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Biršs, Juris, 1943-. Biznesa astroloģija / Juris Biršs teksts,
zīmējumi ; atbildīgā redaktore Ilze Fogele ; literārā redaktore
Brigita Šoriņa. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. - 214, [1] lpp., [1] lp.
ielīme : il. ; 20 cm. - Vienmēr ir pastāvējis liels vilinājums,
īpaši biznesa jomā, uzzināt pēc iespējas precīzākas nākotnes
prognozes vai arī atgriezties nozīmīgā brīdī pagātnē. Kamēr
''laika mašīna'' nav vēl izgudrota, mēs varam izmantot
astroloģijas tehnoloģijas, lai ceļotu laikā. ''Biznesa
astroloģija'' domāta praktizējošiem astrologiem, kuriem ir
priekšzināšanas šajā jomā. Arī biznesa pasaulē iespējams
orientēties pēc astroloģiskām likumsakarībām, kas, prasmīgi
interpretētas, atbild uz daudziem profesionāli sarežģītiem
jautājumiem. Grāmatā ir analizētas tādas tēmas kā profesijas
izvēle, saimnieciskā darbība un biznesa astroloģijas elementi,
mēģinot atbildēt uz jautājumiem, ko bieži uzdodam sev un arī
citiem: ''Kā iztikt šajā pasaulē? Kā nodrošināt savu ģimeni?
Vai es pareizi pelnu naudu?". Ir lietderīgi izmantot šo seno
''zvaigžņu mācību'' jaunu sabiedrisko un sociālo norišu
optimizācijā, prognozēšanā un cilvēkam grūti izprotamu
procesu izpētē.
ISBN 9789934118593.
Astroloģija un uzņēmējdarbība.
Lommels, Pims van. Apziņa viņpus dzīves : zinātne par
nāvei tuvu pieredzi / Pims van Lommels ; no angļu valodas
tulkojis Kristaps Šoriņš ; redaktors Elviss Ozols ; Māra
Garjāņa makets un vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs,
©2015. - 366, [1] lpp. : il., tab. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 316.[334.] lpp. . - Atsauces: 335.-[360.] lpp. . - Vārdnīca: 361.[367.] lpp. - Pims van Lommels ir holandiešu kardiologs,
daudzu grāmatu un akadēmisku publikāciju autors. Viņš
specializējies jautājumos, kas skar nāvei tuvu pieredzi.
Vairākas desmitgades veltījis darbam ar sirds slimību
pacientiem, viņš kļuvis par vienu no pasaules galvenajiem
pētniekiem, kas iedziļinājies saiknē starp cilvēka ķermeni un
prātu. Viņa pārsteidzošie atklājumi pilnībā mainījuši izpratni
par to, kas ar cilvēku notiek pēc sirdsdarbības apstāšanās.
Viņa darbu cilvēka apziņas izpētē atzinīgi novērtējuši ārsti,
psihologi, garīdznieki un daudzu citu nozaru profesionāļi visā
pasaulē. - Oriģ. nos.: Consciousness Beyond Life.
ISBN 9789984869698.
Pirmsnāves redzējumi - Reliģiskie aspekti. Apziņa.
Nāve.
Osho, 1931-1990. Dzīve, mīla, smiekli / Osho ; tulkojusi
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Arita Piķe ; māksliniece Etija Gorbante ; redaktore Aija
Rožlapa. - Rīga : Sētava, 2015. - 236 lpp.
ISBN 9789934502217.
Prisjolkova, Inese. Septiņas saules / Inese Prisjolkova ;
redaktore Santa Arāja ; vāka dizains: Agnese Melbārde. [Jūrmala] : Inese Prisjolkova, [2015]. - 335, [1] lpp. : il. ; 20
cm. - I. Prisjolkova savus darbus raksta kā mīļas sieviešu
sarunas par to, kā dzīvot laimīgu un mīlestības piepildītu
dzīvi. Šī grāmata ir par čakru enerģijas diagnosticēšanu un
līdzsvarošanu. Tajā apkopoti praktiski paņēmieni, kā
līdzsvarot enerģiju katrā no čakrām, saistoši pieredzes stāsti
un brīnišķīgas meditācijas. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā.
ISBN 9789934852510.
Čakras. Pašaktualizācija (psiholoģija). Sevis
pieņemšana, sievietes. Meditācijas. Vitalitāte
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Ārments, Bens. Sapņa gads : atsakies no ierastā un atļaujies
riskēt / Bens Ārments ; no angļu valodas tulkojusi Eva
Šteinberga ; māksliniece Sana Romanovska. - Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 270, [1] lpp. ;
21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 241.-[255.] lpp. un
alfabētiskais rādītājs: 257.-[265.] lpp. - Bens Ārments palīdz
lasītājiem identificēt un attīstīt uzņēmējdarbības idejas, kuras
realizējot ieguvēji ir visi. Savā grāmatā viņš soli pa solim
apraksta , kā identificēt un formulēt savu sapni, kā veidot
īstenojamu stratēģiju un realizēt to dzīvē. Sapnis nav tikai
hobijs, tam ir visas iespējas nest peļņu un dot cilvēkiem tieši
to, kas viņiem nepieciešams. Neviens sapnis nav pārāk liels
(vai mazs), lai to nevarētu īstenot viena gada laikā. - Oriģ.
nos.: Dream Year.
ISBN 9789984235691. . - ISBN 9789984235448.
Darba meklēšana. Profesionālā orientācija. Karjeras
attīstība. Pašaktualizācija (psiholoģija). Karjeras aattīstība Psiholoģiskie aspekti. Panākumi.

159.92

Franks, Pjērs. Laimīgas mīlestības formula / Pjērs Franks ;
no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Ivara Vimbas vāka
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna
Melngaile. - Rīga : Jumava, 2015. - 215 lpp. ; 20 cm. - Pjēra
Franka grāmatā "Laimīgas mīlestības formula" sniegti
personiski un vienlaikus universāli padomi, kas ikkatram ļaus
savas attiecības ieraudzīt jaunā gaismā un veicinās labāku
izpratni par sevi un savu partneri. - Oriģ. nos.: Glücksregeln
für die Liebe.
ISBN 9789934118531.
Vīrieša un sievietes attiecības. Mīlestība - Psiholoģiskie
aspekti. Šķiršanās (psiholoģija).
Kiblere-Rosa, Elizabete. Mierinājums : kā rast
stiprinājumu, pārdzīvojot tuva cilvēka zaudējumu / Elizabete
Kiblere-Rosa, Deivids Keslers ; no angļu valodas tulkojusi
Velga Vīgante ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka
dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2015. - 198, [1] lpp. ; 23 cm. -
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Grāmatā autori iejūtīgi stāsta, kā pieņemt tuva cilvēka
zaudējumu un soli pa solim atgriezties ikdienas dzīvē, pat ja
sākotnēji tas šķiet neiespējami. - Oriģ. nos.: On Grief And
Grieving.
Saturā: Piecas sēru stadijas. Sēru iekšējā pasaule. Sēru
ārējā pasaule. Īpaši apstākļi. Sēru mainīgie vaibsti. Elizabete
Kiblere-Rosa: manas personīgās sēras. Deivids Keslers:
manas personīgās sēras.
ISBN 9789984869704.
Smags zaudējums. Smags zaudējums - Psiholoģiskie
aspekti. Nāve - Psiholoģiskie aspekti.
Kurpatovs, Andrejs. Laimīgs pēc paša vēlēšanās : pirmā
ceļa daļa : + bonusā papildu 30 padomi / Andrejs Kurpatovs ;
Linda Kalniņa, tulkojums latviešu valodā ; Liene Apine, vāka
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Ekoloģiskās
izglītības apgāds "Vieda", 2016 (Latgales druka). - 294, [1]
lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Счастлив по собственному
желанию. Первая половина пути.
ISBN 9789984782911.
Trauksme. Trauksme - Novēršana. Stress (psiholoģija).
Stresa menedžments. Pašpalīdzības metodes. Psihoterapija Metodoloģija.
Mārtinsone, Kristīne, 1970-. Psiholoģijas vēsture / Kristīne
Mārtinsone, Anita Lasmane, Ārija Karpova ; recenzenti:
Juris Dragūns, Guna Svence, Aleksejs Vorobjovs ; Guntas
Plotkas vāka dizains ; redaktore Inta Rozenvalde ; literārā
redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s
"Poligrāfists"). - 544 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija nodaļu
beigās. - Monogrāfija sniedz orientierus daudzveidīgajā
psiholoģijas ainā, palīdzot izprast mūsdienu psiholoģijas
komplicēto dabu. Psiholoģijas vēstures kopsakarību izklāstu
papildina sociālkulturālā konteksta raksturojums un konkrētu
personību devuma apskats. Grāmata adresēta psihologiem,
studentiem, docētājiem un pētniekiem, kā arī interesentiem. Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Personu
rādītājs: 533.-544. lpp. . - Izdevējziņās autori arī: Ieva
Stokenberga un Jeļena Ļevina. . - Par autoriem: 529.-530.
lpp.
Saturā: Psiholoģijas priekšvēsture. Psiholoģijas kā
patstāvīgas zinātnes izveidošanās 19. un 20. gadsimta mijā.
Psiholoģijas zinātnes attīstība Krievijā un Padomju Savienībā
20. gadsimtā. Vadošās psiholoģijas skolas Eiropā un ASV
20. gadsimtā. Psiholoģijas attīstība Latvijā. Pārdomas par
psiholoģiju šodien.
ISBN 9789934047688.
Psiholoģija - Vēsture.
Spensere, Eimija. Skats no gaišās puses : 100 veidi, kā kļūt
laimīgam tagad / Eimija Spensere ; no angļu valodas
tulkojusi Inese Leitāne ; redaktore Ilze Vācere ; Ilzes Isakas
vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Poligrāfists). 222, [2] lpp. ; 21 cm. - Nav jāpārorganizē visa dzīve, lai
atrastu laimi. Atliek vien palūkoties no gaišās puses! Tu
meklē uzmundrinājumu? Iedvesmu? Šī nav tava labākā
diena? Viss, ko tev patiesībā vajag, ir skats no gaišās puses!
Šī grāmata tev dāvās prieku, dzīvinošu optimismu un viedus
padomus. Tajā tu uzzināsi, kā mainīt apstākļus, un kā

novērtēt to, kas tev ir jau šobrīd. Tu iemācīsies: stūrēt dzīvi
kā motociklu, aprunāties ar simtgadīgo sevi, neņemt vērā
bailes, pasmieties par nepatīkamiem notikumiem, kļūt par
miera ostu vētrā un vēl daudz ko citu. Iemācies saskatīt
saules stariņu pat pelēkā ikdienā un drīz spoži starosi pats!. Oriģ. nos.: Bright Side up.
ISBN 9789934055799.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Laime - Psiholoģiskie
aspekti. Pozitīvā psiholoģija. Optimisms.
3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
Zelmenis, Jānis, 1971-. Turības svārsts jeb "Ventspils
332.2
naftas" privatizācija un mīti par Zelmeņa ofšoru tīmekļiem /
Jānis Zelmenis ; redaktors Ritums Rozenbergs ; vāka
mākslinieks Armīns Ozoliņš. - [Mārupes novads] : Goldberg
Trust, 2015. - 219, [4] lpp. : il., shēmas ; 23 cm. Pieredzējuša, veiksmīga advokāta pārdomas un atziņas par
to, ko neatkarības gados esam sasnieguši, kādēļ neesam
kļuvuši turīgi, kādēļ mums piemīt tik bezatbildīga attieksme
pret valsti, ko ieguvām un zaudējām privatizējot lielos valsts
uzņēmumus un bankas, ko nozīmē ofšori, nodokļu plānošana
globālajā pasaulē un kā viegli nākusī turība spēj cilvēkiem
deformēt smadzenes. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. . - Grāmata veltīta domāt gribošiem patriotiem un
visiem tiem interesentiem, kuri vēlas Latviju padarīt par
vienu no turīgākajām valstīm Eiropā un pasaulē, studentiem
un citiem censoņiem, kuri vēlas dzīvē sasniegt globālā
biznesa virsotnes.
ISBN 9789934145674.
Uzņēmējsabiedrības - Latvija. Privatizācija - Latvija.
Stranga, Aivars, 1954-. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari,
339
1919.-1940. gads : attiecības ar lielvalstīm (saimnieciskie,
politiskie, diplomātiskie aspekti) = The foreign economic
relations of Latvia, 1919-1940 : relations with the great
powers (economic, political and diplomatic aspects) / Aivars
Stranga ; recenzenti: Daina Bleiere, Viesturs Karnups ;
literārā redaktore Ruta Puriņa. - [Rīga] : LU Akadēmiskais
apgāds, 2015 (Rēzekne : SIA "Latgales druka"). - 439 lpp. :
faksimili, il. ; 22 cm. - (Latvijas Universitātes Vēstures un
filozofijas fakultātes raksti. Sērija "Vēsture" ; 3. sēj.). Bibliogrāfija nodaļu beigās. . - Personu rādītājs: 434.-439.
lpp. - 20. gs. 30. gados, kuriem ir veltīta grāmatas lielākā
daļa, Latvijas ārējās tirdzniecības loma valsts saimnieciskajā
un pat ārpolitiskajā dzīvē pieauga, un tajā parādījās vairākas
jaunas, pat liktenīgas iezīmes. Gan Latvijas ekonomiskās
attiecības ar lielvalstīm, gan lielvalstu ekonomiskā politika
pret Latviju nebija tikai saimnieciskas dabas jautājums, bet
ietvēra arī ārpolitikas un diplomātijas problēmas. - Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
Saturā: 1. Ekonomiskās attiecības ar lielvalstīm. 1919.1930. gads. 2. Latvijas ekonomiskās attiecības ar lielvalstīm.
30. gadu sākums - 1940. gads.
ISBN 9789934180774.
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Latvija - Ārējās ekonomiskās attiecības. Latvija Ekonomiskais stāvoklis - 1918-1940.
Kriviņš, Anatolijs, 1982-. Korupcijas novēršana un
apkarošana publisko iepirkumu jomā : [monogrāfija] /
Anatolijs Kriviņš ; recenzenti: J. Teivāns-Treinovskis, M.
Sumbarova. - [Mārupe] : Drukātava, 2015. - 389 lpp. ; 21
cm. - (Mācību un zinātniskā literatūra). - Bibliogrāfija: 305.357. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Grāmatas pamatā ir
ilgstošs pētnieciskais darbs un 10 gadu praktiskā pieredze
publisko iepirkumu sfērā - Eiropas Savienības fondu projektu
iepirkumu organizēšanā un uzraudzībā, publisko iepirkumu
atbilstības normatīvajiem aktiem kontrole, pašvaldības
interešu pārstāvēšanā iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā. Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
Saturā: Korupcijas un publisko iepirkumu izpratnes
teorētiskais aspekts. Korupcija publisko iepirkumu jomā
(vēsturiskie un mūsdienu aspekti). Korupcijas novēršana
publisko iepirkumu jomā. Korupcijas apkarošana publisko
iepirkumu jomā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas
perspektīvas un to vērtējums.
ISBN 9789934530180.
Valsts iepirkumi - Korupcija - Novēršana.
Jānis Krēsliņš - latviešu tradicionālo kultūras vērtību
izzinātājs : Jānis Krēsliņš - researcher of Latvian traditional
culture / sastādītāja Sanita Stinkule ; tekstu autori Inta Pujāte,
Sanita Stinkule, Gunta Tuča ; redaktore Sigita Kušnere ;
tulkotāji angļu valodā Valdis Bērziņš, Terēze Svilane ; angļu
teksta redaktore Iveta Boiko ; priekšvārdu sarakstīja Arnis
Radiņš ; dizains Anta Pence ; darbu reprodukcijas Roberts
Kaniņš. - Rīga : Neputns, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 320
lpp. : faksimili, il., kartes, portr. ; 29 cm. - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. . - Personu rādītājs: 318.-320. lpp. Izdevums vēsta par mākslinieku Jāni Krēsliņu (1865-nav
zināms), kas 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā
veicis lielu izpētes darbu latviešu tradicionālo kultūras
vērtību izzināšanā, savus pētījumus fiksējot gan fotogrāfijās,
gan zīmējumos un akvareļos. - Teksts latviešu un angļu
valodā.
ISBN 9789934512681.
Fotogrāfija - Latvija - Vēsture - 19 gs - Katalogi.
Zīmējumi, latviešu - 19 gs - Katalogi. Etnoloģija - Latvija Katalogi. Portreti, latviešu.
Valmieras apriņķis (Latvija) - 19 gs. Rūjiena (Rūjienas
novads, Latvija) - 19 gs. Skaņkalne (Mazsalacas novads,
Latvija) - 19 gs. Salaca, upe (Latvija) - 19 gs. Trikātas
pagasts (Beverīnas novads, Latvija) - 19 gs.
Vasiļjevs, Aleksandrs. Etīdes par modi un stilu /
Aleksandrs Vasiļjevs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ;
no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Nataļjas
Kugajevskas vāka grafiskais noformējums ; vāka foto Jeļena
Ihiļčika. - Rīga : Jumava, ©2015. - 485, [1] lpp., [32] lpp. iel.
: il., portr. ; 21 cm. - ''Jums rokās ir neparasta grāmata. Tajā
ietverti mani vēsturiskie un analītiskie raksti, kas veltīti
modei un tērpiem, krievu stilam, interjeram, emigrācijas

395

395

FOLKLORA
398.8(=174)

vēsturei, baletam un teātrim - visam, kam esmu veltījis jau
ceturtdaļgadsimtu savā dzīvē.''. - Oriģ. nos.: Этюды о моде и
стиле. - Personu rādītājs: 481.-[486.] lpp.
ISBN 9789934118647.
Mode - Vēsture. Modes dizains - Krievija - Vēsture.
Kā būt parīzietei vienmēr un visur : mīlestība, stils un slikti
ieradumi / Anne Beresta, Odrija Divāna, Karolīna de Megrē,
Sofija Masa ; no franču valodas tulkojusi Marta Aiše ;
redaktore Gunta Šustere ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka.
- Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). 271 lpp. : il., portr. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: How to be Parisian
wherever you are.
Parīziete ir kas vairāk par Parīzes iedzīvotāju. Ikviena
sieviete var būt parīziete, ja vien viņai piemīt tās īpašais
šarms. Šajā grāmatā četras īstas parīzietes un bohēmistes rakstniece Anne Beresta, modele Karolīna De Megrē, filmu
producente Sofija Masa un scenāriste Odrija Divāna - atklāj,
kā dzīvo, domā, ģērbjas, priecājas un mīl parīzietes. Grāmatā
netrūkst praktisku ieteikumu nerakstīto parīzietes likumu
apguvei (sākot ar matu sakārtojumu, pot au feu recepti un
beidzot ar Burberry mēteli uz kaila auguma). Taču tās
galvenā vērtība ir vēstījums, ka sievietei vienmēr un visur ir
jābūt sievietei, ka patiesi šarmantu viņu padara dabiskums un
brīvība nebūt perfektai.
ISBN 9789934054082.
Sievietes - Francija - Sociālā dzīve un paražas - Parīze.
Sievietes tēls - Francija - Parīze. Vīrieša un sievietes
attiecības - Francija - Parīze. Mode - Francija - Parīze.
Parīze (Francija).
Recels, Bernhards. Džentlmenis : rokasgrāmata elegantam
vīrietim / Bernhards Recels ; fotogrāfs Ginters Bīrs ; no
angļu valodas tulkojusi Anžela Šuvajeva ; redaktore Ilze
Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 359 lpp. : il. ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 359. lpp. .
- Alfabētiskais rādītājs: 353.-357. lpp. - Vai apģērbs patiesi
padara vīrieti par džentlmeni? Protams, ne. Tomēr mode ir
svarīga dzīves sastāvdaļa. Zināšanas par ģērbšanās etiķeti,
modes vēsturi un stila ikonām bagātina ikdienu, palašina
kultūras apvārsni un veicina pašapziņu. Prieku sniedz pats
mācīšanās process, kura gaitā var uzzināt daudz jauna par
audumiem, ādas izstrādājumiem, parfīmiem un laba izskata
noslēpumiem.
ISBN 9789934056581.
Etiķete vīriešiem. Vīrieši. Vīriešu apģērbs. Mode.
No Dainu skapja līdz "Latvju dainām" / teksts: Elga Melne,
Beatrise Reidzāne, Māra Vīksna ; sastādītāja un priekšvārda
autore Rita Treija ; literārā redaktore Gita Bērziņa ;
mākslinieks Krišs Salmanis ; foto: Didzis Grodzs. - Rīga :
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015 (Jelgava
: SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 366 lpp. : faks., il., portr. ; 21
cm. - (LFK krājums ; 1). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
- Grāmata aizsāk publicējumu sēriju "LFK krājums". Tā
izgaismo Krišjāņa Barona (1835-1923) veikumu
folkloristikā: latviešu tautasdziesmu krāšanas un
sistematizēšanas darbu, Dainu skapja izveidi un

fundamentālā izdevuma "Latvju dainas" (1894-1915, 1.-6.
sēj.) publicēšanu. Līdzās nodaļām par Dainu skapja vēsturi,
"Latvju dainu" rediģēšanas principiem un ortogrāfijas
daudzveidību iekļauts apjomīgs Kr. Barona "Latvju dainu"
līdzstrādnieku rādītājs - ap 900 personu aprakstu, kas sniedz
biogrāfiskas un folkloras dokumentēšanas ziņas.
Dziesmu krājēju - uzrakstītāju un dziesmu teicēju dziedātāju alfabētiskais saraksts (Rādītājs).
ISBN 9789984893174.
Tautasdziesmas, latviešu - Vēsture un kritika. Folkloristi
- Latvija - Biogrāfijas.
5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
VIDES ZINĀTNE
57

Rokasgrāmata bioloģijā / [Valdis Ģirts Balodis ... u.c. ;
redaktores: Maruta Kusiņa un Agnese Biteniece ; Eduarda
Groševa vāka noformējums un dizains ; Kārļa Kalviška,
Aivara Rušmaņa zīmējumi.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015
(Poligrāfists). - 432 lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. Apjomīgajā rokasgrāmatā iekļauts bioloģijā apgūstamo
tematu paplašināts izklāsts un jaunākās zinātniskās atziņas.
Organismu ķīmiskais sastāvs, šūnu uzbūve un dzīvības
procesi, dzīvo organismu daudzveidība, cilvēka anatomija,
ģenētika un molekulārā bioloģija, selekcija un evolūcija,
augu anatomija, ekoloģija un vēl citi temati. Grāmata
palīdzēs apgūt bioloģiskos procesus un likumsakarības,
dabas unikālo daudzveidību un saglabāšanas nepieciešamību.
Norises un procesus labāk izprast palīdzēs gandrīz 200
zīmējumi, shēmas, diagrammas. Grāmata noderēs
vidusskolēniem, lai labāk sagatavotos bioloģijas eksāmenam
un studijām bioloģijā un medicīnā, kā arī tiem, kuri vēlas
paplašināt savu redzesloku un izzināt jaunākos mūsdienu
pētījumus šajā jomā. - Alfabētiskais rādītājs: 412.-427. lpp.
un personu rādītājs: 428. lpp.
ISBN 9789934015953.
Bioloģija - Rokasgrāmatas,
uzziņu līdzekļi utt.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
615.8

Auzers, Oļegs, 1950-. Mans sudraba ceļš apziņā / Oļegs
Auzers [teksts, grafiskie zīmējumi un fotogrāfijas] ;
sastādītāja Kristīna Blaua ; redaktore Aija Priede. - Rīga :
Jumava, ©2015. - 117, [1] lpp., [8] iel. lpp. : il. ; 20 cm. Oļegs Auzers - leģendārais sudraba burvis, kas nopietni
aizrāvies arī ar Austrumu medicīnu un filozofiju, savā
grāmatā ""Mans sudraba ceļš apziņā'' stāsta par mākslinieka
un dziedniecības speciālista tapšanu caur pieskārieniem: tie ir
pieskārieni bērnībai, mākslai, ētikai bez kuras, kā izsakās
pats autors, visi esam vien ''gabals gaļas''. Garīgā un fiziskā
pasaule ir vienotas, veidojot mūs tādus, kādi esam, un par
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savu ceļu uz patību vēstīts arī O. Auzera saistošajā stāstā.
Pārsteigs gan dziļās atziņas, kas liks aizdomāties ikvienam
lasītājam, gan gluži praktiski padomi, kā katrs varam
izmantot sudrabu savas veselības stiprināšanai. Un, protams,
tiem, kas vēl nav apmeklējuši Dzīvā sudraba muzeju
Limbažos, elpa aizrausies no grāmatā iekļauto mākslas darbu
filigrānā skaistuma.
ISBN 9789934118432.
Dziedniecība - Psiholoģiskie aspekti. Sudrabs Izmantošana terapijā.
Limbaži (Latvija) - Dzīvā sudraba muzejs.
Džokovičs, Novaks. Servēju uzvarai : 14 dienu bezglutēna
diēta izciliem fiziskiem un garīgiem sasniegumiem / Novaks
Džokovičs ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ;
redaktore Gunta Šustere ; Viljama Deivisa priekšvārds. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 182, [1] lpp. ;
23 cm. - Grāmatā ''Servēju uzvarai'' Džokovičs atklāj savu
sistēmu, kā 14 dienu laikā ikviens var uzlabot veselību un
pašsajūtu. Grāmatā iekļauta ēdienkarte nedēļai, ieteikumi
optimālai gremošanas darbībai, viegli pagatavojamu ēdienu
receptes, ieteikumi stresa mazināšanai, vingrojumu
komplekss mundrumam un organisma iekustināšanai. - Oriģ.
nos.: Serve to win. - Novaks Džokovičs - pasaules pirmā
rakete--uz vāka.
ISBN 9789934050367.
Tenisisti - Serbija. Uzturs un barošanās. Diēta. Tenisisti
- Uzturs un barošanās.
Gavande, Atuls. Būt mirstīgam : par medicīnu un to, kam
tiešām ir nozīme pašās beigās / Atuls Gavande ; no angļu
valodas tulkojusi Maija Brīvere ; mākslinieks Tomass Folks.
- Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). 284, [3] lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 271.[282.] lpp. - Šī grāmata stāsta par mirstīguma pieredzi
mūsdienās - par to, kā jūtas būtnes, kas noveco un mirst, kā
medicīna ir vai nav mainījusi šo pieredzi un kā priekšstati par
to, kā uztvert mūsu dzīves galīgumu, ir sagrozījuši realitāti. Oriģ. nos.: Being Mortal.
ISBN 9789984235448.
Terminālā aprūpe. Intensīvā terapija. Novecošana Fizioloģiskie aspekti. Ārsts un pacients.
Sirds grāmata : [stāsti par sirds veselību] / prof. Andreja
Ērgļa redakcija ; autori: Vilnis Dzērve, Andrejs Ērglis, Sanda
Jēgere, Oskars Kalējs... u.c. ; redaktore Ieva Heimane ;
fotogrāfi: Kaspars Garda, Rojs Maizītis, Jānis Pavlovskis,
Imants Prēdelis. - Rīga : Jumava, 2016. - 211, [5] lpp. : il.,
fotogr. - Sirds grāmatā ir apkopoti divdesmit stāsti par sirds
veselību. Latvijas vadošie kardiologi un sirds veselības
eksperti šķietami sarežģītas lietas izstāsta vienkāršos vārdos tā, lai ikvienam lasītājam būtu iespēja izprast veselas sirds
pamatprincipus, sirds kaites un to ārstēšanu. Grāmatā
apkopoti noderīgi padomi, kurus, ikdienā ievērojot, katrs no
mums spēs uzlabot savu veselību un novērst iespējamos
riskus.
ISBN 9789934118739.
Sirds veselība. Kardioloģija.

656.1

Žuļņevs, Nikolajs. Ceļu satiksmes noteikumi Latvijā : ar
komentāriem un ilustrācijām ; Ceļu satiksmes likums /
Nikolajs Žuļņevs, Aleksejs Ļeontjevs. - Rīga : Mācību
grāmata, 2015. - 264 lpp. : il., tab. ; 24 cm. - Izdevumā
Latvijas Ceļu satiksmes noteikumu oficiālais teksts (Ministru
Kabineta noteikumi Nr. 279, kas stājas spēkā 2016. gada 1.
janvārī) papildināts ar izsmeļošiem autoru komentāriem un
ilustrācijām. Profesionāliem autobraucējiem grāmata
palīdzēs izprast jaunās satiksmes noteikumu redakcijas
atšķirības no agrākās. Grāmatā ievietots arī Latvijas Ceļu
satiksmes likuma teksts. - "Jaunie! No 01.01.2016."--Uz
vāka.
Saturā: Ceļu satiksmes noteikumi. Ceļu satiksmes
likums.
ISBN 9789984183077.
Ceļu satiksmes noteikumi - Latvija - Avoti. Ceļa zīmes
un signāli - Latvija.
MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS

ARHITEKTŪRA
72(474.3)
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Kaminska, Rūta, 1950-. Sakrālās arhitektūras un mākslas
mantojums vēsturiskajā Krāslavas rajonā : The heritage of
religious architecture and art in historical Krāslava District =
Наследие сакрального искусства и архитектуры
исторического района Краславы / Rūta Kaminska, Anita
Bistere ; redaktore Ieva Jansone ; māksliniece Inta Sarkane ;
tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu
valodā Ludmila Kļešņina ; foto: Marika Vanaga, Anita
Bistere, Uldis Veisbuks ; baznīcu plānu zīmējumi: Gunta
Bistere. - Rīga : Neputns, 2015 ("Jelgavas tipogrāfija"). - 319
lpp. : faksimili, il., plāni ; 23 cm. - (Mākslas pieminekļi
Latvijā). - Bibliogrāfija: 248.-250. lpp. un personu rādītājs:
257.-258. lpp. - R. Kaminskas un A. Bisteres grāmata veltīta
vēsturiskā Krāslavas rajona sakrālajai arhitektūrai un
mākslai. Izdevumā aplūkotas dažādu konfesiju svētvietas un
to administratīvais sadalījums (bīskapijas, diecēzes, iecirkņi).
Krāslavas rajona mūsdienu situāciju tā vēsturiskajās robežās
atspoguļo atsevišķās nodaļās izceltais Krāslavas pilsētas,
Krāslavas novada, Dagdas pilsētas un novada un Aglonas
novada teritorijās esošo dievnamu apskats. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.
Saturā: Krāslava. Krāslavas novads. Dagda. Dagdas
novads. Aglonas novads.
ISBN 9789934512711.
Sakrālā arhitektūra - Latvija - Krāslavas novads. Sakrālā
arhitektūra - Latvija - Dagdas novads. Sakrālā arhitektūra Latvija - Aglonas novads. Kristīgā māksla un simbolisms Latvija - Krāslavas novads. Kristīgā māksla un simbolisms Latvija - Dagdas novads. Kristīgā māksla un simbolisms Latvija - Aglonas novads.
Krāslavas novads (Latvija) - Kultūras vēsture. Dagdas
novads (Latvija) - Kultūras vēsture. Aglonas novads (Latvija)
- Kultūras vēsture.
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Folka, Signe, 1954-. 29 idejas sirsnīgām dāvanām / teksts,
fotoattēli: Signe Folka ; māksliniece Ilze Ramane ; atbildīgā
redaktore Renāte Neimane ; literārais redaktors Kaspars
Poikāns. - Rīga : Lauku Avīze, [2015] (Rēzekne : Latgales
druka). - 87 lpp. : il. ; 22 cm. - S. Folkas grāmatā sniegtas
idejas, kā pagatavot vienkāršas, bet sirsnīgas dāvanas no
lētiem un dažādiem materiāliem dārzniekiem, romantiķiem,
kulinārijas mīļotājiem, modes dāmām, draugiem
pilsētniekiem, stilīgiem pusaudžiem, studentiem un
daudziem citiem, kā arī sniegti padomi, kā tikt galā ar
tehniku "knifiem". Autore rosina attīstīt radošumu un sagādāt
neviltotu prieku un gandarījumu ģimenei, draugiem un
kolēģiem.
ISBN 9789934151217.
Dāvanas - Amatieru rokasgrāmatas. Roku darbs.
Krankaliene, Neringa. Mūsdienīgi rokdarbi : enciklopēdija
: radošas idejas un izsmeļošas instrukcijas / Neringa
Krankaliene, Loreta Šomkiene, Natālija Mihailenko ; no
lietuviešu valodas tulkojusi Lāsma Nikolaisone ; redaktore
Baiba Vītola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (PNB Print). 333 lpp. : il. ; 29 cm. - Oriģ. nos.: Didžioji rankdarbių knyga.
- Alfabētiskais rādītājs: 330.-333. lpp.
Saturā: Filcēšana. Lācīšu šūšana. Mozaīka. Zīda
apgleznošana. Tekstiliju apgleznošana. Porcelāna, metāla un
māla apgleznošana. Stikla apgleznošana. Dekupāža.
Papjēmašē. Veidošana. Skrapbukings. Pērļošana. Citas
rokdarbu tehnikas.
ISBN 9789934034329.
Roku darbs - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Brancis, Māris, 1947-. Jānis Roberts Tillbergs / Māris
Brancis ; [māksliniece Anta Pence ; literārā redaktore Guna
Pence ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; fotogrāfi:
Normunds Brasliņš, Jānis Pipars, Vilis Rīdzenieks]. - Rīga :
Neputns, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 107, [4] lpp. : il.,
portr. ; 26 cm. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija:
[109.] lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934512704.
Gleznotāji - Latvija - Biogrāfijas. Glezniecība, latviešu 20 gs. Karikatūras - Latvija.
Šēbergs, Tomass. Ingmars Bergmans : stāsts par mīlu,
seksu un nodevību / Tomass Šēbergs ; no zviedru valodas
tulkojusi Ieva Pudure ; redaktors Aldis Vēvers ; vāka dizainu
adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 415, [1] lpp., [16] lpp. iel. : faks., portr. ; 23
cm. - Bibliogrāfija: 406.-409. lpp. . - Personu rādītājs: 410.[416.] lpp. - Ingmars Bergmans (1918-2007) savas dzīves
laikā radīja aptuveni septiņdesmit darbus kino un televīzijai,
iestudēja vairāk nekā simts lugas teātra skatuvei un radio.
Šim neticamajam devumam bija sava cena. Ingmars

792(474.3)

792(474.3)(092)

792(474)

Bergmans bieži atradās baiļu un trauksmes stāvoklī. Viņš bija
precējies piecas reizes, un viņam bija deviņi bērni. Un dažas
no tālaika izcilākajām aktrisēm bija viņa mīļākās. Aiz sevis
viņš atstāja piekrāptas sievas, pamestus bērnus un
nepārtraukti noraizējušos vecākus. Vienlaikus viņam izdevās
būt saprastam un piedotam. No viņa baidījās, viņu ienīda,
viņš tika mīlēts un apbrīnots. Un cildināts. Zviedru žurnālists
un rakstnieks Tomass Šēbergs (1958) stāsta par vīrieti savas
mākslas perifērijā un aizkulisēs, parādot viņu galvenokārt kā
dēlu, vīru, tēvu un mīļāko. Un nemiera cēlāju un raižu
izraisītāju Bergmanu. Tas ir stāsts par spēcīgām kaislībām,
par mīlestību, seksu un nodevību. Ar unikālu dokumentu
palīdzību - Bergmana mātes dienasgrāmatām, ģimenes
korespondenci, kā arī arhīva izrakstiem - šī grāmata izgaismo
pavisam citu pasaulslavenā teātra un kino režisora personības
pusi. - Oriģ. nos.: Ingmar Bergman - en berättelse om kärlek,
sex och svek.
ISBN 9789934057397.
Kinofilmu producenti un režisori - Zviedrija Biogrāfijas. Erotiskā literatūra.
Geikina, Silvija, 1939-. Daugavpils teātris / Silvija Geikina
; redaktore Ilze Jansone ; recenzenti: Līga Ulberte, Raimonds
Briedis ; Māra Garjāņa dizains ; foto: Džeina Saulīte. - Rīga :
Mansards, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 445, [3] lpp. : il. ;
22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . - Personu
rādītājs: 436.-[446.] lpp. - S. Geikina atspoguļo Daugavpils
teātra rašanos, grūto un sarežģīto attīstības ceļu, daudzos
savdabīgos skatuves māksliniekus, kuri tajā strādājuši, teātra
un skatītāju savstarpējās attiecības Latgalē.
ISBN 9789934121197.
Teātris - Latvija - Vēsture.
Pūce, Kaspars, 1948-. Ko lai dara, tādi laiki / Kaspars Pūce
; redaktore Gundega Saulīte ; vāka dizaina autore un
māksliniece Zane Neimane ; zīmējumu autors Jānis
Anmanis. - Rīga : Vesta-LK, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). 126 lpp. : il. ; 21 cm. - (Laika grāmata). - Aktiera un daudzu
paaudžu iecienītā Ziemassvētku vecīša K. Pūces grāmatā
atradīsiet gan ļoti jautrus, gan vienkārši amizantus
piedzīvojumus no aktiera gaitām Dailes un Leļļu teātrī, tāpat
arī Rīgas Kinostudijā. Autors ir arī acīgs situāciju un
darbabiedru vērotājs. Tāpēc K. Pūces atmiņā iegūlis daudz
nostāstu par paša (un arī citu) piedzīvoto.
ISBN 9789934511172.
Teātris - Latvija. Kinofilmas - Latvija. Leļļu teātris Latvija.
Zeltiņa, Guna, 1950-. Šekspīrs. Ar Baltijas akcentu / Guna
Zeltiņa ; zinātniskā redaktore Silvija Radzobe ; teksta
redaktore Ligita Bērziņa ; angļu īpašvārdus rediģējusi un
kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Elita Saliņa ;
792(474)recenzenti: Ieva Kalniņa, Elita Saliņa ; vāka dizains:
Baiba Dūdiņa. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras,
folkloras un mākslas institūts, 2015 (Jelgava : SIA "Jelgavas
tipogrāfija"). - 639 lpp., [43] lp. iel. : faksimili, il., portr. ; 25
cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teātra zinātnieces G.
Zeltiņas grāmatā aplūkota angļu dzejnieka un dramaturga V.
Šekspīra (1564-1616) dzīve un personība, autorības

jautājums, viņa darbu kanons un interpretācijas pieredze
dažādu valstu teātros. Īpašas nodaļas veltītas dramaturga
darbu iestudējumiem Igaunijā, Lietuvā un Latvijā. Grāmatā
saistoši aprakstīts V. Šekspīra laiks un viņa darbu
iestudējumu tapšanas kolorīts. Tās adresāts ir teātra praktiķi
un teorētiķi, studenti, teātra un mākslas interesenti. - Personu
un darbu rādītājs: [555.]-626. lpp. . - Teātru rādītājs: [627.]632. lpp. . - Vietu nosaukumu rādītājs: [633.]-639. lpp.
Saturā: ŠEKSPĪRA DZĪVE UN PERSONĪBA. Šekspīra
darbu interpretācijas Anglijā. Šekspīra interpretācijas virzieni
dažādās teātra kultūrās. Šekspīrs Baltijā. Šekspīra darbu
iestudējumi Latvijā.
ISBN 9789984893150.
Autori, angļu - Biogrāfijas. Teātris - Latvija.
VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
811.112.2
811.112.2
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Steiner, Ludvig. Vācu valoda : intensīvais kurss ar CD /
Ludvig Steiner, Isolde Steiner ; no angļu valodas tulkojusi
Inga Harmsone ; redaktore Sarmīte Lomovceva. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2015. - 240 lpp. ; 21 cm + 4 CD + buklets
([6] lpp. ; 30 cm). - Prast svešvalodas mūsdienās ir svarīgāk
nekā jebkad agrāk - globalizācijas laikmetā svešvalodu
zināšanas lieti noder gan privātajā, gan profesionālajā dzīvē.
Intensīvais vācu valodas kurss ar 4 CD paredzēts ikvienam,
kurš vēlas iegūt pamatzināšanas vācu valodā vai atsvaidzināt
jau esošās, taču nedaudz ''ierūsējušās'' prasmes, lai saprastu
sarunbiedru un spētu sarunāties. 4 CD piedāvā autentiskus,
dzīvus dialogus, interesantus un daudzveidīgus
vingrinājumus, pareizās atbildes, kā arī sarunas klausīšanās
prasmes pilnveidošanai. Katras nodarbības dialogus un
vingrinājumus var klausīties arī nesaistīti ar pārējiem. Šajā
apjomīgajā grāmatā bez tekstiem vācu valodā iekļauti arī
dialogu un vingrinājumu tulkojumi latviešu valodā, kā arī
paskaidrojumi par pareizu valodas lietojumu. - Oriģ. nos.:
German Coursebook for CD Intensive Language Course. "240 minūtes klausīšanās vingrinājumu. Viegli izprotams
gramatikas pārskats. 240 lappušu bieza grāmata. 4
audiodiski" -- Uz vāka. . - Grāmata ar pielikumiem kastē (22
x 32 cm). Komplektā: grāmata ar 240 lappusēm, 4 CD un
buklets "Gramatikas pārskats. Vācu valoda".
ISBN 9789934054136.
Vācu valoda - Latviešu valoda - Mācību līdzekļi
cittautiešiem.
ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

Vasks, Andrejs, 1947-. No medniekiem un zvejniekiem līdz
lopkopjiem un zemkopjiem : Latvijas aizvēstures senākais
posms (10 500.-1.g.pr. Kr.) / Andrejs Vasks ; recenzenti:
Arnis Radiņš, Ernests Vasiļausks ; tulkojums angļu valodā
Valdis Bērziņš ; mākslinieks Andris Nikolajevs ; redaktores:
Ināra Stašulāne (latviešu val.), Antra Legzdiņa (angļu val.). Rīga : Zinātne, ©2015 (Dardedze hologrāfija). - 182, [1] lpp.

: il., kartes ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 160.-[170.] lpp. un
zemsvītras piezīmēs. - A. Vaska grāmatā aplūkots pats
senākais Latvijas aizvēstures posms, kas aizsākās ar pirmo
cilvēku ierašanos mūsu zemē pēc ledāja atkāpšanās, tam
sekojošo mednieku-zvejnieku sabiedrību veidošanos,
uzplaukumu un norietu un noslēdzās ar lopkopju-zemkopju
sabiedrību izveidošanos. Pēc arheoloģiskās periodizācijas tas
ir akmens, bronzas un senākais dzelzs laikmets, kas
hronoloģiski aptver laiku no 11. gadu tūkstoša vidus pr. Kr.
līdz ēru mijai. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā(171.-183.lpp.).
ISBN 9789984879987.
Aizvēsturiskie cilvēki - Latvija. Antikvitātes,
aizvēsturiskās - Latvija. Arheoloģiskie izrakumi - Latvija.
Latvija - Vēsture - Līdz 1200. Latvija - Antikvitātes.
NOVADPĒTNIECĪBA
908(474.3)
Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā : zinātniski
908(474.3)
raksti un folkloras kopojums / sastādītājs, zinātniskais
redaktors Juris Urtāns ; mākslinieks Rihards Delvers ;
tulkojumu angļu valodā autore M.Rūmniece. - [Rīga] : NT
Klasika, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 317, [3] lpp. : il.,
kartes. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. Rakstu krājumā apkopoti pētījumu rezultāti un gan agrāko
laiku, gan arī tagadējais Svētupes folkloras vākums. - Teksts
latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā. - Grāmata
tapusi projekta Nr. 216/2012 "Vidzemes Svētupe mītiskajā un
reālajā kultūrtelpā" ietvaros.
Saturā: Vietas piederības apziņa: konstrukcija,
interpretācija vai fakts? Svētupes piemēri / Rūta
Muktupāvela. Svētupes ūdensceļš / Juris Urtāns. Vietu
nosaukumu semantika Svētupes apkaimē / Janīna Kursīte.
Pārdabiskās būtnes Svētupes krastu folklorā: reģionālais
aspekts / Sandis Laime. Vidzemes Svētupes apkārtnes
kultūrainavas izmaiņas pēc 20. gs. fotoattēliem / Rasma
Noriņa. Tilti Svētupes kultūrainavā / Digne Ūdre, Justīne
Jaudzema. Svētupes kultūrvēsturiskā topogrāfija: vietas un
vietu folklora / Ieva Vītola. Mutvārdu liecības par Svētupi /
Ieva Vītola. Agrāk pierakstītās teikas un nostāsti par Svētupi
un ap to. Mūsdienās pierakstītās mutvārdu liecības par
Svētupi un ap to.
ISBN 9789934857010.
Kultūrainava - Latvija - Svētupe, upe. Leģendas Latvija - Svētupe, upe.
Svētupe, upe (Latvija). Svētupe, upe (Latvija) - Kultūras
vēsture.
ĢEOGRĀFIJA. CEĻOJUMI
910.4(4)
Sils, Harijs, 1966-. Aukstās upes / Harijs Sils ; atbildīgā
910.4
redaktore Liene Soboļeva ; vāka grafiskais noformējums:
Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2015. - 147, [1] lpp., [16] lp.
iel. : il., portr. ; 20 cm. - (Aiz apvāršņa). - H. Sila grāmatā
sniegts ieskats piedzīvojumiem bagātajās latviešu laivotāju
ekspedīcijās pa Kanādas ziemeļu upēm Stikini, Džordžu un
Koroku. Ekspedīciju laikā ir jāpārvar daudz grūtību, un

dažkārt tikai veiksme glābj ceļotājus no nopietnām
nepatikšanām.
Saturā: I DAĻA. Upe aizsalst. Stikine. II DAĻA.
Sniegapika Džordža upē. III DAĻA. Neskartā upe. Koroka.
ISBN 9789934118418.
Kanoe airēšana - Kanāda. Upes - Latvija.
Kanāda - Ceļojumu apraksti.
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Sils, Mārtiņš. Vēstules no Āfrikas / Mārtiņš Sils, Andžs
Ūbelis ; vāka grafiskā noformējuma autors Ingus Feldmanis ;
atbildīgā redaktore Anna Andersone. - Rīga : Jumava, 2016. 279 [1] lpp. : il., fotogr. - (Aiz apvāršņa). - Triju mēnešu
garumā M. Sils un A. Ūbelis raksta vēstules no Āfrikas. Trīs
mēnešus, kuros ar motocikliem šķērsoja šo kontinentu no
tālākā Dienvidu punkta Dienvidāfrikā līdz pat ziemeļiem
Aleksandrijā, Ēģiptē. Vēstules ir adresētas Lavijas
skolēniem, kuri ar savām zināšanām, idejām un
piedzīvojuma dzirkstelīti sirdīs bija salikuši ceļasomās
neskaitāmus uzdevumus par to, kas Āfrikā ir jāpaveic,
jānogaršo, jāizjūt, jāizpēta, jāpiedzīvo. Grāmatā iekļautas
Āfrikas ainas, kas aizķērušās autoru sirdīs.
ISBN 9789934118616.
Motociklisti - Āfrika.
Āfrika - Ceļojumu apraksti.
Siņeļņikovs, Valērijs. Senču mantojums : dzimtas spēka
iegūšana / Valērijs Siņeļņikovs, Valērijs un Larisa
Dokučajevi ; no krievu valodas tulkojusi un redaktore Marita
Freija ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita,
[2015]. - 223, [1] lpp. : il., sh., tab. ; 20 cm. - Dzimtas izpēte
ir jauns virziens zinātnē. Lai saņemtu atbildes uz dažādiem
jautājumiem, cilvēkam jāvērš savs skatiens pagātnē uz tiem,
kuri viņu no laikmeta dzīlēm uzveduši uz mūsu šodienas
dzīves trajektoriju. Vai ir ceļa rādītājs, kas aizved mūsu
senču vissvētākajos noslēpumos? Ir! Tagad var pārliecinoši
apgalvot, ka tāds ceļa rādītājs ir Dzimtas izpēte.
ISBN 9789984894577.
Ģenealoģija. Genogramma.
Mūsu karoga stāsti : 1940-1991 / sastādītāja Anta Bergmane
; atbildīgā redaktore Evija Veide ; māksliniece Aija Andžāne
; vāka foto Uldis Briedis. - Rīga : Lauku avīze, ©2015
(Jelgavas tipogrāfija). - 199 lpp. : il., portr. ; 21 cm. Grāmatā savijas dažādi stāsti par cilvēkiem un notikumiem,
kas neļāva mūsu valsts simbolam – karogam – zust no
paaudžu atmiņas. Katra autora atsevišķais attiecīgā laika
posma redzējums viņa acīm ir nepieciešams un saglabājams
nākamajām paaudzēm.
Priekšvārds -- Karoga pacelšana okupācijas laikā -Atmoda -- Nosargāts un saglabāts -- Pēcvārda vietā.
ISBN 9789934150517.
Politiskie ieslodzītie - Latvija - Biogrāfijas. Politiskā
vajāšana - Latvija. Karogi - Latvija - Vēsture.
Valmiera (Latvija). Latvija - Politika un pārvalde Padomju režīma periods, 1940-1991. Latvija - Vēsture Atmoda, 1987-1991. Latvija.
1990. gada 4. maijs, 1991. gada 21. augusts Latvijas valsts

vēsturē : Neatkarības deklarācijas 25. gadadiena / redaktors
Aleksandrs Kiršteins ; priekšvārda autors Dainis Īvāns ;
dokumenti un foto: Uldis Briedis, Andris Eglītis, Barikāžu
muzejs, Latvijas Tautas frontes muzejs, LR Saeimas arhīvs ;
vēsturnieks Agris Dzenis ; māksliniece Daiga Brinkmane. Rīga : Domas spēks ; 4. maija Deklarācijas klubs, [2015]
(SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 62, [2] lpp. : il., ģīm., faks.,
kartes ; 23 cm. - Izdevumā ievietoti svarīgākie notikumi
Latvijas vēsturē, fakti par Latviju, Latvijas Padomju
Sociālistiskās Republikas Augstākās Padomes Deklarācija
"Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu", Latvijas
Republikas Konstitucionālais likums. - Teksts laviešu, angļu
val.
ISBN 9789984996141.
Latvija - Politika un pārvalde - Trešā Atmoda, 19871991 - Avoti. Latvija - Politika un pārvalde - 1987-1991 Avoti.
DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
Anmanis, Jānis, 1943-. Mūžības bezgalība : 365 haikas /
821.174-1
Jānis Anmanis ; dizains Aigars Truhins ; redaktore Ilze
Sausiņa ; ilustrācijas Jānis Anmanis. - Rīga : Zvaigzne ABC,
©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - [76] lpp. : il. ; 21 cm.
ISBN 9789934057809.
Haiku, latviešu.
Auziņš, Arnolds, 1931-. Bez sievietēm grūti : romāns /
821.174-3
Arnolds Auziņš ; redaktore Eva Mārtuža ; vāka
mākslinieciskais noformējums Nataļja Kugajevska ;
ilustrācijas Inārs Helmūts. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016
(Rēzekne : Latgales druka). - 237, [1] lpp. : faks., il., portr. ;
20 cm. - (Lata romāns ; 1 (199). - Bibliogrāfija: 237.-[238.]
lpp. - Brīvajā Latvijā izaugusi jauna paaudze, kas neko
nezina par padomju laika īstenību. Kā ļaunu murgu vīrieši
atceras dienestu padomju armijā, kur valdīja visatļautība, tā
saucamā "ģedovščina", kad vecākie kareivji ar komandieru
ziņu fiziski ietekmēja un pazemoja jauniņos. A. Auziņa
romāna pamatā ir kādas mātes stāsts par dēla
piedzīvojumiem padomju armijā. Latviešu jaunekļa Viļa
Skujas drosme ir apbrīnas vērta, izcīnot morālu uzvaru pār
aprobežotajiem virsniekiem.
ISBN 9789934151255.
Latviešu romāni.

821.174-3

Bērza, Diāna, 1969-. Labrīt, laimīgo cilvēk! : sarunas ar
eņģeļiem, dzejoļi, pasakas, Visuma informācija Zemes
cilvēkiem : 2011-2015 / Diāna Bērza ; mākslinieks Andris
Lamsters ; foto uz 4. vāka: Matīss Markovskis. - Rīga :
Madris, 2015. - 70 lpp. : il. ; 20 cm. - D. Bērzas grāmatā
apkopotas viņas sarunas ar eņģeļiem piecu gadu garumā, kā
arī dzejoļi, pasakas, Visuma informācija Zemes cilvēkiem.
ISBN 9789984314594.

Latviešu dzeja. Literārās pasakas, latviešu. Eņģeļi Daiļliteratūra.

821.174-3

Čaks, Aleksandrs, 1901-1950. Strēlnieku gaitas : Karavīru
vēstules : stāsti un apceres / Aleksandrs Čaks ; atbildīgā
redaktore un sastādītāja Jūlija Dibovska ; vāka
noformējumam izmantots Kārļa Baltgaiļa zīmējums. - [Rīga]
: J.L.V., [2015]. - 212, [3] lpp., [4] lp. ielīmes : faks., il. ; 20
cm. - (Varoņu grāmata). - A. Čaka (1901-1950) krājumā
apkopoti stāsti un apceres par latviešu strēlniekiem un
latviešu karavīru likteni. Strēlnieku gaitas ir tīrs vēsturisku
notikumu kocentrāts, kurā ieskanas arī cilvēku balsis.
Izdevumu papildina materiāli no Latvijas Kara muzeja latviešu strēlnieku rakstītas vēstules no frontes un atklātnes,
kas sūtītas uz mājām, uz Latviju.
Saturs: Kafela kungs. Ziemassvētku kauja. Krekls.
Mazais lieluma cēlējs. Ziemassvētku naktī. Lielā uzbrukuma
nakts. Laimīgais izlūkojums. Varonības un drosmes paraugs.
Latviešu strēlnieku slavenais pulkvedis. Ģenerālis Hermanis
Buks. Ģenerālis Kārlis Prauls. Atbrīvotājs stāsta. Mazais
strēlnieks Ansis. Pudele. Pēc sviesta. Plūmes un petroleja.
Suns Tigis. Eskandrona bārddzinis. Kucēns. Suns komandieris. Štabskapteinis Irbēns.
ISBN 9789934118265.
Latviešu proza. Stāsti, latviešu. Strēlnieki Daiļliteratūra. Karavīri - Daiļliteratūra.

821.174-1

Gruntmane, Madara, 1981-. Narkozes : [dzejoļu krājums] /
Madara Gruntmane ; redaktors Guntars Godiņš ; mākslinieks
Krišjānis Krieviņš. - [Rīga] : Neputns, ©2015. - 94, [1] lpp. ;
17 cm. - Šis ir M. Gruntmanes pirmais dzejoļu krājums. Tā ir
svaiga, ekspresīva un ļoti atklāta dzeja, kurai iedvesma tiek
gūta nevis no citu uzrakstītajiem tekstiem, atsaucēm un
ilūzijām, bet gan no pašas autores piedzīvotā un pārdzīvotā.
M. Gruntmane raksta psiholoģiski precīzus un skaudri tiešus
dzejoļus. Šādā dzejā teksts nav veiklāk vai neveiklāk
savirknētu vārdu ornaments, bet tikai nepieciešamais
līdzeklis, ar ko iespējams izteikt savas sāpes, prieku, sevi.
Gan vārdu izvēle, gan teksta pieraksts ir lakonisks un
dinamisks, un raupjā intonācija, ironija un pašironija ļauj
pilnībā uzticēties autores teiktajam.
ISBN 9789934512643.
Latviešu dzeja.
Hānbergs, Ēriks, 1933-. Atgūšana un iegūšana saprātā un
neprātā / Ēriks Hānbergs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva
; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; grafiskais noformējums:
Ivars Vimba ; foto: Gints Burāns, Valērijs Liepa, Egons Štāls.
- Rīga : Jumava, ©2015. - 250, [5] lpp. : il., portr. ; 21 cm. Ē. Hānberga grāmata stāsta par bartera laikiem Latvijā un
Latvijas laukos 20. gadsimta 90. gados pēc PSRS sabrukuma.
Grāmata ir par iešanu uz jēdzīgumu, nereti ejot cauri
nejēdzīgumam. Visās jomās. Arī sevī un ap sevi.
ISBN 9789934118555.
Dokumentālā proza, latviešu.
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Kota, Laima. Mierielas vilkme / Laima Kota ; redaktore
Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga :
Dienas Grāmata, ©2016. - 286, [2] lpp. ; 22 cm. - Maģiskā
reālisma garā rakstītais Laimas Kotas jaunais darbs, romāns
„Mierielas vilkme”, caur gandrīz vai neiespējamiem
notikumiem lūko izstāstīt Rīgas Miera ielas vēsturi, tomēr tas
ir tikai šķitums, vien romāna virskārta. Meistarīgi darbojoties
ar pārspīlējumiem, autorei izdodas reālo un sadomāto vēsturi
saaust košā gobelēnā, kas vēsta vairs nebūt ne par mazo, lai
arī vēsturiski nenoliedzami interesanto un lielo Miera ielu,
bet gan par piederību mājām, valstij un arī sev un katra paša
brīvību un atbildību. „Mierielas vilkme” ir opuss par augumā
raženu meiču Mildu de Kalnu, tramvaja vadītāju, kurai
veicama sava misija Ziemassvētku pēkšņās un pretdabiskās,
tomēr šarmanti ticamās kataklizmas pārņemtajā Rīgā, un
jāpiebilst, ka „Mierielas vilkme” ir jo spēcīga tieši tāpēc, ka
romānā ikkatrs ieraugāms tik aizkustinoši milzīgs vai sīks
savā patībā, kā tas iespējams vien dziļi jutīga rakstnieka
darbā.
ISBN 9789934546068.
Latviešu romāni.
Miera iela (Rīga, Latvija) - Daiļliteratūra. Rīga (Latvija)
Latviešu mīlas stāsti : 20. gadsimta ieskaņā / autori: Elza
Pauzule, Fallijs (īst. v. Konrāds Bullāns), Edvīns Mednis,
Rihards Valdess (īst. v. Rihards Bērziņš). - Rīga : J.L.V.,
[2015]. - 190 lpp. : il. - Izlasē apkopoti astoņi koķetīgi un
erotikas caurstrāvoti 20. gs. sākuma latviešu autoru stāsti.
Saturs: Fēlija Līne / Elza Pauzule. Pūderētā dvēsele /
Elza Pauzule. Bilitis / Rihards Valdess. Karnevāls / Edvīns
Mednis. Kad mīla izgaist pirms mīlas / Edvīns Mednis.
Nogurusī smarža / Edvīns Mednis. Mīlas stāsts / Edvīns
Mednis. Nellija / Fallijs.
ISBN 9789934118586.
Mīlas stāsti, latviešu. Erotiskā literatūra, latviešu.
Latviešu tumsas stāsti : XX gadsimta sākuma ēnainākā
īsproza / sastādītāja Jūlija Dibovska ; Pāvils Gruzna, Jānis
Akuraters, Jānis Veselis, Augusts Baltpurviņš, Jānis
Miķelsons ... - Rīga : J.L.V. ; Jumava, [2016]. - 141, [3] lpp.
- Latviešu dekadentiskāko autoru stāstu izlase. Prozas
sarakstīšanas laiks iezīmē 20. gs. sākumu, kā arī 20. gadus.
Stāstos autori pievēršas nāves, fantāziju, sapņu, mīlestības un
iekāres tēmām.
Saturā: Krēslas stundas / Jānis Vainovskis. F; Nakts /
Pāvils Gruzna. Murgs / Jānis Miķelsons. Dabas balss;
Bulvāra ziediņš / Zemgaliešu Biruta. Brīnums / Eduards
Cālītis. Sātana sapnis / Jānis Akuraters. Likteņa lopiņi /
Augusts Baltpurviņš. Apakšzeme; Letarģija / Kārlis Skalbe.
Pilsēta pie melnās upes / Edvards Vulfs. Noziegumu pilsēta /
Jānis Veselis.
ISBN 9789934118050.
Stāsti, latviešu.
Melgalve, Ieva, 1981-. Mēness teātris : zinātniskās
fantastikas romāns / Ieva Melgalve ; redaktore Bārbala
Simsone ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne

ABC, 2015 (A/s "Poligrāfists"). - 319, [1] lpp. ; 21 cm. - I.
Melgalves romānu varēs izbaudīt ne vien zinātniskās
fantastikas žanra cienītāji, bet ikviens lasītājs, kam patīk
intelektuāli izaicinājumi. Romāna galvenie varoņi - aktieri
milzīgā teātrī - ir būtnes bez savas identitātes, kuru dzīve
seko iepriekš uzrakstītiem scenārijiem. Vai ir iespējams šo
scenāriju lauzt - un kāda ir cena, kas par to jāmaksā? Kam ir
iespējams uzticēties šajā pasaulē, kurā valda skatuves likumi
un bezpersonisks mākslīgais intelekts? Kas notiek tad, ja
mehāniska būtne sāk apzināties sevi?.
ISBN 9789934056802.
Zinātniskā fantastika, latviešu.
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Puče, Armands, 1968-. Jūs nekad viņu nenogalināsiet /
Armands Puče ; redaktore Antra Rēķe ; mākslinieks Edgars
Švanks. - [Rīga : Mediju nams], 2015. - 462, [1] lpp. Pasūtīja zādzību, saņēma – slepkavību… Kāpēc vienu krietnu
vīru ar nolūku padarīja par kādas atriebīgas industrijas
publisko izkārtni, liekot citiem bailēs un iztapībā novērsties
no šī gadījuma vai to pieņemt kā izdomātu lozungu cīņā pret
ļaunumu? Stāsta pamatā izmantota izcila latviešu izgudrotāja
autobiogrāfija. Pagājušā gadsimta piecdesmitajos un
sešdesmitajos viņa liktenis kļuva par vienu no skaļākajām
lietām visā pasaulē. Vieni apgalvoja, ka viņš kara laikā
Ventas rumbā noslīcinājis pusotru tūkstoti civiliedzīvotāju,
citi zināja teikt, ka Bauskā ar tām pašām rokām izkastrēti
vairāki simti ebreju… Skaļākie meloja, ka slavenais Latvijas
armijas kapteinis nošāvis vēl desmit tūkstošus žīdu Rīgā, bet
nekaunīgākie pierakstīja viņa mistiskajā bilancē pat miljonu
dzīvību, kas atņemtas nelaimīgām dvēselēm… Viņš teju
piecpadsmit gadu uzstājīgi prasīja sevi tiesāt vai vismaz
nolikt uz galda apsūdzību pierādījumus, bet nelieši izvēlējās
viņu novākt.
ISBN 9789984756110.
Detektīvromāni, latviešu.
Rainis. Uguns un nakts : sena dziesma-jaunās skaņās /
Rainis ; mākslinieks Voldemārs Valdmanis. - Grāmata
sagatavota pēc 1953. gada izdevuma. - Rīga : Apgāds
Zvaigzne ABC, 2015 (PNB Print). - 167, [1] lpp. : il. - Uz
Aizkraukļa pili, kur fantastiskā gaismā dejo raganas, uz
Burtnieku pili, kur dzelmē dus latviešu tautas zinību ruļļi, uz
Nāves salu, kur aug ābele ar zelta āboliem un burbuļo
maģisks avots, – visur ir jādodas latviešu teiku varonim
Lāčplēsim, lai atrastu savu būtību un līdzsvaru starp spēku un
garu, lai nezaudētu drosmi cīņā ar nodevēju Kangaru un
Melno bruņinieku, lai kopā ar savām līdzgaitniecēm –
raganisko Spīdolu un maigo Laimdotu – beidzot izprastu
tautas dvēseli.
ISBN 9789934051197.
Latviešu drāma.
Rainis. Zelta zirgs : saulgriežu pasaka piecos cēlienos /
Rainis ; ilustrējis Kārlis Freimanis. - Grāmata sagatavota pēc
1958. gada izdevuma. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015
(PNB Print). - 174, [1] lpp. : il. - Reiz dzīvoja kāds vīrs,
kuram bija trīs dēli: divi gudri, trešais – ar siltu un atsaucīgu
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sirdi. Pēc tēva nāves izdzīts no mājām, trešais tēvadēls, vārdā
Antiņš, dodas ceļā. Kurp? To nezina arī viņš pats. Vecs,
vieds nabags, kurš viņu pavada, iedveš jauneklī ilgas pēc
princesītes, kura jau septiņus gadus aizmigusi dus stikla
zārkā nepieejamā stikla kalna virsotnē. Talkā sasniegt
neiespējamo mērķi Antiņam nāk gan Sniega māte un ceļā
sastapti bērni, gan vara, sudraba un zelta zirgi, gan paša sirds
gudrība un pazemība. Vai Antiņam izdosies uzkāpt stikla
kalnā un atmodināt visas tautas cerības?.
ISBN 9789934049125.
Latviešu drāma
Rušmane, Andra. Aleksandrs : Dzīves grāmatzīme / Andra
Rušmane ; redaktore Eva Mārtuža ; Amandas BalodesPaupes zīmējumi ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga
: Lauku Avīze, 2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 219, [1]
lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 12 (198). - Puisis, kuram
kopš dzimšanas ir gandrīz viss, ko jauns cilvēks kāro. Un
meitene, kas rūpīgi rēķina katru grasi, lai varētu apmeklēt
skolu. Turīgas ģimenes bērns un dzērājvecāku atvase:
mūsdienu princis un Pelnrušķīte. Tomēr tik atšķirīgās vidēs
augušajiem, izrādās, ir ļoti daudz kopīga - tas atklājas abu
jauniešu ilgās pēc mīlestības, cilvēciska siltuma un
līdzcilvēka, kuram drīksti uzticēties un kurš sapratīs arī tad, ja
dažās izpausmēs neesi gluži paraugbērns...
ISBN 9789934151132.
Latviešu romāni.
Skalbergs, Atis, 1938-. Hronista pēdējais ieraksts :
stāsti, atmiņas / Atis Skalbergs. - Rīga : [Atis Skalbergs],
2015. - 152 lpp. : il. - Pareizais ceļš dzīvē jāatrod pašam, par
galveno vērtību uzskatot savas tautas brīvību un neatkarību.
To viegli uzrakstīt, bet grūti realizēt, jo mēs visai bieži
tiekamies ar cilvēkiem, kas domā vienu, runā ko citu un dara
trešo. Liekulība, melīgums nav nekur pazudis, to pašam
jāiemācās ieraudzīt un pieņemt pareizos lēmumus.
ISBN 9789934146084.
Stāsti, latviešu.
Štrāls, Kārlis, 1880-1970. Karš : romāns / Kārlis Štrāls ;
sastādītāja un izdevēja Kamena Kaidaka ; Aleksandra Štrāla
ilustrācijas ; māksliniece Ieva Upmace. - Rīga : [Kamena
Kaidaka], 2015 (tipogrāfijā "ULMA"). - 608 lpp. : il., portr. ;
24 cm. - K. Štrāls (1880-1970) romānā apraksta paša
pieredzēto frontē, cīņu neprātu, kara bezjēdzību un šausmas,
kādas tās redz arī paši karotāji. Romāns ir kā literārs
dokuments par Pirmā pasaules kara 1914. un 1915. gadu, jo
tā tēlojumā patiesi notikumi un reāli personāži. Galvenais
varonis - jauns literāts, kas kā virsnieks dodas uz fronti,
atstājot Latvijā sev tuvus draugus un ģimeni. Laikmeta elpa,
cilvēku tikumi un netikumi, galvenā varoņa domu un jūtu
ceļš - tajā mūs ved K. Štrāls. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā.
ISBN 9789934147296.
Kara stāsti, latviešu. Pirmais pasaules karš, 1914-1918 Daiļliteratūra.
Volkēviča, Vera, 1915-1989. Pļauka : romāns 4 grāmatās. /
Vera Volkēviča ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga :
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Lauku Avīze, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 543,
[1] lpp. ; 22 cm. - V. Volkēvičas (1915-1989) 3. grāmatā pēc
Sibīrijā pavadītajiem gadiem Gita atgriezusies dzimtenē, lai
no jauna vītu ģimenes ligzdu un sasauktu mājās savējos. Dēls
Varis prombūtnes gados izaudzis par spurainu pusaudzi, bet
Valtera īstā būtība, izrādās, Gitai vēl jāatmin. Tomēr Ārkalnu
ģimene atkal ir kopā, un šī apziņa dod spēku rūpēties par
mājas dzīvi un savējiem un rada cerību skaistākai dzīvei.
3. grāmata.
ISBN 9789934151170.
Latviešu romāni.
Rīga (Latvija) - Daiļliteratūra. Valmieras apriņķis
(Latvija) - Daiļliteratūra.
Zālīte, Māra, 1952-. Dziesmu rakstā : [dzejoļu krājums] /
Māra Zālīte ; redaktore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas
dizains. - Rīga : Mansards, 2015. - 204, [1] lpp. ; 22 cm. Jānis Lūsēns, Zigmars Liepiņš, Uldis Stabulnieks, Imants
Kalniņš, Uldis Marhilēvičs, Mārtiņš Brauns, Raimonds Pauls
un citi komponisti rakstījuši mūziku šajā krājumā
iekļautajiem M. Zālītes dzejas tekstiem. Vairums dzejoļu, kas
dzimuši otrreiz kā dziesmas, šeit ienākuši no muzikālajām
izrādēm "Meža gulbji", "Kaupēn, mans mīļais", "Putnu
opera", "Tobāgo!", "Sfinksa" un citām. Krājuma sakārtojums
un iekšējā ritmika daudzus tekstus ļauj uztvert kā jaunus un
pārsteidzošus.
ISBN 9789934121210.
Latviešu dzeja.
Zīle, Monika, 1941-. Sapnis par Heidelbergu : [romāns] /
Monika Zīle ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā
redaktore Evija Veide ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. Rīga : Lauku Avīze, ©2015 (PNB Print). - 238, [1] lpp. ; 21
cm. - M. Zīles romāns vēsta par likteņa līkločiem un
notikumiem bibliotekāres Ilzes Liepāres dzīvē gada garumā.
Mīlestība, izvēle, negaidīti notikumi... Pārbraukusi mājās pēc
draudzenes sabiedrībā klusi pavadītas Ziemassvētku nakts,
Ilze Liepāre savā pastkastē atrod anonīmu apsveikumu. Tiesa,
rokraksts labi pazīstams un apstiprina jau dzirdēto - pēc
Austrālijā pavadītiem gadiem dzimtenē atkal redzēts Konrāds
- viņas pirmā lielā mīlestība. Labs darbs, uzticamas
draudzenes, mīļa māsa, talantīga meita, vīrs - ko tad vēl?
Negaidot viens posms šķietami drošajā ķēdē satrūkst, un Ilzes
dzīve sāk atgādināt krāčainu upi. Olimpa dievi tur, aiz
zvaigznēm, pirms katriem Ziemassvētkiem izspēlējot cilvēku
sapņu loteriju. Protams, laimē tikai daži. Citiem paliek
iespēja. Nākamreiz...
ISBN 9789934151194.
Latviešu romāni. Bibliotekāres - Daiļliteratūra.
Zvirgzdiņš, Juris. Dancis uz virves : manu vecāku Olgas un
Jura Zvirgzdiņu piemiņai : romāns / Juris Zvirgzdiņš ;
redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Krišs Salmanis ;
tulkotāja Margita Gailītis. - Rīga : Pētergailis, [2015]
(Jelgavas tipogrāfija). - 191 lpp. ; 22 cm. - (Gadsimta skices).
- J. Zvirgzdiņa romāns aptver precīzi iezīmētu laikposmu - no
1939. gada 23. augusta līdz 1944. gada 10. oktobrim, kad

iešūpojās un ātrumu uzņēma Otrā pasaules kara rati,
paraudami zem saviem riteņiem mierīgā ikdienas ritmā
vadītus mūžus. Romāna varoņiem piemīt ne tikai virves
dejotāju drosme un līdzsvara izjūta, bet arī kaķa prasme
vienmēr krist uz visām četrām kājām. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789984334134.
Latviešu romāni. Otrais pasaules karš, 1939-1945 Daiļliteratūra.
Žolude, Inga, 1984-. Stāsti : krājums / Inga Žolude ;
821.174-3
redaktors Arvis Kolmanis ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ;
vāku noformējumā izmantots Pauļa Liepas darbs "Trash
Talk". - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 242, [5] lpp. ; 22
cm. - I. Žoludes garstāsti ir tapuši no vērošanas - visbiežāk
sevis vērošanas, dabas, cilvēku vērošanas - un no
ieklausīšanās - visbiežāk klusumā, sevī, vārdos. Tēli šajos
stāstos runā, taču bieži vien vārdi ir ietilpīgāki, pirms tie
izteikti. Šos stāstus mēs nesam sevī un par tiem neviens,
iespējams, nenojauš. - Prozas krājums "Stāsti'' ir rakstnieces
Ingas Žoludes piektā prozas grāmata līdzās iepriekš
iznākušajiem trim romāniem - ''Silta zeme'' (2008),
""Sarkanie bērni'' (2012), ''Santa Biblia'' (2013) - un stāstu
grāmatai ''Mierinājums Ādama kokam" (2010), kas 2011.
gadā saņēma Eiropas Savienības literatūras balvu.
Saturs: I. Ceļš. Mati. Ķērpji. II. Putekļi. Enerģija.
Pārgājiens. III. Nams.
ISBN 9789934546075.
Stāsti, latviešu. Latviešu proza.
Žuravska, Dzintra, 1939-. Labirinta sindroms : romāns /
821.174-3
Dzintra Žuravska ; vāka dizains, makets Ērika Tomsone ; par
izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Izdevniecība Sol
Vita, [2015]. - 214, [1] lpp. - Romāns par to, kā vienas
traģiskas nakts laikā tiek izmainīta divu ģimeņu dzīve.
ISBN 9789984894591.
Latviešu romāni.
ĀRZEMJU DAIĻLITERATŪRA
Abdullajevs, Čingizs. Zilie eņģeļi : [detektīvromāns] /
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Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija
Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums Normunds
Tiltiņš. - [Rīga] : Juvetas, ©2015. - 334, [2] lpp. ; 21 cm. (Kriminālnoslēpumu meistars). - Viss, kas saistās ar šiem
cilvēkiem, ir noslēpumā tīts. Uzdevumi, kurus viņi pilda visā
pasaulē, ir visaugstākajā pakāpē slepeni. Viņi ir ANO
speciālās komitejas aģenti, un viņus dēvē par ''zilajiem
eņģeļiem''. Viņus atrast faktiski nav iespējams, un dažkārt
šķiet, ka viņi ir neievainojami. Taču tā tikai šķiet... Pēkšņi
cits pēc cita iet bojā vairāki ''zilie eņģeļi'', kuri nodarbojas ar
starptautisko narkomafiju. Tas var nozīmēt tikai vienu pasaulē slepenākajā organizācijā darbojas nodevējs. Neliela
speciālo aģentu grupa sāk izmeklēt šo lietu. Viņi pat
nenojauš, ka tiek vilināti velnišķīgi izliktās lamatās...
ISBN 9789934856303.
Detektīvromāni, krievu.
Ārnstede, Simona. Apmelotā : [romāns] / Simona Ārnstede
Zv 821.113.6-3
; no zviedru valodas tulkojusi Rute Lediņa ; redaktore Ilona
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Ancāne ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne
ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 350, [1] lpp. ; 23 cm. 1685. gads, baroka zelta periods. Grāfam Gabrielam Gripklū
- vienam no Zviedrijas varenākajiem vīriem - ir skandaloza
slava, un viņam nepiemīt nekādi sirdsapziņas pārmetumi, kas
attiecas uz seksu, sievietēm un citām baudām. Tomēr arī
viņam pienācis laiks domāt par ģimeni un pēcnācējiem. Un
vasarā uz Vadenšērnu - skaistāko un greznāko pili Zviedrijā tiek uzaicinātas vairākas augstdzimušas jaunavas. Magdalēna
Svērda, izglītota un temperamentīga, bet nabadzīga sieviete
tiek lūgta būt par pavadoni kādai jaunai baronesei, kura ir
viena no laimīgajām pretendentēm. Magdalēna iemieso visu,
kas tik ļoti netīk Gabrielam, - asu mēli un neizteiksmīgu
apģērbu. Savukārt Gabrielu raksturo viss, ko vīriešos nicina
Magdalēna. Tomēr abu dzīves savijas straujā virpulī, kad
slepenā vienošanās noved pie aizliegtas un kaislīgas mīlas
dēkas... - Oriģ. nos.: De Skandalösa.
ISBN 9789934052583.
Zviedru romāni.
Beigbeders, Frederiks. Ūna un Selindžers : romāns /
Frederiks Beigbeders ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite
; redaktore Diāna Romanoviča ; vāka dizainu adaptējusi Ilze
Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 304
lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 302.-304. lpp. - Amerikas
augstākās sabiedrības meiteņu izpriecas, pasaulslaveni
rakstnieki un kinozvaigznes, vēsturiskas personības, Otrais
pasaules karš un nepiepildītas mīlas burvība jaunajā
Beigbedera romānā ''Ūna un Selindžers''. Dažās zemēs
noteiktos laikposmos pienāk brīdis, kad šķiet, ka cilvēki
gaida svarīgu un traģisku notikumu, kas tiem palīdzētu
atrisināt visas problēmas. Šādus laikposmus parasti dēvē par
pirmskara periodu. Tas nav īstais brīdis, lai iemīlētos. 1940.
gadā Ņujorkā divdesmit vienu gadu vecs iesācējs rakstnieks
Džerijs Selindžers satiek ievērojamākā amerikāņu dramaturga
meitu, piecpadsmitgadīgo Ūnu O'Nīlu. Viņu idille pa īstam
sākās nākamajā vasarā...dažus mēnešus pirms Pērlhārboras.
1942. gada sākumā Selindžeru iesauc armijā un viņš dodas
karā uz Eiropu, bet Ūna - izmēģināt laimi Holivudā. Viņi
nekad neapprecējās, un viņiem nebija bērnu. - Oriģ. nos.:
Oona & Salinger.
ISBN 9789934055881.
Franču romāni. Otrais pasaules karš, 1939-1945 Daiļliteratūra.
Amerikas Savienotās Valstis - Ņujorka.
Brauns, Pīrss. Sarkanā sacelšanās : triloģija / Pīrss Brauns ;
no angļu valodas tulkojusi Santa Andersone ; redaktore Maija
Džeriņa ; mākslinieks Reinis Liepa. - Rīga : Izdevniecība
Prometejs, 2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 407 lpp. Derovs ir kalnracis un sarkanais, zemākās kastas loceklis
krāsās klasificētajā nākotnes sabiedrībā. Līdzīgi kā viņa
sarkanie biedri, Derovs visu dienu pavada rokot, ticēdams, ka
viņš un viņa ļaudis palīdz planētas virsmu padarīt
apdzīvojamu turpmākajām paaudzēm. Derovs nekad nav
redzējis debesis. Tomēr viņš dzīvo ar prieku, ticot, ka kādu
dienu ar savām asinīm un sviedriem būs parūpējies par
labāku nākotni saviem pēcnācējiem. Taču Derovs un viņam
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līdzīgie tiek krāpti. Drīz vien viņš atklāj, ka cilvēce jau pirms
vairākiem gadsimtiem ir tikusi līdz virszemei. Visapkārt
planētai ir milzīgas pilsētas un plaši parki. Derovs un citi
sarkanie nav nekas vairāk kā dekadentās valdošās šķiras
vergi.
1. grām.
ISBN 9789934851179.
Fantastiskā proza, amerikāņu.
Bulgakovs, Mihails. Suņa sirds : Liktenīgās olas : stāsts /
Mihails Bulgakovs ; no krievu valodas tulkojusi Maija
Kudapa ; noformējumam izmantotas Vasilija Kandinska
gleznas. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. - 236, [3] lpp. : il. ; 21 cm. Ļoti populārajā, arī filmētajā stāstā "Suņa sirds'' (1925)
slavens zinātnieks un mediķis veic ārkārtēju eksperimentu klaiņojošam sunim pārstāda cilvēka orgānus. Rezultāts ir
satriecošs un neparedzēts - suns Šariks kļūst par biedru
Šarikovu, kurš no savas suniskās dabas saglabā tikai
nepārvaramu naidu pret kaķiem... Stāstā ''Liktenīgās olas''
(1924) daudzsološs, taču bīstams un neizpētīts jaunatklājums,
avantūristiski izmantots, izraisa baisas un nekontrolējamas
sekas, kas draud iznīcināt visu revolucionāro pārveidojumu
skarto valsti. Ar daudzslāņainu satīras un groteskas
paņēmienu arsenālu atainotā fantastiskā situācija skaudri un
drosmīgi atklāj ne vien sava laika padomju realitātes
absurdus, bet mākslinieciski un saturiski ir tik visaptveroša,
piesātināta un interpretācijas rosinoša, ka joprojām nav
zaudējusi literāro vērtību un sabiedrisko aktualitāti. - Oriģ.
nos.: Собачье сердце.
ISBN 9789934118661.
Stāsti, krievu.
Dormans, Oļegs. Nots : Rūdolfs Baršajs stāsta par savu
dzīvi Oļega Dormana dokumentālajā filmā ''Nots''. / Oļegs
Dormans ; no krievu valodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā
konsultante Gundega Vaska ; mūzikas konsultante Karlīne
Īvāne ; datorgrafiskais noformējums Iveta Paegle. - Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 317, [3] lpp., fotogr. [40] ielīm.
lp. : fotogr. - Rūdolfa Baršaja dzīvesstāsts--uz vāka. . - Šī
grāmata ir brīnišķīgā mūziķa Rūdolfa Borisoviča Baršaja
(1924-2010) monologs, ko neilgi pirms viņa nāves 2010.
gadā Šveicē ierakstījis kinorežisors Oļegs Dormans. Baršaja
draugi, leģendārie mūziķi - vijolnieks Dāvids Oistrahs,
pianists Emīls Gilelss, čellists Mstislavs Rostropovičs dažādu sarežģītu iemeslu dēļ memuārus nav atstājuši. Tas ir
milzīgs, ne ar ko neaizstājams zaudējums. Tieši tāpēc Baršaja
atmiņas ir vēl jo vērtīgākas - tās ietver milzu nogriezni (no
bērnības līdz pēdējiem mūža gadiem) un blīvi piepildītas ar
spilgtām detaļām un epizodēm - reizēm traģiskām, reizēm
komiskām -, kas stāstītājam cieši iespiedušās atmiņā. 1977.
gadā Rūdolfs Baršajs - izcils diriģents, altists, elitārā
Maskavas kamerorķestra radītājs - emigrē. ''Padomju telpā''
viņa vārds kļūst tabu. 2010. gadā top filma par Baršaju, un
viņa stāstītais sniedzas tālu pāri filmas ietvariem.
ISBN 9789984235677.
Mūziķi - Krievija - 20 gs. Mūzika - Krievija - Vēsture.
Dostojevskis, Fjodors. Idiots : romāns / Fjodors
Dostojevskis ; no krievu valodas tulkojis Jānis Medenis ;

Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Māra Rune. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 718, [1] lpp. ;
21 cm. - Romāns ''Idiots'' (1868) ir pasaules literatūras
klasikas meistardarbs. Rakstnieks savu ideju radīt ''īsteni
brīnišķīga cilvēka'' tēlu iemiesojis romāna galvenajā varonī
kņazā Miškinā. Kņazs Ļevs Nikolajevičs Miškins pēc
vairāku gadu ārstēšanās Šveicē atgriežas dzimtenē, lai
sameklētu savus radiniekus un atrastu nodarbošanos. Viņam
ir 26 gadi, un viņš sirgst ar ''dīvainu nervu slimību''. Kņazs
Miškins ir labestīgs, atklāts, nesavtīgs cilvēks, kas spēj
uzupurēties citu labā, bet ''normālā'' sabiedrībā, kur valda
savtīgums, aprēķins un kaislības, viņu uzskata par idiotu.
Pēterburgā kņazu iemīl divas ļoti atšķirīgas sievietes, un arī
viņš dāvā savu sirdi abām. Kņazs tiek ierauts kaislību, intrigu
un dramatisku notikumu virpulī. - Oriģ. nos.: Идиот. "Grāmata sagatavota pēc 1975. gada izdevuma"--titullapas
otrā pusē.
ISBN 9789934050824.
Krievu romāni.
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Dostojevskis, Fjodors. Noziegums un sods : romāns /
Fjodors Dostojevskis ; no krievu valodas tulkojis Kārlis
Štrāls ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC,
©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 621, [2] lpp. ; 21 cm. Romāna sižeta pavērsieni ir baisi, neparedzami un tumši kā
neskaitāmās šķērsielas, kāpnes un gaiteņi, pa kuriem
rakstnieks izvadā lasītāju. Galvenais varonis - nabadzīgs
students Rodions Raskoļņikovs -, aizrāvies ar pārcilvēka
ideju, nogalina augļotāju, uzskatot, ka viņa citiem nes tikai
sāpes un ciešanas. Taču nemitīgi cenšoties pārliecināt sevi,
ka tikai iznīcinājis cilvēku, kam nav tiesību dzīvot, un
atbrīvojis citus no tā, viņš aizvien vairāk ieraujas sevī un
patiesībā soda pats sevi. - Oriģ. nos.: Преступление и
наказание.
ISBN 9789934050831.
Krievu romāni.
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Eko, Umberto. Pilotnumurs : romāns / Umberto Eko ; no
itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; mākslinieks Tomass
Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015 (Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija). - 171, [5lpp. - Laikraksts, kura uzdevums ir
šantažēt, nomelnot un fabricēt ziņas, nevis lasītājiem godīgi
stāstīt par Itālijā un citviet pasaulē notiekošo. Paranoisks
redaktors, trausls mīlas stāsts starp pusmūža rēgurakstnieku
un jaunu žurnālisti, sazvērestības teorijas un negaidīta
slepkavība... - Oriģ. nos.: Numero Zero.
ISBN 9789984235653.
Itāliešu romāni.
Fenvika, Liza. Nams Kornvolā : romāns / Liza Fenvika ; no
angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Dace
Barone. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 367, [1] lpp. ; 23 cm. - Kad māksliniece Medija
mantojumā saņem māju, viņa cer, ka tā sniegs nepieciešamo
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mierinājumu un remdēs sāpes par vīra zaudējumu. Abas ar
pameitu viņas pārceļas uz Trevenenu skaistajā Kornvolā.
Nams ir brīnišķīgs, tomēr tam nepieciešama atjaunošana.
Medijas sapnis par mierīgu dzīvi laukos atšķiras no realitātes,
ar kuru nākas saskarties, tomēr vietējo iedzīvotāju
draudzīgais atbalsts palīdz pārvarēt grūtības. Atklājas
pagātnes noslēpumi par dzimtas sievietēm, kuras šajā namā
dzīvojušas agrāk, un Medija saprot, ka ar to nesaraujami
saistīts arī viņas liktenis. Jaunajai sievietei jātiek galā gan ar
seniem notikumiem, gan ar plaukstošas mīlestības jūtām... Oriģ. nos.: The Cornish house. - Romantisks un aizraujošs
romāns Rozamundes Pilčeres grāmatu cienītājiem.
ISBN 9789934052361.
Amerikāņu romāni.
Anglija (Lielbritānija).
Glaviničs, Tomass. Lielākais brīnums / Tomass Glaviničs ;
no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; vāka dizainu
adaptēja Ilze Isaka ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava
Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 367, [1] lpp. ; 23 cm. - Jonass uzaug sava
labākā drauga Vernera mājās, pie viņa vectēva Piko, kura
spēkos ir gandrīz viss un kurš māca zēniem dzīves gudrības.
Vēlāk Jonass sāk klejot pa pasauli, taču nekur nerod mieru un
negūst gandarījumu pat no vispārgalvīgākajām dēkām, līdz
iepazīstas ar Mariju. Tā ir maģiska satikšanās ar mūža
mīlestību. Taču seko krass likteņa pavērsiens, pēc kura
Jonass nolemj piedalīties ekspedīcijā uz Everesta virsotni,
likdams uz spēles dzīvību. - Oriģ. nos.: Das größere Wunder.
ISBN 9789934054839.
Austriešu romāni.
Gortners, K. V. Lukrēcija Bordža. Vatikāna princese :
[vēsturisks romāns] / K. V. Gortners ; no angļu valodas
tulkojusi Diāna Smilga ; redaktore Liene Akmens ; vāka
dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, ©2016 (Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija). - 476 lpp. ; 21 cm. - Asinsgrēks,
aizliegtā mīla un nāvējošas kaislības 15. gadsimta Romā.
Augusi ietekmīga Romas kardināla ģimenē, Lukrēcija piepeši
kļūst par ārkārtīgi ietekmīgu figūru - Vatikāna princesi. Kad
Lukrēcijas tēvs kāpj pāvesta tronī, viņas dzīve mainās.
Lukrēcija tiek ierauta intrigu, kaislību, nodevības un grēka
virpulī, kas pat vairāku gadsimtu gaitā nav zaudējis
sabiedrības interesi. Bordžu dzimtas vēsture ir rakstīta ar indi
un asinīm. Pēc otrā vīra slepkavības Lukrēcija apprecējās ar
Ferrāras hercoga dēlu Alfonso d'Esti... - Oriģ. nos.: The
Vatican Princess.
ISBN 9789984358123.
Vēsturiskā proza, amerikāņu.
Roma, Senā - 15 gs. Vatikāns - Daiļliteratūra.
Harisons, Kriss. Neprātīgi iemīlējies : Dienviditālijas
valdzinājums / Kriss Harisons ; no angļu valodas tulkojusi
Ilze Burnovska ; literārā redaktore Dzintra Auziņa. - Rīga :
BaibaBooks, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 425 lpp. ; 21 cm.
- Balts zvejnieku ciemats, skaista itāliete un līdz ausīm
iemīlējies jauns vīrietis... Iepazīstieties - Krisa Harisona
pārgalvīgais un valdzinošais stāsts par to, kā viņš atstāj aiz
muguras veco dzīvi un dodas pretī la dolce vita -
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Dienviditālijas vilinošajam dzīvesveidam, kas pievelk ar
kārdinošu ēdienu, fizisku skaistumu un saulainām ainavām.
Ceļojumā uz Dublinu Kriss līdz ausīm iemīlas itāļu meitenē
Danielā, kuras acis ir Guinness alus krāsā, un seko Danielai
uz viņas dzimto Andrano ciematu Apūlijas krastā. Kriss mūs
aizved aizkustinošā, vērīgā un bieži vien pārgalvīgā un
smieklīgā ceļojumā uz Dienviditālijas sirdi. Ceļā mēs
iepazīstam ekscentriskus tēlus - policistu, kurš pārveido
noziegumus, lai tie atbilstu vajadzīgajai veidlapai, ārstu, kurš
pacientiem izraksta mājās gatavotu limonādi un vislielāko
izaicinājumu no visiem - Danielas mammu, kura ir
apņēmības pilna Krisu pievērst katoļticībai, kontrolēt viņa
apakšveļas izvēli un uzcelt otro stāvu savai ģipša apmetuma
mājai, kur jaunais pāris varētu dzīvot laimīgi mūžigi mūžos. Oriģ. nos.: Head Over Heel. - Starptautisks bestsellers--uz
vāka.
ISBN 9789934539060.
Austrāliešu romāni.
Itālija - Ceļojumu apraksti.
Heiere, Džordžeta. Venēcijas mīla : [romāns] / Džordžeta
Heiere ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore
Liene Akmens ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga :
Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 429 lpp. ; 21 cm. - Kas
notiek, kad neprecēta jaunkundze bez pavadoņa dodas
pastaigā un sastop valdzinošu svešinieku ar ļoti sliktu
reputāciju? Skaistās un apņēmīgās Venēcijas Lenjonas dzīve
ģimenes muižā laukos ir visai vienmuļa, līdz tajā iejaucas
kaimiņš, bēdīgi slavenais lords Deimrels - pievilcīgs brunču
mednieks, no kura pieklājīga sabiedrība labprātāk izvairās... Oriģ. nos.: Venetia.
ISBN 9789984358154.
Angļu romāni.
Hofmane, Johanna. Šarlote fon Šteina : Gētes aizmirstā
mīla / Johanna Hofmane ; Dinas Ābeles vāka
mākslinieciskais noformējums ; literārā redaktore Brigita
Šoriņa ; Mudītes Plaudes tulkojums latviešu valodā. - Rīga :
Jumava, ©2015. - 238, [1] lpp. ; 20 cm. - Kad Gēte pirmo
reizi 1775. gadā Veimāras galmā satika Šarloti fon Šteinu,
dzejnieks bija divdesmit sešus gadus vecs. Viņa bija
trīsdesmit trīs gadus veca, precējusies trīs dēlu māte. Abu
draudzīgās attiecības ilga vairāku gadu garumā un atstāja
zināmu ietekmi uz Gētes daiļradi. Aizkustinošs stāsts par
mīlestību, vilšanos un piedošanu. - Oriģ. nos.: Charlotte von
Stein.
ISBN 9789934116544.
Vācu romāni.
Yeats, W. B.(William Butler), 1865-1939. The White Birds
= Baltie putni : dzejas izlase = selected poems / V.B. Jeitss ;
sastādītājs un priekšvārda autors Kārlis Vērdiņš ; redaktors,
priekšvārda tulkotājs angļu valodā Jānis Elsbergs ;
māksliniece Anna Aizsilniece ; atdzejotāji : Ēriks Ādamsons,
Knuts Skujenieks, Hermanis Marģers Majevskis, Aivars
Eipurs, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls. - Rīga : Neputns,
©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 202 lpp. : portr. ; 17 cm. Bibliogrāfija: 27. lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā. - Pielikumā arī A. Baumaņa, F. Dziesmas, E.
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Sprinces atdzejojumi.
ISBN 9789934512605.
Īru dzeja (angļu valoda) - Tulkojumi latviešu valodā.
Liksoma, Roza. Sestā kupeja : [stāsts] / Roza Liksoma ;
tulkojusi Maima Grīnberga ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka.
- Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 190,
[2] lpp. ; 21 cm. - Stāsts par ilgu ceļojumu ar vilcienu no
Maskavas uz Mongolijas galvaspilsētu Ulanbatoru. Ceļojums
tiek veikts 1986. gada ziemā un pavasarī. Vienā kupejā brauc
jauna somu meitene, kas Padomju Savienībā dzīvo un studē,
un krievu vīrietis. Meitene klusē, vīrietis runā. Runa ir skaļa
un skarba: tā izaug no smagas pieredzes un kropla priekšstata
par pasauli. Vīrietis ir uz ielas audzis, ieslodzījuma vietas
iepazinis slepkava. Meitene ir viņa gūstekne, no kupejas nav
iespējams tikt prom, viss ir jāredz un jādzird. Pieturvietās tiek
pieredzēta zeme pārmaiņu laikā, Padomju Savienība, kur
''viss ir kustībā: sniegs, ūdens, gaiss, mākoņi, vējš, pilsētas,
ciemi, ļaudis un domas"". Garām pazib cita citai līdzīgas
pilsētas un stāvus pūstošas fabrikas, ielās viļņojošas upes un
saindēti meži. Pie zaļajām debesīm kā ledus gabaliņi grab
zvaigznes, un naktī ieņaudas nošņurcis kaķis. - Oriģ. nos.:
Hytti nro 6. - Par stāstu ''Sestā kupeja'' autore 2011. gadā
saņēmusi Somijas prestižāko literāro balvu ''Finlandia''.
ISBN 9789934054396.
Somu romāni.
Mīks, Džeimss. Sirds ielauzās : romāns / Džeimss Mīks ; no
angļu valodas tulkojuši Mārtiņš Pomahs, Aija Uzulēna ;
redaktore Dace Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis ;
atdzejojumu autors Jānis Elsbergs. - Rīga : Dienas Grāmata,
2015. - 429, [3] lpp. - Beka Šeperda ir malārijas pētniece,
kura spītīgi iet savas pārliecības vadītu ceļu. Ričijs, viņas
brālis, ir panākumu apreibināts TV pusaudžu talantu šova
producents, kuram šķiet, ka attiecīgā veiksmes pakāpē atļauts
ir jau teju viss. Ričija jaunības draugs, zinātnieks Alekss, ir
uz pēdām nemirstības formulai. Un jebkurai rīcībai ir sekas...
- Oriģ. nos.: The Heart Broke In.
ISBN 9789934546068.
Angļu romāni.
Mopasans, Gijs de. Mīlulis : romāns / Gijs de Mopasans ;
no franču valodas tulkojusi Jausma Ābrama. - [Rīga] : J.L.V.,
[2015]. - 446, [1] lpp. ; 18 x 11 cm. - Romāna galvenais
varonis ir Žoržs Diruā, kurš prot dzīvē lieliski tikt uz priekšu,
izmantojot sievietes. Reljefi un dzīvi autors zīmē visas šīs
Mīluļa draudzenes - prostitūtu Rašeli, sabiedrības dāmu
Marela kundzi, reportiera sievu Madlenu Forestjē, avīzes
izdevēja sievu Valtera kundzi un šefa meitu Sizannu, kuras
visas palīdz viņam ''taisīt'' karjeru. - Oriģ. nos.: Bel Ami.
ISBN 9789934118005.
Franču romāni.
De la Mote, Anderss. MemoRandom : [kriminālromāns] /
Anderss de la Mote ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva
Pudure ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta
Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (PNB Print). 413, [2] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). Policists, kas neuzticas pats sev. Nodevējs, kas meklē
patiesību. Ministrs, kas uz spēles licis visu. - Oriģ. nos.:
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MemoRandom. - "Spēle ar laiku"--Uz vāka. . ''MemoRandom'' ir pirmā grāmata par Dāvidu Saraku.
[1.] grām.
ISBN 9789934055331.
Psiholoģiskās spriedzes proza, zviedru. Detektīvromāni,
zviedru.
Ness, Patriks. Septiņas minūtes pēc pusnakts : stāsts /
Patriks Ness ; Šivonas Daudas ideja ; Džima Keja ilustrācijas
; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Māra
Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). 214, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - Briesmonis ieradās pēc pusnakts.
Tā jau briesmoņi parasti dara. Bet ne jau briesmoni Konors
bija gaidījis. Viņš bija gaidījis vienu no saviem murgiem; to,
kas viņam rādījies gandrīz katru nakti, kopš mammai bija
sākta terapija, to, kurā ir tumsa, vējš un kliedzieni...
Briesmonis tomēr ir citāds. Viņā ir kaut kas sens un kaut kas
mežonīgs. Un viņš vēlas no Konora kaut ko briesmīgu. Oriģ. nos.: A monster calls.
ISBN 9789934050992.
Fantastiskā proza, amerikāņu. Monstri.
Ņemcova, Božena. Vecmāmiņa : romāns / Božena Ņemcova
; no čehu valodas tulkojusi un priekšvārdu sarakstījusi Halina
Lapiņa ; redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece Gita
Treice. - Rīga : Pētergailis, [2015] (Jelgavas tipogrāfija). 223 lpp. : il. ; 23 cm. - Romānu un tajā attēloto kņazi ar
Latviju, Kurzemi vieno īpaša saikne. Pirms vairāk nekā 200
gadiem romānā attēlotā kņaze - Katrīna Vilhelmīne, kas bija
pēdējā Kurzemes hercoga Pētera Bīrona meita, - staigāja pa
Rundāles pils zālēm. Kad hercogam Pēterim nācās pamest
Kurzemi, viņš izvēlējās čehu zemi. ''Vecmāmiņa'' ir Boženas
Ņemcovas galvenais darbs, uzrakstīts ar lielu iedvesmu un
mīlestību pret savu tautu un ģimeni. Vecmāmiņas prototips ir
rakstnieces īstā vecmāmiņa - mātes māte. Božena apraksta
savas bērnības atmiņas, lai gan daudzi fakti neatbilst
īstenībai. Mūsdienās Ratiboržices ieleja, kurā norisinās
romānā aprakstītie notikumi, ir tūrisma objekts, tajā ir uzcelts
piemineklis vecmāmiņai un viņas četriem mazbērniem
(vecākā no viņiem ir nākamā rakstniece Božena Ņemcova).
Visa ieleja un tās apkārtne joprojām dzīvo grāmatas varoņu
gaisotnē. Šis darbs ir poētisks tā laika Čehijas dzīves
attēlojums un būtu pielīdzināms tādiem latviešu literatūras
dārgakmeņiem kā E. Virzas ''Straumēni'' un J. Jaunsudrabiņa
''Baltā grāmata''. - Oriģ. nos.: Babička.
ISBN 9789984334158.
Čehu romāni.
Osvalds, Džeimss. Dabiskā nāvē : detektīvromāns / Džeimss
Osvalds ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; Arņa
Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 395, [2] lpp. ;
23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē inspektors
Maklīns). - Aizmūrētā pagrabā tiek atrasts sakropļots jaunas
meitenes ķermenis, kas tur nogulējis vismaz sešdesmit gadus.
Tā rūpīgais novietojums liek aizdomāties par kādu drausmīgu
rituālu. Inspektors Maklīns nekādi nespēj aizmirst šo
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noziegumu, jo meitene ir tik jauna un viņas nāve - tik
šaušalīga. Tikmēr pilsētas mieru iztraucē vairākas asiņainas
slepkavības, kurām nav nekāda acīmredzama iemesla un kuru
upuri ir cienījami un sabiedrībā zināmi cilvēki. Policisti
nespēj tās atklāt. Maklīns ir pārliecināts, ka jaunie noziegumi
ir saistīti ar meitenes rituālo slepkavību, lai gan pierādījumu
tam nav. Un šī pārliecība viņu aizved līdz senam un
šausminošam noslēpumam... - Oriģ. nos.: Natural Causes.
ISBN 9789934053757.
Detektīvromāni, angļu. Detektīvromāni, skotu.
Robertsa, Nora. Ilūziju gūstā : romāns / Nora Robertsa ; no
angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs
Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2015
(PNB Print). - 526 lpp. ; 21 cm. - Tikai neilgu brīdi Šelbijai
bija lemts izbaudīt precētas sievietes dzīvi. Kad viņas vīrs iet
bojā neskaidros apstākļos, Šelbijai negaidot pietrūkst laika
sērām un asarām. Iedomātās laimes un reālās dzīves
nesakritība ir tik dramatiska, ka Šelbijai nepieciešams
savākties, lai aptvertu notiekošā patieso dramatismu. Savas
sievas atstāšana ar parādu slogu ir tikai prelūdija izdomas
bagātā ļaundara paņēmienu arsenālā... - Oriģ. nos.: The Liar.
ISBN 9789984358093.
Amerikāņu romāni.
Stepnova, Marina. Bezdievju iela : romāns / Marina
Stepnova ; māksliniece Gita Treice ; literārā konsultante
Raita Saleniece ; Maijas Stūrnieces tulkojums latviešu
valodā. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija). - 237, [2] lpp. ; 22 cm. - Romāna
"Bezdievju iela'' galvenais varonis Ivans Ogarjovs jau kopš
bērnības bijis spītīgs un spurains, jo dzīve viņu nav lutinājusi:
ģimenē trūcis īstas sirsnības, profesijas un sievas izvēli
noteikusi dažādu apstākļu sakritība, arī spožā ārsta karjera
īstu gandarījumu nesagādā. Kad šķiet, ka dzīve rāmi rit
saskaņā ar spēles noteikumiem, liktenis to sagriež straujā
virpulī - Ogarjovs neprātīgi iemīlas savādā meitenē, kurai
pats galvenais ir brīvība no visa un visiem, arī no pašas
dzīves... - Oriģ. nos.: Безбожный переулок.
ISBN 9789984235660.
Krievu romāni.
Svonsons, Pīters. Meitene ar pulksteni sirds vietā : romāns /
Pīters Svonsons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ;
vāka dizains Dairis Hofmanis ; redaktore Ingūna Jundze. Rīga : Kontinents, ©2015 (PNB Print). - 379 lpp. ; 21 cm. Tādas sievietes mēdz satikt vien reizi mūžā. Viņas iebrāžas
tavā dzīvē kā spēcīga vētra, liek tev neprātīgi iemīlēties,
aicina likt uz spēles pilnīgi visu - un to zaudēt. Tad viņas
pazūd uz visiem laikiem. Liāna Dektere ir šāda sieviete. Viņa
ir ne tikai skaista, bet arī bīstama. Un viņa izdara kaut ko
satriecošu - atgriežas... - Oriģ. nos.: The Girl With a Clock
for a Heart. - Autors, kura rokrakstu pielīdzina Alfrēdam
Hičkokam, ir īsta zvaigzne psiholoģiskā trillera žanrā.
ISBN 9789984358109.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu. Amerikāņu
romāni.
Tapins, Andrjus. Vilka stunda : fantastikas romāns
(stīmpanks) / Andrjus Tapins ; no lietuviešu valodas tulkojusi

Indra Brūvere-Daruliene ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva
; literārā redaktore Daiga Lapāne. - Rīga : Jumava, ©2015. 525, [2] lpp. : il. ; 23 cm. - ''Šī grāmata ir piedzīvojums,
citāds stāsts, taču esmu pārliecināts, ka tajā atradīsiet daudzas
pazīstamas lietas, kas sastopamas 1905. gada stīmpanka
Viļņā un 2015. gada Rīgā. Tāpēc es jūs aicinu - izpletīsim
fantāzijas spārnus un pacelsimies virs citādas Viļņas
jumtiem!'' - tā saka autors. "Vilka stunda'' ir vispazīstamākais
lietuviešu zinātniskās fantastikas 2013. gada romāns, kurā
autors uzbur Pirmā pasaules kara vēstures alternatīvu un
apraksta ēnu, kādu tā met uz Austrumeiropas valstīm.
Romānā minēti dažādi patiesi un izdomāti notikumi Lietuvas
vēsturē, kas vedina lasītājus uz dažādām Eiropas pilsētām.
Andrjus Tapins aizved mūs uz 1905. gadu - tā ir cita
domāšana. Stīmpanka lidmašīnas lido pāri Eiropas pilsētām,
mehāniķi savās darbnīcās taisa izgudrojumus, un visa centrā alķīmiķis un izgudrotājs, kas cenšas izveidot mākslīgo
intelektu. - "Elpu aizraujoši notikumi citādā Viļņā!"--Uz
vāka.
ISBN 9789934118630.
Fantastiskā proza, lietuviešu. Lietuviešu proza.
Zinātniskā fantastika. Stīmpanka proza, lietuviešu.
Lietuva - Viļņa - 1905 gads.
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Vailda, Meredita. Mulsums / Meredita Vailda ; no angļu
valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš ;
redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2015]
(Jelgavas tipogrāfija). - 377 lpp. ; 21 cm. - (Hakeru sērija ;
[1.grām.]). - Ērika Heteveja ir skaista un ambicioza sieviete.
Ar prestižas augstskolas diplomu kabatā un pašas radītu
uzņēmumu viņa ir gatava iekarot savu vietu augsto
tehnoloģiju pasaulē. Bleiks Lendons ir pievilcīgs un cinisks
hakeris, kas biznesa vidē ieguvis jaunā ģēnija slavu un pelna
miljardus. Reiz viņi satiekas kāda debesskrāpja stiklotajā
kabinetā, kur Ērikai divdesmit minūtēs jāpasaka divus
miljonus dolāru vērti vārdi, bet Bleikam - jābūt tam, kurš šos
vārdus uzklausa. - "18+"--Vāka 4. lpp. - Oriģ. nos.:
Hardwired. - "Mulsums, Vēlme, Kaisle, Mīlestība, Triumfs"-Uz vāka.
ISBN 9789984358161.
Amerikāņu romāni. Erotiskā literatūra.
Volters, Džess. Skaistās drupas : romāns / Džess Volters ; no
angļu valodas tulkojusi Daiga Meldere ; literārā redaktore
Dzintra Auziņa. - [Rīga] : BaibaBooks, ©2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 425 lpp. : karte ; 21 cm. - ''Skaistās drupas'' ir
aizraujošs, tomēr dziļi cilvēcisks romāns ar daudziem
interesantiem pavērsieniem. Jau no pašas pirmās lappuses
lasītājs tiek ievilkts notikumu virpulī, kad akmeņainā Itālijas
piekrastē ap 1960. gadu kāds sapņains jauns viesnīcas
īpašnieks palūkojas jūrā un ierauga, ka tuvojas laiva ar
noslēpumainu sievieti. Romāns lasītājam ļauj pabūt neticami
dārgās filmas KLEOPATRA uzņemšanas laukumā, līksmot
kopā ar laiskiem jauniešiem Edinburgas festivālā Fringe
Festival un ieskatīties mūsdienu Holivudas aizkulisēs. Tas ir
stāsts par dzīves rūpju sagrautiem, tomēr fascinējošiem
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cilvēkiem, kuri klīst pa savas dzīves akmeņainajiem krastiem,
izmisīgi turoties pie saviem sapņiem, kuri, iespējams, tā arī
nekad nepiepildīsies. - Oriģ. nos.: Beautiful Ruins. - #1 New
York Times bestsellers.
ISBN 9789934539046.
Amerikāņu romāni.
Зандер, Йоаким. Пловец : роман / Йоаким Зандер ;
перевод с шведского Екатерины Елькиной. - Москва :
АСТ, 2015. - 351 [1] c. - (Мастера саспенса). - Дамаск,
Сирия. 1980-ые годы. Агент ЦРУ допускает весьма
непростительную ошибку, его подруга гибнет и он
вынужден срочно вернуться в США, оставив свою
новорожденную дочь. Он пытается начать новую жизнь,
но тени прошлого его не отпускают. Спустя тридцать лет
юный юрист-исследователь из шведской Упсалы Махмуд
Шаммош получает доступ к очень секретной
информации, которая связана с военными
преступлениями и становится мишенью загадочных
преследователей. Он обращается за помощью к старой
подруге Кларе Вальден, которая работает ассистентом в
Европарламенте в Брюсселе. Теперь же за Кларой и
Махмудом по всей Западной Европе охотятся секретные
службы, которые не оставляют свидетелей в живых. В
современном мире размыты границы не только между
странами: как определить, кто им друг, а кто враг?. - 18+.
- Oriģ. nos.: Simmaren.
ISBN 9785170905942.
Zviedru proza.
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Матвеева, Анна. Завидное чувство Веры Стениной :
роман / Анна Матвеева. - Москва : АСТ, 2015. - 541, [3] с.
- (Проза: женский род). - История женской дружбывражды. Вера, искусствовед, мать-одиночка, постоянно
завидует своей подруге Юльке. Юльке же всегда везет, и
она никому не завидует, а могла бы, ведь Вера обладает
уникальным даром - по-особому чувствовать живопись:
она разговаривает с портретами, ощущает аромат
нарисованных цветов и слышит музыку, которую играют
изображенные на картинах артисты…. - 16+.
ISBN 9785170907533.
Krievu romāni.
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Муравьева, Ирина. Дневник Натальи : повести / Ирина
Муравьева. - Москва : "Э", 2015. - 320 с. - (Любовь к
жизни. Проза И. Муравьевой). - Новый сборник повестей
Муравьевой соединяет истории, кровно пережитые
одними, знакомые другим, вызывающие сочувствие и
страх у третьих. На одну крепкую нить нанизаны боль
брошенной мужем женщины, отчаяние никому не
нужного ребенка, судорожное желание молодого парня
спасти дорогих ему людей. Всё в книге, начиная от
остроты сюжетов и заканчивая естественностью каждого
слова, напрямую обращено к главному дару человека –
дару сострадания и преследует только одну цель: помочь

каждому из нас сохранить свою "душу живу". - 16+.
Saturā: Дневник Натальи. Сирота Коля. Медвежий
букварь. На краю. Ляля, Наташа, Тома.
ISBN 9785699846092.
Krievu proza.
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Свечин, Николай, 1959-. Удар в сердце :
сборник / Николай Свечин. - Москва : "Э", 2015. 320 с. - (Исторический детективъ Николая
Свечина и Валерия Введенского). - Сборник
состоит из шести рассказов, действие одного из
которых происходит в Москве в 1899 году. Идет
очередная денежная реформа. Старые купюры
меняют на новые, но при утилизации банкнот
случайно обнаруживается целый мешок подделок.
Известно, что фальшивки пришли из частного
банка, и есть подозрение, что кто-то из его
руководства замешан в преступлении.
Официальное расследование может спугнуть
преступников, поэтому за дело берется надворный
советник Алексей Лыков. Он внедряет в штат
банка своего подчиненного Юрия Валевачева,
однако командировка оказывается опаснее, чем он
думал…. - 16+. - Происшествия из службы
сыщика Алексея Лыкова и его друзей.
ISBN 9785699846047.
Detektīvromāni, krievu.
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Терехов, Александр. Немцы : роман / Александр
Терехов. - Москва : АСТ, 2015. - 572, [4] c. (Новая русская классика). - Если герой
«Каменного моста» погружен в недавнее —
сталинское — прошлое, заворожен тайнами
«красной аристократии», то главный персонаж
нового романа «Немцы» рассказывает историю,
что происходит в наши дни.Эбергард,
руководитель пресс-центра в одной из префектур
города, умный и ироничный скептик, вполне
усвоил законы чиновничьей элиты. Младший чин
всемогущей Системы, он понимает, что такое
жить «по понятиям». Однако позиция
конформиста оборачивается внезапным
крушением карьеры.Личная жизнь его тоже
складывается непросто: всё подчинено борьбе за
дочь от первого брака.Острая сатира нравов
доведена до предела, «мысль семейная» выражена
с поразительной, обескураживающей
откровенностью…. - 16+. - Премия Национальный
бестселлер.
ISBN 9785170904990.
Krievu proza.
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Тилье, Франк. Головоломка : роман / Франк
Тилье ; перевод с французского Елены Клоковой.
- Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус,
2015. - 352 c. - (Звезды мирового детектива). - В
новом триллере Франка Тилье "Головоломка"
герои Илан и Зоэ, профессиональные охотники за
сокровищами, внедряются в таинственную игру,
где главный приз составляет триста тысяч евро, а
цена ее - человеческая жизнь. Правила игры им
неизвестны, они знают лишь ее название:
"Паранойя". В горах на территории заброшенной
психиатрической лечебницы восемь участников
должны бросить вызов своим самым потаенным
страхам. Чтобы обрести ключ от заветного сейфа с
деньгами, нужно собрать десять черных
хрустальных лебедей. Но осторожно: цена такой
находки - жизнь. Ваша жизнь. - 16+. - Oriģ. nos.:
Puzzle.
ISBN 9785389084513.
Franču proza.
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Устинова, Татьяна. Чудны дела твои, Господи! :
роман / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2015.
- 320 с. - (Первая среди лучших). - Чудны дела
твои, Господи! Как только Андрей Ильич
Боголюбов вступает в должность директора музея
изобразительных искусств в Переславле, вокруг
него начинают твориться воистину странные,
«чудные» дела! Бывшая директриса внезапно
умирает прямо на глазах Боголюбова! Ему
угрожают и пакостят: прокалывают покрышки,
подбрасывают омерзительные записки,
подозревают в попытках закрыть музей, даже
пытаются убить!. Скоро становится очевидно:
здесь, в его музее, происходит нечто
необъяснимое, грандиозное и темное. Боголюбову
всерьез приходится взяться за расследование. И
разобраться в своих чувствах к бывшей жене,
которая неожиданно и совсем некстати появляется
на пороге его нового дома, – воистину, чудны дела
твои, Господи! …Он все поймет, обретет новых
друзей и старую любовь… Он заживет полной
жизнью – в конце концов, самая интересная и
насыщенная жизнь происходит как раз в тихой
русской провинции!. - 16+.
ISBN 9785699781485.
Krievu romāni.
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Устинова, Татьяна. Шекспир мне друг, но
истина дороже : роман / Татьяна Устинова. Москва : "Э", 2015. - 320 с. - (Первая среди
лучших). - В командировке в Нижний Новгород
режиссеру Максиму Озерову и его напарнику
Феде Величковскому предстоит записать

спектакль для радио! Старинный драматический
театр встречает москвичей загадками и тайнами!
А прямо во время спектакля происходит
убийство!. Странной смертью умирает главный
режиссер Верховенцев, и на ведущую актрису
тоже покушались!. Максим Озеров начинает
собственное расследование, в котором ему
активно помогает молодой напарник Федя. Порой
им кажется: они не столько записывают
спектакль, сколько сами участвуют в
невероятном, фантасмагорическом спектакле, где
всё по правилам – есть неуловимый, как тень,
злодей, есть красавицы, есть чудовища, есть даже
самый настоящий призрак!. - 16+.
ISBN 9785699826650.
Krievu romāni.
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Флеминг, Лия. Открытка : роман / Лия Флеминг
; перевод с английского З. Красневской. - Москва :
"Э", 2015. - 640 c. - (Amore. Зарубежные романы о
любви.). - 1930-е годы, Лондон. Долгие годы
Калли не догадывалась, что на самом деле тетя
Фиби ее настоящая мать. Но тайна раскрыта, и
девушка, не в силах простить, сбегает в Каир, где
у нее завязывается роман. Но обстоятельства
вынуждают Калли вернуться на родину… 2002
год, Австралия. Перед смертью отец Мелиссы
оставляет ей открытку и письмо, в котором просит
выяснить тайну его рождения. Дочь полна
решимости узнать, кем же на самом деле
приходится отцу леди с открытки. Мелисса
отправляется в путешествие через океан, в
дождливый Лондон. Но догадывается ли девушка,
какие шокирующие тайны ей предстоит узнать?. 16+. - Oriģ. nos.: The Postcard.
ISBN 9785699843633.
Angļu proza.
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Хокинс, Пола. Девушка в поезде : роман / Пола
Хокинс; перевод с английского В.В. Антонова. Москва : АСТ, 2015. - 384 c. - Джесс и Джейсон.
Такие имена дала Рейчел «безупречным»
супругам, за жизнью которых она день за днем
наблюдает из окна электрички. У них, похоже,
есть все, чего совсем недавно лишилась сама
Рейчел, – любовь, счастье, благополучие… Но
однажды, проезжая мимо, она видит, как в
дворике коттеджа, где живут Джесс и Джейсон,
происходит нечто странное, загадочное,
шокирующее. Всего минута – и поезд опять
трогается, но этого достаточно, чтобы идеальная
картинка исчезла навсегда. А потом – Джесс

пропадает. И Рейчел понимает, что только она,
возможно, способна разгадать тайну ее
исчезновения. Что делать? Примет ли полиция ее
показания всерьез? И надо ли вообще ей
вмешиваться в чужую жизнь?. - 16+. - Oriģ. nos.:
The Girl On The Train. - Ты не знаешь о ней
ничего. Зато она знает о тебе всё.
ISBN 9785170887217.
Angļu proza.
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Flach, Peter A. Machine Learning : the art and science of
004
algorithms that make sense of data / Peter Flach. - Cambridge
: Cambridge University Press ; New York, 2012. - xvii, 396
p. : col. ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references (p.
367-381) and index. - 'Machine Learning' brings together all
the state-of-the-art methods for making sense of data. With
hundreds of worked examples and explanatory figures, it
explains the principles behind these methods in an intuitive
yet precise manner and will appeal to novice and experienced
readers alike.
1. The ingredients of machine learning. 2. Binary
classification and related tasks. 3. Beyond binary
classification. 4. Concept learning. 5. Tree models. 6. Rule
models. 7. Linear models. 8. Distance-based models. 9.
Probabilistic models. 10. Features. 11. Model ensembles. 12.
Machine learning experiments. Epilogue: where to go from
here.
ISBN 9781107422223 (pbk.). . - ISBN 1107422221
(pbk.).
Mašīnapmācība.
Kelleher, John D., 1974-. Fundamentals of Machine
004
Learning for Predictive Data Analytics : algorithms, worked
examples, and case studies / John D. Kelleher, Brian Mac
Namee, Aoife D'Arcy. - Cambridge, Massachusetts : The
MIT Press, [2015]. - xxii, 595 pages : illustrations ; 24 cm. Includes bibliographical references (pages 557-563) and
index.
Contents. Machine learning for predictive data
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004

004

analytics. Data to insights to decisions. Data exploration.
Information-based learning. Similarity-based learning.
Probability-based learning. Error-based learning. Evaluation.
Case study : customer churn. Case study : galaxy
classification. The art of machine learning for predictive data
analytics.
ISBN 9780262029445 (hardcover : alk. paper).
Mašīnapmācība. Datizrace. Prognozēšanas teorija.
Mueller, Scott M. Upgrading and Repairing PCs / Scott M.
Mueller. - 22nd edition. - Indianapolis, IN : Que Pub., 2015. xiv, 1162 p. : ill. + DVD.
Contents. Development of the PC. PC components,
features, and system design. Processor types and
specifications. Motherboards and buses. BIOS. Memory. The
ATA/IDE interface. Magnetic storage. Flash and removable
storage. Optical storage. Video hardware. Audio hardware.
External I/O interfaces. Input devices. Internet connectivity.
Local area networking. Power supplies. Building or
upgrading systems. PC diagnostics, testing, and maintenance.
ISBN 9780789756107 (hardcover with dvd).
Datora atmiņas ierīces. Datortīkli. Mikrodatori Jauninājumi. Datorzinātne.
Schildt, Herbert. Java : beginner’s guide : create, compile,
and run Java programs today / Herbert Schildt. - 6th edition. New York : McGraw-Hill Education, 2014. - xxiv, 699 p. :
lil. - Ietver rādītāju. . - "Fully updated for Java SE 8 (JDK 8).
Create, compile, and run Java programs today"--Cover.
Content. 1. Java fundamentals. The origins of Java :
How Java relates to C and C++ ; How Java relates to C#.2.
Introducing data types and operators. Why data types are
important. 3. Program control statements. Input characters
from the keyboard. 4. Introducing classes, objects, and
methods. Class fundamentals : The general form of a class ;
Defining a class. 5. More data types and operators. Arrays :
One-dimensional arrays. 6. A closer look at methods and
classes. Controlling access to class members : Java's access
modifiers. 7. Inheritance. Inheritance basics. 8. Packages and
interfaces. Packages : Defining a package ; Finding packages
and CLASSPATH ; A short package example. 9. Exception
handling. The exception hierarchy. 10. Using I/O. Java's I/O
is built upon streams. 11. Multithreaded programming.
Multithreading fundamentals. 12. Enumerations, autoboxing,
static import, and annotations. Enumerations : Enumeration
fundamentals. 13. Generics. Generics fundamentals. 14.
Lambda expressions and method references. Introducing
lambda expressions : Lambda expression fundamentals ;
Functional interfaces ; Lambda expressions in action. 15.
Applets, events, and miscellaneous topics. Applet basics. 16.
Introducing swing. The origins and design philosophy of
swing. 17. Introducing JavaFX. JavaFX basic concepts : The
JavaFX packages ; The stage and scene classes ; Nodes and
scene graphs ; Layouts ; The application class and the lifecycle methods ; Launching a JavaFX application.
ISBN 9780071809252.
Java (programmēšanas valoda).
Theodoridis, Sergios. Machine Learning : a Bayesian and
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Optimization Perspective / Sergios Theodoridis. - San Diego,
USA : Elesevier, 2015. - xxi, 1050 p.
Contents. Preface. Acknowledgments. Notation.
Dedication. Chapter 1: Introduction. Chapter 2: Probability
and Stochastic Processes. Chapter 3: Learning in Parametric
Modeling: Basic Concepts and Directions. Chapter 4: MeanSquare Error Linear Estimation. Chapter 5: Stochastic
Gradient Descent: The LMS Algorithm and its Family.
Chapter 6: The Least-Squares Family. Chapter 7:
Classification: A Tour of the Classics. Chapter 8: Parameter
Learning: A Convex Analytic Path. Chapter 9: SparsityAware Learning: Concepts and Theoretical Foundations.
Chapter 10: Sparsity-Aware Learning: Algorithms and
Applications. Chapter. 11: Learning in Reproducing Kernel
Hilbert Spaces. Chapter 12: Bayesian Learning: Inference
and the EM Algorithm. Chapter 13: Bayesian Learning:
Approximate Inference and Nonparametric Models. Chapter
14: Monte Carlo Methods Chapter 15: Probabilistic
Graphical Models: Part I. Chapter 16: Probabilistic Graphical
Models: Part II. Chapter 17: Particle Filtering. Chapter 18:
Neural Networks and Deep Learning. Chapter 19:
Dimensionality Reduction and Latent Variables Modeling.
Appendix A: Linear Algebra. Appendix B: Probability
Theory and Statistics. Appendix C: Hints on Constrained
Optimization.
ISBN 9780128015223.
Mašīnapmācība.
Upgrading and Repairing PCs [videoieraksts] / [Scott
Mueller]. - 22nd ed. - Indianapolis : Pearson Education,
2015. - 1 DVD. - DVD-ROM Includes 3 hours of new howto video.
ISBN 9780789756107.
Datora atmiņas ierīces. Datortīkli. Mikrodatori Jauninājumi.
Intangible Natural Heritage : new perspectives on
natural objects / ed. by Eric Dorfman. - New York :
Routledge, 2014. - xiv, 192 p. : ill. - (Routledge studies in
heritage ; 1).
Content. 1. Intangible Natural Heritage: An
Introduction / Eric Dorfman. 2. The Intangible Roots of Our
Tangible Heritage / Adrian Norris. 3. Case Studies of
Intangible Natural Heritage from Museum Collections / John
A. Long. 4. 'That Singular And Wonderful Quadruped': The
Kangaroo As Historical Intangible Natural Heritage in the
Eighteenth Century / Markman Ellis. 5. "Project INH": A
Case Study Of the Role of Museums in the Interpretation of
Intangible Natural Heritage / B. Venugopal. 6. On Nature's
Terms: Preserving the Practice of Traditional Backcountry
Recreation in New Zealand's National Parks / Lee Davidson.
7. Poetically, Man Dwells With Crickets: Nature and Culture
of Chinese Singing Insects / Xingbao Jin and Alan L. Yen. 8.
Terra Cognita, Down and Under, Living Stones and the
Sound of Stones: Reflections on Four Exhibitions / Ulrike
Stottrop. 9. Discussion: Towards a Unified Concept of
Intangible Natural Heritage / Eric Dorfman and Janet

Carding.
ISBN 9781138825215.
3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Creswell, John W. Research Design : qualitative,
quantitative, and mixed methods approaches / John W.
Creswell. - 4th ed. - Thousand Oaks, Calif. : Sage, 2014. xxix, 273 p. ; 26 cm. - Bibliography: p.251.-260. - Author
Index: p.261.-264. . - Subject Index: p.265.-273.
Content. PRELIMINARY CONSIDERATIONS. The
Selection of a Research Approach. Review of the Literature.
The Use of Theory. Writing Strategies and Ethical
Considerations. DESIGNING RESEARCH. The
Introduction. The Purpose Statement. Research Questions
and Hypotheses. Quantitative Methods. Qualitative Methods.
Mixed-Methods Procedures.
ISBN 9781452274614.
Pētniecība. Sociālās zinātnes - Pētniecība Metodoloģija. Sociālās zinātnes - Statistiskās metodes.
Yin, Robert K. Case Study Research : design and methods
303
/ Robert K. Yin. - Fifth edition. - Los Angeles : SAGE,
[2014]. - xxviii, 282 pages : illustrations ; 24 cm. - Includes
bibliographical references (pages 243-257) and index.
Content. Getting started: how to know whether and
when to use the case study as a research method. Designing
case studies: identifying your case(s) and establishing the
logic on your case study. Preparing to collect case study
evidence: what you need to do before starting to collect case
study data. Collecting case study evidence: the principles
you should follow in working with six sources of evidence.
Analyzing case study evidence: how to start your analysis,
your analytic choices, and how they work. Reporting case
studies: how and what to compose. Appendix A: A note on
the uses of case study research in psychology. Appendix B:
A note on the uses of case study research in evaluations.
Appendix C: Index of individual case studies (cited in
BOXES or from expanded case study materials).
ISBN 9781452242569 (pbk. : alk. paper). . - ISBN
9781483302003
Case method. Sociālās zinātnes - Pētniecība Metodoloģija.
POLITIKA. POLITOLOĢIJA
The Globalization of World Politics : an introduction to
327
international relations / [edited by] John Baylis, Steve
Smith, Patricia Owens. - Sixth edition. - Oxford : Oxford
University Press, [2014]. - xxxvii, 596 pages : color
illustrations ; 27 cm. - Includes bibliographical references
and index.
Content. Introduction / John Baylis, Steve Smith and
Patricia Owens. 1. Globalization and global politics /
Anthony McGrew. Part 1: The historical context. 2. The
evolution of international society / David Armstrong. 3.
International history, 1900-99 / Len Scott. 4. From the end of
the cold war to the new global era? / Michael Cox. 5. Rising
303

powers and the emerging global order / Andrew Hurrell. Part
2: Theories of world politics. 6. Realism / Tim Dunne and
Brian C. Schmidt. 7. Liberalism / Tim Dunne. 8.
Contemporary mainstream approaches: neo-realism and neoliberalism / Steven L. Lamy. 9. Marxist theories of
international relations / Stephen Hobden and Richard Wyn
Jones. 10. Social constructivism / Michael Barnett. 11.
Poststructuralism / Lene Hansen. 12. Post-colonialism /
Christine Sylvester. 13. International ethics / Richard
Shapcott. Part 3: Structures and processes. 14. The changing
character of war / Mike Sheehan. 15. International and global
security / John Baylis. 16. International political economy in
an age of globalization / Ngaire Woods. 17. Gender in world
politics / J. Ann Tickner. 18. International law / Christian
Reus-Smit. 19. International regimes / Richard Little. 20.
The United Nations / Paul Taylor and Devon Curtis. 21.
Transnational actors and international organizations in global
politics / Peter Willetts. Part 4: International issues. 22.
Environmental issues / John Vogler. 23. Terrorism and
globalization / James D. Kiras. 24. Nuclear proliferation /
Sheena Chestnut Greitens. 25. Nationalism / John Breuilly.
26. Regionalism in international affairs / Edward Best and
Thomas Christiansen. 27. Global trade and global finance /
Matthew Watson. 28. Poverty, development, and hunger /
Tony Evans and Caroline Thomas. 29. Human security /
Amitav Acharya. 30. Human rights / Jack Donnelly. 31.
Humanitarian intervention in world politics / Alex J. Bellamy
and Nicholas J. Wheeler. Part 5: Globalization in the future
32. Globalization and the transformation of political
community / Andrew Linklater. 33. Globalization and the
post-cold war order / Ian Clark.
ISBN 9780199656172 (pbk.).
Starptautiskās attiecības. Pasaules politika - 1989-.
Globalizācija.
TŪRISMA BIZNESS
338.48-6

Du Cros, Hilary. Cultural Tourism / Hilary du Cros and
Bob McKercher. - Second Edition. - New York : Routledge,
2015. - xiii, 269 pages ; 25 cm. - Includes bibliographical
references and index. - Bob McKercher is the first author
listed on the title page of the previous edition.
SECTION A: Setting the context. Defining cultural
tourism. Challenges in achieving sustainable cultural
tourism. Issues, benefits, risks and costs. SECTION B:
Cultural assets. Cultural heritage management principles and
practice (with special reference to World Heritage). Tangible
cultural heritage. Intangible cultural heritage and creative
arts. SECTION C: Tourism, the tourist and stakeholders.
How tourism works. The cultural tourism market: a cultural
tourism typology. Tourism attraction system, markers and
gatekeepers. SECTION D: Products. Cultural tourism
products. Assessing product potential. Market
appeal/Robusticity matrix: a site specific auditing too.
SECTION E: Operationalization. Framework for
understanding what is necessary for a successful attraction.
Applying planning and management frameworks. Experience
creation.

ISBN 9780415833974 (Pbk). . - ISBN 9780203790601
Kultūras tūrisms.
Handbook of Research on Innovation in Tourism
338.486
Industries / [edited by] Gry Agnete Alsos, Dorthe Eide,
Einar Lier Madsen. - Northampton, MA : Edward Elgar Pub.,
2014. - x, 366 p.
Content. Pt I. Innovation in tourism. Pt. II. Sources of
innovation. Pt. III. Innovation in the firm. Pt. IV. Innovation
in destinations and networks. 1. Introduction: Innovation in
tourism industries / Gry Agnete Alsos, Dorthe Eide and
Einar Lier Madsen. 2. The Importance of systematic features
for innovation orientation in tourism firms / Martin
Ronningen and Gudbrand Lien. 3. Disruptive and sustaining
innovations: the case of rural tourism / Anne-Mette Hjalager.
4. Towards a framework for studying gendering processes of
innovation / Dorthe Eide and Elisabet Ljunggren. 5.
Innovations, their knowledge sources and their effects in
experience-based tourism / Tommy Hoyvarde Clausen and
Einar Lier Madsen. 6. Potentials for user-based innovation in
tourism: the example of GPS tracking of attraction visitors /
Flemming Sorensen and Jon Sundbo. 7. Facilitating for
enhanced experience value / Nina K.Prebensen. 8. The Startup processes of tourism firms: the use of causation and
effectuation strategies / Gry Agnete Alsos and
TommyHoyvarde Clausen. 9. The Service innovation
triangle: moving to an alternativebusiness model / Peder Inge
Furseth and Richard Cuthbertson. 10. Tourism and business
model innovation: the case of US wine makers / David
L.Brannon and Johan Wiklund. 11. Types of innovation in
tourism business: the case of New Zealand wine tourism /
C.Michael Hall and Tim Baird. 12. Organizational
innovation: re-organizing destination marketing
organizations / Birgit Abelsen, Dorthe Eide, Trine Kvidal
and Anneke Leenheer. 13. Innovation and climate change:
the role of network relations and the attitudes of tourism
actors on Svalbard / Hin Hoarau, Karin Wigger and Marta
Bystrowska. 14. Proximity of practice: student-practitioner
collaboration in tourism / Carina Ren, Szilvia Gyimothy,
Martin Trandberg Jensen, Dejan Križaj and Miha Bratec.
ISBN 9781782548409 (hardback).
Tūrisms - Jaunievedumi. Inovatīvā uzņēmējdarbība.
Lauku tūrisms. Vīna tūrisms.
IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA. MĀCĪŠANA
Leong, Eng-Choon. Guide to Research Projects for
378.2
Engineering Students : planning, writing and presenting /
Eng-Choon Leong, Carmel Lee-Hsia Heah, Kenneth Keng
Wee Ong. - Boca Raton : CRC Press, 2016. - xxiii, 229 p. :
ill.
ISBN 9781482238778.
Engineering - Pētniecība. Pētniecība - Metodoloģija.
PASĀKUMI
Matthews, Doug. Special Event Production : the resources /
394
Doug Matthews. - 2nd edition. - London : Routledge, 2015. xxii, 344 pages : color illustrations ; 25 cm. - Includes
bibliographical references and index.

Content. Preface Acknowledgements 1. Entertainment.
2. Decor. 3. Audio Systems. 4. Visual Presentation
Technology. 5. Lighting Systems. 6. Special Effects. 7.
Staging and Set Design. 8. Tenting. 9. Miscellaneous
Technical Resources.
ISBN 9781138785670 (pbk). - ISBN 9781315767703
Īpašie pasākumi - Plānošana. Special events industry.
Event-marketing.
5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
VIDES AIZSARDZĪBA
502.3

Rotherham, Ian D. The Rise and Fall of Countryside
Management : an historical account / Ian D. Rotherham. London : Routledge, Taylor & Francis Group, [2015]. - xix,
352 pages : illustrations ; 24 cm. - Includes bibliographical
references and index. - "Earthscan from Routledge.".
Content. The history and development of countryside
management in Britain. Country parks and forest parks.
Delivering countryside services. Countryside management
areas, projects and services. Case studies of countryside
services. Becoming a profession. Education, training and
engaging the community. A positive economic impact.
Transforming landscapes, places and people. Trails and
tribulations : managing countryside access. A new
millennium. Decline and fall. Countryside services : a global
perspective. The wider policy context. Issues and
opportunities for countryside services. Concluding thoughts
and the future.
ISBN 9780415844253 (hbk). .
Ainavu aizsardzība - Lielbritānija. Nacionālie parki un
rezervāti - Lielbritānija. Dabas aizsardzība. Dabas teritorijas.

VARBŪTĪBU TEORIJA. MATEMĀTISKĀ STATISTIKA
519.2

Lohr, Sharon L., 1960-. Sampling : design and analysis /
Sharon L. Lohr. - 2nd ed. - Boston, Mass. : Brooks/Cole,
2010. - xi, 596 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical
references (p. 563-586) and indexes. - "Advanced series"-Cover.
Introduction. Simple probability samples. Stratified
sampling. Ratio and regression estimation. Cluster sampling
with equal probabilities. Sampling with unequal
probabilities. Complex surveys. Nonresponse. Variance
estimation in complex surveys. Categorical data analysis in
complex surveys. Regression with complex survey data.
Two-phase sampling. Estimating population size. Rare
populations and small area estimation. Survey quality.
Probability concepts used in sampling.
ISBN 9780495110842 (pbk.). . - ISBN 0495110841
(pbk., intl ed.).
Izlases metode (statistika).

6 LIETIŠĶĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA. LAUKSAIMNIECĪBA

BŪVTEHNIKA.BŪVKONSTRUKCIJAS
Fellows, Richard, 1948-. Research Methods for
624
Construction / Richard Fellows, Department of Real Estate
and Construction, The University of Hong Kong, and Anita
Liu, Department of Civil and Building Engineering,
Loughborough University. - 4th ed. - Chichester, West
Sussex, United Kingdom : John Wiley and Sons, Inc., 2015.
- xiv, 302 p. - Includes bibliographical references and index.
Content. Part 1. Producing a Proposal. 1. Introduction.
2. Topic for Study. Part 2. Executing the Research. 3. Initial
Research. 4. Approaches to Empirical Work. 5.Hypotheses.
6. Data Collection. 7. Data Analysis 8. Ethics in Research. 9.
Results, Inferences and Conclusions. 10.Reports and
Presentations.
ISBN 9781118915745 (pbk.).
Celtniecība - Pētniecība - Metodoloģija. Pētniecība Celtniecība.
UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
Hislop, Donald. Knowledge Management in Organizations
658
: a critical introduction / Donald Hislop. - Third Edition. Oxford : Oxford University Press, [2013]. - xx, 284 pages ;
25 cm. - Includes bibliographical references (pages 259-277)
and index. - Previous edition: 2009.
Content. The contemporary importance of knowledge
and knowledge management. Epistemologies of knowledge
in the knowledge management literature. The objectivist
perspective on knowledge. The practice-based perspective on
knowledge. An introduction to key concepts. What is
knowledge management? Knowledge-intensive firms and
knowledge workers. Learning and knowledge management.
Knowledge creation and organizational unlearning. Nonaka
and knowledge creation theory. Unlearning and the
deliberate loss of knowledge. Socio-cultural issues related to
managing and sharing knowledge. The influence of sociocultural factors in motivating workers to participate in
knowledge management initiatives. Communities of practice.
Cross-community, boundary-spanning knowledge processes.
Power, politics, conflict, and knowledge process.
Information and communication technologies and knowledge
management. Facilitating knowledge management via the
use of human resource management practices. Leadership,
organization culture management, and knowledge
management. Reflections on the topic of knowledge
management.
ISBN 9780199691937 (pbk.). . - ISBN 0199691932
(pbk.).
Zināšanu menedžments.
658
Knowledge Management Systems: Information and
Communication Technologies for Knowledge
Management : by Ronald Maier, 3rd Edition / Just the
Facts 101. - [B.v.] : Cram101 Incorporated, 2013. - 59 p. (Just the Facts 101: Textbook Key Facts: Textbook Outlines,
Highlights, and Practice Quizzes).
ISBN 9781478488286.
Zināšanu menedžments. Informācijas tehnoloģija Zināšanu menedžments.

CELTNIECĪBA
692

697

697

Flat Roof Construction Manual : materials, designs,
applications / Klaus Sedlbauer, Eberhard Schunck ... [et al.].
- 1st ed. - Basel : Birkhäuser, 2010. - 208 p. : krās. il., plāni,
tab. ; 30 cm. - (Edition Detail). - Ietver bibliogrāfiju (202.203. lpp.) un rādītājus.
ISBN 9783034606585.
Plakani jumti - Projektēšana un celtniecība.
Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Applications
/ ed. Mark S. Owen ; American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. - SI ed. Atlanta : ASHRAE, 2015. - [1200] p. : ill. + CD. (ASHRAE handbook). - Composite Index ASHRAE
handbook series: p. I.1-I.45. . - Bibliogrāfija daļu beigās. Grām. vāka nos.: HVAC applications.
Contents. COMFORT APPLICATIONS. Residences.
Retail facilities. Commercial and Public Buildings. Tall
Buildings. Places of Assembly. Hotels, Motels, and
Dormitories. Educational Facilities. Health Care Facilities.
Justice Facilities. Automobiles. Mass Transit. Aircraft.
Ships. INDUSTRIAL APPLICATIONS. Industrial Air
Conditioning. Enclosed Vehicular Facilities. Laboratories.
Engine Test Facilities. Clean Spaces. Data Centers and
Telecommunication Facilities. Printing Plants. Textile
Processing Plants. Photographic Material Facilities.
Museums, Galleries, Archives, and Libraries. Environmental
Control for Animals and Plants. Drying and Storing Selected
Farm Crops. Air Conditioning of Wood and Paper Product
Facilities. Power Plants. Nuclear Facilities. Mine Ventilation
and Air Conditioning. Industrial Drying. Ventilation of the
Industrial Environment. Industrial Local Exhaust. Kitchen
Ventilation. ENERGY-RELATED APPLICATIONS.
Geothermal Energy. Solar Energy Use. BUILDING
OPERATIONS AND MANAGEMENT. Energy Use and
Management. Owning and Operating Costs. Testing,
Adjusting, and Balancing. Operation and Maintenance
Management. Computer Applications. Building Energy
Monitoring. Supervisory Control Strategies and
Optimization. HVAC Commissioning GENERAL
APPLICATIONS: Building Envelopes. Building Air Intake
and Exhaust Design. Air Cleaners for Gaseous
Contaminants. Design and Application of Controls. Noise
and Vibration Control. Water Treatment: Deposition,
Corrosion, and Biological Control. Service Water Heating.
Snow Melting and Freeze Protection. Evaporative Cooling.
Fire and Smoke Control. Radiant Heating and Cooling.
Seismic- and Wind-Resistant Design. Electrical
Considerations. Room Air Distribution. Integrated Building
Design. HVAC Security. Ultraviolet Air and Surface
Treatment. Smart Building Systems. Moisture Management
in Buildings. Codes and Standards.
ISBN 9781936504947.
Apkure - Iekārtas un apgāde. Ventilācija - Iekārtas un
apgāde. Gaisa kondicionēšana - Iekārtas un apgāde.
Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Applications
[elektroniskais resurss] / ed. Mark S. Owen ; American

697

Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers. - I-P and SI Editions. - Atlanta : ASHRAE, 2015.
- 1 CD. - (ASHRAE handbook , 1930-7721).
ISBN 9781936504954.
Apkure - Iekārtas un apgāde. Ventilācija - Iekārtas un
apgāde. Gaisa kondicionēšana - Iekārtas un apgāde.
Materials for Energy Efficiency and Thermal Comfort in
Buildings / edited by Matthew R.Hall. - reprinted. Cambridge : Woodhead Publishing Limited, 2011. - xxv,
734 p. : ill. - (Woodhead Publishing Series in energy ;
Number 14). - Contents. 1. Heat and mass transport
processes in building materials / M.R.Hall. 2. Hygrothermal
behaviour and simulation in buildings / H.M. Kunzel and A.
Karagiozis. 3. Ventilation, air qualityand airtightness in
buildings / D.W. Etheridge. 4. Heat energy storage and
cooling in buildings / S.Wu. 5. Thermal comfort in buildings
/ K.Parsons. 6. Environmental health and safety in buildings
/ P. Brimblecombe. 7. Life cycle assessment and
environmental profiling of building materials / K.Steele. 8.
Inorganic mineral materials for insulation in buildings /
R.Gellert. 9. Natural fibre and fibre composite materials for
insulation in buildings / R.Gellert. 10. Polymetric foam
materials for insulation in buildings / D.Feldman. 11.
Thermal insulation materials for building equipment /
M.Zeitler. . - 12. Refelctive materials and radiant barriers for
insulation / D.W.Yarbrough. 13. Aerogel materials for
insulation in buildings / C.-H.Yu, Q.J.Fu and S.C.E.Tsang.
14. Hygrothermal materials for heat and moisture control in
buildings / M.R.Hall. 15. Desiccant materials for moisture
control in buildings / B.Warwicker. 16. Phase change
materials for energy storage and thermal comfort in
buildings / M.M.Farid and A.Sherrif. 17. Porous materials
for direct and indirect evaporative cooling in buildings /
X.Zhao. 18. Prefabricated building units and modern
methods of construction (MMC) / M.Mapston. 19. Roofing
materials for thermal performance and environmental
integration of buildings / J.Jones. 20. Assessing and
benchmarking the performance of advanced building facades
/ J.A.Clarke, C.M.Johnstone. 21. Advanced building
materials and eco-building design / B.Watts. . - 22. Materials
for energy efficiency and thermal comfort in domestic
buildings / A.Peacock. 23. Materials for energy efficiency
and thermal comfort in commercial buildings / D.H.C.Chow.
24. Materials for energy efficiency and thermal comfort in
high performance buildings / P.C.J.Davida, G.Sex and
J.Broomfield. 25. Materials for energy efficiency and
thermal comfort in new buildings / L.Shao. 26. Materials for
energy efficiency and thermal comfort in the refurbishment
of existing buildings / M.Gillott and C.Spataru. 27.
Applications of design and passive technologies for thermal
comfort in buildings in hot and tropical climates / M.B.Gadi.
ISBN 9781845695262. . - ISBN 9781439829707.
Apkure. Ilgtspējīgas ēkas. Enerģijas patēriņš. Mājokļi Siltumizolācija.
Moisture Analysis and Condensation Control in
Building Envelopes / Heinz R. Trechsel, editor. - West

Conshohocken, PA : ASTM, 2001. - xxiv, 192 p. : ill. (some
col.) ; 29 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.). - (MNL ; 40). Includes bibliographical references and index. - "ASTM
stock number: MNL40.".
Contents: Moisture primer / Heinz Trechsel. Weather
data / Anton TenWolde and Donald G.Colliver.
Hygrothermal properties of building materials /
M.K.Kumaran. Failure criteria / Hannu Viitanen, Mikael
Salonvaara. Overview of hygrothermal (HAM) analysis
methods / John Straube and Eric Burnett. Advanced
numerical models for hygrothermal research / Achilles
N.Karagiozis. Manual analysis tools / Anton TenWolde.
MOIST: A numerical method for design / doug Burch and
George Tsongas. A Hygrothermal design tool for architects
and engineers (WUFI ORNL/IBD) / H.M.Kunzel,
A.N.Karagiozis and A.Holm. A look to the future / Carsten
Rode.
ISBN 0803120893.
Hidroizolācija. Mitrums ēkās. Ārsienas.
Moisture Analysis and Condensation Control in
Building Envelopes [elektroniskais resurss] / [ed. Heinz R
Trechsel]. - West Conshohocken : ASTM, 2001. - 1CD.
Hidroizolācija. Mitrums ēkās. Ārsienas.
8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
81’27

Kaplan-Weinger, Judith. Methods for the Ethnography of
Communication : language in use in schools and
communities / Judith Kaplan-Weinger and Char Ullman,
Northeastern Illinois University and the University of Texas
El Paso. - New York : Routledge, 2015. - xi, 186 pages :
illustrations ; 24 cm. - Includes bibliographical references
and index.
Content. Section I: First Steps. Ch 1: Thinking about
Doing the Ethnography of Communication: An Introduction.
Ch 2: Review of the Application of Ethnographic analysis
to Different Domains. Ch 3:Identifying and Locating a
Speech Community You Want to Study. Section II: The
CULTURES Model. Ch 4: Compile your knowledge. Ch 5:
Undertake observation. Ch 6: Locate Patterns. Ch 7: Trace
Norms. Ch 8: Understand values. Ch 9: Review with
participants. Ch 10: Experiment with hypotheses. Ch 11:
Sharing your analysis. Section III: Reflections. Ch 12:
Concluding Thoughts.
ISBN 9780415517775 (pbk.). . - ISBN 9780203123768
Starpkultūru komunikācija - Mācīšana un mācīšanās.
Starpkultūru komunikācija - Sociālie aspekti. Valoda un
kultūra - Mācīšana un mācīšanās. Valoda un kultūra Sociālie aspekti. Etnoloģija. Izglītības pieejamība - Sociālie
aspekti. Etnolingvistika.

