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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS
004.9

004.9

Dalpiaz, Fabiano. Security Requirements Engineering : designing secure sociotechnical systems / Fabiano Dalpiaz, Elda Paja, Paolo Giorgini. - Cambridge,
Massachusetts : The MIT Press, 2016. - xxii, 201 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (The
MIT Press information systems series). - Bibliogrāfija: 195.-198. lpp. un
rādītājs.
ISBN 9780262034210.
Sistēmu programmatūra Projektēšana un konstruēšana. Prasību inženierija - Datu apstrāde. Tehnoloģija Sociālie aspekti. Sistēmanalīze - Datu apstrāde.
Dick, Jeremy. Requirements Engineering / Jeremy Dick, Elizabeth Hull, Ken
Jackson. - 4th edition. - Cham : Springer, 2017. - xx, 239 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.
- Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. - Using the latest research and driven by
practical experience from industry, this book gives useful hints to practitioners
on how to write and structure requirements. It will benefit those seeking to
develop their knowledge of requirements engineering process.
ISBN

9783319610726.
Datorzinātne. Programmatūra - Attīstība.
004.4
Laplante, Phillip A. Requirements Engineering for Software and Systems /
Phillip A. Laplante. - Third edition. - Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis
Group, 2018. - xxi, 375 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (Applied software
engineering series). - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
ISBN 9781138196117.
Programminženierija. Sistēmas projektēšana.
004.4
Stallings, William. Operating Systems : Internals and Design Principles / William
Stallings. - Ninth edition. - Harlow : Pearson, 2018. - 732, [64] pages.
ISBN 9781292214290. . - ISBN 1292214295.
Operētājsistēmas (datori).
HUMANITĀRĀS ZINĀTNES
009

Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls : literatūra, folklora, māksla / galvenais
redaktors Pauls Daija ; numura redaktors Gatis Ozoliņš ; vāka mākslinieks Krišs
Salmanis ; tulkotāja Laine Kristberga. - Rīga : LU LFMI, 2018 (Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija). - 271, [1] lpp. : ilustrācijas. - Atsauces rakstu beigās. - Latviešu, angļu
un krievu valodā; kopsavilkums angļu un vācu valodā; satura rādītājs latviešu un
angļu valodā. - Žurnāls Letonica ir iekļauts Scopus, ERIH un EBSCO datubāzēs. . Autori: Rita Treija, Dace Bula, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Jānis Priede, Gatos
Ozoliņš, Angelika Juško-Štekele, Svetlana Pogodina, Jolanta Stauga, Digna Ūdre,
Ave Goršiča, Ieva Pīgozne, Aigars Lielbārdis, Ieva Ančevska, Janīna Kursīte, Ilo
Valks, Guntis Šmitchens, Arnolds Klotiņš, Mārtiņš Kaprāns, Edīte Tišheizere, Toms
Ķencis, Sandis Laime, Ieva Garda-Rozenberga, Elīna Gailīte, Elvīra Žvarte.
38 (2018). Folklora: vērtības un intereses.
ISBN 14073110

LAIKRAKSTI. PRESE. ŽURNĀLISTIKA
070

Jukes, Stephen. Understanding Broadcast Journalism / Stephen Jukes, Katy
McDonald and Guy Starkey. - London : Routledge ; New York, NY, 2018. - 154
lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un rādītājs: [149.]-154. lpp.
- "Understanding Broadcast Journalism presents an insightful exploration of
broadcast journalism today; its characteristics, motivations, methods and
paradigms. The authors balance discussions of industry practice with critical
examinations of content, across television, radio and associated multiplatform
journalism. They highlight key issues including ownership and shifting regulatory
environments, the revolutionary role of user-generated-content and digital
convergence, and coverage of global issues by rolling news services. Chapters
include: - a brief history of broadcasting; - an overview of recent commercial
challenges in the news industry and the impact on television news; - current
trends in the running of local radio stations, with particular focus on the rise of
'hubbing'; - the ethics of broadcast journalism; - the significance of international
broadcasters including the BBC, CNN and Al-Jazeera. The book identifies how
the dissemination of broadcast journalism is evolving, whilst also arguing for the
continued resilience of this industry now and in the future, making the case that
journalistic storytelling remains at its most effective in broadcast environments.
Professional journalists and students of media studies and journalism will find
this a timely and thought-provoking intervention, which will help to inform their
professional practice and research"--Sniedz izdevējs.
ISBN
9781138241008.
Apraide. Sabiedriskā apraide. Žurnālistika.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
133

159.9

159.92

159.92

Austruma, Aija. Rituālu grāmata : iesācējas ceļvedis mazajā maģijā / Aija
Austruma ; vāka mākslinieciskā noformējuma autore Aija Andžāne ; atbildīgā
redaktore Alīna Melngaile. – Rīga : Latvijas Mediji, 2018 (Rīga : Dardedze
hologrāfija, SIA). – 125, [3] lpp. : ilustrācijas. – Grāmatā aplūkoti rituālu
veidojošie faktori: rituāla laiks un vieta, nodoms un enerģija, dalībnieki un palīgi
no Smalkās pasaules, četras stihijas, vārdošanas, enerģētiskās attīrīšanās un
aizsardzības pamatprincipi un citas tēmas, kas būs noderīgas cilvēkam, kurš pats
vēlas radīt savu dzīvi, sadarbojoties ar dabas cikliem un spēkiem. Grāmata
papildināta ar Latvijā pazīstamu rituālu praktiķu un zintnieku pieredzi un
padomiem.
ISBN 9789934155390.
Coon, Dennis. Introduction to Psychology : gateways to mind and behavior /
Dennis Coon, John O. Mitterer. - 12th ed. - Australia : Wadsworth, Cengage
Learning ; Belmont, CA, 2010. - xxx, 622, [79] lpp. : il. (arī krās.), portr. ; 29 cm. Ietver bibliogrāfiju (R 1.-R 39. lpp.) un rādītājus.
ISBN 9780495599111. . ISBN 0495599115.
Psiholoģija - Mācību līdzekļi augstskolām.
Jones, Robert G.(Robert Gordon). Psychology of Sustainability : an applied
perspective / Robert G. Jones. - New York, NY : Routledge, Taylor & Francis
Group, 2015. - viii, 342 pages ; 26 cm. - Includes bibliographical references and
index. - "Psychology of Sustainability: An Applied Perspective examines the
many psychological factors that lead to human behavioral effects on the
environment. Because applied psychology is concerned with defining criteria
and finding precursor variables that can be manipulated, this textbook is neatly
structured to represent the principles of applied psychology. Each chapter will
apply elements from a basic research area into the context of criteria specific to
sustainability. Until recently, applied psychology received minimal attention
from professors and professionals in sustainability. At the same time, increased
interest has led many universities to offer courses on "Psychology of
Sustainability." This book is the perfect text to provide an introduction to the
subject. Throughout the book, readers will find new ways of framing questions
related to human adaptability and evolutionary psychology. Psychology of
Sustainability is ideal for students or professionals who are looking to contribute
to the conversation"--.
ISBN 9780415843133.
Vides psiholoģija. Ilgtspējība - Psiholoģiskie aspekti.
Manktelow, Ken. Thinking and Reasoning : an introduction to the psychology
of reason, judgment and decision making / Ken Manktelow. - Hove, East Sussex :
Psychology Press ; New York, 2012. - 314 p. : ill. ; 26 cm. - Includes
bibliographical references and index. - "Drawing upon research originally cited in
Ken Manktelow's highly successful publication Reasoning and Thinking, this
completely rewritten textbook reflects on the revolutionary changes that have
occurred in the field in recent years, stemming from the huge expansion in
research output, as well as new methods and explanations, and the appearance
of numerous books on the subject aimed at the popular market. The area of
psychological research reviewed in this book is one that is not only increasing in
popularity in college curricula, but is also making an ever larger impact on the
world outside the classroom. The main areas covered are probability
judgement, deductive and inductive reasoning, decision making, hypothetical
thinking and rationality. In each case, the material is almost entirely new, with

159.95

159.9

159.98

159.9

174

topics such as the new paradigm in reasoning research, causal reasoning and
counterfactual thinking appearing for the first time. The book also presents an
extended treatment of decision making research, and contains a chapter on
individual and cultural influences on thinking. Thinking and Reasoning provides a
detailed, integrated and approachable treatment of this area of cognitive
psychology, and is ideal reading for intermediate and advanced undergraduate
students; indeed, for anyone interested in how we draw conclusions and make
choices"--.
ISBN 9781841697413.
Kognicija. Lēmumu pieņemšana.
Spriešana (psiholoģija). Doma un domāšana.
Neuroeconomics, Judgement, and Decision Making / edited by Evan A.
Wilhelms and Valerie F. Reyna. - New York : Psychology Press, Taylor & Francis
Group, 2015. - xviii, 291 pages : illustrations ; 23 cm. - (Frontiers of cognitive
psychology). - Includes bibliographical references and index.
ISBN
9781848726604. . - ISBN 1848726600.
Ekonomika - Psiholoģiskie aspekti.
Spriedumi. Lēmumu pieņemšana.
Reijonen, Jori H. Introduction to Psychology : Gateways to Mind and Behavior :
Study Guide / Jori H. Reijonen. - 12th edition. - Wadsworth : Cengage Learning,
2010. - 622 pages. - Companion volume to: Introduction to Psychology :
Gateways to Mind and Behavior / Dennis Coon, John O. Mitterer, 12th ed.,
2010.
ISBN 9780495804291. . - ISBN 0495804290.
Psiholoģija.
Sport Psychology : a Canadian perspective / edited by Peter R.E. Crocker. Custom edition for Brock University. - New York : Custom Publishing, 2009. - xxii,
351 pages : ill. ; 26 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - "Taken from : Sport
psychology: a Canadian perspective / edited by Peter R.E. Crocke.
ISBN 9780558252328. . - ISBN 055825232X.
Sports - Psiholoģiskie aspekti. Sports - Kanāda - Psiholoģiskie aspekti.
Talbot, Shawn. Gateways to Psychology : concept maps and concept reviews /
Shawn Talbot, Christine M. Vanchella. - 12th edition. - Australia : Wadsworth,
Cengage Learning ; Belmont, CA, 2010. - [82] pages : il. - Accompanying text
entitled: Introduction to Psychology : Gateways to Mind and Behavior / Dennis
Coon, John O. Mitterer. 12th ed., 2010.
ISBN 9780495829294. . - ISBN 0495829293.
Psiholoģija.
The Handbook of Communication Ethics / edited by George Cheney, Steve
May, Debashish Munshi. - New York : Routledge, 2011. - xix, 530 lpp. : il. ; 27 cm.
- (International Communication Association (ICA) Handbook). - Ietver
bibliogrāfiju (rakstu beigās) un rādītāju. - The Handbook of Communication
Ethics serves as a comprehensive guide to the study of communication and
ethics. It brings together analyses and applications based on recognized ethical
theories as well as those outside the traditional domain of ethics but which
engage important questions of power, equality, and justice. The work herein
encourages readers to make important connections between matters of social
justice and ethical theory. This volume makes an unparalleled contribution to
the literature of communication studies, through consolidating knowledge
about the multiple relationships between communication and ethics; by
systematically treating areas of application; and by introducing explicit and
implicit examinations of communication ethics to one another.
ISBN 9780415994651.
Komunikācija - Morālie un ētiskie aspekti.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
24

Linde, Māris. Indija un budisms / Māris Linde ; Sanskrita skaidrojošā vārdnīca III
/ Ivars Līdaka. – [Rīga] : Sava grāmata, 2018. – 400 lpp. – (Bibliotheca Lindana ;
XXXIX [39]). – Bibliogrāfija: 371.-392. lpp. – “Šajā grāmatā Jūs uzzināsiet daudz ko
jaunu par seno un mūsdienu Indiju, tās dabu, vēsturi, ļaudīm un viņu čaklo roku
radīto. Taču pats galvenais – Indija no bieži vien izsalkušas un daudzās valstīs
sašķeltas un atpalikušas zemes strauji attīstās. Tas sevišķi svarīgi mums, kurus
mēģina šķelt gan ar valsts nozagšanu, gan etniski, gan viltojot vēsturi un paredzot
iznīkšanu nākotnē. Uzzināt patieso vēstures gaitu, iepazīt Indijas pieredzi vienotas
valsts veidošanā saglabājot katras tās sastāvdaļas īpatnības, tāds ir šīs grāmatas
uzdevums. Jo mums Indijas senākās valodas – sanskrita pamatu saglabāšanā jau
ir tūkstošgadīga pieredze un tas ir labi redzams sanskrita un tai radniecisko valodu
vārdu skaidrojumos. “, M. Linde.
ISBN 9789934582042.

2-264

Rubenis, Andris. Mīts – senais un modernais : senais mīts mūsos un mēs mītiskajā
pasaulē / Andris Rubenis ; redaktore Inta Rozenvalde ; māksliniece Linda Lagzdiņa
Rubene ; Latvijas Mākslas akadēmija. – Rīga : Al secco, 2018. , ©2018. – 264 lpp.
: ilustrācijas, portrets ; 25 cm. – Bibliogrāfija: 253.-264. lpp. – Savā grāmatā “Mīts
– senais un modernais” filozofs Andris Rubenis turpināja savu misiju – veidot
jaunu humanitāro zinātņu saturu un stiprināt vispārēju universālu tekstu lomu
Latvijas ideju telpā. 30 gadus Andris Rubenis ir meklējis atslēgas mīta
noslēpumiem, un nu šie meklējumi pašu profesoru ierindo starp autoriem, par
kuru ieguldījumu mīta apguvē viņš raksta šajā grāmatā. Grāmata veltīta gan mīta
un mitoloģijas jēdzienu visai plašajam lietojuma laukam – no senajām
kosmoloģijām, līdz mūsdienu skatījumam uz tādiem stāstījumiem kā mīts un
reliģija, mīts un filozofija, mīts un zinātne, mīts un literatūra, gan arī šo jēdzienu
pārskatījumam, salīdzinājumam un zināmai sistematizācijai. Tāpat uzmanība
pievērsta jautājumam par atšķirīgo arhaiskā un modernā cilvēka un mīta
attiecībās. – Vāka noformējumā izmantoti attēli un attēlu fragmenti: Linda
Lagzdiņa Rubene “Mežs”, 2018; Auglības dieviete, III g.t. p.m.ē., Parīze; Odrija
Fēbe Tarvida “Vectētiņš lasa lekciju”.
ISBN 9789934878404.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIĀLĀ KOMUNIKĀCIJA. KOMUNIKĀCIJAS SOCIOLOĢIJA
316.774

316.774

Albarran, Alan B. The Media Economy / Alan B. Albarran. - Second edition. New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. - x, 210 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. - (Media management and economics series). Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
Understanding the media economy ; Theories and approaches used to
examine the media economy ; Key concepts to understand the media economy ;
Evolving markets in the media economy ; Multiplatform enterprises; Technology
and the media economy ; Globalization and the media economy ; Regulation
and the media economy ; Social aspects of the media economy ; Finance,
valuation, and investment in the media economy ; Labor and the media
economy ; Assessing the future of the media economy. ISBN 9781138886087.
Plašsaziņas līdzekļi - Ekonomiskie aspekti.
Handbook of Media Management and Economics / edited by Alan B. Albarran,
Bozena I. Mierzejewska, Jaemin Jung. - 2nd edition. - New York : Routledge,

2018. - xix, 476 pages ; 27 cm. - (Media management and economics). - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 9781138729315.
Plašsaziņas līdzekļi - Ekonomiskie aspekti. Plašsaziņas līdzekļi.
TAUTSAIMNIECĪBA
338(474.3)

Eteris, Eugene. Latvia in Europe and the World : Growth Strategy for a New
Centennial / Eugene Eteris ; scientific editor: O. Sparitis ; editor: I. Dovladbekova
; layout: Oskars Stalidzāns. - Rīga : [Zinātne], 2018. , 2018. - 208 lpp. : ilustrācijas,
tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - "Latvija 100. Es esmu Latvija" -titullapas otrā pusē.
ISBN 9789934549557.
Ekonomiskā attīstība - Baltijas jūras reģions. Ilgtspējīga attīstība - Latvija.
Darba tirgus - Latvija.
TIRDZNIECĪBA. STARPTAUTISKĀS EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS
339

The International Business Environment / [edited by] Leslie Hamilton, Philip
Webster. - 4th edition. - New York, NY : Oxford University Press, 2018. - xvi, 454
pages : illustrations.
ISBN 9780198804291.
Globalizācija - Ekonomiskie aspekti. Starptautiskās uzņēmējsabiedrības.
TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
347.9

347.7

340.1(4)(091)

Civilprocesa likuma komentāri / sagatavojis autoru kolektīvs K. Torgāna
zinātniskajā redakcijā ; redaktore S. Terihova ; mākslinieciskais noformējums:
Marina Selunska. - Rīga : Tiesu nama aģentūra, 2014 (Poligrāfists). - 1026 lpp. :
tab. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [978.]-1026. lpp. un norādes parindēs. - Autori
uzrādīti titlp. 2. pusē. . - Autori: G.Berlande, G.Hmeļevskis, I.Kačevska, I.Kucina,
D.Palčevska, B.Rudevska, J.Stepanovs, K.Torgāns. . - Komentāri sagatavoti,
ievērojot grozījumus Civilprocesa likumā un citos komentāros izmantojot
normatīvajos tiesību aktos, kas izsludināti līdz 2014.gada 31.augustam, kā arī
grāmatas sagatavošanas laikā publiski pieejamos likumprojektus par
grozījumiem Civilprocesa likumā un citos komentāros izmantotajos likumos.
3. daļa. (61.-86. nodaļa).
ISBN 9789934508059
Mantrovs, Vadims. Apdrošināšanas tiesības / Vadims Mantrovs ; recenzenti:
Dr.iur. Jānis Rozenfelds, Dr.iur. Inese Druviete, Dr.iur. Zane Pētersone ;
redaktore Sandra Priedīte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. , ©2018. –
303 lpp. ; 24 cm. – Bibliogrāfija: 293.-300. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . –
Alfabētiskais rādītājs: 301.-303. lpp. – Autors grāmatā centies lakoniski un
precīzi aplūkot galvenos apdrošināšanas tiesību institūtus no akadēmisko
tradīciju viedokļa. Lai gan monogrāfiju caurvij zinātniska valoda, autors dažādus
apdrošināšanas tiesību jautājumus mēģina skaidrot iespējami vienkārši. Grāmata
aptver jautājumus par apdrošināšanas tiesību pirmsākumiem, būtību un
normatīvo regulējumu Latvijā, terminiem, subjektiem, tirgus uzraudzību,
apdrošināšanas līgumu, atlīdzības izmaksu, dažādiem, specifiskiem
apdrošināšanas veidiem, kā arī apdrošināto personu un apdrošinātāja interešu
aizsardzību. Izdevums būs noderīgs gan studentiem, gan arī profesionāļiem, kuri
ikdienā risina ar apdrošināšanas tiesību tematiku saistītos jautājumus un
piedalās tiesvedībā vai dažādu dokumentu sagatavošanā saistībā ar
apdrošināšanas tiesību jautājumiem, kā arī apdrošināšanas sabiedrību
darbiniekiem.
ISBN 9789934183676.
Osipova, Sanita. Eiropas tiesību priekšvēsture : senās Ēģiptes, Divupes, Izraēlas,
Grieķijas tiesības / Sanita Osipova ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Harijs Tumans
; Marina Selunska, mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Tiesu namu aģentūra,
2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 447 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. Bibliogrāfija: [419.]-437. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . - Rādītājs: [438.]-447. lpp.

340.1(4)

- No grāmatas satura secināms, ka tiesību vēsture nav vis aizsākusies Senajā
Romā, kā ierasts domāt, bet gan krietni agrāk. Jaunais izdevums lasītājam dos
iespēju iepazīt iepriekš neizzinātās romiešu tiesību priekšvēstures laika tiesības.
Izdevumā bagātīgi izmantoti konkrētā laika perioda tiesību vēstures fakti, likumi,
aplūkota to piemērošana. Autores pētījums uzskatāms par nozīmīgu soli gan
tiesību vēstures, gan visas civilizācijas vēstures izzināšanā. Tas ir pirmais seno
tautu tiesību vēstures apkopojums latviešu valodā, kas palīdzēs labāk izprast arī
mūsdienu tiesību sistēmu, vēsturi, kultūru un citus sabiedrībā notiekošos
procesus.
ISBN 9789934508530.
Smiltēna, Anda. Deleģētās likumdošanas pirmsākumi Eiropā un Latvijā / Anda
Smiltēna ; redaktore Baiba Krauze-Krūze ; māksliniece Dita Pence ; priekšvārds:
Dr.iur. Jānis Lazdiņš. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2018. , ©2018. - 248 lpp. ; 21 cm.
- (Tiesību zinātne). - Bibliogrāfija: 221.-243. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - A.
Smiltēna savā darbā skaidro deleģētās likumdošanas institūta saturu un
pievēršas tā vēsturiskajai analīzei, aplūkojot deleģēto likumdošanu grieķuromiešu juridiskajā kultūrā un viduslaiku Eiropā un padziļināti pētot Livonijas
pieredzi. Autore ieskicē deleģētās likumdošanas pamata problēmu, proti,
vispārsaistošus noteikumus pieņem institūcija, kas nav saņēmusi tiešu tautas
leģitimāciju likumdošanai. Deleģētās likumdošanas gadījumā tautas tiesības lemt
pašai par sevi, ko tā īsteno caur saviem priekšstāvjiem – likumdevēju, tiek
pārpilnvarotas tālāk, parasti izpildvarai. Tādējādi lielākā vai mazākā mērā
likumdošanas vara vairs nav koncentrēta likumdevēja rokās. Autore daudzviet
pievēršas jautājumam par to, kā veidojusies un laika gaitā mainījusies arī pati
likumdošanas vara. Grāmata būs noderīga lasāmviela ikvienam juristam, jo īpaši
konstitucionālo tiesību speciālistiem. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī
angļu valodā.
ISBN 9789984840550

ETNOGRĀFIJA
391(=174)

Ģibiete, Lia Mona. Suitu rakstainās zeķes = Suitu patterned socks / Lia Mona
Ģibiete ; mākslinieks Mareks Hofmanis ; tulkotāja Dārta Rīna ; redaktore Elita
Priedīte ; fotogrāfi: Valdis Rūdolfs Ģibietis, Ārija Sproģe, Lia Mona Ģibiete. – Rīga
: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2017 (SIA Talsu tipogrāfija). – 79, [1]. lpp. :
ilustrācijas. – Paskaidrojumi: 78. lpp. – Grāmatā ir apkopoti autores vairāku gadu
pētījuma materiāli par suitu rakstainajām zeķēm. Izdevumu veido trīs daļas –
stāsts par seno un mūsdienu suitu zeķi, autores izveidotā zeķu rakstu kolekcija,
kas iepazīstina ar spilgto krāsu salikumu, katras zeķes izcelsmi un rakstu
tehniskajiem zīmējumiem, kā arī informācija par Latvijas muzeju krājumos
glabātajām vēsturiskajām suitu zeķēm. “Suitu rakstainās zeķes” vienlaikus ir
praktiska rokasgrāmata pieredzējušām adītājām un ierosme jaunajām
rokdarbniecēm. – Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. – Pētījums par suitu
zeķēm (2008) veikts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
ISBN 9789934528194.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
ĢEOLOĢIJA. ĢEOFIZIKA. KLIMATOLOĢIJA
55

Chernicoff, Stanley. Geology : an introduction to physical geology / Stanley
Chernicoff, Donna Whitney. - 3rd ed. - Boston : Houghton Mifflin ; New York,
2002. - xxiv, 648, [40] lpp. : il., kartes. ; 28 cm. - Ietver rādītāju.
ISBN 0618118152.
Ģeoloģija.

55

55

55

Chatelain, Edward E. Geology : Study Guide / Edward E. Chatelain. - Boston,
MA : Houghton Mifflin, 2002. - iv, 188 lpp. : il. ; 28 cm. - Companion volume to:
Geology / Stan Chernicoff, Donna L. Whitney, 3rd ed., 2002.
ISBN 0618118179.
Ģeoloģija.
Geology Explorer [elektroniskais resurss] : Version 2.0 / Houghton Mifflin
Company. - Boston : Houghton Mifflin, 2003. - 1 CD. - Companion to: Technology
Guide to Accompany Geology, third edition, Essentials of Geology, 3rd edition,
2003. . - Companion to: Geology / Stan Chernicoff, Donna L. Whitney, 3rd ed.,
2002.
Ģeoloģija.
Ritter, Michael. Technology Guide to Accompany Geology, third edition,
Essentials of Geology, third edition / Michael Ritter. - Boston : Houghton Mifflin,
2003. - 14 pages + CD. - Pielikumā : Geology Explorer CD-ROM Version 2.0. Companion volume to: Geology / Stan Chernicoff, Donna L. Whitney, 3rd ed.,
2002.
Ģeoloģija.

BIOLOĢIJA
57

Biology / Robert J. Brooker, [un vēl 7 autori]. - Canadian edition. - [Whitby,
Ontario] : McGraw-Hill Ryerson, 2010. - xxvi, 1315, [97] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm.
- Ietver rādītāju. . - Autori arī: Eric P. Widmaier, Linda E. Graham, Peter D. Stiling,
Clare Hasenkampf, Fiona F. Hunter, Michael J. Bidochka, C. Daniel Riggs.
ISBN 9780070741751. . - ISBN 0070741751.
Bioloģija - Mācību līdzekļi augstskolām.

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

Andrejevs, Georgs. Man dāvātais laiks / Georgs Andrejevs ; redaktore Zaiga
Lasenberga ; Eduarda Groševa vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. –
[Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 1214, [2] lpp., 112 nenumurētas lpp.
ielīmes : ilustrācijas ; 25 cm. – Latvija. Vēstures aizkulises. Nozīmīgi cilvēki. Mūžs,
kuram nav līdzīga. Ievērojamā ārsta un valstsvīra memuāri ir stāsts par garu un
bagātu mūžu. Bērnība un skolas gadi Tukumā, pieredzētais bēgļu gaitās čehu
zemē pēc Otrā pasaules kara, studijas Rīgas Medicīnas akadēmijā. Izaugsme no
Stradiņu slimnīcas ārsta par republikas galveno anesteziologu, jaunu tehnoloģiju
izstrādes, piedalīšanās zinātniskās konferencēs pasaulē. G. Andrejevs iesaistījās
Latvijas Tautas frontē, bija Latvijas Augstākās Padomes deputāts un balsoja par
Latvijas Republikas valstisko neatkarību 1990. gada 4. maijā. Kļuva par ārlietu
ministru, cīnījās par Krievijas armijas izvešanu no Latvijas. Diemžēl sākās čekas
piecīšu sāga. G. Andrejevs uzrakstīja atklāto vēstuli un atteicās no ārlietu ministra
amata. Tā bija godavīra cienīga atzīšanās cerībā, ka citi sekos viņa priekšzīmei un
sāksies vispārēja lustrācija. Ja citi nebūtu nobijušies, mums šodien vairs nebūtu
apnicīgo diskusiju par čekas maisiem. Lai gan viņš palika vienīgais, lielākā daļa
sabiedrības nevis novērsās no viņa, bet cienīja vēl vairāk.
ISBN
9789934077623.

616(03)

Slimnieka ārstēšana, aprūpe un rehabilitācija mājas apstākļos : hroniskas
slimības / redaktori: Pjotrs Krakovjaks, Dominiks Kšižanovskis, Aleksandra
Modliņska ; recenzenti: Tomašs Grodzickis, Zenons Gajdzica ; galvenā redaktore
Alicja Stoļarčika ; vāka dizains: Jaceks Rembovskis ; fotogrāfijas: Šimons Bžoska ;
tulkojums latviešu valodā: Uldis Simsons ; tulkojuma zinātniskie redaktori:
Dr.habil.med. Māris Baltiņš, Ina Vīksniņa, Elza Klagiša ; Fundacja Lubię Pomagać.

– Rīga : Zinātne, 2018. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. – 303 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. – Bibliogrāfija nodaļu beigās. –
Oriģinālnosaukums: Przewlekle chory w domu: poradnik dla opiekunów.
ISBN
9789934549571.
MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA ZINĀTNE
630(474.3)(092)

Počs, Jānis. Mana mūža mežs : vēsturiski biogrāfisks apraksts par ģimeni, darbu
un laikabiedriem / Jānis Počs, redaktors, sastādītājs, vāku dizains. – [Babīte :
autora izdevums], 2016. – 324 lpp. : faksimili, ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas,
portreti ; 24 cm.
ISBN 9789934149368.

BĒRNU KOPŠANA MĀJĀS
649.1

Seda, Mārja. Mans aktīvais mazulis : attīroši vingrinājumi no dzimšanas līdz
pirmajiem soļiem / Mārja Seda ; no angļu valodas tulkojusi Krista Strode ; literārā
redaktore Ina Eglīte. – [Igaunija] : Helios Kirjastus Oü, 2018 (Print Best). – 152 lpp.
: ilustrācijas. – Grāmatā „Mans aktīvais mazulis” iekļauti attīstoši vingrinājumi no
bērniņa dzimšanas līdz pat pirmajiem soļiem. Grāmata ir lielisks palīgs –
uzmundrinoša un izglītojoša lasāmviela vecākiem, kuri vēlas uzzināt, kā pareizi
atbalstīt bērnu viņa pirmajā dzīves gadā. Pateicoties grāmatā iekļautajiem
fotoattēliem, kuros autore Mārja Seda kopā ar savu dēliņu izpilda vingrinājumus,
jauno kustību apguve ir pavisam vienkārša. „Mans aktīvais mazulis” palīdzēs:
uzzināt, kādus vingrinājumus izpildīt, lai veicinātu pareizu mazuļa fizisko attīstību;
apgūt konkrētam bērna attīstības posmam piemērotākos vingrinājumus; vairot
drošības sajūtu kā vecākos, tā mazulī. – Oriģinālnosaukums: My Active Baby.
Developmental activities from birth to first steps.
ISBN 9789949610518.

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
658

658

658

Biznesa pamatu uzbūve / Horaman.eu. – [Rīga] : [IG Aģents], [2018]. – 120 lpp. :
ilustrācijas ; 15 cm. – Ko mēs iegūstam no biznesa pamatu uzbūves? Cilvēks vada
biznesu, bizness vada cilvēkus, cilvēks vada cilvēkus, kuru starpā veidojas
attiecības. Uzņēmējs caur biznesu nodod savas vērtības plašākai pasaulei!
Biznesa pamatu uzbūve sastāv no mūsu vērtībām, kuras dzīves laikā mēs
mēģinam atklāt no jauna. Grāmatas mērķis ir veidot biznesa vadības pamatus,
kas vērsts uz cilvēku talantu atvēršanu, atklāti, taisnīgi un godīgi vienojoties par
turpmāko sadarbību. Grāmatā ir izveidoti sistemātiski zīmējumi un uzstādījumi,
kā viegli pieņemt lēmumus caur savu vērtību izpratni. – Virstitulā: Programma:
Uz – Ņēmējs.
ISBN 9789934550270.
The International Encyclopedia of Strategic Communication / Editors-in-chief
Robert L. Heath, Winni Johansen ; Associate editors Jesper Falkheimer, Kirk
Hallahan, Juliana J. C. Raupp, Benita Steyn. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,
2018. - xxxiii, 640 pages. - (Wiley Blackwell-ICA international encyclopedias of
communication). - Includes bibliographical references and index.
Volume I. A-E.
ISBN 9781119010715.
Komunikācija organizācijās. Komunikācija menedžmentā. Biznesa
komunikācija.
The International Encyclopedia of Strategic Communication / Editors-in-chief
Robert L. Heath, Winni Johansen ; Associate editors Jesper Falkheimer, Kirk
Hallahan, Juliana J. C. Raupp, Benita Steyn. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,
2018. - [585] pages. - (Wiley Blackwell-ICA international encyclopedias of

communication). - Includes bibliographical references and index.
Volume II. F-Q.
ISBN 9781119010715.
658

The International Encyclopedia of Strategic Communication / Editors-in-chief
Robert L. Heath, Winni Johansen ; Associate editors Jesper Falkheimer, Kirk
Hallahan, Juliana J. C. Raupp, Benita Steyn. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,
2018. - [590] pages. - (Wiley Blackwell-ICA international encyclopedias of
communication). - Includes bibliographical references and index.
Volume III. R-Z.
ISBN 9781119010715.
Komunikācija organizācijās. Komunikācija menedžmentā. Biznesa
komunikācija.

PRECĪZIJAS MEHĀNISMI UN INSTRUMENTI. SMALKMEHĀNIKA
681

Optical, Acoustic, Magnetic, and Mechanical Sensor Technologies / edited by
Krzysztof Iniewski. - Boca Raton : CRC Press, 2012. - xii, 345 pages : illustrations.
- (Devices, Circuits, and Systems).
ISBN 9781138074811.
Detektori. Optiskie detektori.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
VISPĀRĪGĀ MĀKSLAS VĒSTURE
7.041.5(474.3)

Portrets Latvijā 20. gs. Sejas izteiksme / sastādītājs Ginta Gerharde-Upeniece ;
māksliniece Inga Ģibiete ; redaktore Antra Bula. – [Rīga] : Latvijas Nacionālais
mākslas muzejs, 2018. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, A/s. , 2018. – 656 lpp. –
Personu rādītājs: 631.-651. lpp. – Apjomīgais, bagātīgi ilustrētais izdevums tapis
līdz ar vērienīgo Latvijas Nacionālā mākslas muzeja projektu – izstādi “Portrets
Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme”, kas piedāvā tikšanos ar aizvadītā gadsimta
spilgtāko portretu izlasi. ISBN 9789934538230.

7.034(4)

Rubenis, Andris, 1951-. Mākslinieka cerību un domu pasaule renesanses
laikmetā : tēlotājmāksla, arhitektūra, literatūra, poēzija, mūzika / Andris Rubenis
; mākslinieki: Rauls Liepiņš, Kaspars Podskočijs ; redaktors Aivars Kļaviņš. - Rīga :
Autorizdevums, 2016. - 240 lpp. : faksimili ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 237.-240. lpp. A. Rubeņa darbs veltīts renesanses laikmeta - pamatos 15.-16. gadsimta mākslinieku un mākslas teorētiķu domu izklāstam, kas skar mākslas būtību un
mērķus, tās stāvokli laikmetu griežos, mākslinieku dzīves apstākļiem, radošās
darbības stimuliem un motīviem. Atklājas pavisam cita, brīžam pat pārsteidzoša
un negaidīta, un tomēr arī mūsdienās tik cilvēciski saprotama pasaule.
ISBN 9789934861000

ARHITEKTŪRA
728(474.3)

Mašnovskis, Vitolds. Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla :
enciklopēdija / Vitolds Mašnovskis ; redaktores: Agnese Bergholde-Volfa, Māra
Siliņa ; tulkotāja vācu valodā Agnese Bergholde-Volfa ; mākslinieki: Rihards
Delvers, Mārtiņš Kreicbergs. - Rīga : DUE, 2018. - 311 lpp. : ilustrācijas, plāni,
portreti ; 31 cm. - Bibliogrāfija: 310.-311. lpp. - Fotogrāfs un kultūras pieminekļu
pētnieks Vitolds Mašnovskis veicis ap 1200 Latvijas muižu kompleksu
dokumentālu fotofiksāciju un izpēti. Enciklopēdijas izdošanai ir izveidots vairāk
nekā 300 tūkstošu liels fotoattēlu un dokumentu arhīvs. Pirmais enciklopēdijas
sējums aptver 179 muižas alfabētiskā secībā no A līdz H. Vispirms tiek dota
muižas atrašanās vieta un ekonomiskais raksturojums, tad īsa īpašnieku vēsture,

726(474.3)

akcentējot muižas pirmsākumus un beigas. Seko kungu mājas vai pils būvvēsture
un saimnieciskās apbūves ansambļa un parka raksturojums.
I [1]. A-H.
ISBN 9789934847950.
Zilgalvis, Jānis. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Rīgas
rajonā un Jūrmalā / Jānis Zilgalvis ; redaktore Guna Pence ; māksliniece Inta
Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu valodā Ludmila
Kļešņina ; foto: Jānis Zilgalvis, Aivars Holms, Marika Vanaga, Gunārs Jansons ;
baznīcu plānu zīmējumi: Jānis Zilgalvis, Mārcis Zintis Zilgalvis. - Rīga : Neputns,
2018. - 287 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni ; 23 cm. - (Mākslas pieminekļi
Latvijā). - Bibliogrāfija: 230.-233. lpp. un personu rādītājs: 238.-241. lpp. - J.
Zilgalvja grāmata papildina kultūras mantojumam veltīto sēriju "Mākslas
pieminekļi Latvijā" un ir veltīta vēsturiskajam Rīgas rajonam un Jūrmalai –
vietām, kas var lepoties ar bagātīgu sakrālās arhitektūras un mākslas
mantojumu, kurā ietilpst visu lielāko tradicionālo konfesiju – luterāņu, katoļu,
pareizticīgo, kā arī Mozus ticīgo – baznīcas un lūgšanu nami. Rīgas rajona
vēsturiskajās robežās izdevumā aplūkots 21 dievnams, savukārt Jūrmalas sakrālo
mantojumu atspoguļo 11 pilsētas administratīvajās robežās esoši objekti. Par
katru celtni sniegtas izsmeļošas vēsturiskās ziņas un detalizēts ēkas un tās
iekārtojuma apraksts, izceļot informāciju par galvenajām arhitektūras un
mākslas vērtībām. Dievnamu aprakstos ietverta arī informācija par gadu gaitā
muzejos nodotajiem un saglabātajiem baznīcu iekārtas priekšmetiem, kā arī
zudušajām sakrālajām celtnēm un to iekārtām, par kurām saglabājusies
pietiekama dokumentālā un vizuālā informācija. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums un attēlu saraksts arī angļu un krievu valodā. - Ziņas par autoru: uz
vāka atloka.
ISBN 9789934565595.

ROKDARBI
746

Sainio, Keitlina. 100 tamborētas sniegpārsliņas : rotājumiem, dāvanām un
savam priekam / Keitlina Sainio ; no angļu valodas tulkojusi Baiba Vītola. – Rīga :
Zvaigzne ABC, c2013. – 128 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. – Grāmatā: instrukcijas un
tehniskie zīmējumi; tamborēšanas pamatpaņēmieni; idejas sniegpārsliņu
izmantošanai, ieteikumi dzijas izvēlei, padomi, kā pašiem veidot jaunus
sniegpārsliņu rakstus. – Oriģinālnosaukums: 100 snowflakes to crochet. –
Alfabētiskais rādītājs: 126.-127. lpp.
ISBN 9789934036422.

FOTOGRĀFIJA
77(474.3)

Avetisjans, Georgs. Homeland : Dzimtene / fotogrāfs un teksta autors: Georgs
Avetisjans ; tulkojums: Lelde Beņķe. – [Kaltene, Rojas novads] : Milda Books, 2018.
– [Rīga] : Green Print ; [Talsi] : Talsu tipogrāfija. – 1 sējums (aptuveni 160
nenumurētas lpp., dažas salocītas) : faksimili, ilustrācijas ; 29 cm + 2 brošūras. –
Dzimtene (Homeland) ir nostalģisks vēstījums par vietu un atmiņām Kaltenē un
tās neseno vēsturi, sākot no Otrā pasaules kara un beidzot ar Padomju Savienības
sabrukumu 1991. gadā. Kad krita Dzelzs priekškars, vietējā ekonomika mainījās,
un 2004. gadā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai tā mainījās atkal. Šie
vēsturiskie pavērsieni radīja lielu ietekmi uz sabiedrību un tās sapņiem, un
daudzus no šiem sapņiem jaunākās paaudzes atstāja novārtā. Stāsts nav tikai par
dzimteni, bet drīzāk par tautu kopumā, tās vērtībām, rituāliem un tradīcijām. Šo
stāstu būtu iespējams attiecināt arī uz citu ciemu, citu cilvēku atmiņām un dzīvi
ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām plašākā skatījumā. Garākais ciems kalpo
kā metafora dzīvesveidam vai dzīves gaitai – pagātnei, tagadnei, nākotnei un laika
ietekmei uz kādu vietu.
ISBN 9789934874802.

77

Nilsson, Daphne. Focus : artist’s little book of inspiration / Daphne Nilsson. –
[Rīga] : [Sava grāmata], [2018]. – 80 nenumurētas lpp. : fotogrāfijas ; 16 x 22 cm.
ISBN 9789934552960.
Fotogrāfijas. Citāti. Aforismi.

MŪZIKA
783(474.3)

Prānis, Guntars. Missale Rigense Livonijas garīgajā kultūrā : gregoriskie
dziedājumi viduslaiku Rīgā / Guntars Prānis ; recenzenti: Dr.phil. Mārtiņš Boiko,
Dr.philol. Aija Taimiņa, PhD Kevin C. Karnes ; zinātniskais redaktors Andris Levāns
; latviešu valodas redaktore Ināra Stašulāne ; tulkotāji angļu valodā Amanda
Jātniece, Guntars Prānis ; māksliniece Inese Hofmane ; fotoattēli: Normunds
Brasliņš, Uldis Muzikants, Alain Janssoone, Guntars Prānis. – Rīga : Neputns, 2018.
– [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 348, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas,
notis ; 33 cm. – Bibliogrāfija: 337.-[349.] lpp. – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas rektora profesora Guntara Prāņa monogrāfija ir izcils notikums
Latvijas mūzikas vēstures pētniecībā, jo sniedz unikālu un līdz šim plašāk
nezināmu informāciju par senākajām Latvijas mūzikas vēstures lappusēm –
gregorisko korāli 15. gadsimta Rīgā. Gregoriskie dziedājumi ir pirmais repertuārs
mūzikas vēsturē, kas dokumentēts rakstiski un tādējādi šodien tiek uzskatīts par
profesionālās mūzikas sākumu Eiropā. Arī Latvijā senākā mūzikas vēstures liecība
ir gregorisko dziedājumu pieraksti, kas atrodami Latvijas vēsturei nozīmīgajā
liturģiskajā grāmatā – Rīgas misālē (Missale Rigense), kura dokumentē
dievkalpojumu dzīvi Rīgas Domā 15. gadsimta otrajā pusē, apliecinot, ka
viduslaiku Rīgas kultūras norises ir bijušas cieši saistītas ar Eiropas mūzikas
kultūras un reliģiskās dzīves apriti. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā.
ISBN 9789934565557.
784.4
Šipkēvics, Jānis. LV top 100 [notis] : tautas izvēlētas visu laiku labākās dziesmas /
Jānis Šipkēvics, Daiga Mazvērsīte ; redaktore Anda Brazauska ; nošu redaktori
Rūdolfs Bērtiņš, Jānis Miltiņš, Līga Paegle ; dizaina autore Gunta Plotka. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 335 lpp. - Šajā nošu
un dziesmu stāstu grāmatā ir apkopotas 100 visu laiku labākās Latvijas simt gadu
dziesmas. Katrai no šīm dziesmām ir savs stāsts, sava sāpe, savs prieks, sava
noskaņa un savs laikmeta konteksts, kas to padara īpašu un tuvu klausītājam, un
to grāmatā izstāsta Jānis Šipkēvics un Daiga Mazvērsīte.
ISBN
9789934079795. ISMN 9790706653365
785.16
Ziemassvētku dziesmas un instrumentālie pavadījumi [skaņu ieraksts] / mūzikas
autori: Ainars Virga, Zigfrīds Muktupāvels, Tomass Kleins … [u.c.] ; vārdu autors
Guntars Račs ; izpilda: Līvi, bet bet, Cacao … [u.c.]. – Rīga : Mikrofona ieraksti,
2018. – 1 kompaktdisks. – Visu dziesmu vārdi atrodami grāmatā: Guntars Račs.
Reiz Ziemassvētkos…
SPORTS. SPĒLES. FIZISKĀ KULTŪRA
796 (474.3)

Latvijas sporta lepnums 100 : personības, notikumi, procesi / redakcijas kolēģija:
Agra Brūne, Andris Dzenis, Uldis Grāvītis [un vēl 6 redaktori] ; redaktors un
sastādītājs Guntis Keisels ; dizains: Edgars Švanks ; literārā redaktore Sarmīte
Medne ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; autoru kolektīvs: Arta Andersone,
Mariss Andersons, Rita Apine, Dainis Āzens, Dainis Caune [un vēl 22 autori] ;
recenzenti: Dr.paed. Juris Grants un Dr.paed. Jānis Žīdens ; foto: Juris BērziņšSoms, Dainis Burkovskis, F. Cielava [un vēl 26 fotogrāfi]. – Rīga : Latvijas Sporta
muzejs, 2018. , ©2018. – 480 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 29 cm.
– Bibliogrāfija: 414.-415. lpp. – Grāmatā apkopoti iedvesmojoši stāsti par mūsu
sporta zvaigznēm – Olimpisko spēļu, pasaules un Eiropas čempioniem. Grāmatas
tapšanā iesaistījās 27 autori, 29 fotogrāfi, organizācijas un privātpersonas.
Izdevumā atradīsim iedvesmojošus un emocionālus stāstus, vairāk nekā 400

ilustrācijas un fotoattēlus no Latvijas Sporta muzeja, Latvijas Olimpiskās
komitejas, Rīgas Motormuzeja, sporta veidu federāciju un privātpersonu arhīvu
materiāliem. Tas viss veido saturā iespaidīgu un patiesu vēstījumu par sportā
simts gados noieto ceļu – no pirmās Latvijas Olimpiādes līdz pēdējām
Olimpiskajām spēlēm 2018. gadā. No šķietami mazām lietām, kas gadu gaitā
pārauga lielās – izcilu cilvēku sportiskos sasniegumos.
ISBN 9789934196638.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
908(474.3)

908(474.3)

Daugavpils novads. Vietas vērtība : monogrāfisks rakstu krājums / sastādītāja
un atbildīgā redaktore Janīna Kursīte ; zinātniskie recenzenti: Dr.sc.soc. Baiba
Bela, Dr.habil.philol. Beatrise Reidzāne ; redakcijas kolēģija: Svetlana
Jevstratova, Violeta Koceva, Janīna Kursīte [un vēl 2 redaktori] ; redaktore
Jolanta Treile ; mākslinieks Oskars Stalidzāns ; kopsavilkumu tulkojusi Andra
Damberga. – Rīga : Zinātne ; Nodibinājums “Letonikas fonds”, 2018. – [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 366, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. – Bibliogrāfija
rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. – Krājuma pamatā 2016. un 2017. gada
vasarā Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes pētnieku un studentu
kopīgās mutvārdu vēstures un folkloras ekspedīcijās Daugavpils novadā
ieraudzītais, sajustais, izpētītais. Lai gūtu dziļāku un plašāku ieskatu, piesaistīti
arī pētnieki, kuri nepiedalījās lauka pētījumos, bet kuru zinātnisko interešu lokā
ir norises Daugavpils novadā. Krājumā Daugavpils novada savdabība atklāta 23
publikācijās. Autoru mērķis ir stiprināt sabiedrībā izpratni par šīs teritorijas
kultūrvēsturisko un mūsdienu nozīmi, iepazīstinot ar daudzveidīgu dabas un
kultūras vidi, kas abpus Daugavai cauri laikiem vienojusi dažādu etnosu,
konfesiju un sociālo slāņu pārstāvjus. Krājuma autoru vidū ir gan Latvijas
Universitātes, Daugavpils Universitātes un Latvijas Kultūras akadēmijas
mācībspēki, gan citu institūciju nozares eksperti. – Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā. – Redaktori arī: Jolanta Stauga, Ernests Vasiļausks. .
– Uz grāmatas vāka Vitolda Svirska glezna “Latgale”, 1979.
ISBN 9789934549601.
Ogres novada kultūrvēstures pieminekļi / sastādītājs Juris Urtāns ; atbildīgā
redaktore Eva Jansone ; autori: Arnis Āboltiņš, Juris Urtāns, Jānis Zilgalvis,
Sandra Zirne ; foto Uldis Asarītis, Arnis Āboltiņš, Arveds Gusars, Roberts
Johansons, Raimo Lielbriedis, Egita Lūsēna, Nils Miķelsons, Arno Smiltnieks,
Valerians Šaicāns, Juris Urtāns, Fricis Zilbers, Jānis Zilgalvis ; zīmējumi Zintis
Zilgalvis. – Rīga : Jumava, 2018. – 197, [3] lpp. : ilustrācijas. – Izmantotā
literatūra: 189.-[196.] lpp. – Grāmata ir vērtīgs uzziņu avots par Ogres novada
kultūrvēsturiskajām vērtībām – par konkrētām vietām, par konkrētiem
vēsturiskiem pieminekļiem, kas vēstures gaitā radušies cilvēku darbības
rezultātā. Kopumā Ogres novadā ir 100 kultūras pieminekļi, no tiem 29 valsts
nozīmes kultūras pieminekļi. Lielākoties tie ir arheoloģijas pieminekļi, kā arī daži
arhitektūras pieminekļi un viens vēstures piemineklis. – “Latvijai 100” –
priekštitullapā.
ISBN 9789934202933.

ĢEOGRĀFIJA
913(474.3)(03)

Atklājumu vilinājums : ceļojuma piezīmes / Dace Šitca ; makets Oskars
Stalidzāns ; korektore Valda Lutiņa. – [Rīga] : Brīvs, 2017. – 199, [12] lpp. :
ilustrācijas ; 8 cm. – Ezeri, upes un upītes, alas un dižakmeņi, ūdenskritumi, kalni

913(474.3)

un klintis. Romantiskie muižu centri, dievnami un vecas kapsētas ar
apsūnojošiem akmeņu žogiem. Krustnešu piļu un pamestu lielfermu drupas,
lielceļi un aizaugušas takas uz senām māju vietām. Tā ir Latvija – mūsu mājas,
mūsmājas. Tik daudz interesanta un vilinoša. Tik daudz vietu, kurām ikdienā
paskriets garām. Pastāstīsim par dažiem atklājumiem un iespaidiem, par,
mūsuprāt, mazāk zināmām, bet interesantām vietām, ko apmeklējām 2016.
gada ceļojumos pa Vidzemi un Latgali.
ISBN 9789934854392.
Smaļinskis, Normunds. 100 stāsti par Latviju / Normunds Smaļinskis ; redaktore
Aija Balcere ; Vitas Lēnertes grāmatas un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 208 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. Lai šī grāmata rosina jūs doties ceļojumā uz kādu no te aprakstītajām vietām un
ieraudzīt to paša acīm, izbaudīt dabas skaistumu, sajust senatnes elpu, gūt
jaunus iespaidus, piedzīvojumus un pozitīvas emocijas. Un pamudinājumam jau
tik daudz nemaz nevajag, vai ne? Lai iedegtu ugunskuru, pietiek tikai ar nelielu
dzirksteli vai liesmiņu... Iepazīstiet gleznaino teiku un leģendu pilsētu Alūksni,
Daugavas Austrumu atslēgu Daugavpili, Latgales sirdi Rēzekni, teātra un
studentu pilsētu pie Gaujas Valmieru un citas daudzveidīgās Latvijas pilsētas!
Gūstiet iedvesmu, lasot par mūsu dižāko dzejnieku Raini, pasaku ķēniņu Kārli
Skalbi, himnas autoru Baumaņu Kārli, pulkvedi Oskaru Kalpaku un Latvijas pirmo
Ministru prezidentu Kārli Ulmani un citām izcilām Latvijas personībām! Ciklā par
Latvijas upēm un ezeriem lasiet par Latvijas gleznaināko upi Gauju un lielāko
ezeru Lubānu, mūsu likteņupi Daugavu un kuršu zemes dižupi Ventu, "zosu
ezeru" Kaņieri un Lielupi, kurai piemīt Zemgales pamatīgums! Lasot par Latvijas
muižām un pilīm, iepazīstiet leģendām un nostāstiem apvīto Ēdoles pili,
romantisko viduslaiku pili Jaunpilī, spilgtāko Vecrīgas panorāmas akcentu – Rīgas
pili, nocietināto muižu Slocenes krastā Šlokenbeku un Latvijas lepnumu –
Rundāles pili! Lepojieties ar tādām Latvijas vērtībām un valstiskuma simboliem
kā mūsu Dziesmu un deju svētkiem, rudzu maizi, keramiku, līvu un suitu kultūru,
un nekad neaizmirstiet par Brīvības pieminekli, Brāļu kapiem un Brīvības cīņu
vietām Pārdaugavā – Sudrabkalniņu un Bumbu kalniņu!
ISBN 9789934075582

VĒSTURE
94(474.3)

Goldmanis, Juris. Latvijas vēstures ilustrētā hronoloģija : no viduslaikiem līdz
mūsdienām / Juris Goldmanis, Vilnis Klints, Valdis Klišāns ; redaktors Valdis Klišāns
; Viļņa Klints vāka dizains, grāmatas dizains un ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 46 nenumurētas salocītas lpp.
: ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 x 31 cm. - Šīs neordinārais izdevums - atlokāma
laika līnija un karšu galerija ļaus labāk saprast, kad un no kādām daļām izveidojās
Latvijas kultūrvēsturiskie novadi, kādi vēstures posmi izdalāmi mūsu vēsturē,
kādas valstis Latvijas teritorijā pastāvējušas sākot no viduslaikiem, kas ar tām
noticis, kāda ir valstiskuma vēsture Latvijas teritorijā. Laika līnijā iezīmēti paši
būtiskākie mūsu zemes vēstures notikumi - gan politiskie un militārie, gan tie, kas
veido mūsu kultūras mantojumu.
ISBN 9789934070495.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
821.174-94

Avotiņa, Daina. Soliņš pie Salacas / Daina Avotiņa ; priekšvārds: Jānis Peters ;
vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2018. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 236, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - "Draudzība
un mīlestība var rasties un pastāvēt gadu gadiem, pat visu mūžu ne vien starp
diviem cilvēkiem, bet arī starp divām zemēm, divām tautām un būt tām spēka
avots. Šīs vēstules stāsta ne tikai par manu draudzību ar lietuviešu dzejnieku
Alfonu Maldoni; tās vēsta arī par skarbo laiku, kurā mums nācās dzīvot, par
cilvēkiem un notikumiem, kādi bija ap mums, un par to, kā tie mūs ietekmēja."
Daina Avotiņa. - Abos vāku atvērumos fotogrāfijas no autores arhīva.
ISBN
9789934077920.

821.174-3

Belševica, Vizma, 1931-2005. Bille : romānu triloģija / Vizma Belševica ; dizains:
Māris Garjānis. - 2. laidiens. - Rīga : Mansards, 2017 ("Livonia Print", SIA). - 254,
[2] lpp. ; 22 cm. - Noslēdzošā grāmata par Sibillu Gūtmani- Billi. Kad fronte
aizvirzījusies pāri, tad Bille ar mammuci dodas atpakaļ uz Rīgu. Lai arī Rīgā pēc
ūdens jāstāv rindā, ēdamā nav, darba nav, tās tomēr ir mājas un tur ir gan
bērnības draudzenes, gan klasesbiedrenes. Bille jau ir tas vecums, kad no armijas
saņem vēstules un apmeklē skolas balles. Pēdējais gan viņai vairāk tāds
pienākums, bet tāpat sanāk gan citus pavērot, gan pašai padejot, gan arī izbaudīt
godu būt tai meitenei, kuras dēļ sācies balles kautiņš. Bet nav laika tikai ballēm,
Billei arī jāstrādā- tipogrāfijā, pie grāmatām. Un jāuzraksta kāds dzejolis. - Vizmas
Belševicas (1931-2005) "Billes skaistā jaunība" ir romānu triloģijas "Bille" trešā
daļa -- uz grāmats pēdējā vāka. . - Grāmata iznākusi 1999. gadā apgādā "Jumava"
un 2004. gadā apgādā "Atēna". . - Triloģija "Bille" iekļauta Latvijas Kultūras kanonā
un LTV radījuma "Lielā lasīšana" veidotajā latviešu iemīļotāko grāmatu sarakstā,
tulkota zviedru un krievu valodā.
3. daļa. Billes skaistā jaunība.
ISBN 9789934121654.

821.174-1

Deigelis, Dainis. Dievs beidz : dzeja / Dainis Deigelis ; redaktore Inga Gaile ;
māksliniece Elizabete Punka. - Rīga : Valters Dakša, 2018. - 55 lpp. : il.
ISBN 9789934874321.
Latviešu dzeja.

821.174-1

Freimanis, Mārtiņš, 1977-2011. Zālīte truša dvēselei / Mārtiņš Freimanis ;
ilustrācijas: Nikolajs Sičevs ; dizains: Pēteris Sičevs ; vāka foto: Karlīna Vītoliņa. Papildināts pārizdevums. - [Rīga] : MicRec, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija.
, ©2018. - 127 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Grāmata pirmoreiz tika izdota 2004.
gadā, laikā, kad Mārtiņš apņēmības un dzīves spara pilns kala jaunus plānus
turpmākai dzīvei. Kurš gan tagad spēs pateikt, ko Freimis tolaik domāja. Patiesībā
tā vien šķiet, ka pārāk daudz ar domām par rītdienu neaizrāvās - dzīvoja šeit un
tagad, un nemitīgi radīja, radīja un dalījās ar radīto. Krājumā ir viņa agrīnie dzejoļi,
viņa domas un emocijas. Jaunais izdevums papildināts ar nozīmīgāko dziesmu
dzeju, un pievienoti arī daži agrāk rakstīti darbi.
ISBN 9789934873430.
Latviešu dzeja.

821.174-3

Mikele, Aija. Zelta būrītis : [detektīvromāns] / Aija Mikele ; Arņa Kilbloka vāka
dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 238, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

- Kur paliek tas, kurš kādreiz bijis ieslodzīts zelta būrītī? Tiek izmests laukā? Tiek
ieslodzīts citur? Veiksmīgais uzņēmējs Georgijs Sudžava jeb, kā viņu dēvē draugi
un tuvinieki, Goša tiek atrasts savā mājā noslepkavots. Uzsākot izmeklēšanu,
Maksis Mežals drīz vien secina: viss nav tik vienkārši, kā izskatās. Visiem aizdomās
turamajiem ir neapgāžams alibi, bet Gošas šķirtā sieva Dorote, kurai būtu
vislielākā motivācija atriebties, ir pazudusi. Kur meklēt Doroti? Kurš nogalinājis
Gošas kādreizējo biznesa partneri Antonu? Arī policijas priekšnieks Deģis un
pilsētas mērs Kozlovs sēž kā uz pulvermucas – kādreizējā draudzība ar Gošu
šodien var sagādāt lielas nepatikšanas. - "Otrs romāns sērijā par izmeklētāju
Maksi Mežalu"
ISBN 9789934077319.
Detektīvromāni, latviešu.
821.174-3

Račko, Karīna. Samaitātā / Karīna Račko ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ;
redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 366, [1] lpp. ; 21 cm. - Rainers Millers ir viens no
spožākajiem Latvijas teātra jaunajiem talantiem. Dēvēts par spēka un ekstāzes
aktieri, vīrietis ieguvis atpazīstamību sabiedrībā ne tikai ar līdzšinējo skatuves
pieredzi, bet arī skandalozo slavu. Jaudīgs motocikls, tetovējumi, nebeidzama
bohēma un sievietes – Rainera dzīve ir brīvība vispārākajā pakāpē. Rīgas elitārākā
džentlmeņu kluba pole dance zvaigzne Adriāna Jansone dejas virpulī uz bāra letes
ir ikviena vīrieša sapnis – plastiska, jutekliska, ugunīga –, taču, starmešu gaismām
apdziestot, pārvēršas aukstasinīgā aprēķinātājā. Dzīvnieciskajā līmenī viņi
pievelkas nekavējoties, iekāre ieplūst dzīslās kā narkotika, ar prātu
neizskaidrojama un ar gribasspēku neapturama. Ir tikai viena problēma – Adriāna
ir Rainera tēva mīļākā, iemesls vecāku laulības sabrukumam un mātes depresijai.
Nīstama sieviete, kurai viņš dzelžaini apņēmies atriebties... Vērpjoties grēcīgu
kaislību, tumšu intrigu un aizliegtu attiecību pavedieniem, rodas jautājums – kurš
izrādīsies izcilāks aktieris dzīves un jūtu spēlēs?.
ISBN 9789934079610.
Latviešu romāni. Erotiskā proza, latviešu.

821.174-1

Račs, Guntars. Reiz Ziemassvētkos... : [dzejoļi un dziesmas] / Guntars Račs ;
mākslinieciskais noformējums: Guntars Ošenieks ; vāka foto: Lilia Alvarado. - Rīga
: MicRec, 2018 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 72 lpp. - "Šis ir mans veltījums
brīnumiem, kurus savā dzīvē jau esmu piedzīvojis, un brīnumiem, kurus joprojām
nepārstāju gaidīt. Guntars Račs.''. - Dzejnieks un mūziķis Guntars Račs vienā
grāmatā apkopojis daudzu gadu laikā rakstītos, kā arī jaunus, īpaši šim izdevumam
radītus Ziemassvētku dzejolīšus, un pievienojis arī daudzu populāru Ziemassvētku
dziesmu vārdus. . - Ziemassvētku dziesmas un instrumentālie pavadījumi pieejami
CD.
ISBN 9789934873409. . - ISBN 9789934873423.

821.174-3

Rukšāne, Guna. Vilinājums / Guna Rukšāne ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ;
Māras Rikmanes ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji,
2018. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2018. - 207, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. (Lata romāns ; 12/2018 (Nr. 234). - Pēc divām neveiksmīgām laulībām Astras dzīvē
ienāk jauna mīlestība – Jurģis. Bet arī šai savienībai nav lemts būt mierpilnai un
piepildītai. Jurģis grib asākas izjūtas, un tās viņš arī par dārgu cenu iegūst. Dzīves
vilinājumi abus uz kādu brīdi pašķir, bet saplēstais trauks vien abiem būs
jāsalīmē... Kolorītas un visiem atpazīstamas sadzīves un attiecību situācijas aizraus
lasītāju jau no pirmajām lappusēm un liks aizdomāties, vai visiem vilinājumiem
padoties. Guna Rukšāne: "Mani varoņi ir vienkārši cilvēki – inteliģentajai Astrai
piemīt latviešu sievietes stabilitāte, spēja krist un piecelties, piedot, kad šķiet –
tas nav iespējams. Savukārt Jurģis ir zemnieks ar vīrišķīgu šarmu, taču iekšēju
pretrunu plosīts".
ISBN 9789934155598.
Latviešu romāni.

821.174-3

Tuņķelis, Imants. Kad ūdens kāpj mutē : stāsts / Imants Tuņķelis ; Jāņa Kalniņa
ilustrācijas ; redaktore Dzidra Olengoviča ; Raivja Zemberga vāka dizains
(sadarbībā ar Jāni Kalniņu). - Aknīste : Celtnes apgāds ; Līgatne ; Rīga, 2018. - 179
lpp. ; 18 cm. - I. Tuņķeļa stāstā atainoti seni notikumi maza cilvēka dzīvē. Tas ir
Zigurda Bieziņa ēras pirmais posms. Stāstā dzīves īstenība tikai ir krustojusies ar šī
sacerējuma patiesību, taču nav ar to vienādojama. Precīzi rādīt toreizējo skolēnu
un pieaugušo reālo prototipu rīcību nav bijis autora nodoms, un stāsta
pabeigšanas laikā tas arī nav bijis vairs iespējams. Tāpēc personu iespējamā
līdzība ar kādreiz un pašlaik dzīvojošiem cilvēkiem ir galvenokārt
nejauša.
ISBN 9789934195419.
Stāsti, latviešu.

821.174-3

Zusta, Zane. Tarakāni manā galvā : stāsti par sievietēm / Zane Zusta, Diāna Zande
; ilustrāciju un vāka zīmējuma autore māksliniece Līva Ozola. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018]. - 221, [2] lpp. - Grāmata “Tarakāni manā galvā” izklaidējošos, viegli
lasāmos stāstiņos zīmē ainas no sieviešu – jaunu un vēl jaunāku, smuku un vēl
smukāku, tikumīgu un vēl tikumīgāku – ikdienas. Šīm sievietēm ir kas kopīgs: viņu
dzīvē valda tarakāni, pareizāk sakot, izdzīvošanas stratēģijas, kas, kādā krīzes brīdī
radušās, no tās izkļūt palīdzējušas, bet tad aizķērušās prātā uz palikšanu. Un, kad
tarakāniem dzīres, sievietēm ķibeles.
ISBN 9789934079542.

821.174-94

(Two) Sides : diaries of Latvian soldiers in WWII / edited by Vita Zelče and Uldis
Neiburgs ; manuscripts of the diaries were prepared for publication by Laura
Ardava-Āboliņa, Gita Siliņa and Didzis Bērziņš ; translated from Latvian by Kārlis
Streips ; English language editor Andrejs Plakans ; design by Māris Garjānis. Ikšķile : Zelta Grauds, 2018. , ©2018. - 367, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte,
portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 331.-[360.] lpp. . - Personu rādītājs: 361.[366.] lpp. - Oriģinālnosaukums: (Divas) puses. Latviešu kara stāsti.
ISBN 9789934878008.
Kara stāsti, latviešu. Otrais pasaules karš, 19391945. Karavīri.
Dienasgrāmatas. Atmiņas, latviešu.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Angl 821.111-3

Kristi, Agata. Erkila Puaro Ziemassvētki / Agata Kristi ; no angļu valodas tulkojusi
Ilze Lāce ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. , ©2018. - Rīga :
Poligrāfists. - 269, [3] lpp. ; 23 cm. - Ziemassvētku vakars. Lī kuplā ģimene pēc
ilgāka laika ir sapulcējusies Gorstonholā, bet svētku noskaņu negaidīti iztraucē
spalgi griezīgs troksnis. Augšstāvā, guļot asins lāmā, tiek miris atrasts ģimenes
patriarhs, tirāniskais Simeons Lī. Erkils Puaro, kurš viesojas pie drauga netālajā
ciematā, laipni piedāvā savu palīdzību nozieguma izmeklēšanā. Atklājas, ka
ģimenē valda nevis sēras, bet drīzāk savstarpēja neuzticēšanās citam pret citu, un
šķiet, gandrīz vai katram ģimenes loceklim ir bijis kāds iemesls ienīst Simeonu Lī.
- Oriģinālnosaukums: Hercule Poirot's Christmas.
ISBN 9789934075759.
Detektīvromāni, angļu.

Amer
821.111(73)

Miranda, Megana. Perfektā svešiniece : romāns / Megana Miranda ; no angļu
valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene
Akmens. - Rīga : Kontinents, 2018. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. ,
©2018. - 412 lpp. ; 21 cm. - Talantīgā žurnāliste Lija Stīvensa sava skandalozā
raksta dēļ zaudē darbu un vēlas atstāt Bostonu, lai sāktu visu no nulles. Nejauši
sastaptā draudzene Emija, kura tikko piedzīvojusi sāpīgu šķiršanos, piedāvā abām
kopā pārcelties uz kādu provinces pilsētu. Lija varētu pasniegt literatūru vietējā
skolā, un Emija varētu aizmirst bijušo. Tas būtu labākas dzīves sākums viņām
abām... - Oriģinālnosaukums: The Perfect Stranger.
ISBN 9789984359274.

Angl 821.111-3

Montefjore, Santa. Greisijas kārdinājums : romāns / Santa Montefjore ; no angļu
valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita
Velde. - Rīga : Kontinents, 2019. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 442 lpp. ; 21
cm. - (Pasaules bestsellers). - Greisijas Bērtonas dzīve mainījās brīdī, kad viņas
turīgais tēvocis atklāja meitenes gleznotājas talantu. Viņš paņēma Greisiju sev
līdzi uz Itāliju un noslīpēja viņas prasmes līdz pilnībai... Lai viņa perfekti viltotu
pasaulslavenas gleznas... - Oriģinālnosaukums: The Temptation of Gracie.
ISBN 9789984359281.
Angļu romāni

Jap 821.521-3

Murakami, Haruki. Vīrieši bez sievietēm : stāsti / Haruki Murakami; no japāņu
valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Ilona
Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 239, [1] lpp.
; 21 cm. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka. . - Latinizēti stāstu nosaukumi: Doraibu mai
kā ; Iesutadei ; Dokuritsu kikan ; Shērazādo ; Kino ; Koi suru Zamuza ; Onna no inai
otokotachi.
ISBN 9789934078170.
Stāsti, japāņu.

K 821.161.1-3

Nabokovs, Vladimirs. Camera obscura / Vladimirs Nabokovs ; no krievu valodas
tulkojis Jānis Hvoinskis ; redaktore Ingmāra Balode ; vāka dizains: Jānis Esītis. Rīga : Dienas Grāmata, 2018. , ©2018. - 198, [1] lpp. ; 22 cm. - Vladimira Nabokova
romāns "Camera obscura" pirmizdevumu krievu valodā piedzīvoja 1933. gadā.
Savukārt 1936. gadā nāca klajā tā tulkojums angļu valodā ar oriģināla nosaukumu
un saturu, bet 1938. gadā — jau ar nosaukumu "Laughter in the Dark" autora
izstrādātā jaunā, mīkstinātā redakcijā. Oriģinālā romāna "Camera obscura"
varonis Bruno Krečmars izlemj ļauties banālam sakaram ar sešpadsmitgadīgo
Magdu. Gauži nolietotais izteiciens par mīlestības aklumu Nabokova romānā,
liekot lietā šo metaforu visplašākā tās spektrā, savērpjas īsteni kriminālā sižetā
par kaislību, nodevību, greizsirdību un atriebību. Obskūra kamera ir tumšā telpa,
kas atrodas katrā no mums, un katram pašam ir dota iespēja izvēlēties būt tajā vai
ārpus tās. Romāna varonis liktenīgu sakritību un mīlestības apmātības dēļ nespēj
sevi pārvarēt un likteņa ironijas pēc nokļūst patiesā tumšajā kamerā. Oriģinālnosaukums: Камера обскура.
ISBN 9789934546679.

Īr 821.152.1-3

Railija, Lūsinda. Itāļu meitene : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas
tulkojusi Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 461, [2] lpp. - Rozanna
Meniči ir vēl maza meitene, kad viņa pirmo reizi sastop Roberto Rosini, vīrieti,
kurš izmainīs visu viņas dzīvi. Dzīves ceļš, aizsācies Neapoles nomales mazajās
ieliņās, aizved Rozannu līdz pasaules slavenāko opernamu mirdzošajām
skatuvēm. Turpmākajos gados Rozannas un Roberto likteņus kopā savij viņu
operdziedātāju talants un nezūdošā mīlestība, kā arī nepārvaramā kaisle vienam
pret otru, kas galu galā ietekmēs arī viņu tuvinieku dzīves. Jo, kā pamazām
Rozanna atklāj, viņu savienību apdraud seni pagātnes notikumi... Oriģinālnosaukums: The Italian Girl.
ISBN 9789934078477.
Īru romāni.

Zv 821.113.6-3

Restlunda, Brita. Monmartras šarms : romāns / Brita Restlunda ; no zviedru
valodas tulkojusi Rute Lediņa ; Natālija Kugajevskas vāka dizains ; redaktore
Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 334, [1]
lpp. ; 23 cm. - Mansibū, neliela veikala īpašnieka, dzīve rit klusi un nesteidzīgi, līdz
kādu dienu viņu uzrunā nepazīstama sieviete, lūdzot novērot viņas draugu, kurš
dzīvo ielas pretējā pusē. Pārsteigdams pats sevi, Mansibū piekrīt, un pēc šīs dienas
nekas vairs nav tā kā agrāk. Tajā pašā laikā tuvējā kafejnīcā sēž Helēna. Pie viņas
pienāk kāds vīrietis un pajautā, vai viņa gaidot Belivjē kungu. Tā kā dzīve šobrīd ir
tik sasodīti garlaicīga, Helēna samelo un atbild: "Jā". Kad Helēnas un Mansibū ceļi
krustojas, atklājas, ka skaistā pilsēta savās kafejnīcās un iekšpagalmos glabā vairāk

noslēpumu, nekā tās iedzīvotāji vai viesi vispār spēj iedomāties... Oriģinālnosaukums:
Vid
foten
av
Montmartre.
ISBN
9789934074622.
Zviedru romāni.
SKAŅU IERAKSTI
785.16

Ziemassvētku dziesmas un instrumentālie pavadījumi [skaņu ieraksts] / mūzikas
autori: Ainars Virga, Zigfrīds Muktupāvels, Tomass Kleins ... [u.c.] ; vārdu autors
Guntars Račs ; izpilda: Līvi, bet bet, Cacao ... [u.c.]. - Rīga : Mikrofona ieraksti,
2018. - 1 kompaktdisks. - Visu dziesmu vārdi atrodami grāmatā: Guntars Račs. Reiz
Ziemassvētkos...

Aicinām iepazīties ar plašu e-grāmatu kolekciju angļu valodā!
Skatīt šeit: http://ej.uz/egramatas_anglu

