oļģerta Krodera reţijā:
koncepcija un teksts / Vēsma Lēvalde. Recepcijas problēmas
klasisku operu postmodernā reţijā: Riharda Vāgnera opera
"Dievu mijkrēslis" Latvijas Nacionālajā operā Viestura
Kairiša interpretācijā / Lauma Mellēna -Bartkeviča. Skolotāja
un skolnieka (mācekļa) attiecību varianti Mihaila Bulgakova
romānā "Meistars un Margarita" / Lauma Mellēna-Bartkeviča.
Norautās galvas motīvs Mihaila Bulgakova romānā "Meistars
un Margarita" / Vēsma Lēvalde. Reliģisko tēlu traktējums
Mihaila Bulgakova romānā "Meistras un Margarita" / Ilona
Miezīte. Nelabais dzīvoklis jeb vienkārša Maskavas dzīvokļa
neticamie piedzīvojumi. Dzīvokļa tēma Mihaila Bulgakova
romānā "Meistars un Margarita" / Ieva Rodiľa. Laiks un telpa
Mihaila Bulgakova romānā "Meistars un Margarita" / Inese
Vičaka. Meistara Bezmiegs: Mihails Bulgakovs un Alberts
Bels / Jūlija Dibovska.
ISBN 9789984458656.
Latviešu literatūra - Vēsture un kritika. Folklora,
latviešu. Teātris - Latvija.
Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums / [krājuma
sastādītāji: Ieva Kalniľa, Viesturs Vecgrāvis (red.) ;
zinātniskā redkolēģija: Māra Grudule, Ojārs Lāms, Inga
Stepukoniene, Pāvels Štolls]. - Rīga : Jaunā Daugava, 2014. 174 lpp : il., tab. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju (rakstu beigās).
- Latviešu valodā, kopsavilkums rakstu beigās angļu valodā. 2014. g. krājuma izdevējs: Latvijas Universitātes
Akadēmiskais apgāds ; krājums veltīts Kurzemes literāta un
mācītāja Gotharda Frīdriha Stendera trīssimtgadei.
Saturā: Dievizpratne Velgas Kriles dzejā / Ingus
Baravskis. Reliģiskie motīvi Andras Manfeldes dzejā / Ingus
Barovskis. Jāľa Akuratera balāde "Mākslinieku Kristus" :
daţas piezīmes par reliģisko ekfrāzi / Ilze Brēmere. Šaubīties
un tomēr ticē: meklējot Dievu, sevi un Ziemassvētku noskaľu
Austrālijas vasarā / Inga Daukste-Silasproģe.
Kinematogrāfiskums un bībeliskie motīvi. Alberta Bela un/vai
Anša Epnera "Būris" / Jūlija Dibovska. G.F. Stenders un
Kurzemes latviešu dziesmu grāmata (1754) / Māra Grudule.
Mācītāju tēli Zeibotu Jēkaba romānā "Liktenis" / Kalniľa
Ieva. Bībeles motīvi un sievišķās ģenealoģijas meklējumi
Noras Ikstenas romānā "Jaunavas mācība" / Zita Kārkla.
Baznīca un ar to saistītie tēli I Saburovas romānā "Vecpilsētas
kuģi" / Nataļa Kononova. Cilvēks un reliģija totalitārisma
laikā (1945-1956) latviešu bērnu prozā / Ilze Kopmane.
Ebreju teksts un ebreju literatūra Latvijā pirms 18000. gada: I
/ Iveta Leitāne. Reliģiskie motīvi Rūdolfa Blaumaľa dzejā /
Ilona Miezīte. Reliģiskā pašapziľa 19. gadsimta latviešu dzejā
/ Aurēlija Mīkolaitīte. Vizmas Belševicas triloģija "Bille":
jaunās sievietības un padomju "reliģijas" cīľa / Marija
Semjonova. Apokalipse latviešu literatūrā / Bārbala Simsone.
Dievs un dievišķais Raiľa dramaturģijā / Zane Šiliľa.
Sirdsšķīstie ļaudis latviešu un čehu literatūrā / Pāvels Štolls.
ISBN 9789984459219.
Latviešu literatūra - Vēsture un kritika - Kongresi,

konferences utt. Latviešu literatūra - Ārvalstis - Tēmas, motīvi
- Kongresi, konferences utt. Reliģija literatūrā - Kongresi,
konferences utt.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
VĒSTURES ZINĀTNES
Vigups, Jānis, 1961-. Latvijas Valsts apbalvojumi, 1918930
1940 = Latvian National awards, 1918-1940 =
Государственные награды Латвии, 1918-1940 / Jānis
Vigups, Raimonds Pranks, Vladimirs Balašovs ; [dizainere
Olga Ţuravļova]. - Rīga : Balt Art Group, 2014 (Veiters
korporācija). - 299, [2] lpp. : il., faks., tab. ; 31 cm. Bibliogrāfija: 298. lpp. - Grāmata veltīta Latvijas Valsts
apbalvojumiem no 1918. līdz 1940. gadam. Tajā apkopoti
apbalvojumu projekti, apraksti, ordeľu un medaļu attēli ar to
atšķirībām, kā arī kavalieru dokumenti, fotogrāfijas un citi
materiāli. Īpaša vērtība veltīta Lāčplēša Kara ordenim,
pievienots pilns ordeľa kavalieru saraksts. Grāmata sniegs
labu iespēju iepazīties ar Latvijas Valsts apbalvojumu vēsturi.
Vairāki materiāli publicēti pirmo reizi. - Teksts paralēli
latviešu, angļu un krievu valodā. - "Trešajā grāmatā no cikla
par Latvijas valsts apbalvojumiem, militārajām un civilajām
krūšu nozīmēm laika posmā no 1918. gada līdz 1940. gadam
ir parādīti Latvijas Valsts ordeľi, medaļas un goda zīmes"--6.
lpp. . - Sējuma kārtas numurs norādīts uz grāmatas muguriľas.
3. grāmata.
ISBN 9789934142963.
Mākslas - Latvija - Apbalvojumi, godalgas utt. Medaļas Latvija - Vēsture. Ordeľi un goda zīmes - Latvija - Vēsture.
KRIEVIJAS VĒSTURE
Rislaki, Juka. Vorkuta! : Sacelšanās ieslodzīto nometnē /
94(470)
Juka Rislaki ; Baibas Lūsītes-Teikmanes vāka un maketa
dizains ; atb. redaktore Renāte Neimane ; zin. redaktors
Valters Ščerbinskis ; lit. redaktore Brigita Šoriľa ; no somu
valodas tulkojusi Gunta Pāvola. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. 365 lpp. : fotogr. - Avoti: 348.- 356. lpp. . - Interviju un
informāciju sniedzēji: 357. lpp. . - Personu rādītājs: 358.- 365.
lpp. - Grāmata stāsta par sacelšanos Vorkutas nometnē pēc
Staļina nāves 1953. gadā. Stāsta galvenais varonis ir soms
Eino Prike un liekot kopā gabaliľu pa gabaliľam viľa
dzīvesstāstu, autors atklāj arī baltiešu, ukraiľu un daudzu citu
ieslodzīto likteľus. Jukas Rislaki grāmatā starp daudzajiem
faktiem, oficiālajiem dokumentiem, liecībām, intervijām,
atmiľu stāstiem un nepublicētiem materiāliem izgaismojas
ieslodzīto profesoru, skolotāju, studentu, mākslinieku dzīves.
Attiecības starp ieslodzītajiem un pārvaldi, ieslodzītajiem un
brīvajiem, brīvajiem un pārvaldi…. - Oriģ. nos.: Vorkuta!
Vankileirin Kapina ja sen Suomalainen Johtohahmo.
ISBN 9789934150562.
Vēsture, jauno laiku. Koncentrācijas nometnes.
Padomju Savienība. Krievija - Vēsture. Vorkuta
(Krievija).
LATVIJAS VĒSTURE
94(474.3)”1918/1940 Liniņš, Vilis, 1928-. Kas cēla un kas grāva Latvijas valsti :
analītiski loģiskā vēsture / Vilis Liniľš, Ligita Leja. - [Slampe

: Slampes un Dţūkstes pagastu pārvalde], 2014. - 414, [1] lpp.
: il., kartes ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 411.-[415.] lpp. - Grāmatā
no nacionālpatriotiskām pozīcijām atspoguļota Latvijas valsts
tapšana, brīvības cīľas, valsts tālākā izveide un sagrāve.
Uzmanība pievērsta Latvijas vēstures problēmjautājumiem –
Sabiedroto un vāciešu lomai valsts tapšanā un brīvības cīľās;
Latvijas attiecību veidošanai ar Igauniju, Lietuvu, Poliju un
Krieviju; analizēta redzamāko Latvijas valstsvīru pozitīvā un
negatīvā loma. Grāmata pamatā aptver laikaposmu no 1914.
līdz 1940. gadam. Plašam lasītāju lokam, kas interesējas par
Latvijas vēsturi. - Izdevējziľas precizētas ISBN aģentūrā. . "Autoru izdevums"--Titlp.
ISBN 9789934140853.
Latvija - Ceļveţi. Latvija - Vēsture - 1914-1918. Latvija
- Vēsture - Pirmās brīvvalsts periods, 1918-1940.
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Aistars, Jānis, 1938-. Spogulis : romāns ; Nop. prec. nolūkā ;
Teātris ; Voldis : stāsti / Jānis Aistars. - [Rīga] : Jānis Aistars,
2014. (Drukātava). - 239 lpp. : il. ; 21 cm. - Romāns veidojas
Mičiganas pavalstī, galvenokārt uz Mičiganas Universitātes
fona. Galvenais motīvs, kurš ir caurausts visam romānam, ir
skarbi konflikti un asumi trīs paaudţu starpā. Tāpat grāmatā
ievietotie trīs stāsti visi norisinās Amerikā, latviešu ieceļotāju
vidē. - Izdevējziľas precizētas ISBN aģentūrā.
Saturā: Nop. prec. nolūkā. Teātris. Voldis.
ISBN 9789934140730.
Latviešu romāni. Latviešu proza.
Adlers-Olsens, Jusi. Lieta Nr.64 : [detektīvromāns] / Jusi
Adlers-Olsens ; no dāľu val. tulk. Dace Deniľa ; red. Anita
Poļakovska. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, SIA, 2015
(Jelgavas tipogrāfija). - 445, [2] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes
detektīvu klubs). - Oriģ.nos.: Journal 64.
ISBN 9789934048999.
Detektīvromāni, dāľu.
Bauere, Inguna. Ne zelts, bet putekļi : [romāns 2 daļās] /
Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore
Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2015 (Jelgavas
tiopgrāfija). - 340, [1] lpp. ; 23 cm. - Kopš 1831. gada astoľus
gadu desmitus Jaunpiebalgas draudzi pārvaldīja mācītāji
Kēlbranti: tēvs Kārlis Ludvigs un dēls Emīls. Enerģiski,
apdāvināti, stipras gribas un dedzīga temperamenta ļaudis, kas
turēja sevi par augsti dzimušiem (tā nebija tiesa), Dieva
aicinātiem luteriskās konfesijas un vācbaltiskās kultūras
pārstāvjiem un sargiem. Hernhūtes brāļu draudzei piederīgos
viľi necieta ne acīs, no krieviem un pareizticības vairījās kā
no mēra, bet pret latviešu tautiskajiem centieniem vērsās ar
visu spēku un saprašanu, šai lietā nepazīdami nekādas
ţēlastības un kristīgas iecietības. ,,Mācītājs un viľa dēls‖ ir ne
tikai Piebalgas novada 19. gs. vēstures atspoguļojums, bet arī
aizkustinošs stāsts par Kēlbrantu ģimenes dzīvi, kas balstīts
Emīla meitas Marijas atmiľu zīmējumos...
1.grām. Mācītājs un viľa dēls.
ISBN 9789934049194.
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Biogrāfiskā proza, latviešu. Luterāľu baznīca - Latvija Garīdzniecība - Daiļliteratūra - Jaunpiebalga (Jaunpiebalgas
novads). Brāļu draudze - Latvija - Jaunpiebalga
(Jaunpiebalgas novads). Garīdzniecība - Latvija Daiļliteratūra - Jaunpiebalga (Jaunpiebalgas novads).
Jaunpiebalgas novads (Latvija) - Vēsture - 19 gs Daiļliteratūra.
Berjlinda, Silla. Pilnmēness paisums : [triloģija] / Silla &
Rolfs Berjlindi ; no zviedru val. tulkojusi Ieva Pudure ; vāka
dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Marika Taube. - Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 427, [2]
lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Marseļa. Kādā dabas
parkā tiek atrasta nogalināta, gabalos sadalīta sieviete. Agrāk
viľa strādājusi cirkā par mērķa meiteni dunču metējam. Viľas
nāve satricina bijušā policista Toma Stiltona tuvu draugu.
Kopā viľi dodas uz Franciju, lai mēģinātu noskaidrot brutālās
slepkavības iemeslu un atrast slepkavu. Stokholma. Muitas
pārvaldes ierēdnis tiek atrasts miris savās mājās, šķietami
pakāries. Tomēr polcija drīz atklāj , ka notikusi slepkavība, un
sasaista to ar narkotiku kravas zādzību no muitas noliktavas.
Olīvija Renninga nejauši nokļūst nozieguma vietā un nespēj
atturēties no mēģinājuma noskaidrot patiesību. Cenšoties
atklāt nozieguma motīvu, viľa nonāk aprindās, kas pelna
iespaidīgas naudas summas, apkrāpjot Zviedrijas sociālās
aprūpes sistēmu. Kad Toms un Olīvija saprot, ka abas
slepkavības ir savstarpēji saistītas, viľi sāk sadarboties, lai tās
atrisinātu. - Oriģ. nos.: Den tredje rosten.
2.grām. Trešā balss.
ISBN 9789934048555.
Detektīvromāni, zviedru.
Bērziņš, Māris, 1962-. Svina garša : romāns / Māris Bērziľš
; redaktore Gundega Blumberga ; vāka dizains: Jānis Esītis ;
pēcvārdu sarakstīja Ilze Jansone. - Rīga : Dienas Grāmata,
©2015. - 341, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ;
6). - M. Bērziľa romānā nepilni trīs gadi (1939-1941)
Torľakalna mālderzeļļa Matīsa Birkena dzīvi apmet kājām
gaisā. Puisi, kurš lielā mērā mīt grāmatu pasaulē, priecīgs
remontē dzīvokļus, meklē īsto meiču, kuru mīlēt uz mūţu,
apkārtējo notikumu centrifūga ierauj pašā virpuļa serdē, liekot
uz sevi paskatīties pilnīgi citām acīm. Romānā stāstīts, ka par
varoľiem nepiedzimst, bet gadās, ka par tādiem kļūst
visikdienišķākie ļaudis. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds
paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789984887814.
Vēsturiskā proza, latviešu.
Latvija - Vēsture - 20 gs - Daiļliteratūra. Latvija Etniskās attiecības - Vēsture - 20 gs - Daiļliteratūra.
Dombrovska, Lidija, 1925-. Ēdenes dārza kafejnīca :
[dzīves un iztēles tēlojums uz Austrālijas fona] / autore,
māksliniece Lidija Dombrovska ; redaktore Dagnija Dreika. Rīga : Sol Vita, [2014]. - 244, [4]. lpp.
ISBN 9789984894485.
Latviešu proza.
Granausks, Romualds. Migla virs ielejām : romāns /
Romualds Granausks ; tulk. Daina Avotiľa ; red. Eva Mārtuţa
; Aleksandra Stankeviča ilustrācijas. - Rīga : AS Lauku Avīze,
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2015. - 237, [1] lpp. : il. - Lietuvas literatūras klasiķa romāns
stāsts par nelielā, miglainas ielejas malā esošas skolas un tās
audzēkľa dzīvi. Astoľpadsmitgadīgs puisis vēlas palīdzēt
stārķiem iekārtot ligzdas vietu, rāpjas pa trepēm, taču
nelaimīgi krīt. Nelaimes gadījums atsaucas gan uz skaisto
bērnības laika draudzību, gan profesijas izvēli, gan vecākiem
un darba kolēģiem. - Oriģ. nos.: Rūkas virš sleniu. - "Zelta
laikmeta romāns Lietuvas literatūrā" - - Uz pirmā vāka.
ISBN 9789934150579.
Lietuviešu romāni.
Ieviņš, Kārlis, 1888-1977. Vīrs un laime ; Indīgais apinis :
romāni / Kārlis Ieviľš ; redaktore Dagnija Dreika ; Lilijas
Rimicānes dizains. - Jūrmala : Apgāds Daugava SIA, 2015
("Latgales druka"). - 151, [1]. lpp. : il. - Kārļa Ieviľa darbi ir
par cilvēku attiecībām, to sareţģījumiem, dabas un mīlestības
skaistumu. Rakstnieku īpašii interesē sieviešu un vīriešu
raksturi, to saderība vai neatbilstība, dziļākā būtība, tādas
nianses kā pašaizliedzība, koķetērija, savtība, aprēķins, tīri vai
netīri nolūki. Tāpēc šie romāni šķiet ļoti mūsdienīgi, jo tēmas
ir nezūdīgas.
ISBN 9789984410883.
Latviešu romāni.
Jansone, Ilze, 1982-. Vienīgais : romāns / Ilze Jansone ; red.
Gundega Blumberga, māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas
Grāmata, 2015. - 190, [1] lpp. - Romāns ir rakstnieces Ilzes
Jansones (1982) ceturtā grāmata. Romāna vēstījumā kā
centrālā tēma izvirzīta mūsu steidzīgajā un viszinīgajā
laikmetā aktuāla problēma – mīlestības neesamība, vēsta
izdevniecības pārstāvji. "Mīlestības neesamība, aklie
mēģinājumi to aizstāt ar visa veida un rakstura ―attiecībām‖,
virspusību, neiedziļināšanos, vienaldzību un pārvarīgie sapľi
kādam vai vismaz kaut kam ―piederēt‖ – Dievam, mākslai,
zināšanu krāšanai vai gluţi vienkāršai, parastai ikdienai, kurā
jākurina krāsnis un jāceļ vistas uz laktas. Arnis, Madara, Dina
un Linards, sapinušies savās attiecībās, alkās pēc
dziedināšanas un īstas piederēšanas maldās katrs pa saviem
ceļiem, pieķeroties visdaţādākajiem dievišķā aizstājējiem.
ISBN 9789984887838.
Latviešu romāni.
Judina, Dace. Siers otrajai pelītei : detektīvromāns / Dace
Judina ; redaktore Gundega Sēja ; Arľa Kilbloka vāka dizains
un foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). 319, [1] lpp. : ģen. tab., il. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete
; [5.grām.]). - Jautrs humors, interesanti personāţi, kārtīga
intriga - visu paaudţu lasītājiem!.
ISBN 9789934049682.
Detektīvromāni, latviešu.
Kellija, Ketija. Medus karaliene : romāns / Ketija Kellija ;
no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliľa ; vāka dizains Artūrs
Zariľš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2015
(Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 474, [1] lpp. ; 21 cm. - Visu
dzīvi pavadījis ar apziľu, ka ir vienīgais bērns, Toms ir
satraucies par jaunumiem no zemeslodes otras puses. Kad
Austrālijā uzaugusī Lilija beidzot atgrieţas mājās, Īrijā, viľa
uzreiz nokļūst rosīgas un draudzīgas iedzīvotāju kopienas
pašā sirdī. Taču tas, ko viľa uzskatījusi par nobeigumu,
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patiesībā ir tikai sākums... - Oriģ. nos.: The Honey queen.
ISBN 9789984357775.
Īru romāni.
Kings, Stīvens. 22.11.1963 : [nogalināts prezidents Kenedijs!
Kas notiks ar Ameriku un pasauli?] / Stīvens Kings ; no angļu
valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča ; [red. Daina Grūbe]. Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 797 lpp. :
il. ; 23 cm. - Šajā daudzslāľainajā meistardarbā pasaules
spriedzes literatūras karalis Stīvens Kings aizved lasītāju
neticamā ceļojumā uz pagātni ar iespēju to mainīt. Dţeiks
Epings, trīsdesmit piecus gadus vecs angļu valodas skolotājs,
izlasījis kāda skolnieka neparasto domrakstu un uzzinājis
vietējā krodziľa saimnieka Ala noslēpumu, nonāk 1958. gada
pasaulē, lai izpildītu sava mirstošā drauga Ala doto
uzdevumu: atrast Lī Hārviju Osvaldu un novērst prezidenta
Dţona Kenedija slepkavību. Tā sākas Dţeika Epinga jaunā
dzīve kā Dţordţam Ambersonam – dzīve, kurā netrūkst ne
spriedzes pilnu notikumu, ne mistisku sakritību, ne liktenīgas
mīlestības un īstu šausmu. Un vēsture vairs nav vēsture...
Nekad vēl ceļojums laikā nav bijis tik ticams. Un tik
šausminošs. - Oriģ. nos.: 11/22/63.
ISBN 9789934047190.
Ceļojumi laikā - Daiļliteratūra. Amerikāľu romāni.
Vēsturiskā proza, amerikāľu.
Kīza, Meriana. Šarmantā vīrietī iemīlēties nedrīkst : romāns
/ Meriana Kīza ; no angļu valodas tulkojusi redaktore Ingūna
Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariľš. - Rīga : Kontinents, 2014
(Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 637, [1] lpp. ; 21 cm. Četras ļoti atšķirīgas sievietes. Viens ārkārtīgi šarmants
vīrietis. Un tumšs noslēpums, kas saista viľus visus...Kura
gan zina, kāds patiesībā ir Padijs de Korsijs? Visām četrām
dāmām ziľa par harismātiskā politiķa precībām ir negaidīts
pārsteigums. Lolai Deilijai ir pamatoti iemesli interesēties, kas
ir Padija topošā sieva, jo viľa vairāk nekā gadu ir bijusi Padija
draudzene un pavisam noteikti nav tā, kuru viľš precēs...Kas
ir šī sieviete - laimīgā līgava, nākamā de Korsija kundze?. Oriģ. nos.: This Charming Man.
ISBN 9789984357515.
Angļu romāni.
Košeļeva, Sabīne, 1989-. Rīga-Maskava : 21. gadsimta
mīlasstāsts / Sabīne Košeļeva ; Natālijas Kugajevskas vāka
dizains ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2015 (A/S "Poligrāfists"). - 109, [1] lpp. ; 21 cm. - Grāmata ir
skaudrs, taču liriski maigs un drosmīgi atklāts vēstījums par
pieaugšanu, par savas vietas meklēšanu haotiskajā mūsdienu
pasaulē, un pāri visam – stāsts par skaistu un diemţēl
neiespējamu mīlestību, kam romantiķi labprāt piedēvētu
apzīmējumu ―īsta‖. Tas ir stāsts par īstu, lielu mīlestību pāri
robeţām, pāri aizspriedumiem, pāri nacionāliem konfliktiem.
Stāsts par mazu meiteni lielā pasaulē, kur dzīve gan gauţi
nodara pāri, gan dāsni atalgo.
ISBN 9789934049712.
Latviešu romāni.
Krastiņš, Valdis, 1927-. Gadu desmiti lāča ēnā : atmiľu
stāsts par okupāciju pusgadsimtu Latvijā / Valdis Krastiľš ;
[redaktore Aija Lāce ; Zigmunda Lapsas dizains]. - Rīga :
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Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 133, [2] lpp. ; 19 cm.
- Autors skaidro: "Mana gaita Padomju Savienībā droši vien
bijusi citāda nekā vienam otram. Okupācijas slogs uzvēlās
plecos agrīnos pusaudţa gados, kad biju jau liels diezgan, lai
man būtu skaidrs priekšstats par notiekošo. Tādēļ nekad
neesmu pieľēmis un samierinājies ar notikušo. Okupācijas
reţīmu esmu nīdis visus garos gadus, arī tad, kad šķita, ka šajā
reţīmā paies viss mans mūţs. Tas neizbēgami radīja īpašu,
tikai totalitārismam raksturīgu duālismu, kurā bija spiesti
dzīvot ļoti daudzi domājoši cilvēki: toreizējo iespēju robeţās
darboties, realizēt sevi un savas ieceres, nīst, draudzēties,
mīlēt, vienmēr apzinoties, ka visu laiku esi lāča ēnā. Un lācis
jebkuru mīļu brīdi var izstiept savu ķetnu pēc tevis un — "ēd
vienu aitiľu brokastā", kā teicis Blaumanis, jo varas patvaļa
bija viens no iekārtas galvenajiem balstiem. Man aktīvi
negatīvās attieksmes dēļ šī sajūta varbūt bijusi asāka nekā
citiem. Nenovēlu to nevienam, bet izstāstīt par to var, un
domāju, ka vajag.
ISBN 9789934120466.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Kvika, Amanda. Zilās Medūzas noslēpums : [romāns] /
Amanda Kvika ; no angļu valodas tulkojusi Anda Smilga ;
vāka dizains Dairis Hofmanis ; redaktore Ingūna Jundze. Rīga : Kontinents, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 392 lpp. Romāna darbība notiek 19.gs. Londonā. Tas ir laiks, kad
dţentlmeľi gādā par to, lai zemeslode un finanšu pasaule
grieţas vienmērīgi, savukārt lēdijas - par visu pārējo: emociju
kataklizmas, sirds zemestrīces un centieni pārvaldīt pašām
savu dzīvi rada burvīgu augsni dēku pilniem notikumiem. Oriģ. nos.: Don't Look Back.
ISBN 9789984357720.
Amerikāľu romāni.
Larka, Sāra. Kauri koka ēnā : [romāns] / Sāra Larka ; no
vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiľa ; [vāka dizainu
adaptējusi Ilze Isaka]. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015
(A/s "Poligrāfists"). - 623, [1] lpp. - Triloģijas otrā daļa
iepazīstina ar Bērtonu un Drariju jauno paaudzi. Maikla,
Ketlīnas un Lizijas bērni ir izauguši un dzīvo savu dzīvi. Par
katru ģimeni autore stāsta atsevišķi, taču grāmatas beigās visu
likteľi savijas kopā. Romānā ienāk arī jauni varoľi – Peizliju
ģimene no Anglijas, kas Jaunzēlandē cer uz mierīgāku un
labāku dzīvi, taču vai visiem sapľiem būs lemts piepildīties?.
- Oriģ. nos.: Im Schaten des Kauribaums. - "Jaunzēlandes
triloģijas otrā grāmata" -- uz grāmatas vāka atloka.
ISBN 9789934050749.
Vācu romāni.
Jaunzēlande.
Lehtolainena, Lēna. Viľas ienaidnieks : romāns / Lēna
Lehtolainena ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ;
redaktore Kristīne Kupce ; Arľa Kilbloka vāka dizains. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2015 (A/S "Poligrāfists"). - 239, [1] lpp. (Zvaigznes detektīvu klubs). (Marija Kallio). - Pametusi darbu
Helsinku policijas Vardarbīgo noziegumu izmeklēšanas
nodaļā, lai sāktu veidot karjeru perspektīvā juridiskajā birojā,
Marija Kallio gatavojas uzsākt jaunu dzīvi. Tomēr ir grūti
pārvarēt vecos ieradumus, jo īpaši brīdī, kad tiek atrasts
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jaunas sievietes līķis, bet aizdomās par šo slepkavību
apcietināts vīrietis no Marijas paziľu loka... - Oriģ. nos.:
Harmin Paikka.
ISBN 9789934048296.
Detektīvromāni, somu. Somu romāni.
Martins Santoss, Luiss. Klusuma laiks / Luiss Martins
Santoss ; no spāľu valodas tulkojis Edvīns Raups ; [literārā
konsultante Ilze Jansone ; mākslinieks Tomass Folks]. - Rīga :
Jāľa Rozes apgāds, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 269, [1] lpp.
; 22 cm. - Basku rakstnieka, politiķa un ārsta Luisa Martina
Santosa (1924–1964) izcilais romāns ―Klusuma laiks‖ ir atzīts
par vienu no labākajiem divdesmitā gadsimta spāľu
romāniem. Pirmoreiz, pamatīgi cenzēts, tas iznāca 1962. gadā
un pilnā, necenzētā versija tika publicēta tikai 1980. gadā.
Romāna darbības simboliskā telpa ir Madride, un darbības
attīstība noved pie tā, ka daudzi pilsētas apraksti visciešākajā
veidā savijas ar valsts vēsturi un ar galvenā varoľa Pedro
likteni. Romāna sareţģītā struktūra un stila eksperimenti ļauj
rakstniekam parādīt noteiktā sabiedrībā dzīvojoša indivīda
iekšējos psiholoģiskos procesus, un lasītājs vienlaicīgi var
vērot un analizēt atsevišķa cilvēka (Pedro), lielpilsētas
(Madrides) un valsts (Spānijas) iekšējā sabrukuma cēloľus. Oriģ. nos.: Tiempo de Silencio.
ISBN 9789984235066.
Spāľu romāni.
Mersjē, Paskāls. Lea : [romāns] / Paskāls Mersjē ; no vācu
val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 222 lpp. - Ceļmalas kafejnīcā Provansā nejauši
iepazīstas pusmūţa kungi Adrians Hercogs un Marteins van
Flīts. Kopīgais mājupceļš uz Berni svešiniekus satuvina, un
van Flīts atklāj ceļabiedram kādu traģisku, noslēpumainu un
poētiski skaistu stāstu. - Oriģ. nos.: Lea.
ISBN 9789934050114.
Šveiciešu romāni (vācu valoda).
Moja, Dţodţo. Pēdējā vēstule no mīļotā : romāns / Dţodţo
Moja ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore
Elīna Vanaga. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 478, [1]. lpp. ; 23 cm. - Vēstule, ko ţurnāliste
Elija atrod izdevniecības arhīvā, ir rakstīta pirms vairākiem
gadu desmitiem - laikā, kad krietni vīri pelnīja naudu, sievas
rīkoja smalkas viesības un laulības šķiršana bija tabu. Taču
mīlestība likumus nepazīst... - Oriģ. nos.: The Last Letter
From Your Lover.
ISBN 9789934048807.
Angļu romāni.
Mopasāns, Gijs de. Isonas kundzes roţu princis : romāns /
Gijs de Mopasāns ; tulk. Dagnija Dreika ; māksl. Lilija
Rimicāne. - Rīga : Daugava, 2015. - 195, [1] lpp. - (XIX
gadsimta klasiķi). - Gija de Mopasāna proza nav pesimistiska,
bet reālistiska, dzīves notikumus un starpgadījumus uztverot
ar humoru. šajos darbos Mopasāns ir ironisks, nekas nepaiet
garām viľa skatienam, vērojot norises sabiedrībā, cilvēku
muļķību, daţādus pārpratumus, kaislības. - Oriģ. nos.: Le
Rosier de Madame Husson.
ISBN 9789984410906.
Franču romāni. Franču proza.
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Pankola, Katrīna. Vēl viena deja : romāns / Katrīna Pankola
; [tulk. Ingūna Jundze; Artūra Zariľa vāka dizains]. - Rīga :
Kontinets, 2015. - 391, [7] lpp. - Romāns ir autores agrīnās
daiļrades lieliskākais paraugs. Grāmatas noskaľa ievelk
niansētos sirds piedzīvojumos, eksistenciālās pārdomās un
sentimenta pilnā apcerē. Vai tie cilvēki, kas mums ir līdzās ik
dienu, ir tie, par kuriem zinām visu? Reiz kādā meiteľu
vakarā Klāra paziľo draudzenēm satricinošu jaunumu. Tam
līdzi vijas virkne noslēpumu, kuros draudzenes cita citai
nemūţam neatzītos... Cik daudz patiesībā mēs zinām par
saviem tuvākajiem?. - Oriģ. nos.: Encore Und Danse.
ISBN 9789984357768.
Franču romāni.
Pārka, Linda Sjū. Ilgais ceļš līdz ūdenim : stāsta pamatā ir
patiesi notikumi / Linda Sjū Pārka ; no angļu valodas tulkojusi
Vija Stabulniece ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ;
Natālijas Kugajevskas mākslinieciskais noformējums ; Toma
Kalniľa vāka zīmējums. - [Rīga] : J.L.V., 2015. - 134, [2] lpp.
: karte ; 20 cm. - Divi jauni cilvēki...divi dzīvesstāsti. Viena
valsts : Sudāna. Šis aizraujošais stāsts ir savīts no diviem
pavedieniem - viens sākas 2008. gadā, otrs 1985. gadā -, un
tas ietver vienotu cerīgu vēsti: pat kara nomocītā valstī
apľēmīgi iedzīvotāji var īstenot sapni, ko sen cerējuši
piepildīt. - Oriģ. nos.: A Long Walk To Water.
ISBN 9789934117183.
Amerikāľu romāni. Izdzīvošana - Sudāna - Daiļliteratūra.
Ūdensapgāde - Sudāna - Daiļliteratūra. Bēgļi - Latvija Daiļliteratūra.
Sudāna - Vēsture - Pilsoľu karš, 1983-2005 Daiļliteratūra.
Puriņa, Inga. Sirds valoda : [romāns] / Inga Puriľa ; vāka
mākslinieciskais noformējums Nataļja Kugajevska ;
ilustrācijas Jānis Urtāns ; redaktore Eva Mārtuţa. - Rīga :
Lauku Avīze, c2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 188 lpp. :
il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 2 (188). - ''Tieši viľi - mazie
radījumi, kuru krūtīs pukst tikpat ievainojama un siltuma
alkstoša sirds kā visas radības kronim - cilvēkam, iedvesmoja
mani radīt šo stāstu par mazo suľuku Tobiju. Dzīves neţēlots
likteľa pabērns , bet plašu sirdi, kurā vieta atrodas gan
nesavtīgai mīlestībai, gan cerībām, gan drosmei - tāds ir mana
stāsta galvenais varonis.''.
ISBN 9789934150555.
Latviešu romāni.
Renda, Aina. Himna / Aina Renda ; [redaktore Antonija
Skopa-Šlāpina ; vāku noformējums Gatis Vectirāns ; Ilmārs
Šlāpins, tulkojums latviešu valodā]. - [Rīga] : Ascendum,
[2014] (Dardedze Hologrāfija). - 128 lpp. ; 16 cm. - (Satori
bibliotēka). - Grāmatas galvenais varonis dzimis tehnoloģiski
un sociāli atpalikušā sabiedrībā, kurā ir aizmirsta liela daļa
civilizācijas sasniegumu, no valodas pazudis vārds "es", un
jebkas, kas izceļ vienu cilvēku starp citiem, ir aizliegts. Ir
aizliegts izvēlēties, ir aizliegts domāt, un ir aizliegts mīlēt, ja
tāds nav bijis Padomes lēmums. Tomēr 21 gadu vecais
Vienlīdzība 7-2521 ir citādāks un, par spīti bailēm un neziľai,
pārkāpj visus aizliegumus. Kas notiks ar šo dumpinieku?. Oriģ. nos.: Anthem.
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ISBN 9789934843563.
Noveles, amerikāľu. Individualitāte - Daiļliteratūra.
Personība - Daiļliteratūra. Pašuztvere - Daiļliteratūra.
Sabaļauskaite, Kristina. Silva Rerum III : [romāns] /
Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace
Meiere ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 399, [1] lpp. - ''Silva
Rerum III'' turpina Norvaišu dzimtas sāgu - lasītājs tiek
aizvests uz XVIII gs. vidu, kad Lietuvas Diţkunigaitiju, kas
tolaik pieredzēja vienu no pārticīgākajiem laikposmiem,
apdraudēja nevis epidēmijas vai kari, bet kaut kas daudz
bīstamāks: intrigas, korupcija un iekšējs sairums. Šis ir stāsts
par dekadentisku laika posmu, ko nereti mēdz dēvēt par
''tumsu pirms apgaismības'', bet romāna vēsturisko personāţu
likteľi pārspēj pat visdzīvākās fantāzijas iztēloto. - Oriģ. nos.:
Silva Rerum III.
ISBN 9789934050121.
Lietuviešu romāni.
Sanda, Ţorţa. Metella : īsromāni / Ţorţa Sanda ; no franču
valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes
mākslinieciskā izveide. - Jūrmala : Apgāds Daugava SIA,
[2015] (Rēzekne : Latgales druka). - 203, [1] lpp. - (XIX
gadsimta klasiķi). - Ţorţa Sanda – Aurora Lūsija DipēnaDidevāna (1804-1876) būtu varējusi kļūt par Kurzemes
hercogieni, ja krievu galma intriganti atbalstītu nevis Bīronu,
bet otru kandidātu – Saksijas Moricu, kurš bija viľas sencis.
Mēs varam tikai minēt, kā būtu, ja būtu, bet liktenis gribēja,
lai viľa top par pasaulslavenu franču rakstnieci. Autores
biogrāfija diezgan lielā mērā atspoguļojas viľas romānos. Arī
darbā "Metella", kurā iezīmējas tādas kā viľas pašas, Šopēna
un meitas Solanţas aprises. Viľa dzīvoja romantisma
laikmetā, tas apjaušams arī pārējā šajā grāmatā iekļautajā
prozā. - Oriģ. nos.: Metella.
Saturs: Metella. Zaļās dāmas. Kora.
ISBN 9789984410890.
Franču romāni. Franču proza.
Simsone, Anita, 1982-. Tu neesi Unikāls, bet nozīmē man
visu pasauli! = You are not Unique, but you mean the world
to me! : romāns : latviešu - angļu valodā / Anita Simsone. [Rīga : Unique Idea, 2014]. - 42 lpp. + CD. - Grāmata romāns + disks ar audiogrāmatu angļu valodā. Romāns tapis,
lai jūsu angļu valodas apguve būtu vienkārša un sagādātu
prieku. Šajā grāmatā katrs angļu valodas teikums satur tiešo
tulkojumu latviešu valodā (blakus lapaspusē). Šis romāns ne
tikai papildinās jūsu vārdu krājumu un palīdzēs izprast
gramatiku, bet arī sniegs iespēju sadzirdēt katra vārda un
teikuma izrunu. Grāmata ir romantiski-psiholoģisks stāsts par
pāri, kurš pēc desmit gadu kopdzīves piedzīvo šķiršanos.
Galvenā varone Reičela saprot, ka visu šo laiku viľa ir
meklējusi un vēlējusies pavisam citu cilvēku, tāpēc beidzot
viľa saľemas un pamet savu līgavaini. Reičela atklāj, ka visu
savu dzīvi viľa ir nodzīvojusi rāmjos, taču vienmēr bija
ilgojusies pēc brīvības. Viľa piedzīvo daţādas mīlas dēkas,
sāpes, vilšanos, kā arī iepazīst daţāda rakstura cilvēkus, kuri
liek viľai attīstīties kā personībai un palīdz izprast dzīves
patiesās vērtības. - Paral. latv., angļu val.
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ISBN 9789934850301.
Latviešu romāni. Angļu valoda.
Streida, Šerila. Meţone : stāsts / Šerila Streida ; no angļu
valodas tulkojusi Sintija Zariľa ; Ilzes Isakas vāka adaptācija ;
redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 383,
[1]. lpp. - Zaudējusi māti un izšķīrusies no vīra, Šerila Streida
jūtas tā, it kā viľai būtu izsists pamats zem kājām. Jaunā
sieviete pieľem impulsīvāko lēmumu savā dzīvē: bez
jebkādas pieredzes vai iepriekšējas gatavošanās noiet vairāk
nekā pusotru tūkstoti kilometru pa Klusā okeāna piekrastes
kalnu taku. Vai ceļš viľai palīdzēs atkal atrast sevi?. - Oriģ.
nos.: Wild. - New York Times Bestsellers Nr.1.
ISBN 9789934043475.
Stāsti, amerikāľu. Autobiogrāfiskā proza, amerikāľu.
Šepetis, Rūta. Papīra sapľi : romāns / Rūta Šepetis ; no angļu
valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktore Ilona Ancāne.
- [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 326, [1] lpp. ;
20 cm. - Ir 1950. gads. Ľūorleānas franču kvartāls glabā
daudzus noslēpumus. Kādā istabiľā virs grāmatveikala mīt
Dţosija Morēna, kura būtu parasta jauna meitene, ja vien ...
viľa nebūtu vietējā bordeļa prostitūtas meita. Tāpēc viľas
dzīve nav nedz parasta, nedz vienkārša. Dţosija vēlas kaut ko
vairāk, nekā spēj sniegt šī pilsēta, un lolo sapľus par šķietami
pašsaprotamām lietām - izglītību, draudzību un mīlestību.
Pilsētā tiek nogalināts kāds vīrietis. Un Dţosijai jāpieľem
lēmumi, kas ietekmēs viľas likteni. - Oriģ. nos.: Out of the
Easy.
ISBN 9789934048791.
Amerikāľu romāni.
Škvoreckis, Josefs. Cilvēka dvēseles inţeniera stāsts : senu
tematu enterteinments par dzīvi, sievietēm, likteni, sapľošanu,
strādnieku šķiru, ziľotājiem, mīlestību un nāvi : romāns /
Josefs Škvoreckis ; no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiľš ;
redaktore Aija Lāce ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga :
Mansards, 2014 (SIA Jelgavas tipogrāfija). - 894, [2]. lpp. Daudzslāľains un siţetiski blīvs komiskas ievirzes romāns,
kas izseko Kanādā dzīvojoša čehu emigranta Danija
Smirţicka dzīvesstāstam, piedzīvojumiem un daţādām
cilvēciskajām saskarsmēm. - Oriģ. nos.: Pribeh inţenyra
lidskych duši.
ISBN 9789934120862.
Čehu romāni. Čehi - Kanāda - Daiļliteratūra.
Tabūna, Daina, 1985-. Pirmā reize : stāsti / Daina Tabūna ;
redaktors Kārlis Vērdiľš ; māksliniece Zane Ernštreite. - Rīga
: Mansards, 2014. - 151, [1]. lpp. - Dainas Tabūnas stāstu
varones cīnās godam, taču dzīvei padomā vienmēr ir kāds
jauns pārsteigums, un pēkšľi nekas vairs nav kā agrāk.
Saturā: Darījumi ar Dievu. Slepenā kaste. Tur, ārā.
Meiteľu sarunas. Tekstu meitene. Liesa, mans mīļākais
orgāns. Aukstā zeme.
ISBN 9789934120848.
Stāsti, latviešu.
Vaita, Kārena. Kad pudeļkokā dzied vējš / Kārena Vaita ;
[no angļu valodas tulkojusi Sintija Rimšele ; vāka dizains
Artūrs Zariľš ; redaktore Ingūna Jundze]. - Rīga : Kontinents,
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2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 439, [2] lpp. ; 21 cm. - Mīlestību
uz grāmatām Emija Hamiltone izjutusi, kopš sevi atceras. Kad
viľas rokās nonāk kaste ar senām grāmatām, Emija kaislīgi
nododas izpētes priekam. Starp nodzeltējušajām lapām viľa
atklāj aizraujošu, vēstulēs uzrakstītu slepenas mīlas stāstu.
Jaunā vīrieša balss atdzīvina Emijas sirdī dziļi snaudošas
jūtas, un viľa dodas ceļojumā uz vietu, kur rakstītas vēstules.
Tas pilnībā izmaina viľas dzīvi. - Oriģ. nos.: On Folly Beach.
ISBN 9789984357812.
Amerikāľu romāni.
Vesthofs, Denī. Esi sveicināta, Sagāna : rakstnieces dzīve
dēla acīm / Denī Vesthofs ; [no franču valodas tulkojusi Astra
Skrābane ; Aijas Andţānes vāka grafiskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Santa Jirgensone]. - Rīga : Jumava, 2015. 230, [1] lpp. ; 20 cm. - ―Esiet sveicinātas, skumjas‖,
―Pasmaidot‖, ―Akordi‖ — tā ir tikai daļa no darbiem, ko
sarakstījusi slavenā franču rakstniece Fransuāza Sagāna. Arī
viľas pašas dzīvē nav trūcis ne skumju, ne prieka, ne pārējo
emociju akordu — tas viss daudzus ir vilinājis atspoguļot
rakstnieces dzīvesstāstu. Reizēm šīs ―patiesības‖ ir bijušas
visai pretrunīgas un pat neticamas. Tieši tādēļ ir laiks
rakstnieces dēla uznācienam. Cilvēks, kurš daļu savas
līdzšinējās dzīves pavadījis līdzās Sagānai, nolīdzina uzpūstās
nepatiesības, atsedz pārspīlēto stāstu aizkulises un atklāj
patiesību par šo brīnumaino sievieti. - Oriģ. nos.: Sagan et
Fils.
ISBN 9789934116667.
Rakstnieki, franču - 20 gs - Biogrāfijas. Biogrāfiskā
proza, franču. Mātes un dēli - Daiļliteratūra.
Viks. Santamonika, Arhangeļskas apg. : [romāns] / Viks ;
atb. redaktore Santa Jirgensone ; tehn. redaktore Irēna Soide ;
Ievas Nagliľas vāka mākslinieciskais noformējums ; pēcv.
Uldis Bērziľš, Valdis Garoza, Ivars Kalvišķis, Jānis Ķuzulis,
Voldemārs Šoriľš, Raitis Tumaševskis, Arvīds Ulme, Jānis
Vaivods, Valdis Villerušs, Juris Visockis. - Rīga : Jumava,
[2015]. - 374, [1] lpp., iel. 8 lp. : il., fotogr. - Darbā autors
stāsta par savām gaitām padomju armijā. Autors dienējis aiz
polārā loka, kur bijis ļoti skarbs klimats. Un ne tikai - tāda
bijusi arī disciplīna un nereti arī savstarpējās attiecības. To
visu sev raksturīgajā valodā, vietumis izmantojot arī ironiju
un sarkasmu,Viks apraksta darbā "Santamonika, Arhangeļskas
apg.".
ISBN 9789934117268.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Padomju armija.
Voskampa, Anna. Tūkstoš dāvanu : uzdrīkstēšanās dzīvot
pilnīgi tur, kur esi / Anna Voskampa ; no angļu valodas
tulkojis Jānis Barons ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2015 (A/S "Poligrāfists"). - 247, [1] lpp. ; 21
cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [243.]-248. lpp. - "Tūkstoš
dāvanu" ir pavadonis ceļā uz patiesību, kas dāvā dievišķu
prieku un uz visiem laikiem pārveido dzīvi. - Oriģ. nos.: One
Thousand Gifts. A Dare To Live Fully Right Where You Are.
- "New York Times Bestsellers" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934044052.
Kristīgā dzīve. Pašaktualizācija (psiholoģija) - Reliģiskie
aspekti - Kristietība. Dzīves veidošana - Reliģiskie aspekti -

Vāc 821.112.2-3

L 821.174-1

L 821.174(08)

Kristietība. Autobiogrāfiskā proza.
Zendkers, Jans Filips. Tavu sirdspukstu dziesma / Jans
Filips Zendkers ; tulkojusi Tamāra Liseka ; [vāka māksliniece
Natālija Kugajevska ; darbu izdošanai sagatavojusi Ilona
Ancāne]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija).
- 270 lpp. ; 23 cm. - Ieiksmīgs Ľujorkas advokāts kādudien
nozūd, neatstādams ģimenei par sevi nekādu ziľu. Taču viľa
pēdas ved uz Austrumiem… Tad sieva un meita Dţūlija atrod
vēstuli, ko ģimenes tēvs pirms daudziem gadiem rakstījis
kādai Birmas sievietei vārdā Mi Mi. Apľēmusies par katru
cenu izzināt tēva pagātnes noslēpumus un viľu sameklēt,
enerģiskā Dţūlija dodas uz Birmu, uz gleznaino Kalo
pilsētiľu, kuras nomalē noslēpumainā Mi Mi reiz dzīvojusi.
Tā sākas Dţūlijas ceļojums tēva jaunības pasaulē. Viľa atklāj
likteľstāstus, kas vēsta par neticamām grūtībām un cilvēku
sīkstumu, tās pārvarot, par kaislīgu mīlestību un nelokāmu
uzticību, un par gara spēku, kas uzveic visus šķēršļus. - Oriģ.
nos.: Art of Hearing Heartbeats.
ISBN 9789934043949.
Vācu romāni.
Zirnītis, Pēteris, 1944-2001. Bez komentāriem : dzeja :
1990- 2001 / Pēteris Zirnītis ; sakārtotājs un redaktors Kārlis
Vērdiľš ; māksliniece Anita Jansone-Zirnīte. - Rīga :
Mansards, 2014 (SIA Masterprint). - 79, [1] lpp. : il. Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Šajā grāmatā apkopota
liela daļa dzejnieka Pētera Zirnīša (1944–2001)dzejoļu, kas
sarakstīti viľa mūţa pēdējā desmitgadē, laikposmā no 1990.
līdz 2001. gadam.
Saturā: Steigā. Ziľas no impērijas provinces [19901991]. dzērveľu laiks [1992-1998]. Vaiga priekšā [19992001]. Zināšanas.
ISBN 9789934120794.
Latviešu dzeja.
Bear's ears : an anthology of Latvian literature / sastādīja un
rediģēja Ieva Zauberga, Andrejs Veisbergs un Andrew
Chesterman. - 2. papildinātais izdevums. - Riga : Zinātne,
2014. - 286, [1] lpp. ; 20 cm. - This collection includes
traditional folk poems, extracts from longer Latvian classics,
short stories, and poems. An introductory essay provides a
historical overview of Latvian literature. Following the
success of the two previous editions of Bear’s Ears the
compilers have expanded the anthology by adding four postSecond World War authors, thus providing a more complete
picture of Latvian literature.
Saturā: Poetic of Latvian Folksongs. Bearslayer / Andrejs
Pumpurs. Raudup's Widow., In the Shadow of Death /
Rūdolfs Blaumanis. From Fire and Night., From Joseph and
His Brothers / Rainis. Hangman's Daughter., Metamorphosis.,
Two Friends / Kārlis Skalbe. Swinging / Jānis Jaunsudrabiľš.
From Straumēni / Edvarts Virza. Conscience / Andrejs Upīts.
The Golden Bird / Zenta Mauriľa. The Notations of Henricus
de Lettis in the Margins og the Livonian Chronicle / Vizma
Belševica. Poems., Epiphanies / Imants Ziedonis. From Five
Fingers / Māra Zālīte. From The Voice Crying in the
Wilderness / Alberts Bels.
ISBN 9789984879796.
Latviešu literatūra.

