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JAUNIEGUVUMU SARAKSTS
2014.gada decembrī
0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORZINĀTNE. DATORTEHNOLOĢIJA
004
Adamatti, Diana Francisca.
Interdisciplinary Applications of Agent-Based Social
Simulation and Modeling / Diana Francisca Adamatti,
Gracaliz Pereira Dimuro, Helder Coelho. - Hershey : IGI
Global, 2014. - xxv, 376 p. : tab. - (Advances in Human and
Social Aspects of Technology , 2328-1316). - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 9781466659544
Meeting the Challenge of Social Problems via Agent-Based
004
Simulation : post-proceedings of the second international
workshop on agent-based approaches in economic and social
complex systems : wth 76 figures / editors T.Terano,
H.Deguchi, K.Takadama. - reprinted. - New York : Springer,
c2003. - x, 200 p. : tab. - Includes bibliographical references
and index.
ISBN 9784431679820
CIVILIZĀCIJA. KULTŪRA. PROGRESS
Kultūras krustpunkti : "Kultūras krustpunkti", 2013. gada
008
1.-2. novembra konference : starptautiskās zinātniskās
konferences materiāli / Latvijas Kultūras akadēmija.
Zinātniskās pētniecības centrs ; sastādītājs un atbildīgais
redaktors Juris Urtāns ; redakcijas kolēģija: Anda Laķe, Rūta
Muktupāvela, Inga Pērkone-Redoviča, Rita Repšiene, Hannu
Saha, Juris Urtāns, Kristers Vesterdāls ; tulkojumi angļu
valodā: Anita Načisčione ; ievadu sarakstīja: Rūta
Muktupāvela, Anda Laķe. - Rīga : Latvijas Kultūras
akadēmija ; Nordik, 2014 (Jelgavas tipogrāfija).). - 246, [1]
lpp. : il., kartes, tab. ; 20 cm. - Ietver bibliogr.; 246.lpp. . Bibliogrāfija rakstu beigās. - Latviešu un angļu val. . Kopsavilkumi angļu valodā. - 6. laidienam titullapā:
"Kultūras krustpunkti. 2013. gada 1.-2. novembra
konference. Starptautiskās zinātniskās konferences
materiāli.".
6.laidiens.
Saturs: Zemeņu lauka vientulība. Pēteris Laķis, Ingmārs
Bergmans un kino eseja / Inga Pērkone-Redoviča.
TRADICIONĀLĀ KULTŪRA, KULTŪRAS
MANTOJUMS, MUZEOLOĢIJA: Svētupes Lībiešu
Upuralas - no svētvietas līdz tūrisma objektam / Sandis
Laime, Juris Urtāns. Svētupe un tās apkaime Svētciema
pagasta tiesas un valdes protokolos 19. gs. 2. pusē / Rasma
Noriņa. Vidzemes Svētupe vietu stāstos / Ieva Vītola.
Dzirkles Latvijas pilskalnu folklorā / Juris Urtāns. Sanatoriju

un rehabilitācijas centru ainaviskās vides universālā dizaina
nozīmīgums / Linda Balode. Par vajadzību pēc
"heritoloģijas" un "mnemozofijas" muzeju terminoloģijā /
Ilze Knoka. AUDIOVIZUĀLĀ UN SKATUVES MĀKSLA:
Cilvēka atveidojums Latvijas aktierkino. Padomju periods /
Agnese Surkova. LITERATŪRA: Ivlina Vo romāns "Atkal
Braidshedā" zilo teorijas skatījumā / Anna Auziņa. Literārais
kinematogrāfiskums un Bībeles motīvi Alberta Bela romānā
"Saucēja balss" / Jūlija Dibovska. Bībeles motīvi Stīvena
Kinga romānā "Zvēru kapiņi" / Bārbala Simsone. Raiņa
nākotnes cilvēks Iļjas Mečņikova ideju kontekstā / Zane
Šiliņa. KULTŪRAS UN MĀKSLAS SOCIĀLIE,
MENEDŽMENTA, POLITISKIE UN KOMUNIKATĪVIE
ASPEKTI: Vai mākslai ir uzdevums? Valsts pasūtījums "vs"
radoša brīvība / Dagmāra Beitnere-Le Galla.
Patērētājkultūras vērtību rezonanse jauniešu domāšanā.
Spodra Austruma. Latvijas festivālu mērķorientācija
menedžmenta un kultūrpolitikas kontekstā / Agnese
Hermane. Politisko stratēģiju implikācijas kolektīvās
inteliģences platformā / Liena Galēja. Kultūras kanons kā
kultūrpolitikas programma: tā attīstības politiski ideoloģiskie
priekšnosacījumi un perspektīvas / Anda Laķe, Juris
Goldmanis. Starpkultūru kompetences nozīme
starptautiskajās militārajās operācijās / Maija Dziesma.
ISBN 9789984854649.
Pilskalni - Latvija. Kultūra - Kongresi, konferences utt.
Mākslas - Latvija - Kongresi, konferences utt. Kultūra Periodiskie izdevumi.
Latvija - Kultūras vēsture - Periodiskie izdevumi.
Vidzeme (Latvija). Latvija - Kultūras vēsture - Kongresi,
konferences utt. Latvija - Kultūras vēsture - Periodiskie
izdevumi.
PRESE.ŽURNĀLISTIKA
Cīņa : slāpētais, vajātais vārds : 2014. gada martā paiet 110
070
gadu kopš Cīņas pirmā numura iznākšanas : publikāciju un
atmiņu krājums par Cīņas vēsturi / sastādīja: M. Kvite ;
redakcijas kolēģija: A. Rubiks ... u.c. - Rīga : [Latvijas
Socialistiskā partija], 2014. - 414, [1] lpp. : il., faks. ; 21 cm.
- Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - Nosaukums no
vāka. . - Nosaukuma daļa vecajā ortogrāfījā.
ISBN 9789934845703.
Avīzes - Latvija - Vēsture.
JAUKTA SATURA IZDEVUMI
Imlere, Veronika. Viss, kas jāzina sievietei : asprātīgs
08
ceļvedis cauri modernās dzīves džungļiem / Veronika Imlere,
Antje Šteinheizere ; no vācu valodas tulkojusi Ārija Servuta ;
Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga :
SIA "J.L.V." ; Jumava, 2014. - 391, [1]. lpp. : il. - Grāmatā
apkopoti interesanti dati, vērtīgi fakti un noderīga
informācija, kā arī doti padomi, par ko tērzēt pie kafijas tases
un kā apgūt "vīrieša dabu" veikšanai nepieciešamās prasmes.
- Oriģ. nos.: Alles, was eine Frau wissen muss. "Rokasgrāmata katrai sievietei" -- uz pēdējā vāka.
ISBN 9789934116049.
Dažādi fakti - Sievietes.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
FILOSOFIJA
14

PSIHOLOĢIJA
159.92

159.92

159.92

Selgs, Pēteris. Nākotnes griba / Pēteris Selgs ; no vācu
valodas tulkojušas Māra Svilāne un Ilze Žola ; Riharda
Delvera vāka noformējums. – Rīga : Nordik, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). – 88, [3] lpp. : il. ; 21 cm. – Bibliogrāfija: 85.[89.] lpp. – Oriģ. Nos.: Der Wille zur Zukunft.
ISBN 9789984854595.
Antropozofija. Brīva griba un determinisms.
Brauna, Kellija Viljamsa. Pieaugšana : 468 samērā
vienkārši soļi ceļā uz patstāvīgu dzīvi / Kellija Viljamsa
Brauna ; redaktore Kristīne Kupce ; no angļu valodas
tulkojusi Karīna Tillberga ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka.
– Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). – 271 lpp. : il. ;
21 cm. – Oriģ. Nos.: Adulting. How to become a grow-up in
468 easy(ish) steps. – Rādītājs: [261.]-271. lpp.
ISBN 9789934045257 (ies.).
Jauni pieaugušie – Dzīves veidošana. Jauni pieaugušie –
Dzīves prasmju rokasgrāmatas. Jauni pieaugušie –
Psiholoģija. Pašcieņa, jaunu pieaugušo. Sociālās iemaņas.
Rudzītis, Viesturs, 1960-. Nebeidzama varonība jeb
Trāhīnietes : vīrietis starp divām telpām / Viesturs Rudzītis ;
lit. Redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Sandra
Konstante ; makets un zīmējumi tekstā Normunds Tiltiņš. –
[Jūrmala] : VR grāmatu apgāds, 2014. – 263 lpp. –
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. – Šajā sērijā jau iznākusi
1. grāmata ‘’ Pilni pagrabi partizānu’’. Šī ir otrā. Trešā būs
‘’Dieviete’’ – par Dieva radīšanas iemeslu un tā antagonisti.
Ceturtā (kuru mīlu īpaši) – ‘’Asinis, vēsture un grēks’’ – par
slepenajiem līgumiem, incestu un Pirmās nakts tiesībām.
Piektā – ‘’Seksualitāte, mīlestība, laulība un šķiršanās’’.
Sestā ‘’Tukšums un nāve.’’ Varbūt sērija turpināsies līdz
desmitajai grāmatai. Jo ir arī tādas svarīgas un manā
mājaslapā jau aplūkotas un karsti diskutētas tēmas kā reliģija,
tauta, patriarhāts un demokrātija, valsts.
2. grām.
ISBN 9789934848605.
Vīrieši – Psiholoģija. Vīrieši – Seksuālā uzvedība.
Vīrišķība. Vīrieša un sievietes attiecības.
Šarma, Robins. Svētais, sērfotājs un firmas prezidente :
neparasts stāsts par to, kā dzīvē piepildīt savas sirds ilgas /
Robins Šarma ; no angļu valodas tulkojusi Vineta Laudurga ;
redaktore Ilze Čerņevska. – Rīga : Avots, c2014 (Latgales
druka) : Rēzekne). – 263 lpp. ; 20 cm. – Šī grāmata, kas
uzrakstīta kā aizraujošs stāsts, vēsta par Džeku Valentainu,
cilvēku, kura dzīves ceļš līdzinās paša Robina Šarmas dzīves
ceļam. Juzdamies nepilnīgs, Džeks ar trīs neparastu skolotāju
palīdzību uzsāk meklēt veidu, kā gūt laimīgāku, veselīgāku
un skaistāku dzīvi. Viņš atklāj efektīvu filozofiju, kas
pārveido viņa realitāti un ļauj piekļūt savam liktenim. – Oriģ.
Nos.: The Saint, the Surfer and the Ceo.
ISBN 9789984859972.

159.95

159.92

ĒTIKA
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Pašaktualizācija (psiholoģija). Dzīves veidošana.
Panākumi.
Untāls, Edgars. Korporatīvās pasakas : tavas jaunās dzīves
sākums : [stāsti, fakti un līdzības] / Edgars Untāls ; Lejnieces
ilustrācijas un vāka dizains. – Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC,
2014 (Jelgavas tipogrāfija). – 268 lpp. : il. – Literat. Sar.:
[270.] lpp. – Korporatīvās pasakas ir savdabīgs mikslis starp
Rietumu biznesa brīnumdaru veiksmes formulām, uz
budisma kultūru balstītām mācībām un Edgara paša
neizmērojami lielo pārdošanas pieredzi. Jūs šo grāmatu
lasīsiet ar aizrautību, jums būs , par ko padomāt, jūs
jutīsieties iedrošināts un uzzināsiet noderīgas lietas. Cita
starpā arī to, ka panākumi sākas galvā un jau labu laiku,
pirms tie kļūst par realitāti.
ISBN 9789934049583.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Panākumi. Pārdošana.
Солсо, Роберт. Когнитивная психология / Роберт Солсо ;
пер. С англ. C. Комаров. – 6-е издаиние. – СанктПетербург : Питер, 2006. – 591 с. : ил. – (Мастера
психологии). – Алфавитный указатель: [583].-588. с. –
Oriģ. Nos.: Cognitive Psychology.
ISBN 5947231824.
Kognitīvā psiholoģija.
Mičs, Ilvars, 1979-. Kādi ļaudis mums vajadzīgi? : latviešu
tauta, evaņģēlijs par Jēzu Kristu, alkohola jautājums / Ilvars
Mičs ; mākslinieks Rihards Delvers. – Rīga : Nordik, [2014]
(Jelgavas tipogrāfija). – 116, [1] lpp. ; 20 cm. – Bibliogrāfija:
107.-[110.] lpp. (43 nos.) un zemsvītras piezīmēs. – Teologs
un sociālais darbinieks I. Mičs aicina saglabāt latviešu tautas
veselību, gara un fiziskos spēkus, nelietojot alkoholu. Šajā
sakarā viņš citē ievērojamu latviešu kultūras un sabiedrisko
darbinieku, izcilu kristīgo domātāju viedokļus, interpretē
Bībeles tekstus. Sarakstīt šo darbu autoru rosinājusi arī
personīgā pieredze – bērnībā un pusaudža gados piedzīvotais
posts, ko izraisījusi tuvāko cilvēku alkohola lietošana.
ISBN 9789984854618.
Alkoholisko dzērienu lietošana – Reliģiskie aspekti.
Alkoholisko dzērienu lietošana – Latvija – Vēsture.
Alkoholisko dzērienu lietošana – Latvija – Morālie un ētiskie
aspekti. Atturība (alkohola lietošana) – Latvija.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
27-56

27-29

Grīns, Anselms. Ziemassvētki – jaunas dzīves sākums :
meditācijas par Ziemasssvētku simboliem un to spēku mūsu
dzīvē / Anselms Grīns ; no vācu valodas tulkojusi Terēze
Tamoviča ; mākslinieks Andris Lamsters ; literārā līdzautore
Ina Eglīte. – Rīga : Madris, [2014]. – 124, [2] lpp. : il. ; 22
cm. – Bibliogrāfija: [126.] lpp. – Oriģ. Nos.: Weihnachten –
Einem neuen Anfang feiern.
ISBN 9789984312675.
Gavēņi un reliģiskie svētki. Advente. Ziemassvētki.
Garīgā dzīve – Kristietība.
Rors, Ričards. Kritiens augšup : garīgās mācības diviem
dzīves posmiem / Ričards Rors ; no angļu val. Tulkojis

2-1

Kristaps Šoriņš ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa
makets un vāka dizains. – Rīga : Lietusdārzs, 2014. – 138, [1]
lpp. – Grāmatā “Kritiens augšup” Ričards Rors palīdz izprast,
ko nozīmē divi dzīves posmi un kādi uzdevumi katrā no tiem
jāveic. Pusmūžu un dzīves nogali bieži saista tikai ar
novecošanu, veselības problēmām un atvadām no dzīves,
taču autors atklāj pretējo. Viņš dod padomus, kā uztvert un
arī pārdzīvot ciešanas, neveiksmes un izaicinājumus.
Skolotājs arī parāda, kā mācīties no kļūdām un laicīgās
dzīves nelaimēm, lai pēc šķietamā “kritiena” jūs patiesībā
būtu pacēlušies daudz augstāk. – Oriģ. Nos.: Falling Upward.
ISBN 9789984869537.
Dzīves veidošana. Garīgā dzīve.
Taivāne, Elizabete. Reliģijas fenomenologam pa pēdām :
monogrāfija / Elizabete Taivāne ; zinātniskais redaktors:
Egils Grīslis ; recenzente: Nadežda Pazuhina ; literārā
redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba
Lazdiņa. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014 (Rēzekne :
Latgales druka). – 226, [4] lpp. : il. ; 24 cm. – Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. – E. Taivānes monogrāfijā var atrast
rakstus par dažādu tematiku. Tie aptver plašu pētniecības
jomu spektru: reliģiju vēsturi, reliģijas fenomenoloģiju,
teoloģiju, filozofiju, psiholoģiju, orientālistiku, folkloristiku
un pat fiziku. Latvijas pētniekiem būtu jāizveido reliģiju
zinātnē īpaša reliģijas fenomenoloģijai domātā niša, kas
līdzētu viņiem apzināt reliģijas fenomenoloģijai piemītošās
problēmas, izkristalizēt savu pozīciju un veikt ieguldījumu
pasaules reliģiju pētniecības mērogā. – Kopsavilkums angļu
valodā. – Monogrāfija veltīta profesoram un bērnu ķirurgam
Jānim Dobelim.
Saturā: Metodoloģiskās un konceptuālās diskusijas
mūsdienu reliģijas fenomenoloģijā. Salīdzinošā
fenomenoloģija. Reliģiskās transformācijas mūsdienu
Rietumu pasaulē: fenomenoloģiskā eksplikācija.
ISBN 9789984458649.
Reliģija – Filozofija. Fenomenoloģija.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA
316.4

EKONOMIKA
336

Igaunijas-Latvijas stāsti 2007-2013 / [red. Tia Kennusāre ;
Lolita Stašāne ; fotogr.: Andris Arhomkins, Jānis Buls,
Kaspars Dobrovoļskis ... [u.c.] ; diz. Rauls Liepiņš]. – Latvija
: Igaunijas-Latvijas programma, 2014 (Latvija : Jelgavas
tipogrāfija). – 223 lpp. : fotogr., tab.
Saturs: Cilvēki ; Vietas ; Partneri ; Skaitļi ; Karte.
ISBN 9789949338535 : mīkstos vākos.
Latvija – Sociālais stāvoklis – 21 gs. Igaunija – Sociālais
stāvoklis – 21 gs. Latvija – Igaunija – Attiecības. Igaunija –
Latvija – Attiecības. Latvija – Intelektuālā dzīve – 21 gs.
Igaunija – Intelektuālā dzīve – 21 gs.
Kopa, Alma. Demokrātiska nauda Latvijā! : sagatavots pēc
Šveices demokrātiskas naudas un banku sistēmas reformas
piedāvājuma referendumam / Alma Kopa. – Rīga : [b.i.],

2014 (SIA “Drukātava”). – 139 lpp. : il. – Literatūra: 133.
lpp. . – Atslēgas vārdu saraksts: 137.-139. lpp.
Saturā: Cēloņi, kādēļ nepieciešama monetārās sistēmas
reforma. Demokrātiska naudas un banku sistēma – praktiski,
juridiski un tehniski. Ko izmainīs monetārās sistēmas
reforma?.
ISBN 9789934142741.
Nauda – Latvija. Bankas un banku darbība.
330
Šenfelde, Maija, 1957-.
Makroekonomika / Maija Šenfelde ; kontroluzdevumu
līdzautore G. Blagova ; atb. red. J. Saulītis ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas
institūts. - 5. izdevums. - Rīga : RTU izdevniecība, 2014
(RTU tipogrāfija). - 245 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: 242.-244. lpp. (48 nos.). - Kopsav. angļu val.
ISBN 9789934105234.
TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
Civilprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz
347.9
2014. gada 7. martam. – 17. izdevums. – Rīga : Tiesu namu
aģentūra, 2014 (A/S “Poligrāfists”). – 574 lpp. : tab. ; 20 cm.
– Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . – Civilprocesa likuma
pantu rādītājs: 538.-574. lpp. – Civilprocesa likums (1998).
Saturā: A daļa. Vīspārīgie noteikumi. B daļa. Tiesvedība
pirmās instances tiesā. C daļa. Tiesas spriedumu un lēmumu
pārsūdzēšana. D daļa. Šķīrējtiesa. E daļa. Tiesas spriedumu
izpilde. F daļa. Starptautiskais civilprocess.
ISBN 9789934508110.
Civilprocess – Latvija – Avoti.
Meļķisis, Edgars, 1929-. Latvijas tiesiskās sistēmas ceļš uz
34
demokrātisku tiesisku valsti : rakstu krājums : profesora
Edgara Meļķiša mantojums / Edgars Meļķisis ; sastādītājs un
priekšvārda autors Jānis Pleps ; zinātniskie redaktori: Jānis
Pleps, Signe Terihova ; priekšvārda autori: Edvīns
Danovskis, Ineta Ziemele, Daiga Rezevska ; dizains: Marina
Selunska. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2014 (Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija). – 333, [1] lpp. : ģīm. ; 23 cm. –
Bibliogrāfija: [324.]-[334.] lpp. Un zemsvītras piezīmēs. – E.
Meļķiša (1929-2009) rakstu krājumā apkopoti divdesmit
pieci viņa darbi, kuros analizēti dažādi tiesību filozofijas
tiesību teorijas un juridiskās metodes mācības jautājumi, kā
arī komentēti aktuāli likumprojekti vai tiesību prakses
gadījumi. Rakstos atspoguļojas Latvijas tiesiskās sistēmas
transformācija no sociālistiskā tiesību loka uz kontinentālās
Eiropas tiesību loku. E. Meļķiša interešu loks aptvēris arī
politikas un valsts pārvaldīšanas, kā arī filozofijas un ētikas
jautājumus. Daudzas atziņas un pārdomas, kas ietvertas
rakstos, savu aktualitāti nav zaudējušas arī šodien.
ISBN 9789934508189.
Tiesības – Filozofija. Tiesības – Latvija.
Konstitucionālās tiesības – Latvija. Likumdošana – Latvija.
342
Pleps, Jānis, 1982-.
Konstitucionālās tiesības / Jānis Pleps, Edgars Pastars, Ilze
Plakane ; priekšvārdu sarakstīja Egils Levits ; rādītājus
sastādīja Signe Terihova ; māksliniece Dita Pence. Papildināts un pārstrādāts izdevums. - Rīga : Latvijas

Vēstnesis, 2014. - 447 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 420.-446.
lpp., zemsvītras piezīmēs un rādītāji: 399.-419. lpp.
ISBN 9789984840291
Torgāns, Kalvis, 1939-. Saistību tiesības : mācību grāmata /
347
Kalvis Torgāns ; recenzenti: Jānis Rozenfelds, Gunārs
Aigars. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2014 (a/s
“Poligrāfists”). – 590 lpp. – Bibliogrāfija: 530.-561. lpp.,
zemsvītras piezīmēs. . – Alfabētiskais rādītājs: 562.-590. lpp.
– Mācību grāmata saistību tiesībās domāta galvenokārt
tiesību zinātņu studentiem. Tajā apskatīti saistību tiesību
vispārīgie jautājumi, atsevišķi līgumu veidi, kā arī saistības,
kas izriet no ārpuslīgumiskiem tiesību aizskārumiem
(deliktiem).
Saturā: Saistības jēdziens. Saistību tiesību avoti. Līguma
jēdziens, veidi, noslēgšana, forma. Līguma saturs. Līguma
saistošais spēks. Saistību kopdalībnieku savstarpējās
attiecības. Saistību tiesību pastiprināšana. Procenti. Cesija.
Neatļautas darbības un to saistības. Atbildība. Tiesiskās
aizsardzības līdzekļi. Zaudējumi un to atlīdzība. Saistību
izpildījums. Saistību izbeigšana bez izpildījuma un saistību
pārveidošanas. Atsavinājuma līgumi. Dāvinājums. Atdošanas
līgumi. Nomas un īres līgums. Prasījumi no darba attiecībām.
Sabiedrības līgums. Laimes līgumi. Prasījumi no svešu lietu
pārziņas. Apdrošināšanas līgums. Norēķinu veikšana saistību
tiesībās. Prasījumi no ārpuslīgumiskiem tiesību aizskārumiem
(deliktiem). Prasījumi no netaisnas iedzīvošanās.
ISBN 9789934508134.
Saistību tiesības – Latvija – Mācību līdzekļi. Līgumi –
Latvija – Mācību līdzekļi.
VALSTS PĀRVALDES KONKRĒTAS DARBĪBAS
The Institutions of the European Union / edited by John
351
Peterson and Michael Shackleton. - 3rd ed. - Hampshire :
Oxford University Press, 2012. - xxix, 442 p. : tab. - (The
New European Union Series). - Includes bibliographical
references and index.
ISBN 9780199574988
SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA UN APRŪPE
Activation or Workfare? Governance and the Neo-Liberal
364
Convergence / edited by Ivar Lodemel and Amilcar Moreira.
- New York : Oxford University Press, 2014. - xii, 367 p. :
tab. - (International Policy Exchange Series). - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 9780199773589
IZGLĪTĪBA
371.3

37.015

Paiks, Grehems. Pasaule ienāk klasē : [vides izglītības
skolotāju praktiskās nodarbības] / Grehems Paiks, Deivids
Selbijs ; tulk no angļu val. - Rīga : LU Ekoloģiskā centra
apgāds ''Vide'', [1997]. - 197 lpp. : il. - Oriģ.: Pike, Graham.
Global teacher, global learner.
ISBN 9984500268
Реан, А.А. Психология и педагогика : общая психология
и педагогика, педагогика и психология личности,
личность учащегося в педагогическом процессе, методы
психолого-педагогической диагностики, учебник для
вузов / А.А.Реан, Н.В.Бордовская, С.И.Розум. – Санкт-

Петербург : Питер, 2006. – 432 с. + ил. – (Учебник нового
века). – Литература: 432.с.
ISBN 5272002660. . – ISBN 9785272002662.
Izglītības psiholoģija.
ETNOLOĢIJA. ETNOGRĀFIJA .TAUTU DZĪVE. FOLKLORA
394

394

394

394

Goldblatt, Joe.
Special Events : creating and sustaining a new world for
celebration / Joe Goldblatt. - 7th ed. - New Jersey : John
Wiley & Sons, c2014. - xxvi, 406 p. : ill., tab. - (The Wiley
event management series). - Includes bibliographical
references and index.
ISBN 9781118626771
O'Toole, William.
Events Feasibility and Development : from strategy to
operations / William O'Toole. - London : Routledge, 2015. xxii, 333 p. : ill., tab. - (Events management series). Includes bibliographical references and index.
ISBN 9780750666404
Saget, Allison.
The Event Marketing Handbook : beyond logistics and
planning / Allison Saget. - [United States] : [EventBLT],
c2012. - xvii, 300 p. : ill., tab. - Includes bibliographical
references and index.
ISBN 9781477468180
Skinner, Bruce E.
Event Sponsorship / Bruce E. Skinner, Vladimir Rukavina.
- New Jersey : John Wiley & Sons, c2003. - xxii, 298 p. : ill.,
tab. - (Wiley event management series). - Includes
bibliographical references and index. - Published
simultaneously in Canada.
ISBN 9780471126010

FOLKLORA
398(174)

Latviešu folkloristika starpkaru periodā / Latvijas
Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Latviešu folkloras krātuve ; sastādītāja, zinātniskā redaktore
un priekšvārda autore Dace Bula ; redkolēģija: Dace Bula,
Rita Treija, Sandis Laime, Toms Ķencis, Sanita Reinsone ;
recenzentes: Rūta Muktupāvela, Ieva Kalniņa ; redaktore
Ināra Stašulāne ; angļu valodas redaktore Inta Gāle
Karpentere ; kopsavilkumu angļu valodā tulkoja Aldis Pūtelis
; Mārtiņa Plotkas dizains ; sērijas logo autors Juris
Nikiforovs. – Rīga : Zinātne, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). –
606, [1] lpp. : il., portr. ; 22 cm. – (Folkloristikas bibliotēka).
– Bibliogrāfija: 532.-[568.] lpp. Un zemsvītras piezīmēs,
personu rādītājs: 569.-[590.] lpp. – Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums “Latvian folkloristics in the interwar period”
angļu valodā.
Autori: Dace Bula, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Toms
Ķencis, Sandis Laime, Gatis Ozoliņš, Guntis Pakalns, Sanita
Reinsone, Ilze Šarkovska-Liepiņa, Rita Treija, Anita
Vaivade, Māra Vīksna.
ISBN 9789984879758.
Folklora – Latvija – Pētniecība – Vēsture. Folklora,
latviešu – Latvija – Pētniecība. Folkloristi – Latvija –
Biogrāfijas.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
DABA. DABAS PĒTNIECĪBA UN AIZSARDZĪBA
Daba un vēsture 2015 / atbildīgais redaktors un sastādītājs
502
Guntis Kavacs ; redakcijas kolēģija: Saulvedis Cimermanis,
Zaiga Kipere, Sarma Kļaviņa, Māra Vīksna, Guntis Zemītis ;
redaktore Dzintra Birnbauma ; mākslinieks Aldis Aleks ; uz
4. vāka Egona Cēsnieka vitrāža “Uguns un nakts”. – Rīga :
Zinātne, 2014 (Dardedze Hologrāfija). – 245 lpp. : ģīm.,
faks., il., tab. ; 20 cm.
Saturs: KALENDĀRIJS: Guntis Kavacs, Vija Znotiņa,
Velga Kince, Andris Ģērmanis – NO TAUTAS
GARAMANTU PŪRA: Laimes vārdnīca / sastādītāja Zaiga
Kipere – Laime – Nelaime latviešu tautasdziesmās / Dace
Bula – Sandis Laime medī raganas / Zaiga Kipere –
Kurmišku pilskalns Gārsenē, leišmalē / Juris Urtāns –
DABAS VĀRDNĪCA: Augu nosaukumi stāsta / Edgars
Vimba – Fosilie sveķi Baltijā un pasaulē / Anita Saulīte –
KULTŪRAS RITUMS: Arheologa laime / intervēja Zaiga
Kipere – Par dažām “Skroderdienu” dziesmām / Velga Kince
– Ieklausies vēstures soļos Vecpilsētas ielā / Maija Kravinska
– TAUTAS NEDIENAS: 1915. gads Latvijā: vācu
iebrukums un bēgļu gaitas / Klāvs Zariņš – Satiksme Latvijā
Otrā pasaules kara laikā / Edvīns Evarts – ATCERES:
Pirmajai lultūrvēsturiskajai aptaujai Latvijā 200 gadi /
Saulvedis Cimermanis – Garamantu vācējam malēnietim
Jānim Krēsliņam – 150 / Gunta Tuča – Jānis Krēsliņš –
latviešu Broce / Sanita Stinkule – Paulu Lakšēvicu (18651936). atceroties / Andris Piterāns, Voldemārs Spuņģis,
Edgars Vimba – Nepaej garām! / Vigita Pumpure – “Tautas
dzīvē neesmu lieka” / Anna Žīgure – Kārlim Straubergam
125 / Toms Ķencis – Egonam Cēsniekam –100 / Nora
Cēsniece – Ābramam Feldhūnam – 100 / Elga Sakse –
Simtgadnieks profesors Dr. Benjamiņš Jēgers / Jānis Krēsliņš
(sen.) – Piebaldziete Lazdonā / Dace Zvirgzdiņa – Leļļinieks
ar “krampi”. Jānim Žīguram – 100 / Aldis Linē – Latviešu
strēlnieki mākslas tēlos 1914-1918 / Edvarda Šmite –
Latviešu strēlnieku bataljonam – 100 / Ilze Krīgere. 2016.
gada kalendārs.
ISBN 9789984879734.
Daba – Kalendāri. Vēsture – Kalendāri.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
612

Aberberga-Augškalne, Līga, 1944-. Fizioloģija ārstiem /
Līga Aberberga-Augškalne, Olga Koroļova ; med. red.
Pēteris Apinis, Maija Šetlere ; lit. red. Ginta Poriete ; vāka
māksl. Iveta Bambere. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2007 (SIA
"Alise-T").). - 516 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 25 cm. Indekss: 504.-516.lpp. . - Alf. rād.: 504.-516. lpp. - Grāmatā
fizioloģiskie procesi skatīti dažādos griezumos: veselība un

613.2

615.8

615.8

612

INŽENIERZINĪBAS
621.38

homeostāze kā dzīvo sistēmu likums; šūnu savstarpējā
saistība un regulācija; uzbudināmie audi; ķīmiskās
signālsistēmas kā regulētājsistēmas; dzīvību uzturošās
sistēmas; saskarsme un sadarbība ar ārvidi; dzīves cikls un
dzīvildze. Katras nodaļas beigās doti jautājumi, kas sasaista
teorētiskās zināšanas ar praksi.
ISBN 9789984262949 (ies.).
Fizioloģija.
Dikāns, Pjērs. Dikāna receptes : 350 receptes
neatgriezeniskai svara samazināšanai / Pjērs Dikāns ; no
franču valodas tulkojusi Marta Aiše ; redaktore Dace
Markota ; Ilzes Isakas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC,
2014 (Poligrāfists). – 336 lpp. ; 20 cm. – Recepšu rādītājs:
[332.]-336. lpp. – Oriģ. Nos.: Les recettes Dukan. – “Dr.
Pierre Dukan. The Dukan diet”–Uz vāka. . – “Franču
slaiduma noslēpums!”–Uz vāka.
ISBN 9789934047152.
Novājēšanas diētas – Receptes. Pavārgrāmatas.
Haimens, Marks. Ultraprāts : kā ēst, lai atjaunotu veselību,
uzlabotu atmiņu, iegūtu emociālu stabilitāti un prāta
skaidrību / Marks Haimens ; no angļu valodas tulkojusi
Sandra Feldmane ; redaktors Guntis Kalns ; ievadu sarakstīja
Marta Herberta ; Ilzes Isakas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne
ABC, 2014 (Poligrāfists). – 573 lpp. : il., tab. ; 23 cm. –
Bibliogrāfija: [524.]-551. lpp. Un alfabētiskais rādītājs:
[552.]-571. lpp. – Oriģ. Nos.: The Ultramind solution.
ISBN 9789934041198.
Dvēseles un miesas terapijas. Ēšanas paradumu
izraisītās slimības. Psihiskās slimības – Uztura aspekti.
Holesterīns. Kas ir patiesais sirds un asinsvadu slimību
cēlonis / sast. R. Darbiņa ; redaktore Ilze Čerņevska ; vāka
dizains Lilija Rimicāne. – Rīga : Izdevniecība Avots, 2014. –
104 lpp. – (Mazā veselības bibliotēka). – Bibliogr.: [102.]
lpp. – Grāmatā, pamatojoties uz jaunākajiem zinātniskajiem
atzinumiem, stāstīts, kas ir holesterīns, kāpēc jākontrolē tā
līmenis asinīs un kā tas ietekmē sirds un asinsvadu veselību.
Atklāta patiesība par dažiem jau iesakņojušiem mītiem, kā arī
sniegtas veselīgu un garšīgu ēdienu receptes, kas palīdzēs
atgūt un saglabāt veselību.
ISBN 9789984859958.
Diēta ar zemu holesterīna saturu. Holesterīns. Pārtika –
Holesterīna saturs.
Джуан, Стивен. История тела. 2640 фактов / Стивен
Джуан ; [пер. С англ. А. Романова, И. Давыдова]. –
Москва : РИПОЛ классик, 2014. – 685, [1] с. : ил. ; 24 см.
– (Homo Sapiens efficas). – Пер.: Juan, Stephen. The
essential odd body.
ISBN 9785386065089.
Ķermenis, cilvēka.
Bunžs, Ziedonis. Laboratorijas un praktiskie darbi
elektronikā / Ziedonis Bunžs ; recenzenti: Andrejs Veide,
Romualds Smiļģis. – Rīga : Drukātava, 2014 (Mārupe :
Drukātava). – 60 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. –
Bibliogrāfija: 60. lpp. – Darbā iekļauti pārstrādāti, papildināti

629.3

lAUKSAIMNIECĪBA
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637.1

ZIVSAIMNIECĪBA
639.3

un no jauna izstrādāti laboratorijas un praktisko darbu
apraksti un vispārējie norādījumi par darbu izpildi, sniegti
drošības tehnikas noteikumi, ieteikumi, kā arī prasības
atskaites noformēšanai un kontroles jautājumi. Katrā darba
aprakstā iezīmēta principiālā elektriskā shēma, mērījumu un
aprēķinu tabulas galviņa, kā arī dotas visas nepieciešamās
aprēķinu formulas.
ISBN 9789934530074.
Elektronika – Laboratorijas darbu rokasgrāmatas.
Cikovskis, Voldemārs. Iekšdedzes motori : [mācību
līdzeklis] / Voldemārs Cikovskis ; atb. Red. Ieva Heimane ;
red. Aija Kehre. – Rīga : Jumava, [2014]. – 251, [1.] lpp. : il.
; 25 cm. – Bibliogr.: 250.-251. lpp. – Grāmata būs noderīga
tiem, kas interesējas par automobīli ne tikai kā par ikdienas
darba neatņemamu sastāvdaļu, bet vēlas nopietnāk apgūt
iekšdedzes motoru uzbūvi un darbības principus.
2. daļa.
ISBN 9789934114441.
Iekšdedzes dzinēji – Mācību līdzekļi.
Rancāns, Dzintars. Truškopība / Dzintars Rancāns ;
recenzente Genovefa Norvele ; Alfrēda Rubika priekšvārds.
– Rīga : [b.i.], 2014. – 235 lpp. : il., tab. ; 21 cm. –
Bibliogrāfija: 232.-233. lpp. – Aprakstīts pēc vāka.
Truši.
Zvirgzdiņa, Rosita. Globalizācija un piena ražošanas
intensifikācijas ekonomiskie aspekti Latvijas
piensaimniecībās : monogrāfija / Rosita Zvirgzdiņa, Jānis
Vanags, Helma Jirgena. – Rīga : Biznesa augstskola
“Turība”, 2014 (Drukātava). – 403 lpp. : diagr., tab. ; 20 cm.
– (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 67). – Bibliogrāfija: 377.398. lpp. – Zinātniskajā monogrāfijā analizēta tēma
‘’Globalizācija un piena ražošanas intensifikācijas
ekonomiskie aspekti Latvijas piensaimniecībā’’ laika periodā
no 2004. gada līdz 2013. gadam. Monogrāfija sastāv no
ievada un trīs nodaļām. Zinātniskajā pētījumā iegūtās
teorētiskās atziņas var būt noderīgas studiju programmu
papildināšanai lauksaimniecības zinātnē. Darbā izstrādātā
piena ražošanas intensifikācijas un ekstensifikācijas procesu
pētīšanas metoloģija izmantojama piemērotāko
intensifikācijas un/vai ekstensifikācijas pasākumu izstrādē
citu lauksaimniecības produktu ražošanā ekonomikas
globalizācijas apstākļos.
ISBN 9789984828916.
Piensaimniecība – Latvija – Ekonomiskie aspekti.
Sprūžs, Jāzeps, 1937-. Dīķsaimniecība / Jāzeps Sprūžs. –
Rīga : Alfrēds Rubiks, 2014 (Jelgava : ŪZZI tipogrāfija). –
169 lpp. : tab. ; 21 cm. – Bibliogrāfija: 169. lpp. – J. Sprūžs
grāmatā aplūko dīķos un ezeros audzējamās zivis, dīķu
būvniecību, ciltsdarbu dīķu zivkopībā, zivju ēdināšanu,
foreļu audzēšanu, zivju slimības un profilaktiskos pasākumus
slimību novēršanai un citus zivkopības jautājumus.
ISBN 9789934141713.
Dīķsaimniecība – Baltija – Kongresi, konferences utt.

MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA
Bekermane, Kerola. 500 ēdieni bez glutēna : visu laiku
641.5
labākais bezglutēna ēdienu recepšu krājums / Kerola
Bekermane, Deba Vītone ; [no angļu valodas tulkojis
Kristaps Šoriņš ; redaktore Veronika Pužule]. – Rīga :
Zvaigzne ABC, c2014. – 288 lpp. : il. ; 16 cm. –
Alfabētiskais rādītājs: 284.-288. lpp.
ISBN 9789934046520.
Bezglutēna diēta – Receptes. Pavārgrāmatas.
641.5
Левинтов, Александр(Александр Евгеньевич), 1944. Книга о вкусной жизни / Александр Левинтов. – Москва
: Изд-во Морозовой О., 2008. – 310, [1] lpp. : il. ; 19 cm. –
(Небольшая советская энциклопедия).
ISBN 9785986950341.
Kulinārija – Padomju Savienība. Kulinārija – Dažādi
fakti.
LIETVEDĪBA
651
Bahanovskis, Vilhelms.
Lietišķie dokumenti : izstrādāšana un noformēšana /
Vilhelms Bahanovskis ; red. Emīlija Spundzāne. - Rīga : Info
Tilts, [2014]. - 250 lpp. : il., tab.
ISBN 9789934845802
651
Zemgale, Anna.
Komersanta arhīva pārvaldība / Anna Zemgale ; red.
Emīlija Spundzāne. - Rīga : Info Tilts, [2014]. - 198 lpp. : il.,
tab.
ISBN 9789934845826
GRĀMATVEDĪBA
657
Hudenko, Justīna.
Jūsu uzskaites aizkulises vai Ekonomika neekonomistiem :
gada pārskata finanšu analīze, stratēģiskie mērķi, krājumu
optimālais līmenis, kapitāla izmantošanas efektivitāte,
personāla novērtēšana, risku vērtēšana, preču dzīves cikla
analīze, parādu atgūšana, cenu veidošana, pārskatu veidošana
/ Justīna Hudenko. - Rīga : SIA "INFO Tilts", [2014]. - 103
lpp. : il.
ISBN 9789934842580
UZŅEMUMA VADĪŠANA
Kolektīvais ģēnijs : inovāciju vadības māksla un prakse /
658
Linda A. Hilla ... [u.c.] ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna
Beķere ; [Dainas Vīķeles datorgrafiskais noformējums un
makets ; atbildīgā redaktore Evija Veide ; literārā konsultante
Sanda Rapa]. – Rīga : Lauku Avīze, c2014 (Jelgavas
tipogrāfija). – 287 lpp. : il. ; 24 cm. – Bibliogrāfisko avotu
izlase: 269.- 278. lpp. – Populārzinātniska grāmata par
uzņēmumu prasmi izmantot pieredzi un tradīcijas, savienojot
ar inovatīvu pieeju. Uzņēmējiem, studentiem un ikvienam,
kas interesējas par uzņēmējdarbības pamatiem.
ISBN 9789934150456.
Līderība. Organizāciju uzvedība. Tehnoloģiskie
jaunievedumi.
658.3
Vitmors, Džons.
[Coaching for performance.]
Koučings sasniegumiem : koučinga un līderības principi
un prakse / Džons Vitmors ; [no angļu valodas tulkojušas
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Māra Antenišķe un Astrīda Vucāne]. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 229 lpp. : il. ; 23 cm. Bibliogrāfija: [226.]-227. lpp.
ISBN 9789934035371
Better thinking, better results : case study and analysis of an
enterprise-wide lean transformation / Bob Emiliani with
David Stec, Lawrence Grasso, James Stodder ; foreword by
Bill Moffit. - 2nd ed. - Connecticut : The Center for Lean
Business Management, LLC, 2007. - xix, 313 p. : ill., tab. Includes bibliographical references and index.
ISBN 9780972259125. . - ISBN 0972259120

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
VISPĀRĪGĀ MĀKSLAS TEORIJA
Torntone, Sāra. Septiņas dienas mākslas pasaulē / Sāra
7.01
Torntone ; no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Zelmenis ;
literārā redaktore un korektore Cilda Redliha ; māksliniece
Dita Pence ; vāka foto: Martins Vizbulis. – Rīga : Neputns,
2014 (Jelgavas tipogrāfija). – 318 lpp. ; 21 cm. – Grāmata
‘’Septiņas dienas mākslas pasaulē’’ piedāvā aizraujošu
ieskatu mākslas pasaules notikumos un vērtībās. Septiņās
pētījuma nodaļās atklājas piecu valstu sešās pilsētās novēroti
mākslai aktuāli procesi un personības. – Oriģ. Nos.: Seven
days in the art world. – Personu rādītājs: 303.-314. lpp.,
galeriju un muzeju rādītājs: 317.-318. lpp.
Saturs : 1. Izsole ; 2. Kritikas grupas darbība. 3.
Gadatirgus. 4. Balva. 5. Žurnāls. 6. Mākslinieka darbnīcas
apmeklējums. 7. Biennāle.
ISBN 9789934512438.
Māksla – Tirgvedība. Māksla – Izstādes. Mākslas
izsoles. Mākslas kritika.
ARHITEKTŪRA
Koka māja = Wooden house : Lāčplēša ielā 55 / tekstu autori:
727
Zaiga Gaile, Liene Zemīte, Anita Čerpinska, Anita Vanaga,
Jānis Borgs ; grāmatas idejas autore: Zaiga Gaile ; redaktors
Vilnis Vējš ; tulkotāja: Ieva Lešinska ; mākslinieki: Kirils
Kirasirovs, Monika Grūzīte ; ēkas un interjeru 2014. gada
fotogrāfijas: Ansis Starks. – Rīga : Latvia Nostra, biedrība,
2014 (Livonia Print). – 299, [3] lpp. : il., ģīm., faks., plāni ;
26 cm + 1 ats. Saloc. Lp. (plāns). – Bibliogrāfija nodaļu
beigās un personu rādītājs: 294.-299. lpp. – Divsimt gadu
vecās koka skolas – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas –
atjaunošanas projekts ir laika zīme. 2014. gadā tā ir atzīta par
Latvijas arhitektūras gada labāko projektu. – Teksts latviešu
un angļu valodā. – Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
Autori: Vīgants Bauers, Inese Bērziņa (dz. Gulbe),
Aigars Bikše, Ilmārs Blumbergs, Diāna Boitmane, Jānis
Brants, Ivars Drulle, Lelde Endržejevska (Riņķe), Andris
Freibergs, Juris Gagainis, Edvards Grūbe, Roberts Koļcovs,
Andris Kreislers, Jānis Martinsons, Jānis Andris Osis, Valda
Podkalne, Juris Romans, Ingūna Skuja, Iveta Šveisberga,
Aivars Vilipsōns, Solvita Zāle, Vilma Zariņa.
ISBN 9789934142604 (ies.).
Skolu ēkas – Latvija – Vēsture. Celtniecība, koka –
Latvija – Konservācija un restaurācija. Koka karkasa ēkas –

Latvija – Vēsture. Mākslas skolas – Latvija – Vēsture.
GLEZNIECĪBA
75(474.3)(092)

75(474.3)

75(474.3)(092

Melbārzde, Elizabete. Kārlis Melbārzdis / sastādījusi un
biogrāfiju rakstījusi Elizabete Melbārzde ; redaktore Vita
Kostoff ; angļu valodā tulkoja Margita Gailītis ; priekšvārdu
sarakstīja Edvarda Šmite ; fotoreprodukcijas: Pauls Postažs,
Normunds Brasliņš, Didzis Kadaks. – Rīga : Nordik, 2014
(Print Group). – 102, [2] lpp. : il., ģīm., faks. ; 23 cm. –
Izdevums ir mākslinieces Elizabetes Melbārzdes monogrāfija
par vectēva – pazīstamā latviešu ainavista Kārļa Melbārzda
(1902-1970) dzīvi un radošo darbību. Viņš ir ap 3000 gleznu
un studiju autors, viens no V. Purvīša audzēkņiem, lielisks
mākslinieks un interesanta personība. Nozīmīgu vietu viņa
daiļradē ieņem monumentālā ainava. K. Melbārzdis gleznās
tiecas pavērt skatienu uz apvārsni, akcentējot telpas dziļumu
un plašumu. – Priekšvārds arī angļu valodā.
ISBN 9789984854533 (ies.).
Gleznotāji – Latvija – Biogrāfijas. Glezniecība, latviešu
– 20 gs.
Portrets Latvijā : 19. gadsimts : katalogs = Das Porträt in
Lettland : 19. Jahrhundert : der Katalog / autori: Jānis
Baltiņš, Dainis Bruģis, Sarmīte Fogele, Eduards Kļaviņš,
Imants Lancmanis, Anita Meinarte, Inta Pujāte, Edvarda
Šmite, Valda Vilīte ; sastādītāji: Dainis Bruģis, Inta Pujāte ;
redaktore Ieva Jansone ; tulkojums vācu valodā Valda
Kvaskovska ; priekšvārdu sarakstīja Imants Lancmanis ;
personu rādītāju sastādīja Dina Beināre ; recenzente Kristiāna
Ābele ; māksliniece Inese Hofmane ; uz vāka: Johans Hībers.
Sievietes portrets 1845, fragments ; foto: Velta Leijere, Ints
Lūsis, Jānis Pipars. – [Rīga] : Neputns, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). – 701, [1] lpp. : il., ģīm. ; 28 cm. – Bibliogrāfija:
656.-[663.] lpp. Un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs:
664.-[687.] lpp. – Izdevums tapis balstoties uz Rundāles pils
muzejā notikušo vērienīgo izstādi “19. gadsimta portrets
Latvijā”. Grāmatu veido iespaidīga kataloga daļa ar
informāciju par apmēram 750 gleznotiem, tēlnieciskiem un
grafiskiem portretiem, kā arī portreta žanram veltīti autoru
zinātniskie raksti. Tie ļaus lasītājam labāk izprast
māksliniekus, laikmetu, žanrus, un portretu mākslas kopīgo
attīstības gaitu Latvijā. – Teksts paralēli latviešu un vācu
valodā.
Saturā: Latvijas 19.gadsimta portreta attīstības virzieni
un posmi. Vispārīgs skatījums / Eduards Kļaviņš. Latvijai
zudušie portreti / Imants Lancmanis. Johans Lēberehts
Eginks – portretists / Sarmīte Fogele. Portretists no
Drēzdenes Jūliuss Dērings (1818-1898). Pusgadsimts
Kurzemē / Edvarda Šmite. Portrets Latvijas 19.gadsimta
pirmās puses grafikā / Anita Meinarte. 19.gadsimta
skulpturālais portrets Latvijā / Dainis Bruģis. Iluzorā pasaule.
Fotogrāfija un portrets 19.gadsimtā / Inta Pujāte.
ISBN 9789934512247.
Portretu glezniecība, latviešu – 19 gs. Portreti, latviešu –
19 gs. Gleznotāji – Latvija. Glezniecība, latviešu – 19 gs.
Sproģe, Elīna. Kristians Brekte / teksta autore Elīna Sproģe ;
literārā redaktore Māra Ņikitina ; tulkotājs angļu valodā
Valdis Bērziņš ; dizains un attēlu apstrāde: Olafs Abzalons ;

fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Kristiāns Brekte, Didzis
Grodzs, Elīna Sproģe, Andrejs Strokins, Modris Svilāns. –
[Rīga] : Neputns, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). – 159 lpp. : il.,
ģīm. ; 27 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. – K.
Brektes vārds Latvijas laikmetīgās mākslas ainā plašāk
izskanēja pirms vairāk nekā desmit gadiem, kad viņam tika
piediegta huligāna birka. Spilgti trafareti, kailas meitenes,
spirta pildītas stikla kolbas, kurās peld dzīvnieku un rotaļlietu
fragmentu mutanti. Mākslinieku raksturo temperaments,
nerimstoša darbošanās dziņa un neizsmeļama zinātkāre, kas
rezultējas laikmetīgā un sociāli aktīvā veidā apspēlētos tabu
tēmu (nāve, reliģija un sekss) portretos. Šis ir pirmais
izdevums, kurā apkopoti līdz šim tapušie K. Brektes darbi
par godu viņa 33 gadu jubilejai.
ISBN 9789934512391.
Māksla, latviešu – 21 gs – Katalogi.
GRAFIKA
76(474.3)(092

76(474.3)(092)

Derkusova, Iveta, 1973-. Gustavs Klucis : Latvijas
Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas zinātniskais katalogs :
[2 sējumos] = Gustavs Klucis : complete catalogue of works
in the Latvian National Museum of Art / sastādītāja Iveta
Derkusova ; tekstu autores: Iveta Derkusova, Marija Gofa,
Kristīna Lodera ; galvenā redaktore Laima Slava ; tulkojums
no latviešu valodas angļu valodā: Valdis Bērziņš, Terēze
Svilane, tulkojums no angļu valodas latviešu valodā: Stella
Pelše, tulkojums no krievu valodas latviešu valodā: Irēna
Bužinska, Iveta Derkusova, tulkojums no krievu valodas
angļu valodā: Eimija Brizgela, Andria Darsavelidze, Jeļena
Sakure ; latviešu valodas redaktore Inta Rozenvalde, angļu
valodas redaktore Terēze Svilane ; Māras Lāces priekšvārds ;
dizains: Zane Ernštreite ; fotogrāfs Normunds Brasliņš. –
[Rīga] : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ; Neputns, 2014
(Jelgavas tipogrāfija). – 418 lpp. : faks., il., portr. ; 31 cm. –
Bibliogrāfija: 403.-407. lpp. . – Personu rādītājs: 408.-411.
lpp. – Mākslinieka Gustava Kluča (1895-1938) zinātniskais
katalogs paver jaunas iespējas turpmākai pētniecībai ne vien
Latvijā, bet arī plašā pasaulē. Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja kolekcijā glabājas vairāk nekā 500 G. Kluča darbu. –
Teksts latviešu, angļu un krievu valodā.
1. sējums.
ISBN 9789934512384.
Sociālistiskais reālisms mākslā – Katalogi. Māksla,
latviešu – 20 gs – Katalogi. Mākslinieki – Latvija –
Biogrāfijas.
Derkusova, Iveta, 1973-. Gustavs Klucis : Latvijas
Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas zinātniskais katalogs :
[2 sējumos] = Gustavs Klucis : complete catalogue of works
in the Latvian National Museum of Art / sastādītāja un teksta
autore Iveta Derkusova ; galvenā redaktore Laima Slava ;
tulkojums no latviešu valodas angļu valodā: Valdis Bērziņš,
Iveta Boiko, Vita Limanoviča, tulkojums no krievu valodas
latviešu valodā: Iveta Derkusova ; latviešu valodas redaktore
Guna Pence, angļu valodas redaktore Terēze Svilane ; krievu
valodas redaktore Tatjana Gubina ; dizains: Zane Ernštreite ;
fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Miks Mitrēvics. – [Rīga] :
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ; Neputns, 2014

(Jelgavas tipogrāfija). – 320 lpp. : faks., il., portr. ; 31 cm. –
Bibliogrāfija: 309.-311. lpp. . – Personu rādītājs: 313.-320.
lpp. – Mākslinieka Gustava Kluča (1895-1938) zinātniskais
katalogs paver jaunas iespējas turpmākai pētniecībai ne vien
Latvijā, bet arī plašā pasaulē. Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja kolekcijā glabājas vairāk nekā 500 G. Kluča darbu. –
Teksts latviešu, angļu un krievu valodā.
2. sējums.
ISBN 9789934512384.
Sociālistiskais reālisms mākslā – Katalogi. Māksla,
latviešu – 20 gs – Katalogi. Mākslinieki – Latvija –
Biogrāfijas.
VOKĀLĀ MŪZIKA
785.16

TEĀTRIS
792(474.3)

792(474.3)

Legzdiņš, Alberts, 1933-. Čikāgas Piecīšu brīnišķīgie
piedzīvojumi / Alberts Legzdiņš ; redaktore Ligita Kovtuna ;
priekšvārdu sarakstīja: Ina Eglīte, Ēriks Hānbergs ;
mākslinieciskais iekārtojums un vāka dizains: Daiga
Brinkmane ; vāka foto: Anda Krauze. – Atkārtots un
papildināts izdevums. – Rīga : Vesta LK, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). – 192 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. – (Laika grāmata).
– Leģendārā latviešu ansambļa “Čikāgas piecīši” dvēsele, šīs
grāmatas autors A. Legzdiņš ne tikai iedos jums, lasītāji,
krietnu humora vitamīna devu, bet arī paplašinās apvāršņus.
Jo viņa stāsti balstīti reālajā latviešu dzīvē un vēsturiski
objektīvos notikumos, turklāt vismaz trīs kontinentos, kur
dzīvo latvieši. 1. izdevums iznāca 1993. gadā. – Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934511110.
Latviešu izcelsmes amerikāņu mūziķi – Ceļojumi.
Latvieši – Amerikas Savienotās Valstis.
Tišheizere, Edīte, 1956-. Abpus rāmjiem : sarunas par
mākslu un dzīvi / Edīte Tišheizere ; redaktore Ieva Rodiņa ;
mākslinieks Uldis Baltutis ; fotogrāfija vākam: Mārtiņš
Vilkārsis ; fotogrāfijas: Mārtiņš Vilkārsis, Libe Mellere,
Aigars Spāģis, Juris Kmins, Andris Gertsons, Gatis
Priednieks-Melnacis, Dainis Ģelzis, Laima Slava, Matīss
Markovskis ; Liepājas Universitāte. Kurzemes Humanitārais
institūts. – Liepāja : LiePA, 2014 (LiepU LiePA). – 153 lpp.
: il., ģīm. ; 21 cm. – Teātra zinātniece un kritiķe E.
Tišheizere grāmatā apkopojusi sarunas ar fantastiskām,
interesantām personībām. Trīs galvenie varoņi ir Oļģerts
Kroders, Felikss Deičs un Juris Bartkevičs. Katrs savā veidā
saistīts ar Liepājas teātri. Pats galvenais izrādījās jautājums –
kas ir māksla, kam tā vajadzīga un kāpēc tik daudzi ir gatavi
tās dēļ ziedot un ziedoties. Savā ziņā atbilde rasta sarunās ar
matemātiķi Jāni Menci un gleznotāju Borisu Bērziņu. –
Valsts pētījumu programma “Nacionālā identitāte”.
ISBN 9789934522161.
Slavenības – Latvija – Intervijas. Intelektuāļi – Latvija
– Intervijas.
Tišheizere, Edīte, 1956-. Režijas virzieni un personības
Liepājas teātrī / Edīte Tišheizere, Zanda Borga ; māksl.
Imants Liepiņš ; Liepājas Universitāte. Kurzemes
Humanitārais institūts. – Liepāja : LiePA, 2010. – 105 lpp.,

[20] lpp. Il., ģīm. ; 21 cm. – Bibliogr. Norādes parindēs. –
Grāmatas pirmā nodaļa veltīta laika posmam no Liepājas
teātra pirmsākumiem līdz Otrā Pasaules kara beigām, otrā
nodaļa – laikam pēc Otrā Pasaules kara, trešā nodaļa –
postmodernisma tendencēm.
Saturs: Ievadam / E. Tišheizere. I NODAĻA:
LIEPĀJAS TEĀTRA REŽISORI UN VIŅU DARBĪBA
LĪDZ II PASAULES KARA BEIGĀM: Režisori starpkaru
laikā. Jevgeņija Vahtangova ietekme uz Jāņa Zariņa režiju /
E. Tišheizere. II NODAĻA: LIEPĀJAS TEĀTRA
REŽISORI PĒC II PASAULES KARA: Sociālistiskā
reālisma prasības / E. Tišheizere. Nikolaja Mūrnieka režija –
reālisma romantiskais variants. Irmgardes Mitrēvices režijas
darbi / E. Tišheizere. Oļģerta Krodera teātra modelis –
jutekliskais reālisms. Viņa mācekļi / E. Tišheizere. Herberta
Laukšteina un Jura Bartkeviča režija / E. Tišheizere. III
NODAĻA: REŽIJA LIEPĀJAS TEĀTRĪ
POSTMODERNISMA LAIKĀ: Postmodernisma jēdziens
un tā transformācija latviešu teātrī / E. Tišheizere.
Postmodernisma iezīmes 80., 90. gadu režijā / E. Tišheizere.
21. gadsimta sākuma izrādes – senas dziesmas jaunā
laikmetā un skaņās / E. Tišheizere. Literatūras un teātra
attiecības. Postdramatiskais teātris / Z. Borga. Mārtiņa Eihes
režija un iestudējumi Liepājas teātrī / Z. Borga. Rolanda
Atkočūna rituāla teātris / E. Tišheizere. R. Atkočūna režija
postdramatiskā teātra kontekstā / E. Tišheizere. Dž. Dž.
Džilindžera postmodernā dzīves inscenēšana / E. Tišheizere.
ISBN 9789984864198.
Teātra producenti un režisori – Latvija – Liepāja.
Teātris – Latvija – Vēsture – Liepāja.
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811.174

811.174

Aktuālas tendences terminoloģijas teorijā un praksē : rakstu
krājums / sast. Iveta Pūtele; Latvijas Universitātes Latviešu
valodas institūts. – Rīga : LU Latviešu valodas institūts,
2013. – 173, [1] lpp. : tab. ; 21 cm. – Bibliogrāfija rakstu
beigās. – Raksti latviešu un angļu val.
ISBN 9789984742724
Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un
Letonikas 4. kongress. (2011 : Rīga, Latvija).
Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un
Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā
identitāte" : valodniecības raksti / red. kolēģija: Aleksejs
Andronovs ... [u.c.]. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts,
2012 (Madonas poligrāfists). - 429, [1] lpp. : graf., il., kartes,
tab. ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju (rakstu beigās).
ISBN 9789984742670
Blinkena, Aina, 1929-.
Caur vārdu birzi : darbu izlase / Aina Blinkena ; sastādīja:
Ina Druviete, Ilga Jansone ; sagatavošanā piedalījās: Kristīne
Mežapuķe, Gunita Arnava, Sanda Rapa, Marita Silkāne ;
ievadu Ar dzimto valodu sirdī, 9.-[14.] lpp., sarakstīja Ilga
Jansone ; vāka māksliniece Ieva Krūmiņa ; Latvijas
Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas

811.174

811.174’373

811.174

811.174

811.174’36

Universitātes Latviešu valodas institūts, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). - 590, [1] lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. - Bibliogrāfija
tekstā. - Teksts latviešu, angļu, krievu un vācu valodā.
ISBN 9789984742762 (ies.)
Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets : [rakstu krājums] /
sastādītāja un priekšvārda autore Ina Druviete ; atbildīgā
redaktore Sarmīte Lagzdiņa ; 1. vāka foto: Ilga Jansone ; LU
aģentūra "LU Latviešu valodas institūts". - Rīga : LU
Latviešu valodas institūts, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 350,
[1] lpp. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 321.-[351.] lpp. / sastādījusi
Dagnija Ivbule un personu rādītājs: 303.-[314.] lpp. Iespiedziņās: Valsts pētījumu programma "Nacionālā
identitāte".
ISBN 9789984742748 (ies.)
Kurzemniece, Ineta, 1970-.
Žogu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs / Ineta
Kurzemniece ; Latvijas Universitātes Latviešu valodas
institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2008
(Madonas poligrāfists). - 247, [8] lpp., [16] lpp. iel. : il.,
kartes ; 22 cm. - Ietver bibliogr. un rād. - Kopsav. latviešu,
angļu un lietuviešu val.
ISBN 9789984742397
Latvijas vietvārdu vārdnīca / Latvijas Universitātes Latviešu
valodas institūts ; sast. Vallija Dambe, Dzintra Hirša, Renāte
Siliņa-Piņķe, Ojārs Bušs ; iekļauti arī materiāli no Jāņa
Endzelīna manuskripta ; atb. red. Ojārs Bušs ; redkol.: Benita
Laumane, Elga Kagaine, Anna Stafecka ; red.: Ojārs Bušs,
Laimute Balode, Dzintra Hirša, Renāte Siliņa-Piņķe, Anta
Trumpa ; papild. un vārdn. aparāta veidošanā piedalījās Anta
Trumpa, Ilze Štrausa, Sanda Rapa. - Rīga : LU Latviešu
valodas institūts, 2010 (Madonas Poligrāfists). - LXIV, 471
lpp. : sh. ; 25 cm.
3. sējums. Pracirika - Puožu-.
ISBN 9789984742571 (ies.)
Latvijas vietvārdu vārdnīca / Latvijas Universitātes Latviešu
valodas institūts ; sastādījuši: Laimute Balode, Dzintra Hirša,
Ojārs Bušs ; iekļauti arī materiāli no Jāņa Endzelīna
manuskripta ; atbildīgais redaktors Ojārs Bušs ; sējuma
redaktori: Laimute Balode, Ojārs Bušs, Dzintra Hirša, Renāte
Siliņa-Piņķe, Anna Stafecka, Anta Trumpa ; papildināšanā un
vārdnīcas aparāta veidošanā piedalījās Ilga Jansone, Sanda
Rapa, Renāte Siliņa-Piņķe, Ilze Štrausa, Anta Trumpa ;
priekšvārda, vārdnīcas struktūras apraksta un saīsinājumu
saraksta tulkojums uz angļu valodu: Pauls Balodis. - Rīga :
LU Latviešu valodas institūts, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). LXXI, 536 lpp. : sh. ; 25 cm.
4. sējums. Raba-Ržavec.
ISBN 9789984742717 (ies.)
Nītiņa, Daina, 1942-.
Ne tikai gramatika : rakstu izlase / autore un sastādītāja
Daina Nītiņa ; atbildīgā redaktore Ilga Jansone. - Rīga : LU
Latviešu valodas institūts, 2014. - 495, [1] lpp. ; 22 cm. Bibliogrāfija: 477.-[488.] lpp., rakstu beigās un zemsvītras
piezīmēs, personu rādītājs: 489.-[496.] lpp. - Teksts latviešu,
vācu, krievu valodā, kopsavilkumi atsevišķu rakstu beigās

811.124’36

811.174’282

angļu, vācu vai krievu valodā. - Iespiedziņās: Valsts pētījumu
programma "Nacionālā identitāte".
ISBN 9789984742731
Strads, Māris. Lingua Latina : latīņu valodas gramatika /
Māris Strads ; Jāņa Pavlovska vāka mākslinieciskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone. – Rīga :
Jumava, [2014]. – 383, [1] lpp. ; 20 cm. – M. Strada grāmata
sastāv no trim daļām: fonētikas (kas dziļākai vārdu un formu
izpratnei aplūko arī dažus latīņu valodas vēsturiskās
fonētikas jautājumus), morfoloģijas un sintakses. Grāmatas
beigās dots pielikums, kurā apskatīta latīņu dzejas uzbūve,
romiešu kalendārs, tropi un figūras. Grāmata adresēta dažāda
vecuma interesentiem. Gramatika sadalīta sīkos paragrāfos,
lai būtu iespēja izvēlēties no visa apjoma savām spējām
visatbilstošāko.
ISBN 9789934116551.
Latīņu valoda – Gramatika.
Poiša, Maija.
Vidzemes sēliskās izloksnes / Maija Poiša ; red. Alberts
Sarkanis ; iev. Par Maijas Poišas krāj., 8.-9.lpp., aut.: Elga
Kagaine, Alekss Girdenis, Alberts Sarkanis. – Rīga :
Latviešu val. inst., 1999 (Latvijas-Somijas SIA „Madonas
poligrāfists”). – 315 lpp. : ģīm. ; 20 cm. – Bibliogr.: 4.lpp. un
norādes parindēs.
2.
ISBN 9984926656 x.

LITERATŪRZINĀTNE
Daukste-Silasproģe, Inguna, 1968-. Tāla zeme, tuvi ļaudis :
821.174.0
latvieši Austrālijā: dzīve, literārais process, personības /
Inguna Daukste-Silasproģe ; recenzenti: Juris Rozītis,
Viesturs Vecgrāvis ; redaktore Sigita Kušnere, Anitas
Rožkalnes vāka dizains ; vāku noformējumā izmantotas
Aivas Rozenbergas fotogrāfijas. – [Rīga] : LU Literatūras,
folkloras un mākslas institūts, 2014 (Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija). – 719 lpp., [40] lpp. Iel. : faks., il., portr. ; 24
cm. – Bibliogrāfija: [644.]-654. lpp. Un zemsvītras piezīmēs,
rādītāji (personu un ģeogrāfisko vietu nosaukumu): [655.]702. lpp. – I. Daukstes-Silasproģes grāmata veidojusies kā
likumsakarīgs turpinājums autores agrāk izdotajām
monogrāfijām “Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra
bēgļu gados Vācijā (1944-1950)” un “Latviešu literārā dzīve
un literatūra ASV un Kanādā (1950-1965)”. Pētījums atklāj
mazzināmas lappuses latviešu trimdas rakstniecības, kultūras
un literārās dzīves atzarā, kas veidojies kopš 1947. gada
izskaņas tālajā, nereti mītiem apvītajā kontinentā, latviešu
vidū sauktā par 5. kontinentu – Austrālijā un nedaudz arī
Jaunzēlandē. Atsevišķās nodaļās aplūkota rakstnieku
izceļošana, iezīmējot nometņu laika izskaņu,
tranzītnometnes, ceļu uz jauno mītnes zemi un pārmaiņu
situācijas iespaidus, sniegts ieskats literārajos sarīkojumos,
atklāta rakstnieku pieredze jaunajā kontinentā, aplūkota LPB
Austrālijas kopas darbība, latviešu preses izdevumi, literārie
procesi, spilgtākās rakstnieku personības. – Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789984893112.
Latvieši – Austrālija – Intelektuālā dzīve – 20 gs.
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Latvieši – Jaunzēlande – Intelektuālā dzīve – 20 gs. Autori,
latviešu – Austrālija – Biogrāfijas. Autori, latviešu –
Jaunzēlande – Biogrāfijas. Latviešu literatūra – Austrālija –
Vēsture un kritika. Latviešu literatūra – Jaunzēlande –
Vēsture un kritika.
Austrālija – Intelektuālā dzīve – 20 gs. Jaunzēlande –
Intelektuālā dzīve – 20 gs.
Silkalns, Eduards. Par grāmatām un dzīvi : grāmatu
recenzijas 2007- 2014 / Eduards Silkalns ; redaktores Rute
Runce, Ligita Kovtuna ; mākslin. Iekārtojums Daiga
Brinkmane. – Rīga : Vesta LK, 2014. – 336 lpp. – Krājumā
sakopotas 100 grāmatu recenzijas, kas sarakstītas no 2007.
līdz 2014. gadam un publicētas Amerikas latviešu laikrakstā
Laiks un Eiropas latviešu laikrakstā Brīvā Latvija. Autors
aplūko oriģinālliteratūras sacerējumus un tulkojumus, kas
izdoti Latvijas apgādos. Literārās vielas aplūkojums
kopsakarā ar vēsturiski un laikmetiski tvertām apcerēm
paplašinās lasītāju loku. Ne vien literatūras speciālistiem –
raitais vēstījums būs interesants ikvienam, kam lasīšana
sagādā prieku. Daigas Brinkmanes mākslinieciskais
noformējums.
Saturs : Latviešu beletristika. Citas latviešu autoru
grāmatas. Tulkojumi.
ISBN 9789934511127.
Latviešu literatūra.
Татаринов, А. В. Пути новейшей русской прозы :
учебное пособие / А. В. Татаринов. – Москва : Флинта ;
Наука, 2015. – 247, [1] с.
Содержание : Зачем мы пишем о современной
литературе? Страшнее постмодернизма. Жизнь вместо
судьбы : явление “нового реализма”. Возле реализма.
Судьба вместо жизни : явление “нового модернизма”.
Идеологи и учителя. Истории больше не будет?
Эксперименты и стилизации. Закономерность
биографии. Литературный год как процесс и итог.
Западный контекст современной русской прозы.
Современный роман : встречи с небытием.
ISBN 9785976519169. . – ISBN 9785020385757.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ĢEOGRĀFIJA
913(4)

Локтев, Д. Караванинг : путешествие на автодоме по
Европе / Л. Локтев, О. Локтева. – 1-е изд. – Москва :
АЯКС-ПРЕСС, 2008. – 144 с. : ил., карты. – (Полиглот.
Русская коллекция).
ISBN 9785941613311.
Ceļveži. Ceļojumi ar automašīnu.
Austrija. Itālija. Francija. Spānija. Portugāle.
BIOGRĀFIJAS. DZĪVESSTĀSTI
Astrīda. Dārlinga līkloči : [atmiņas] / Astrīda ; redaktors
929
Oskars Lapsiņš ; māksliniece Arta Muceniece. – Rīga : Vesta
LK, 2014 (Jelgavas tiopgrāfija). – 392 lpp. : il., ģīm. ; 22 cm.
– (Laika grāmata). – A. Jansones grāmata ir par trimdas
latviešu dzīvi un darbiem dažādās organizācijās Amerikā un

par atgriešanos Latvijā pēc neatkarības stgūšanas. Autore
pastāsta par savu Rietumu latvieša pieredzi ne tikai ārpus, bet
arī dzīvojot Latvijā. – Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934142482.
Latvieši – Amerikas Savienotās Valstis – Biogrāfijas.
EIROPAS VĒSTURE
Aivenss, Sidnijs. Debesis tik tumšas / Sidnijs Aivenss ;
94(4)”1939/1945”
Andrieva Ezergaiļa priekšvārds, 5.-9. lpp. ; tulkotāja Marta
Eniņa Mannenbach ; redaktore Gundega Saulīte ;
mākslinieciskais iekārtojums: Daiga Brinkmane. – Rīga :
Vesta LK, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). – 332 lpp. : il., kartes ;
22 cm. – (Laika grāmata). – Sidnija Aivensa atmiņas ir sava
veida brīnums: viņš nebija steidzies ar to izdošanu un bija
izvairījies no šablonisma, kas nereti piemīt atmiņu
rakstītājiem. Sidnija Aivensa memuāri latviešu lasītājiem var
interesēt vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, kā stāstījums par Otrā
pasaules kara notikumu ķēdi, kura Aivensam iesākās 1941.
gada 22. jūnijā un turpinājās līdz kara beigām. Otrkārt, tas ir
ebreju izdzīvotāja stāsts, kā Sidnijs nonāca Daugavpilī, kur
viņa dzīve vairākkārt karājās mata galā, un kā viņam laimējās
izdzīvot. Beidzot, vēsturniekiem Aivensa atmiņas dod tiešas
liecības par holokausta pirmajiem soļiem Latvijā, specifiski
Daugavpilī. – Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934511080 (ies.).
Ebreji – Latvija – Biogrāfijas. Ebreji – Lietuva –
Biogrāfijas. Holokausts, ebreju (1939-1945) – Latvija –
Atmiņas. Holokausts, ebreju (1939-1945) – Lietuva –
Atmiņas. Otrais pasaules karš, 1939-1945 – Balkrievija –
Ebreju pretošanās.
Daugavpils (Latvija).
KRIEVIJAS VĒSTURE
94(474)
Suvorovs, Viktors. Ledlauzis : kurš sāka Otro pasaules karu?
/ Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojuši Jānis Kalve
(2005), Dace Sparāne (2014) ; Jāņa Esīša dizains. –
Papildināts un pārstrādāts izdevums. – Rīga : Diena, 2014. –
495,[1] lpp. – (Dienas grāmata). – Saīsinājumu un abreviatūru
atšifrējumi: 484.-[488]. lpp. . – Izmantoto un citēto avotu
saraksts: 489.-[496]. lpp. – Jaunajā izdevumā autors ir būtiski
papildinājis vēstures kopainu, klāt nākušas 20 jaunas nodaļas,
milzums detaļu un faktu, un šis veikums vēl dzelžaināk
apstiprina atbildi uz grāmatas centrālo jautājumu. – Oriģ.
Nos.: Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?.
ISBN 9789984887753.
Otrais pasaules karš, 1939-1945.
LATVIJAS VĒSTURE
94(474.3)”1918/1940 Celmiņš, Arvīds. Baiga vasara 1941 : ... un pēc tam... /
Arvīds Celmiņš ; redaktore Alma Zusāne ; vāku noformēja
”
Inga Apsīte. – [Kuldīga] : Arvīds Celmiņš, 2013 (Rīga :
Drukātava). – 164 lpp. : il., ģīm., faks., kartes ; 21 cm. –
Bibliogrāfija: [8.] lpp. – A. Celmiņš dokumentālajā apcerē
paceļ vēstures priekškaru un secina, ka izdarīto nevar padarīt
nebijušu. Autors grāmatā aplūko kangaru aktivizēšanos,
nacistu mērķus Latvijā, koncentrācijas nometnes Latvijā,
leģionu un citas tēmas. Grāmata veltīta Tīreļpurva un citu
kauju dalībniekiem, Otrajā pasaules karā kritušo piemiņai. –

Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984497808.
Otrais pasaules karš, 1939-1945 – Latvija – Pagrīdes
kustības. Otrais pasaules karš, 1939-1945 – Latvija –
Zvērības.
Latvija – Vēsture – Vācu okupācija, 1941-1944.
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Aspazija, 1865-1943. Uguns ledū : dzejas izlase = Feuer im
Eis = Огонь во льду = The fire in the ice / Aspasia ;
sastādīja: Aija Magone, Ināra Andžāne ; atdzejoja: Valdis
Bisenieks, Aija Magone, Gita Strazdiņa, Ruta Marjaša, Ieva
Lešinska, Aspazija, U. Wehlitz, W. K. Matthews, Elfriede
Eckardt-Skalberg, С. Шервинский, Л. Осипова, М.
Борисова, В. Ходасевич, Л. Остроумов, В. Спасский, Вяч.
Иванов, Л. Осинова ; mākslinieks Jānis Andžāns. –
[Jūrmala] : Biedrība “Aspazijas mantojums”, [2014]. – 340
lpp. : il., ģīm. ; 15 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. –
Dzejnieces Aspazijas (īst.v. Elza Rozenberga, 1865-1943)
dzejas izlasē apkopoti agrāko gadu atdzejojumi vācu, krievu
un angļu valodā, kā arī 2014. gadā radītie atdzejojumi šai
izlasei. – Paralēli latviešu, vācu, krievu un angļu valodā. –
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934141737.
Latviešu dzeja. Latviešu dzeja – Tulkojumi vācu valodā.
Latviešu dzeja – Tulkojumi krievu valodā. Latviešu dzeja –
Tulkojumi angļu valodā.
Alliksārs, Arturs. Dzeja / Arturs Alliksārs ; no igauņu
valodas atdzejojis, sastādījis un priekšvārdu, 5.-16. lpp.,
uzrakstījis Guntars Godiņš ; redaktores Sandra Godiņa un
Ingmāra Balode ; Māra Garjāņa vāka dizains. – Rīga :
Mansards, 2013. – 95 lpp. : il. ; 21 cm. – Arturu Alliksāru
(1923 – 1966) var dēvēt par vienu no savdabīgākajiem igauņu
dzejniekiem. Ne mazāk spilgts bijis arī viņa īsais mūžs:
leģions, apcietinājums, lēģeris Mordvijā, atgriešanās Tartu,
publicēšanās aizliegums, vēzis, pāragra nāve. Arturs Alliksārs
savā dzejā bija visu konvenciju grāvējs, līdz ar to iemantoja
jaunāko kolēģu apbrīnu. Pēc viņa atgriešanās no lēģera
izveidojās neformāla Alliksāra dzejas laboratorija. Tartu tik
populārā kafejnīca “Werner” kļuva par Alliksāra un viņa
mācekļu pulcēšanās vietu, par viņa “salonu, kabinetu un
kanceli”. – Oriģ. Nos.: Päikesepillaja.
ISBN 9789934120398.
Igauņu dzeja
Bankovskis, Pauls, 1973-. 18 / Pauls Bankovskis ; lit.
Redaktore Gundega Blumberga ; zin. Konsultants Vents
Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; Gundegas Kārkliņas
makets ; grāmatas 1. vāka noformējumā izmantota Paula
Bankovska fotogr. – Rīga : Dienas Grāmata, 2014. – 174, [1]
lpp. : il. – (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; III). (Vēstures
romānu sērija). – Divi latvieši, divi dažādi laikmeti – starpā
gandrīz vai gadsimts. Viens 1917. gada rudenī vēl nepavisam
nav pārliecināts, vai latviešiem būtu vērts mēģināt dibināt
savu valsti. Līdz 1918. gada 18. novembrim vēl ir laiks, viņa
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domas var mainīties, ja vien izdosies atbildēt uz jautājumu:
‘’Kāpēc?’’. Otrs pie šī paša jautājuma nonāk 21. gadsimta
otrajā gadu desmitā. Tas, kas 1918. gadā daudziem šķita jau
atbildēts un pašsaprotams, piepeši tāds vairs neliekas. Šis ir
stāsts par viņu abu neiespējamo satikšanos. – Teksts latviešu
valodā, pēcvārds paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789984887784.
Vēsturiskā proza, latviešu. Latvieši – Etniskā identitāte –
Daiļliteratūra.
Latvija – Vēsture – 20 gs – Daiļliteratūra.
Bauere, Inguna, 1960-. Pelīte : pārdomas raisošs jocīgs
stāsts par mīlestību un atriebību ar atkāpēm / Ingūna Bauere ;
Māras Rikmanes ilustrācijas ; Nataļjas Kugajevskas vāka
mākslinieciskais noformējums ; redaktore Eva Mārtuža. –
Rīga : Lauku Avīze, 2014. – 205 lpp. – (Lata romāns ; 11
(185). – Bibliogr.: 205. lpp. – Divas izglītotas jaunas sievietes
regulāri viena otrai izkrata sirdi. Anekdotiskas situācijas
mijas ar traģikomiskām un pat sulīgi smieklīgām, jo abu
mīļotie vīrieši ir lieliski dzīves baudītāji, sievietes neatpaliek.
ISBN 9789934150425.
Latviešu romāni. Humoristiskā proza, latviešu.
Biders, Uldis Ernests, 1934-. Grēksūdze kokā : ainiņas iz
medībām un dzīves / Uldis Biders ; priekšvārdu sarakstīja
Ilmārs Tīrmanis ; vāka dizains: Inga Apsīte ; vāka
noformējumā izmantota Jāņa Vilniņa fotogrāfija. – Ādaži :
Uldis Biders, 2014 (Drukātava). – 633 lpp. ; 21 cm. – U.
Biders grāmatā nebaidās no nestandarta pozīcijām palūkoties
uz norisēm dabā, attiecībām starp cilvēkiem, attiecībām starp
cilvēkiem un dabu. Lasot nākas iepazīties gan ar smalkām
autora filozofiskajām atziņām, gan ar vienkāršām, bet
daudziem nezināmām gudrībām. U. Biders ir daudz ceļojis
(pabijis vairāk nekā trīsdesmit valstīs), tāpēc iepinis tekstā
dažādu tautu nacionālās īpatnības, vēsturiskus faktus, mītus,
ticējumus, aizspriedumus. Viņa stāstus caurvij atmiņas par
paša bērnību, par izsūtījuma un pēcizsūtījuma gados
pieredzēto un pārdomas par to. – Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934142802.
Stāsti, latviešu.
Briedis, Raimonds, 1965-. Latviešu romānu rādītājs, 18732013 / Raimonds Briedis, Anita Rožkalne ; recenzenti:
Inguna Daukste-Silasproģe, Kārlis Vērdiņš ; redaktore Mārīte
Āboltiņa ; sērijas dizaina un vāka autors Aivars Plotka. Atkārtots, labots un papildināts izdevums. - Rīga : LU
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014 (Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija). - 319 lpp. ; 24 cm. - (Personālijas,
termini, avoti). - "Latviešu romānu rādītājs" ir atkārtots,
labots un papildināts izdevums tāda paša nosaukuma darbam,
kas 1997. gadā iznāca Raimonda Brieža, Harija Hirša (19372007) un Anitas Rožkalnes sastādījumā.
Saturs: Latviešu romānistu un viņu romānu alfabētiskais
rādītājs -- Latviešu romānu hronoloģiskais rādītājs: 18732013 -- Latviešu romānu nosaukumu alfabētiskais rādītājs.
ISBN 9789934803260.
Latviešu romāni - 19 gs - Bibliogrāfijas. Latviešu
romāni - 20 gs - Bibliogrāfijas.
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Devero, Džūda. Nantaketas līgavas : triloģija / Džūda
Devero ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ;
redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. Rīga : Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 507, [1] lpp.
; 21 cm. - Eliksa, kura nule pārcietusi šķiršanos no mīļotā
vīrieša, dodas uz provinci, lai kādu laiku pavadītu
gadsimtiem senā muižā. Vairāku iemeslu dēļ viņa pieņem
kādu savādu piedāvājumu un apņemas izplānot savas labākās
draudzenes kāzas... - Oriģ. nos.: True Love. - New York
Times bestsellers -- uz pirmā vāka.
1. Šampanietis brokastīs.
ISBN 9789984357485.
Amerikāņu romāni.
Doda, Kristīna. Nodevība Beltērā : [romāns] / Kristīna
Doda ; no angļu val. Tulk. Anda Smilga ; vāka dizains Dairis
Hofmanis. – Rīga : Apgāds Kontinents, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). – 448 lpp. ; 21 cm. – New York Times
bestselleru rakstniece Kristīna Doda sniedz lasītājiem kāroto
lieliska stāsta baudījumu un vēl vairāk. Trīs uzņēmīgi brāļi
apvieno spēkus , lai pasargātu ģimeni, savas mīļotās sievietes
un bīstamus noslēpumus... – Oriģ. Nos.: Betrayal.
ISBN 9789984357492.
Amerikāņu romāni.
Džeimss, Pīters. Nāvējoši dzīvs : romāns / Pīters Džeimss ;
no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; redaktore Liene
Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. – Rīga : Kontinents,
2014 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). – 543, [1] lpp. ; 21 cm.
– Trīs slepkavības, viens aizdomās turamais. Nekādu
pierādījumu... – Oriģ. Nos.: Not Dead Enough.
ISBN 9789984357478.
Detektīvromāni, angļu.
Džonsone, Millija. Rudens dēka / Millija Džonsone ; no
angļu val. Tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs
Zariņš ; redaktore Marta Tālmane ; maketētājs Igors Iļjenko.
– Rīga : Kontinents, 2014. – 412 lpp. – Pēc dramatiskas
šķiršanās Džuljeta Millere sapratusi, ka vīriešiem uzticēties
nevar. Viņa iegādājas dzīvokli un sameklē sev dzīvokļa
biedreni, ar kuru kopā vakaros iedzert kādu vīna glāzi un
patenkot. Jautrās, pļāpīgās Džuljetas un maigās, klusās Flosas
satikšanās kļūst par sākumu lielām dzīves pārmaiņām... –
Oriģ. Nos.: An Autumn Crush.
ISBN 9789984357508.
Angļu romāni.
Eltanga, Ļena. Akmens kļavas : romāns / Ļena Eltanga ; no
krievu val. Tulkojusi Maira Asare ; liter. Konsultants Sergejs
Moreino ; mākslinieks Toms Mrazausks. – Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2014. – 363, [2] lpp. – ‘’Lasītājam šajā tekstā jāieiet
uzmanīgi kā pasaku mežā, jo nāksies tikties ar senajiem
ēģiptiešiem, gan grieķiem un romiešiem, ķeltu un seno
skandināvu dieviem, vajadzēs lasīt fragmentiņus no 17.
gadsimta slāvu herbārija, bet tas viss ir kā poētisks
putukrējuma rotājums, zem kura paslēpta daudzslāņainā
stāsta torte par cilvēku ikdienišķo – gudru, viegli
ievainojamu, apvaldītu un kaislību piepildītu.’’. – Oriģ. Nos.:
Каменные клены.
ISBN 9789984235028.
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Krievu romāni.
Falka, Rita. Ziemas kartupeļu knēdeļi : izmeklē Francis
Eberhofers : detektīvromāns / Rita Falka ; no vācu valodas
tulkojusi Renāte Siliņa ; redaktore Elīna Vanaga ; vāka
dizainu adaptēja Ilze Isaka. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2014
(Poligrāfists). – 236, [2] lpp. ; 20 cm. – Francis Eberhofers ir
brīnišķīgs lauku policists. Godīgs, vienkāršs un... iespējams,
mazliet ar putniem galvā. Tieši tāpēc viņu no Minhenes
policijas ir pārcēluši strādāt dzimtā ciemata policijā. Tādā
nostūrī kriminālā situācija nav necik saspringta, taču Francim
ir teicams pēddziņa deguns, kas nekļūdīgi atpazīst
noziedzīgus elementus. – Oriģ. Nos.: Winterkartoffelknödel.
ISBN 9789934043222.
Detektīvromāni, vācu.
Forsaita, Keita. Pasaku meistara mīļotā : romāns / Keita
Forsaita ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga ; redaktore
Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga :
Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 493, [1] lpp. ; 21
cm. - Reiz dzīvoja sešas māsas - skaistā, muzikālā,
apdāvinātā, izpalīdzīgā, pastarīte... un arī mežonīgā. - Oriģ.
nos.: The Wild Girl. - "Izcils mīlasstāsts vēsturiskā romāna
cienītājiem" -- uz pēdējā vāka.
ISBN 9789984357461.
Austrāliešu romāni.
Grietēna, Margarita. Polonēze ar prezidentu : romāns /
Margarita Grietēna ; redaktore Gundega Sēja ; Vitas Lēnertes
vāka dizains. – Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2014 (A/s
Poligrāfists). – 301, [1] lpp. – Margaritas Grietēnas (viņa ir
Inga Jēruma) jaunais romāns “Polonēze ar prezidentu’’ ir
papildināts un pārstrādāts dāmu detektīva ‘’Šinšilla” (2009)
izdevums.
ISBN 9789934046919.
Latviešu romāni. Detektīvromāni, latviešu.
Grišams, Džons. Reketieris : romāns / Džons Grišams ; no
angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka
dizains ; redaktore Egija Smaļķe. – Rīga : Zvaigzne ABC,
2014 (Poligrāfists). – 334, [1] lpp. ; 23 cm. – (Zvaigznes
detektīvu klubs). – Kas ir reketieris? Un kāds viņam sakars ar
tiesneša priekšlaicīgo nāvi? Viņu sauc Malkolms Banisters.
Darbs? Bijušais advokāts. Tagadējā dzīvesvieta? Federālā
cietuma nometne pie Frostburgas Merilendā. Malkolmam
šobrīd nav īpaši veiksmīgs brīdis, taču piedurknē viņam
noslēpts dūzis – viņš zina, kas un kādēļ nogalinājis Fosetu. –
Oriģ. Nos.: The racketeer.
ISBN 9789934041617 (ies.).
Detektīvromāni, amerikāņu.
Hovijs, Hjū. Elevators : triloģija / Hjū Hovijs ; no angļu
valodas tulkojusi Santa Andersone ; redaktore Evita Bekmane
; mākslinieks Kao Viets Ngujens. - [Rīga] : Prometejs, 2013.
- 527 lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Wool. - "Elevatora sāgas
grāmatas: 1. Vilna, 2. Maiņa, 3. Putekļi"--527. lpp.
1. Vilna.
ISBN 9789934842221 (ies.).
Zinātniskā fantastika, amerikāņu.
Hovijs, Hjū. Elevators : [zinātniskās fantastikas romāns] /
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Hjū Hovijs ; no angļu val. Tulkojusi Santa Andersone ;
redaktore Maija Rūrāne ; mākslinieks Kao Viets Ngujens. –
Rīga : Prometejs, 2014. – 511 lpp. – Ir 2049. gads, pasaule
joprojām ir tāda, kādu mēs to pazīstam. Laiks rit savu ierasto
gaitu. Taču patiesībā tas pamazām iztek. Vien daži
ietekmīgākie zina, kas drīz gaidāms. Viņi tam gatavojas. Viņi
cenšas mūs pasargāt. Viņi izvēlas mums ceļu, kas vedīs tikai
vienā virzienā. Ceļu, kas vedīs uz iznīcību. Ceļu, kas mūs
ievedīs pazemē. Tūdaļ sāks rakstīt elevatora vēsturi. Tūdaļ
sāksies mūsu nākotne. – Oriģ. Nos.: Shift. – Elevatora sāgas
grāmatas: 1. Vilna 2. Maiņa 3. Putekļi.
2. Maiņa.
ISBN 9789934842269.
Fantastiskā proza, amerikāņu.
Ilfs, Iļja. Zelta teļš : romāns / Iļja Ilfs un Jevgeņijs Petrovs ;
no krievu valodas tulkojis Alberts Jansons ; redaktore
Veronika Pužule ; papildinājumus tulkojusi un komentārus
sastādījusi Gunta Silakalne ; Daiņa Breikša ilustrācijas ; Arņa
Kilbloka vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (PNB
Print). – 431, [1] lpp. : il. ; 23 cm. – Oriģ. Nos.: Золотой
теленок. – “Pilnais romāna variants ar komentāriem”–Titlp.
ISBN 9789934041716 (ies.).
Krievu romāni.
Jozaitis, Arvīds. Rīga – cita civilizācija : literārā publicistika
/ Arvīds Jozaitis ; vāka dizains Deimante Rybakoviene ; no
lietuviešu val. Tulk. Pauls Balodis (13.- 151.lpp.), Inga
Znotiņa ; redaktors Juris Goldmanis. – Rīga : Apgāds
Zvaigzne ABC, 2014. – 432 lpp. – Izmantotā literatūra: 429.430. lpp. . – Svarīgāko personu saraksts: 431.- 432. lpp. –
Arvīds Jozaitis ir lietuviešu filozofs, rakstnieks un publicists,
viens no tautas kustības Sajudis dibinātājiem un vadītājiem.
No 2009. līdz 2012. gadam Jozaitis dzīvoja Rīgā, iemācījās
latviešu valodu un bija kopā ar rīdziniekiem svētku reizēs un
ikdienas gaitās. Rīgā pieredzētais kļuva par ierosmi grāmatai.
Jozaitis piedāvā lasītājiem labvēlīgi ironisku skatījumu uz
latviešiem un rīdziniekiem un ļauj uzzināt, kā mūs redz
lietuvieši. Viņam ir izdevies pamanīt un izcelt to, ko dažkārt
neievēro pat paši rīdzinieki. Rakstot šo grāmatu, autora
mērķis ir bijis izprast un savdabīgā rakursā atklāt
kaimiņvalsts galvaspilsētas Rīgas identitāti. Grāmatā sniegta
bagātīga informācija par Rīgas un Latvijas vēsturi, kultūru,
politiku un sabiedrību gadsimtu ritumā kopš Rīgas
dibināšanas līdz pat 21. gs. Pirmajai desmitgadei. Kaut
sākotnēji adresēta lietuviešu lasītājam, grāmata būs aktuāla
arī Latvijas iedzīvotājiem, it īpaši tiem, kurus interesē
padziļināts vēsturisko un sabiedrisko norišu vērtējums. –
Oriģ. Nos.: Ryga- niekieno civilizacija. – 2011. gada Baltijas
Asamblejas balva literatūrā.
ISBN 9789934043536.
Dokumentālā proza, lietuviešu. Nacionālās īpatnības,
latviešu.
Rīga (Latvija) – Vēsture. Latvija – Vēsture.
Jūnasons, Jūnass. Analfabēte, kas prata rēķināt : romāns /
Jūnass Jūnasons ; no zviedru val. Tulkojusi Rute Lediņa ;
vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka ; redaktore Iveta Polkmane.
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– Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. – 445, [2] lpp. – Burleska,
komēdija, vēsturisks farss – Jūnasons ir savā elementā!. –
Oriģ. Nos.: Analfabeten som kunde rakna.
ISBN 9789934046780.
Zviedru romāni.
Kļavis, Aivars, 1953-. 11 stāsti par vīriešiem / Aivars Kļavis
; redaktore Gundega Sēja ; Aigara Truhina vāka dizains. Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 141, [2] lpp. ; 21
cm. - A. Kļavja grāmata ar 11 stāstiem par vīriešiem, kuri no
divdesmitā gadsimta ienākuši divdesmit pirmajā. Par
vīriešiem ar visiem viņu tikumiem, kas tiem šķiet mazsvarīgi,
un netikumiem, kurus tie rūpīgi slēpj. Par vīriešiem ar visām
dīvainībām, kas daudziem no viņiem nemaz nešķiet dīvainas,
un ar kaislībām, kas bieži ir stiprākas par viņiem pašiem.
Protams, arī par sievietēm, kurām pateicoties tie nākuši
pasaulē, tāpēc no tām ir atkarīgi kopš piedzimšanas brīža.
Saturs: Stāsts par cilvēku, kuru nogalināja eņģeļi.
Dīvāns ar Ķīnas drānu. Brīnumainā atgriešanās. Muiža.
Mīlestības upuris. Kāršu namiņa īpašniece un viņas dēls.
Žurkas. Vakara skrējiens. Nosmakušās karpas. Izdzīvotājs.
Dzimumdziņa.
ISBN 9789934046902.
Stāsti, latviešu. Vīrieši - Daiļliteratūra.
Lanss, Ēriks, 1940-. Par putnu, kas ceļu mājup mūždien
meklē / Ēriks Lanss ; autora redakcijā ; māksliniece Madara
Dūka. – [Rīga : Juris Vīksne], 2014 (Jumi). – 65, [2] lpp. : il.
; 16 cm. – Ē. Lanss ir daudzu mākslas un dokumentālo filmu
scenārists, romānu un lugu autors. Grāmata ir alegorija
ritmizētā prozā par mīlestības un pašaizliedzības līkločiem.
Tas ir veltījums visiem, kas spējuši pacelties kaut nedaudz
virs sevis brīžos, kad domām un pleciem uzguļas pasaules
augstāko virsotņu smagums un slogs. Arī tiem līdzcilvēkiem,
kuri, ne mirkli nešaubīdamies, uzupurējas sava tuvākā dēļ,
pat zinot, ka pēc liktens pieprasītā upurdarba viņi nekad vairs
nebūs tie, kas ir bijuši sākumā. – Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934141942.
Dzejproza, latviešu.
Losada, Izabella. Izabellas ceļš uz paradīzi : restartē dzīvi! /
Izabella Losada ; no angļu valodas tulkojusi Inese Leitāne ;
redaktore Kristīne Kupce ; Artūra Bērziņa vāka dizains. –
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). – 301 lpp. ; 20 cm.
– Oriģ. Nos.: The Battersea park road to paradise. –
“Starptautisks bestsellers”–Uz vāka.
ISBN 9789934046216.
Autobiogrāfiskā proza, angļu. Pašaktualizācija
(psiholoģija). Garīgā dzīve. Pašpalīdzības metodes. Dzīves
veidošana.
Mariņina, Aleksandra. Pēdējā rītausma : [romāns] /
Aleksandra Mariņina ; no krievu val. tulk Dace Kārkliņa ;
māksl. Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, 2014 (Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija). - 380, [1] lpp. - Maskavas daudzstāvu
nama kāpņu telpā ar diviem naža dūrieniem nogalināta
Jevgeņija Pankrašina, bagāta biznesmeņa sieva. Pēc viņas
tuvinieku teiktā, pie cietušās bijis dārgs juvelierizstrādājums kaklarota. Taču nozieguma vietā tā nav atrasta. No pirmā acu
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uzmetiena viss šķiet vienkārši - slepkavība laupīšanas nolūkā.
Bet, jo vairāk informācijas izdodas savākt operatīvajiem
darbiniekiem Antonam Stašim un Romānam Dzjubam, jo
dīvaināka un mīklaināka kļūst šī lieta. Arī viņiem tuva
cilvēka nāve turpina neizskaidrojamo slepkavību virkni... Oriģ. nos.: Последный рассвет.
ISBN 9789984854540.
Detektīvromāni, krievu
Micāne, Gunta, 1937-. Pļavas tango : lugas skolas skatuvei /
Gunta Micāne ; Ingas Apsītes vāka mākslinieciskais
noformējums. - Mārupe : SIA "Drukātava", 2014. - 89, [1].
lpp. : il. - Grāmatā 8 ludziņas, kuras veltītas gan skolas
dzīvei, gan tematiski saistītas ar rūķiem, rotaļlietām un
pasakām līdzīgiem notikumiem. Libreta teksts mūziklam
"Nāc līdz!" veidots pēc A.Brigaderes lugas "Maija un Paija"
motīviem. - 4.-6.kl.
Saturā: Medus kūka. Pils putni. Lustiņdruvas rūķi.
Notikums rūķu mājā. Ziemassvētku nakts leļļu istabā. Raivo
gadījums. Tīnas dzimšanas diena. Nāc līdz!.
ISBN 9789934530012.
Bērnu lugas, latviešu.
Mihkelsone, Ene. Mēra kaps / Ene Mihkelsone ; no igauņu
valodas tulkojis Guntars Godiņš ; [redaktore Sandra Godiņa ;
Zigmunda Lapsas dizains]. – Rīga : Mansards, c2014
(Jelgavas tipogrāfija). – 373, [1] lpp. ; 19 cm. – Sižetiski tiek
aptverts ļoti plašs laiks: nesenie grautiņi pie Aļošas
pieminekļa Tallinā, neatkarības atjaunošana pagājušā
gadsimta 90. gados, padomju gadi, NKVD un VDK aktīvā
darbība pēc kara, mežabrāļu cīņas, Otrais pasaules karš,
brīvvalsts, baltvāciešu kundzība un visam pāri – nodevība
vienas dzimtas ietvaros. Ene Mihkelsone skar būtisku,mūsu
sabiedrību interesējošu tēmu – sadarbību ar svešu varu,
atzīšanos un šķīstīšanos. Dzīvot bez tā kļūst neiespējami,
atcerēties – mokoši. – Oriģ. Nos.: Katkuhaud.
ISBN 9789934120695.
Igauņu romāni.
Moriartija, Laiena. Mana vīra noslēpums : romāns / Laiena
Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka
dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2014. - 416 lpp.
- Triju sieviešu dzīve rit ierastajās sliedēs, līdz viena no
viņām atrod vēstuli... - Oriģ. nos.: The Husband's Secret. "New York Times Bestsellers #1" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789984357218.
Austrāliešu romāni.
Ostups, Artis, 1988-. Fotogrāfija un šķēres : 2010-2013 :
[dzeja] / Artis Ostups ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; māksliniece
Zane Ernštreite. – Rīga : Mansards, 2013 (Jelgavas
tipogrāfija). – 44, [1] lpp. ; 18 cm. – Šis ir dzejnieka A.
Ostupa otrais dzejoļu krājums. A. Ostupa pirmais dzejoļu
krājums “Biedrs Sniegs” iznāca 2010. gadā un tika nominēts
Literatūras gada balvas debijas kategorijā. Autors publicēties
sācis 2005. gadā periodikā un internetā. Ieguvis filozofa
izglītību, regulāri publicē recenzijas par dzeju.
ISBN 9789934120152.
Latviešu dzeja.
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Patersons, Džeimss. ZOO : [trilleris] / Džeimss Patersons,
Maikls Ledvidžs ; no angļu val. Tulkojusi Aija Čerņavska ;
vāka mākslinieks Edgars Švanks ; redaktors Gints Tenbergs ;
mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava- Švanka. – Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). – 343
lpp. – Pārsteidzoša izdoma, neatslābstoša spriedze! Džeimsa
Patersona un Maikla Ledvidža trilleris ‘’ZOO’’ ir aizraujošs
ceļojums uz apdraudētu pasauli. – Oriģ. Nos.: ZOO.
ISBN 9789934040832.
Detektīvromāni, amerikāņu.
Puškins, Aleksandrs. Pīķa dāma un citi stāsti / Aleksandrs
Puškins ; tulkojuši: Valdis Grēviņš, Marija Šūmane ; Aijas
Andžānes grafiskais noformējums. – [Rīga] : J.L.V., [2014].
– 166, [1] lpp. : il., portr. ; 18 cm. – Oriģ. Nos.: Пиковая
дама и другие рассказы.
Saturā: Pīķa dāma. Putenis. Jaunkundze zemnieces
lomā.
ISBN 9789934116339.
Stāsti, krievu.
Railija, Lūsinda. Meitene uz kraujas : [romāns] / Lūsinda
Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ;
redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014
(Jelgavas tipogrāfija). - 414, [2]. lpp. - Grenija Raiena
atgriežas Īrijā pie savas mīlošās ģimenes, jo pārdzīvo nesenu
zaudējumu. Un tieši tur viņa uz kraujas malas sastop Auroru
– mazu meitenīti. Tikšanās pilnībā maina viņas dzīvi, un
Grenija atklāj, ka meitenītes un viņas pašas ģimenes gaitas
vēsturiski savijušās ciešā kamolā... - Oriģ. nos.: The Girl on
the Cliff.
ISBN 9789934047015.
Īru romāni.
Rokpelnis, Jānis, 1945-. Dzejas izlase = Selected poems /
Jānis Rokpelnis ; sastādītāja un atdzejotāja angļu valodā
Margita Gailītis ; redaktore Cilda Rēdliha ; māksliniece Anna
Aizsilniece ; foto: Uldis Briedis. – Rīga : Neputns, 2014
(Jelgavas tipogrāfija). – 119 lpp. : ģīm. ; 17 cm. – J. Rokpeļņa
lakoniskajās dzejas rindās ietverti domājoša cilvēka
eksistenciāli pētījumi, kas skar dialektiku, ētiku un garīgumu.
Poētiskas pārdomas, kas ir universālas un sniedzas pāri
ikdienai. Ironija un humors, kas reti sastopama mūsdienu
latviešu dzejā, J. Rokpeļņa darbos tiek izmantota bieži, un
piešķir dzejai patiesi unikālu un atsvaidzinošu raksturu. –
Paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934512360.
Latviešu dzeja.
Rupenheite, Ieva, 1969-. Nepāriet : dzejoļi / Ieva Rupenheite
; redaktore Inese Zandere ; dizains un ilustrācijas: Paulis
Liepa. – Rīga : Neputns, 2014 (Dardedze hologrāfija). – 57,
[2] lpp. : il. ; 15 cm. – Šis ir I. Rupenheites trešais dzejoļu
krājums. Tajā apkopoti dzejoļi, kas tapuši pēdējo septiņu
gadu laikā. “Mani dzejas krājumi bijuši diezgan nesteidzīgi –
septiņu gadu intervāli ir starp visiem trim izdotajiem,” secina
dzejniece. Dzejas krājums dod iespēju atkal sastapties ar ļoti
sievišķīgo, smalko un reizē dzīves reālijām delikāti piesaistīto
I. Rupenheites dzeju. Krājumam īpašu noskaņu piešķir
grafiķa Pauļa Liepas radītais vizuālais noformējums, kas
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veido interesantu saspēli ar I. Rupenheites dzeju.
ISBN 9789934512353.
Latviešu dzeja.
Simuka, Salla. Sniegbaltītes triloģija / Salla Simuka ; no
somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Elīna Vanaga
; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2014 (SIA PNB Print). - 253, [3] lpp. - Nebāz degunu svešās
darīšanās! Tas ir Lumiki moto, tomēr notikumi paši ievelk
meiteni baisu noziegumu virpulī. Un viņai ir jātop par
Sniegbaltīti - sārtu kā asinis, baltu kā sniegs, melnu kā ogle. Oriģ. nos.: Punainen Kuin Veri.
1. Sārta kā asinis.
ISBN 9789934047831.
Somu romāni.
Spāņu dzejas antoloģija 20. gs. = La antología de la poesía
española del siglo 20 / sakārtojis, atdzejojis un pēcvārdu,
405.-429. lpp., rakstījis Leons Briedis ; antoloģijā iekļauti
Egila Plauža un Knuta Skujenieka atdzejojumi ; tulkotāja uz
spāņu valodu Kristīne Avotiņa ; redaktore Cilda Redliha ;
mākslinieks Ilmārs Blumbergs. – Rīga : Neputns, 2014
(Jelgavas tipogrāfija). – 429, [2] lpp. : il. ; 24 cm. – Teksts
paral. Latviešu un spāņu val.
ISBN 9789934512230 (ies.).
Spāņu dzeja – Tulkojumi latviešu valodā. Antoloģijas.
Stapa, Sofija. Meitene ar deviņām parūkām : vēl viens
veids, kā uzveikt vēzi / Sofija van der Stapa ; no angļu
valodas tulkojusi Zelma Buile ; Ilzes Isakas vāka dizains ;
redaktore Ilze Vācere. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2014
(Poligrāfists). – 253, [2] lpp. ; 20 cm. – Sākumā Sofija nespēj
pieņemt, ka ir tā plikgalvainā būtne, kas raugās pretī no
spoguļa...līdz brīdim, kad iegādājas 9 dažādas parūkas.
Uzvilkusi parūku, viņa vairs nav tikai vēža paciente. Sofija
atkal spēj baudīt dzīvi un iepazīst vislabāko draugu – pati
sevi. Dramatisko dzīves posmu Sofija fiksē dienasgrāmatā.
Šķiet, vēl neviens cīņu ar vēzi nav aprakstījis ar tādu
vieglumu, reizē atklājot savu trauslumu un spēku. Līdz sāpēm
vaļsirdīgie un pašironiskie ieraksti piesaista izdevēju
uzmanību, un Sofija saņem piedāvājumu publicēt šo stāstu
grāmatā. Pēc grāmatas motīviem ir uzņemta arī filma. – Oriģ.
Nos.: The girl with nine wigs.
ISBN 9789934043611.
Nīderlandiešu romāni. Autori, nīderlandiešu – 20 gs –
Biogrāfijas. Vēzis – Nīderlande – Pacienti – Biogrāfijas.
Tolstojs, Ļevs. Karš un miers : romāns 4 sējumos / Ļevs
Tolstojs ; no krievu valodas tulkojusi Anna Ozola-Sakse ;
grāmatu izdošanai sagatavoja Margita Krasnā, Elīna Vanaga.
– Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). – 812, [2] lpp. ;
19 cm. – Oriģ. Nos.: Война и мир. – Grāmata sagatavota pēc
1980. gada izdevuma.
1. un 2. sējums.
ISBN 9789934046193.
Krievu romāni.
Tolstojs, Ļevs. Karš un miers : romāns 4 sējumos / Ļevs
Tolstojs ; no krievu valodas tulkojusi Anna Ozola-Sakse ;
grāmatu izdošanai sagatavoja Margita Krasnā, Elīna Vanaga.
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– Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). – 844, [2] lpp. ;
19 cm. – Oriģ. Nos.: Война и мир. – Grāmata sagatavota pēc
1980. gada izdevuma.
3. un 4. sējums.
ISBN 9789934046193.
Krievu romāni.
Tvens, Marks. Ādama un Ievas dienasgrāmata / Marks
Tvens ; tulkojis Valdis Grēviņš ; redaktore Ieva Jansone ;
māksliniece Ieva Krūmiņa. - Rīga : Zinātne, 2013 (Dardedze
hologrāfija). - 77, [1] lpp. : il. ; 17 cm. - Oriģ. nos.: Diary of
Adam and Eve. - "Sagatavots pēc izdevuma: Marka Tvena
Kopoti raksti, ceturtais sējums: Ādama dienasgrāmata. Rīga :
Kaija, 1940"--Titlp. otrā pusē.
ISBN 9789984879543.
Amerikāņu proza.
Veisbergere, Lorēna. Atriebība Pradas brunčos : Sātans
atgriežas / Lorēna Veisbergere ; no angļu valodas tulkojusi
Daina Ozoliņa ; [vāka dizains Nataļja Kugajevska ; redaktore
Kristīne Kupce]. – Rīga : Zvaigzne ABC, c2014 (Jelgavas
tipogrāfija). – 359, [1] lpp. ; 23 cm. – Romāna “Sātans Pradas
brunčos” turpinājums.
ISBN 9789934043567.
Amerikāņu romāni.
Zandere, Inese, 1958-. Putna miegā : dzejoļi / Inese
Zandere ; redaktore Ieva Lešinska ; mākslinieki: Rūta Briede,
Artis Briedis. – Rīga : Neputns, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). –
79 lpp. ; 17 cm. – Pēc vairāk nekā desmit gadu pārtraukuma
klajā nācis dzejnieces I. Zanderes ceturtais dzejas krājums
“Putna miegā”. Viņa ir autore vairāk nekā divdesmit bērnu
grāmatām, vairāku desmitu grāmatu redaktore, operas libretu
autore, žurnāla “Rīgas Laiks” redaktore, izdevniecības “Liels
un mazs” galvenā redaktore. Putna miegs ir atrašanās
pusmiegā starp bijušo, vai precīzāk – starp sajūtu par bijušo,
kas it kā nemaz nav piedzīvots, tikai iztēlots vai smelts
tekstos, un tā saucamo reālo. Tagadne kā dzejas viela jau arī
nemaz nav tik reāla. Tas viss ir iespējams, pateicoties valodai
un dabai, kas abas viena otru atspoguļo, kā debesis un ūdens.
Viss sociālais un psiholoģiskais ir pastarpināts, tas izkustas
no vietas, atmirst, mainās – ir tādi skrejoši mākoņi gaisā vai
sēres, ko upē katru gadu pali pārbīda pa jaunam.
ISBN 9789934512285.
Latviešu dzeja
Coelho, Paulo. Adultery / Paulo Coelho ; translated from
the Portuguese by Margaret Jull Costa and Zoe Perry. London : Hutchinson, 2014. - 287 p.
ISBN 9780091958879. . - ISBN 9780091958886.
Brazīliešu romāni.
Fielding, Helen, 1958-. Bridget Jones : Mad About the Boy :
a novel / Helen Fielding. - London : Vintage Books, 2014. 388 p.
ISBN 9780099590330.
Angļu romāni. Sievietes literatūrā.
Green, John. The Fault In Our Stars : [a novel] / John
Green. - London : Penguin Books, 2014. - 316, [1] p. - 10.12.kl. - Nr. 1 New York Times Bestseller.

Angl 821.111-3

Amer 821.111(73)-3

Amer 821.111(73)-3

Bkr 821.161.3-3

K 821.161.1-3

K 821.161.1-3

K 821.161.1-3

L 821.174-1(08)

ISBN 9780141353678.
Amerikāņu romāni.
Moyes, Jojo. Me Before You : a novel / Jojo Moyes. London : Penguin Books, 2012. - 521, [1] p.
ISBN 9780718157838.
Angļu romāni.
Rothfuss, Patrick. The Name of the Wind : The Kingkiller
Chronicle : Day One : [a novel] / Patrick Rothfuss. - New
York : Daw Books, Inc., 2008. - 722 p. - (DAW Books
Collectors ; No. 1396).
ISBN 9780756404741.
Amerikāņu romāni.
Rothfuss, Patrick. The Wise Man's Fear : The Kingkiller
Chronicle : Day Two : [a novel] / Patrick Rothfuss. - New
York : Daw Books, Inc., 2013. - 1107 p. : map. - (DAW
Books Collectors ; No. 1540).
ISBN 9780756407919.
Amerikāņu romāni.
Алексиевич, Светлана(Светлана Александровна),
1948-. Время секонд хэнд : собрание произведений /
Светлана Алексиевич. – 2-е изд., стереотип. – Москва :
Время, 2014. – 512 с.
ISBN 9785969111776.
Krievu proza.
Буйда, Юрий(Юрий Васильевич), 1954-. Вор, шпион
и убийца : роман / Юрий Буйда. – Москва : Эксмо, 2014.
– 320 с. – (Большая литература. Проза Юрия Буйды). –
16+. – Лауреат премии “Большая книга”.
ISBN 9785699626076.
Krievu proza.
Бунин, И. А.(Иван Алексеевич), 1870-1953. Солнечный
удар. Окаянные дни : рассказы / Иван Бунин. - Москва :
АСТ, 2014. - 316, [4] с. - (Проза Ивана Бунина). - В
основу фильма Никиты Михалкова ''Солнечный удар'' лег
одноименный рассказ Ивана Бунина, а также дневники
писателя ''Окаянные дни''.
ISBN 9785170945047.
Krievu romāni.
Быков, Дмитрий(Дмитрий Львович), 1967-. Блуд
труда : Эссе / Дмитрий Быков. – СПб : Лимбус Пресс,
2014. – 416 с. – Собранное в этой книге – лучшее, что
написал Дмитрий Быков о русской литературе, кино,
политике, медиа, общественных спорах ХХ века. Перед
нами авторская энциклопедия русской жизни,
написанная блистательно талантливым человеком.
ISBN 9785837006647.
Krievu literatūra.
Девичий виноград : женская поэзия Латвии / Аманда
Айзпуриете ... [и др.] ; перевод с латышского Сергея
Морейно. – Москва : Русский Гулливер, 2014. – 146, [5]
lpp. ; 19 cm. – (Geoграфия перевоda. Балтия).
Saturā: Аманда Айзпуриете, Майра Асаре, Ингмара
Балоде, Байба Декена, Инта Кампара, Лиана Ланга, Луизе
Лисмане, Майя Лаукмане, Андра Манфелде, Рута
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Межавилка, Эмилия Петрашкевич, Дайна Сирма, Рута
Штелмахере.
ISBN 9785916271089.
Latviešu dzeja.
Краснова, Татьяна. Конкурс песочных фигур : роман /
Татьяна Краснова. – Москва : ЗАО Издательство
Центрполиграф, 2013. – 253 с. – (Женские истории). –
16+.
ISBN 9785227047458.
Krievu romāni.
Крузи, Дженнифер. Приглашение к искушению :
[роман] / Дженнифер Крузи ; пер. С англ. Т. Бронзовой. –
Москва : АСТ, 2014. – 414, [2] с. – (Просто любовь). –
16+. – Oriģ. Nos.: Welcome to temptation.
ISBN 9785170867707.
Amerikāņu romāni.
Лимонов, Эдуард. Апология чукчей : мои книги, мои
войны, мои женщины / Эдуард Вениаминович Лимонов ;
художник Андрей Рыбаков. – Москва : АСТ, 2013. – 538,
[6] c. – (Проза Эдуарда Лимонова).
ISBN 9785170811649.
Stāsti, krievu.
Литвиновы, Анна и Сергей. Многие знания – многие
печали ; Вне времени, вне игры : повести / Анна и Сергей
Литвиновы. – Москва : Эксмо, 2014. – 312 с. – (Звездный
тандем российского детектива). – 16+.
ISBN 9785699740420.
Noveles, krievu.
Литвиновы, Анна и Сергей. Ныряльщица за жемчугом
: роман / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : Эксмо,
2014. – 320 с. – (Звездный тандем российского
детектива). – 16+.
ISBN 9785699755257.
Krievu romāni.
Мойес, Джоджо. Корабль невест : [роман] / Джоджо
Мойес ; пер. С англ. Ольги Александровой. – Москва :
Иностранка, 2014. – 539, [2] с. – 16+. – Ориг. Назв.:
Moyes, Jojo. The ship of brides., 2005.
ISBN 9785389070738.
Angļu romāni.
Мюссо, Валентен. Холод пепла : роман / Валентен
Мюссо ; пер. С фр. Ольги Ивановой ; примеч. Авт. –
Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. – 346,
[3] c. – 16+. – Ориг. Назв.: Les cendres froides.
ISBN 9785991029209. . – ISBN 9789661471961.
Franču romāni.
Радзинский, Эдвард(Эдвард Станиславович), 1936-. Я
стою у ресторана: замуж – поздно, сдохнуть – рано! :
повесть / Эдвард Радзинский. – Москва : АСТ, 2014. –
318, [2] с. – (Театральный роман). – Эта повесть о Любви
и Ненависти. – 12+.
ISBN 9785170847624.
Krievu romāni.
Русские женщины : 47 рассказов о женщинах / [сост.: П.
Крусанов, А. Етоев]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. -
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636, [1] с. ; 22 см. - (The big book).
Содержание : Мама / А. Етоев. Родченко / С. Жадан.
Облако. А. Иличевский. Божий промисел / А. Кивинов.
Мастерица / Н. Ключарёва. Оля / В. Козлов. О вреде
недоверчивости к гражданам вообще и в частности к
военным переодчикам, имеющим самые добрые
намерения / А. Константинов. Это не сыр / П. Крусанов.
Без имени / В. Курицын. Ослы и пчёлы / М. Кучерская.
Станция Крайняя / В. Левенталь. Большая ошибка / В.
Лорченков. Девять девяностых / А. Матвеева. Про
маленького Капика / А. Мелихов. Дарю тебе платочек / Т.
Москвина. Две таблички на газоне / С. Носов. Петруха /
М. Панкевич. Есть женщины в русских селеньях / В.
Попов. Девочка на коньках / О. Постнов. 14 часов 88
минут / Н. Романова. Вдовьи бреды / А. Рубанов. Мария /
Г. Садулаев. Валя / Р. Сенчин. Всё о жизни ; Скидка ;
Начинка ; Кособока ; Монастырь / В. Сероклинов.
Рассказ о рассказе, которого нет / А. Слаповский. Русская
женщина / А. Снегирёв. Innuendo / М. Фрай. Спасение /
А. Хуснутдинов. Тебе нельзя морс! / С. Шаргунов.
Бабочка. 1989 г. / Л. Юзефович.
ISBN 9785389064317.
Stāsti, krievu. Sievietes literatūrā.
Сорокин, Владимир(Владимир Георгиевич), 1955. Теллурия : роман / Владимир Сорокин. - Москва : АСТ ;
CORPUS, 2013. - 448 с. - 18+.
ISBN 9785170804665.
Krievu romāni.
Степнова, Марина(Марина Львовна), 1971. Безбожный переулок : роман / Марина Степнова ;
редакция Елены Шубиной. - Москва : АСТ, 2014. - 382,
[2] с. - (Проза Марины Степновой). - 16+. - На обл.:
Лауреат премии "Большая книга".
ISBN 9785170869589.
Krievu romāni.
Чак, Александр. Зеркала фантазии / Александр Чак ;
перевод с латышского Людмилы Азаровой ... [u.c.] ;
[составление, комментарий, предисловие - Сергей
Морейно]. - Москва : Русский Гулливер, 2013. - 149, [1]
lpp. : faks., portr. ; 19 cm. - (Gеография перевода. Балтия).
- "В основе издания лежат тома 1 и 2 Собрания
сочинений в 6 томах: Aleksandrs Čaks. Kopoti raksti,
Zinātne, Рига, 1991-92"--Titlp. otrā pusē.
ISBN 9785916270990.
Latviešu dzeja.

