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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS
Okita, Alex. Learning C# programming with Unity 3D / Alex Okita. 004
Boca Raton : CRC Press, 2015. - xix, 670 pages : illustrations ; 26
cm. - Includes bibliographical references and index. - "Ideal for game
programmers with no prior experience with programming languages,
this book covers the basics of programming and explains how C# is
used to make a game in Unity3D. Interactive examples give C# code
meaning. As more complex aspects of C# are explained the
interactivity of example games gains depth. Common programming
tasks are taught by way of making a game. The final result is a
reader who is capable of understanding how to read and apply C# in
Unity3D and apply that knowledge to other development
environments that use C#"--.
Contents: Introduction: What this book is about. Before you
begin. First steps. Basics: the building blocks of code. Fundamentals.
Intermediate. Advanced. Extended. Stuff we couldn't cover.
ISBN 9781466586529 (paperback).
Datorspēles - Programmēšana. Programmēšanas valodas - C#.
C# (programmēšanas valoda). Trīsdimensiju displeja sistēmas.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
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Kukaine, Jana, 1983-. Daiļās mātes : sieviete, ķermenis,
subjektivitāte / Jana Kukaine ; zinātniskā redaktore Sandra Meškova
; literārais redaktors Arturs Hansons ; dizains: Ingrīda Pičukāne ;
fotoattēli: Normunds Brasliņš, Jānis Buls, Hal Cohen, Henriks
Dunkers, Krista Dzudzilo, Mareks Gaidamovičs, Didzis Grodzs, Rasa
Jansone, Valdis Jansons, Epp Kubu, Kristīne Kursiša, Maija Kurševa,
Alvis Misjuns, Daniel Quat, Andrejs Strokins. - Rīga : Neputns,
©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 238 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22
cm. - Bibliogrāfija: 219.-228. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . Personvārdu rādītājs: 229.-238. lpp. - Mākslas kritiķes J. Kukaines
grāmatā krustojas vairākas nozares - filozofija, feminisma teorija,
mākslas kritika, socioloģija, reliģija un sievietes studijas. Grāmata ir
vēstījums par to, kā mūsdienu sabiedrībā tiek konstruēts mātišķības
un sievietes jēdziens. Autore mātišķību skata ne tikai kā garīgu, bet
arī ķermenisku praksi. Grāmatas tapšanā nozīmīga ir J. Kukaines
personīgā pieredze un Latvijas sabiedrības vērojumi.

ISBN 9789934512971.
Mātes. Mātes stāvoklis. Ķermenis, cilvēka. Sievietes Fizioloģija. Sievietes - Filozofija. Sievišķība (filozofija). Feministiskā
teorija. Subjektivitāte. Mātes mākslā.
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Brauna, Brenē. Nepilnības dāvanas : kā pārstāt izpatikt citiem un
būt tam, kas esi / Brenē Brauna ; no angļu valodas tulkojusi Andžela
Šuvajeva ; redaktore Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015
(Poligrāfists). - 158, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 152.-157.
lpp. - Oriģ. nos.: The gifts of imperfection. - "Dzīvo no visas sirds!"-Uz vāka.
ISBN 9789934049781.
Sevis pieņemšana. Sevis pieņemšana, sievietes. Pašcieņa.
Pašuztvere. Pašpalīdzības metodes.
Čepmens, Gerijs. 5 mīlestības valodas Bērniem / Gerijs Čepmens
un Ross Kempbels ; no angļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa ;
redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (A/S
"Poligrāfists"). - 234 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [229.]234. lpp. - Šajā grāmatā: gūsiet priekšstatu par visām piecām
mīlestības valodām; identificēsiet sava bērna mīlestības valodu;
varēsiet palīdzēt bērnam veiksmīgāk mācīties; iemācīsieties izmantot
mīlestības valodas, lai pozitīvi mainītu bērna uzvedību; radīsiet
pamatu beznosacījuma mīlestībai pret savu bērnu. Oriģinālnosaukums: The 5 love languages of children.
ISBN 9789934064296.
Bērnu psiholoģija. Bērna audzināšana. Vecāki un bērns. Vecāku
funkcijas veikšana - Psiholoģiskie aspekti. Mīlestība - Psiholoģiskie
aspekti.
Čepmens, Gerijs. 5 mīlestības valodas. Grāmata vīriešiem / Gerijs
Čepmens un Rendijs Saterns ; no angļu valodas tulkojusi Antra
Lezdiņa ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (A/S
"Poligrāfists"). - 185, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Šajā grāmatā:
noskaidrosiet, kādas ir mīlestības valodas; uzzināsiet, kura ir jūsu
mīlestības valoda; identificēsiet, kura ir Viņas mīlestības valoda;
iemācīsieties skaidri un saprotami izteikties Viņas mīlestības valodā. Oriģinālnosaukums: The 5 love languages for men. - "Pārvērt labas
attiecības par lieliskām!" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934064289.
Vīrieši - Psiholoģija. Vīrieša un sievietes attiecības. Vīrieši Attiecības ģimenē. Komunikācija laulībā. Mīlestība - Psiholoģiskie
aspekti.
Palmere, Helēna. Eneagramma mīlestībā un darbā : kā izprast
savas personiskās un lietišķās attiecības / Helēna Palmere ; no angļu
valodas tulkojis Kārlis Žols ; redaktore Zane Seņkova ; priekšvārdu
sarakstīja Deivids N. Denjelss ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017 (A/s "Poligrāfists"). - 446, [1] lpp. : ilustrācijas ;
23 cm. - Bibliogrāfija: 442.-[447.] lpp. - Šajā grāmatā autore caur
eneagrammas prizmu aplūko vissvarīgāko ikviena cilvēka dzīvē –
attiecības ar mīļoto cilvēku un draugiem, darbabiedriem,
priekšniekiem un klientiem. Mīlestība un darbs ir dzīves stūrakmeņi.
Tie ir baudas un satraukuma, vilšanās un pacilātības avots. Oriģinālnosaukums: The enneagram in love and work.
Saturā: Personības tipi mīlestībā un darbā. Attiecību pārskats.
ISBN 9789934062506.
Eneagramma. Tipoloģija (psiholoģija). Starppersonu attiecības.
Totēms un tabu: toreiz un tagad : kolektīvā monogrāfija / sastādītāja
Ieva Stūre-Stūriņa ; zinātniskais redaktors Igors Šuvajevs ;
zinātniskie recenzenti: Māra Kiope, Andris Rubenis ; literārā
redaktore Arta Jāne ; tulkotāji: Igors Šuvajevs, Anne Sauka ;
Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : LU
Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016 (Mārupe : Drukātava). - xiii,
273 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Kolektīvā
monogrāfija ietver ārzemju un Latvijas autoru rakstus. Tajā ietverti
raksti par "Totēma un tabu" recepciju un ekstrapolāciju,
problemātikas attiecībām ar tādām zinātņu jomām kā etnoloģija,
filosofija, antropoloģija un literatūrzinātne. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā, ziņojumi tulkoti no angļu un vācu
valodas.
Saturā: I NO PSIHOANALĪZES UZ ETNOPSIHOANALĪZI:
Bezapziņas universalitāte, psihoanalīzes internacionalitāte un
transkulturalitāte / Johanness Reihmairs. Revolūcija, totēms un tabu
/ Mario Erdheims. Tabu un totēma etnopsihoanalīze. Mani pētījumi
Āfrikā pēc Freida / Gerhards Kubiks. Pārdomas par psihoanalīzi un
itāļu etnoloģiju. Freids un de Martino / Džulio Lo Bello. II
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PSIHOANALĪZE UN KULTŪRA: Dvēseles kultūrvēsturiskie slāņi / Igors
Šuvajevs. Kādas "kritiskās teorijas" restitūcija / Helmuts Dāmers.
(Pār)baudīt ķermeni: kustību māksla starp brīvo un refleksīvo deju /
Nadežda Pazuhina. "Universs gaida fonā" / Kristīne Korišeka. Totēms
un tabu Jozefa Vinklera agrīno romānu pasaulē / Manfreds Millers. III
PSIHOANALĪZE UN FILOSOFIJA: Jūtu izpausmju ambivalence un
nāves dziņa / Ieva Stūre-Stūriņa. Kauna ģenealoģija / Anne Sauka.
Oidipālās identifikācijas dekonstrukcija Džūditas Batleres dzimtes
teorijā / Igors Gubenko. Progress uz labāko jeb Kādas ilūzijas
nākotne? / Margita Rufinga. Kategoriskā imperatīva "tumšā izcelsme"
Freida psihoanalīzē / Alise Buligina. Dēmoni un ritmi sabiedrībā bez
pasaules. Ludvigs Klāgess starp Freidu un Heidegeru / Raivis
Bičevskis. PIELIKUMS: Manifests. Par mūsdienu situāciju
psihoanalīzē. Noslēgums. Freida domas daudzpunktes dažādos
lasījumos.
ISBN 9789934506444.
Psihoanalīze - Kongresi, konferences utt. Etnofilozofija Kongresi, konferences utt. Tabu - Kongresi, konferences utt.
Totēmisms - Kongresi, konferences utt. Psihoanalīze un kultūra Kongresi, konferences utt. Psihoanalīze un filozofija - Kongresi,
konferences utt.
Столяренко, Л.Д. Детская психодиагностика и профориентация
: учебное пособие / Людмила Дмитриевна Столяренко. - Москва :
Оригинал-макет, 2017. - 336 с. - Книга представляет собой
сборник популярных тестов, предназначенных для
профессиональной психодиагностики и профориентации детей.
Тесты, включенные в сборник, предназначены для диагностики
умственного развития детей, их личностного развития и
мотивационной сферы, готовности к школе, одаренности,
межличностных отношений и профессиональных склонностей, а
также для диагностики нарушений в развитии ребенка, причин
школьной дезадаптации и поведения с отклонениями. Рекомендуется в качестве учебного пособия для студентов,
преподавателей вузов, школьных психологов и учителей. . "Психодиагностика раннего детства, диагностика готовности
ребенка к школе, психокоррекция и др." -- на передней обложке.
Содержание: Психодиагностика детей. Профессиональная
психодиагностика.
ISBN 9785990869257.
Bērnu psiholoģija. Psiholoģiskie testi bērniem.
Fenomenoloģija mūsdienu pasaulē = Phenomenology worldwide :
kolektīva monogrāfija / sastādītāja un zinātniskā redaktore Maija
Kūle ; zinātniskās recenzentes: Zaiga Ikere, Māra Rubene ; literārā
redaktore Arta Jāne ; literārais redaktors angļu valodā Jānis Vējš ;
tulkotāji: Katrīna Smoļska, Sheila Beatty ; Latvijas Universitātes
Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : LU Filozofijas un
socioloģijas institūts, 2016 (Mārupe : Drukātava). - 321 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras
piezīmēs. - Kolektīvā monogrāfija aplūko aktualitātes, kas
fenomenoloģijas virzienā iznāk priekšplānā 21. gadsimtā dažādās
vietās un laikos, tai skaitā Latvijā. Fenomenoloģija pamazām kļūst
par plaši sazarotu virzienu, kurā priekšplānā iznāk ķermenis,
komunikācija, valoda, zīmes un simboli, sociālā realitāte, estētiskais
pārdzīvojums. - Teksts latviešu un angļu valodā, daži raksti tulkoti no
krievu un angļu valodas.
Saturā: Fenomenoloģijas nozīme mūsdienu filosofiskās domas
attīstībā / Maija Kūle. I HUSERLA FENOMENOLOĢIJAS STUDIJAS:
Hilētiskās dotības iespējamība Huserla fenomenoloģijā / Uldis
Vēgners. Huserla "Loģiskie pētījumi" un mūsdienīgums / Nellija
Motrošilova. Jēgas krīze: laikmeta diagnostika Edmunda Huserla
skatījumā / Rinalds Zembahs. II FENOMENOLOĢISKĀS TRADĪCIJAS
IZVĒRSUMI: Ķermenis, laiks un atmiņa. Bergsona filozofijas kritika
franču fenomenoloģijā / Andrejs Balodis. Pārsniedzot klasiskās
fenomenoloģijas ietvarus: dzīves fenomenoloģijas projekts / Maija
Kūle. Auditory phenomena and human life: phenomenological
experience / Ineta Kivle. The consciousness of being alive. A
forgotten transcendental condition of community and togetherness /
Daniela Verducci. Ontology of art: mimesis and play / Ineta Kivle.
Mākslas darba eksistenciālā un afektīvā pieredze: Sartrs un Anrī /
Elga Freiberga. Viljams Džeimss: reliģiskās pieredzes
fenomenoloģiskā deskripcija / Velga Vēvere. Rūpes turēšana. Patočka
un Fuko / Igors Šuvajevs. III FENOMENOLOĢIJA LATVIJĀ UN
LIETUVĀ: Fenomenoloģijas recepcija Latvijas akadēmiskajā vidē 20.
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gadsimta pirmajā pusē / Uldis Vēgners. Teodors Celms un Staņislavs
Ladusāns SJ - salīdzinošais skatījums / Maija Kūle. Fenomenoloģija
Lietuvā / Toms Kačerausks. Velgas Vēveres intervija ar Maiju Kūli par
fenomenoloģiju pasaulē un Latvijā. IV LATVIJAS FILOSOFU
PUBLIKĀCIJAS: Latvijas filosofu publikācijas par fenomenoloģijas
tematiku ārzemju izdevumos (kopš 1989. gada).
ISBN 9789934506406.
Fenomenoloģija. Fenomenoloģija - Eiropa - Vēsture.
Fenomenoloģija - Latvija - Vēsture.
Grīnfelde, Māra, 1983-. Neredzamā pieredze : Žana Lika Mariona
dotības fenomenoloģija : monogrāfija / autore, literārā redaktore:
Māra Grīnfelde ; zinātniskie recenzenti: Ineta Kivle, Anita Stašulāne ;
vāka dizains: Māris Kūlis ; Latvijas Universitātes Filozofijas un
socioloģijas institūts. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts,
2016 (Rēzekne : Latgales druka). - vi, 329 lpp. ; 22 cm. (Filosofiskā bibliotēka. Pētījumi). - Bibliogrāfija: 300.-315. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. . - Personvārdu rādītājs: 316.-318. lpp. - M.
Grīnfeldes monogrāfijas centrālais jautājums - absolūta fenomena
iespējamība Žana Lika Mariona fenomenoloģijā - iekļaujas mūsdienu
fenomenoloģijā aktuālo jautājumu lokā par subjekta aktivitātes
nenosacītas pieredzes iespējamību. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā.
Saturā: Žans Liks Marions un neredzamā pieredze. Jaunās
fenomenoloģijas iespējas un robežas. Vai fenomenoloģija? Pētījuma
problēma un struktūra. Problēmas aktualitāte. Korpuss. 1.daļa.
Piesātinātais fenomens. 2.daļa. Piesātinātais fenomens: intuīcija un
nozīme. 3.daļa. Absolūtā fenomena iespējamība.
ISBN 9789934506420.
Fenomenoloģija.
Vēgners, Uldis, 1982-. Tagad. Laika pieredzes filosofija :
monogrāfija / autors, literārais redaktors Uldis Vēgners ; zinātniskie
recenzenti: Žanete Narkēviča, Jānis Taurens ; vāka dizains: Māris
Kūlis ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016 (Rēzekne :
Latgales druka). - vii, 238 lpp. ; 22 cm. - (Filosofiskā bibliotēka.
Pētījumi). - Bibliogrāfija: 211.-223. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . Personvārdu rādītājs: 225.-226. lpp. - Pagājušais ir tas, kā vairs nav,
bet nākošais - tas, kā vēl nav. Bet, ja to abu nav, vai tas nozīmē, ka
ir tikai "tagad" un pagājušais un nākošais ir tikai par tik, cik tie ir
apzināti tajā? Bet kā ir ar pašu "tagad"? Vilšanās, ko pavada centieni
notvert un identificēt "tagad", var vedināt uz pārdomām, vai "tagad",
kurā apzināmies pagājušo un nākošo, pats pastāv?. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā.
Saturā: Laika pieredze kā fenomenoloģiska problēma. Huserla
laikapziņas pētījumi un "tagad". "Tagad" kā kvalitatīva pieredzes
vienība. Alternatīvā koncepcija fenomenoloģijas kontekstā.
Metodoloģiskas un tekstuālas piezīmes. I. Laika pieredze kā problēma
Huserla fenomenoloģijā. II. Laika pieredze un "tagad" kā kvalitatīva
pieredzes vienība.
ISBN 9789934506437.
Fenomenoloģija. Laiks - Filozofija.
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Grigors, Narekas. Žēlabu grāmata : izlase / Narekas Grigors ; no
senarmēņu valodas tulkojusi un priekšvārdu sarakstījusi Valda
Salmiņa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskais redaktors
Dainis Zeps ; priekšvārda autori: Andris Priede, Elizabete Taivāne,
Hračja Tamrazjans. - Rīga : Jumava, 2017. - 223, [1] lpp., [4] lp.
ielīmes : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. Armēņu kultūras augstos ētiskos un estētiskos ideālus jau tālā
senatnē ir veidojuši tādi garīgie līderi kā alfabēta izgudrotājs
valdnieks Mesrops Maštocs un priesteris Narekas Grigors, kuru par
Svēto ir darījusi cilvēcības un Visuma saskaņas likumu atminēšanas
spēja. Ja “Jeremijas raudu dziesma" Vecajā Derībā pauž sāpes un
izmisumu par ciešanu pilno cilvēka likteni, tad Narekas Grigora
“Žēlabu grāmata” himniski apliecinošā formā cildina dzīvi un ikvienā
tās acumirklī ļauj saskatīt Dieva universālo pilnību.
ISBN 9789934200144.
Kristīgā dzeja, armēņu. Meditācijas. Garīgā dziedināšana Kristietība.
Rozentāls, Linards, 1971-. Izdzīvošana : sinodālais pārvaldes
princips Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā 1948.-1984. gadā /

Linards Rozentāls ; recenzenti: Jouko Talonens, Dace Balode, Valters
Ščerbinskis ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; vācu teksta literārā
redaktore Maija Levāne ; vāka dizainere Ieva Tiltiņa. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2017. - 347 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 24 cm.
- (Opera Theologica Universitatis Latviensis ; Tomus 3). Bibliogrāfija: 271.-278. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Mācītāja L.
Rozentāla grāmatā rūpīgi un lietišķi aprakstīti pagājušā gadsimta
notikumi, kuros esam pieredzējuši tik daudz emociju un drāmu.
Autors izmantojis daudzus avotus, plaši raksturojis vēsturisko fonu,
arī sinodālās pārvaldes principu ģenēzi, vairākus Latvijas Evaņģēliski
luteriskās baznīcas (LELB) Satversmes reformu projektus. - Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums vācu valodā.
Saturā: Avotu un literatūras apskats. I. Sinodes kā baznīcas
pārvaldes elementa izcelsme un nozīme. II. Sinodālā pārvaldes
principa ieviešana LELB līdz 1928. gadam, tā kritika un ierobežošana
līdz 1940. gadam. III. LELB vadības un pārvaldes struktūras
sovjetizācijas konteksts un norise. IV. Sovjetizētās baznīcas vadības
un pārvaldes struktūru legalizācija. V. Satversmes reformas
mēģinājums 1951. gadā. VI. Satversmes labojumi 1968. gadā - to
konteksts, tendences un mērķi. VII. Mācītāju opozīcijas kustība 1982.
- 1984. gadā un tās izstrādātais Satversmes projekts.
ISBN 9789934182006.
Koncili un sinodes - Latvija - Vēsture - 20 gs. Luterāņu baznīca
- Latvija - Pārvalde - 20 gs - Vēsture. Baznīcas pārvalde - Latvija Vēsture - 20 gs. Baznīca un valsts - Latvija - Vēsture - 20 gs.
Latvija - Baznīcas vēsture - 20 gs.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SABIEDRISKO ZINĀTŅU TEORIJA UN METODES
Pētniecība: teorija un prakse / Kritīnes Mārtinsones, Anitas Piperes,
303

Daigas Kamerādes zinātniskajā redakcijā ; [recenzenti: Juris G.
Draguns, Ģirts Dimdiņš ; redaktore Gunta Tramdaka ; dizains: Baiba
Lazdiņa]. - Rīga : RaKa, 2016. - 546 lpp. : portreti, shēmas, tabulas
; 23 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
Saturā: Zinātne un pētniecība: jautājumi ievirzei / Kristīne
Mārtinsone. Zinātne, pētniecība , inovācija. Zinātniskā un
nezinātniskā izziņa / Kristīne Mārtinsone. Uz pierādījumiem balstīta
prakse un alternatīvās pieejas / Kristīne Mārtinsone. 21.gadsimta
zinātnes globālās tendences: īss ieskats / Anita Pipere. Tiesiskie un
ētiskie aspekti pētījumā / Ivans Jānis Mihailovs, Vija Sīle, Vents Sīlis.
Pētījuma pamatstratēģijas un dizaini. Kvantitatīvās, kvalitatīvās un
jaukto metožu pētījuma stratēģiju salīdzinājums / Anita Pipere.
Kvantitatīvs pētījums / Daiga Kamerāde. Kvalitatīvs pētījums / Anita
Pipere. Jauktie pētījuma dizaini / Anita Pipere. Datu ieguves metodes
pētījumā. Primārie, sekundārie un terciārie dati / Daiga Kamerāde.
Primāro datu ieguves metodes / Anita Pipere. Sekundāro un lielo
datu izmantošana kvantitatīvā pētījumā / Daiga Kamerāde. Datu
ieguves avoti pētījumā. Izlases veidošana kvantitatīvā pētījumā /
Daiga Kamerāde, Silvija Kristapsone, Viktorija Perepjolkina.
Dalībnieku atlase kvalitatīvā pētījumā / Anita Pipere. Datu analīzes
metodes. Datu analīzes metodes kvantitatīvā pētījumā / Daiga
Kamerāde, Silvija Kristapsone. Datu analīzes metodes kvalitatīvā
pētījumā / Anita Pipere. Pētījuma process un pētījuma rezultātu
izplatīšana. Pētījuma process / Daiga Kamerāde, Kristīne Mārtinsone.
Pētījuma rezultātu izplatīšanas veidi / Daiga Kamerāde. Kvantitatīva
pētījuma pārskata sagatavošana un rezultātu izplatīšana / Daiga
Kamerāde. Kvalitatīva pētījuma pārskata sagatavošana un rezultātu
izplatīšana / Anita Pipere. Zinātniskās metodes pielietojuma īpašie
gadījumi. Gadījuma analīze / Anita Pipere. Kristīne Vende, Daiga
Kamerāde. Sistemātiskie pārskati / Sanita Silniece, Kristīne
Mārtinsone. Klīniskie pētījumi / Uldis Berķis.
ISBN 9789984463551.
Pētniecība. Pētniecība - Metodoloģija. Pētniecība - Datu
apstrāde.

SOCIOLOĢIJA
316.7

Mirzojevs, Nikolass. Kā raudzīties uz pasauli / Nikolass Mirzojevs ;
no angļu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; literārā redaktore
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Sandra Skuja ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, ©2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 286, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 281.-[287.] lpp. un rādītājs:
272.-[280.] lpp. - Oriģinālnosaukums: How to see the world.
ISBN 9789984236162.
Vizuālā komunikācija. Vizuālā izpratība. Vizuālā uztvere.
Fotogrāfija - Sociālie aspekti. Kultūra un globalizācija. Vizuālā
socioloģija.
StratCom Laughs : In search of an analytical framework / research
team: Žaneta Ozoliņa, Ivars Austers, Solvita Denisa-Liepniece, Jurģis
Šķilters, Sigita Struberga, Maksym Kyiak ; text editor Juris Benkis ;
project director Major Tomas Balkus. - Riga : NATO Strategic
Communications Centre of Excellence, [2017]. - 156 p. : ill, photos,
fig.
Contents: Introduction / Žaneta Ozoliņa. Humour as a
communication tool: designing framework for analysis / Ivars
Austers, Jurģis Šķilters, Žaneta Ozoliņa. Case study: late-night shows
on Perviy Kanal and discreditation of Western political leaders / Sigita
Struberga. Case study: KVN / Solvita Denisa-Liepniece. Case study:
Use of humour for solidarity, denigration and stress-relief in the
Ukrainian media during the Russian aggression in 2014-2016 /
Maksym Kyiak. Conclusions and recommendations / Ivars Austers,
Jurģis Šķilters, Žaneta Ozoliņa. Tool kit - humour as a tool for
strategic communication.
ISBN 9789934564123.
Komunikācija. Asprātība un humors. Televīzijas sarunu šovi.
Politiskā līderība.
Викинг, Майк. Hygge : секрет датского счастья / Майк Викинг ;
перевод с английского Виктории Степановой. - Москва : КоЛибри
; Азбука-Аттикус, 2017. - 287 с. - В Рейтинге стран мира по
уровню счастья ООН датчане регулярно занимают первое место.
Но как им удается радоваться жизни, когда за окном скверная
погода, день так короток, что его и не заметишь, а на работе
нескончаемый аврал? Для этого у датчан имеется собственная
жизненная философия, которая укладывается в несколько
немудреных правил, позволяющих создать атмосферу покоя,
тепла и дружелюбия, - хюгге...
ISBN 9785389117709.
Dzīves kvalitāte.
Dānija.

POLITIKA.POLITOLOĢIJA
32(075)

TIESĪBU ZINĀTNES
347.7

Ījabs, Ivars, 1972-. Politikas teorija: pirmie soļi / Ivars Ijabs ;
redaktore Renāte Kārkliņa ; Artura Gisinga dizains. - Rīga : SIA
Lasītava, 2017. - 278, [1] lpp. - (las.ām).
Saturs: I. politika. II. Vara un leģitimitāte. III. Politiskā
kopiena, nācija, kosmopolītisms. IV Valsts un suverenitāte. V.
Pilsonība VI. vienlīdzība. VII Tiesības. VIII Brīvība IX taisnīgums. X
Demokrātija un pārstāvniecība. XI Kopiena, kultūra, identitāte XII
Politika kā prakse.
ISBN 9789934866418.
Alfejeva, Jeļena, 1966-. Apdrošināšanas tiesības : monogrāfija /
Jeļena Alfejeva ; recenzenti: Osvalds Joksts, Viktoras Justickis. - Rīga
: Turība, 2017 (SIA "Drukātava"). - 173, [1] lpp. - (Tiesību zinātņu
bibliotēka ; 37). - References: 170.-173. lpp. - Grāmatas mērķis ir
atklāt apdrošināšanas būtību un visus tās civiltiesiskos institūtus
Latvijas tiesībās un novērtēt to kontekstā ar esošo ekonomisko
situāciju. Tajā ietverts vispusīgs pētījums par apdrošināšanas
attiecību īpašo lomu jebkuras valsts veiksmīgas sociālas,
ekonomiskas un tiesiskas sistēmas nodrošināšanai, kā arī analizēti
apdrošināšanas pakalpojuma kā specifiska komercdarbības veida
tiesiskie aspekti. Grāmata galvenokārt paredzēta kā mācību
palīglīdzeklis apdrošināšanas tiesību apguvei, bet būs noderīga arī
praksē apdrošināšanas attiecību dalībnieku tiesību un pienākumu, kā
arī tos regulējošo tiesību normu labākai izpratnei.
Saturā: Apdrošināšana un tās vēsture. Apdrošināšanas
līgumtiesības. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātā apdrošināšana. Apdrošināšanas ekonomiskā
būtība. Apdrošināšanas uzraudzība. Kopapdrošināšana un
pārapdrošināšana. Apdrošināšanas kompānijas. Apdrošināšanas
starpnieki.
ISBN 9789934543111.
Apdrošināšana. Apdrošināšanas tiesības.
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Civilprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2016. gada
31. decembrim : (ar norādēm par Saeimā izskatāmajos
likumprojektos paredzētajiem grozījumiem). - 20. izdevums. - Rīga :
Tiesu namu aģentūra, 2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 560
lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . - Pārejas
noteikumi: 484.-504. lpp. . - Informatīva atsauce uz Eiropas
Savienības direktīvām: 505.lpp. - Izdevumā publicēto normatīvo aktu
redakcijas sagatavotas ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2016.
gada 31.decembrim. Atsaucēs pie Civilprocesa likuma pantiem
norādīti arī šā izdevuma sagatavošanas laikā Saeimā 1.lasījumā
pieņemtajā likumprojektā Nr.628/Lp12 paredzētie grozījumi. - titlp.
otrā pusē. . - Civilprocesa likums (1998).
Saturā: CIVILPROCESA LIKUMS. A daļa. Vispārīgie noteikumi. B
daļa. Tiesvedība pirmās instances tiesā. C daļa. Tiesas spriedumu un
lēmumu pārsūdzēšana. D daļa. Šķīrējtiesa. E daļa. Tiesas spriedumu
izpilde. F. daļa. Starptautiskais civilprocess.
ISBN 9789934508431.
Civilprocess - Latvija - Avoti.
Krastiņš, Uldis, 1933-. Tieša nodoma tvērums krimināltiesībās :
Krimināllikuma 9. panta otrās daļas paplašināts komentārs ar
teorētiskām nostādnēm / Uldis Krastiņš ; grafiskais dizains: Santa
Tulpe. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017 (Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija). - 63 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 62.-63. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. - Ņemot vērā aktuālo korupcijas apkarošanas
jautājumu Latvijā, kā arī tā nozīmību starptautiskajos biznesa
darījumos, autors izvērstāk aplūkojis kukuļdošanas normatīvo
regulējumu valstī, īpaši pievēršoties kukuļdošanai ar starpnieku.
Grāmatas autors līdz ar ārvalstu krimināltiesību izpēti un labākās
pieredzes pārņemšanu piedāvā rūpīgi izvērtēt, kā attiecīgais ārvalstu
normatīvais regulējums un likumu piemērošanas prakse iekļaujas
Latvijas krimināltiesību sistēmā. Autora sniegtā nodoma kā personas
psihiskās darbības izpausmes analīze saistībā ar konkrētiem
noziedzīgiem nodarījumiem var noderēt gan krimināltiesību normu
piemērotājiem, gan teorētiķiem krimināltiesību jomā, kā arī jebkuram
ieinteresētam lasītājam.
Saturā: Noziedzīgs nodarījums un noziedzīga nodarījuma
sastāvs. Nodoms un tā veidi. Teorētiski praktisks apcerējums par
vainas formu kukuļdošanā ar starpnieku.
ISBN 9789934508455.
Noziedzīgs nodoms - Latvija. Noziedzīga darbība - Latvija.
Kukuļošana - Latvija. Vaina (tiesības) - Latvija.
Poļaks, Rihards, 1981-. Tiesības uz nāvi : eitanāzijas
krimināltiesiskie, medicīniskie un ētiskie aspekti / Rihards Poļaks ;
priekšvārdu sarakstīja: Valentija Liholaja, Andrejs Vilks, Vilnis Sosārs
; grafiskais dizains: Marina Selunska. - Rīga : Tiesu namu aģentūra,
2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 399 lpp. : diagrammas,
tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 331.-383. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. - R. Poļaka monogrāfijā ievērojama vieta atvēlēta
eitanāzijas un asistētās pašnāvības krimināltiesiskā regulējuma
ārvalstīs raksturojumam un salīdzinošai analīzei. R. Poļaka
monogrāfija var būt noderīga praktizējošiem un topošajiem juristiem,
veselības aprūpes speciālistiem, sociologiem un interesentiem. Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un vācu valodā.
Saturā: Eitanāzijas vēsture, jēdziena skaidrojums, formas un to
veidi. Medicīniski ētiskie eitanāzijas praktizēšanas apstākļi. Eitanāzija
cilvēktiesību skatījumā. Eitanāzijas un asistētās pašnāvības
krimināltiesiskais regulējums ārvalstīs un tā raksturojums. Eitanāzijas
formu un to veidu krimināltiesiskais regulējums Latvijā, to
kvalifikācija un priekšlikumi par grozījumiem Krimināllikumā.
ISBN 9789934508417.
Eitanāzija. Eitanāzija - Tiesības un likumdošana Krimināltiesību normas. Eitanāzija - Morālie un ētiskie aspekti.
Eitanāzija - Latvija - Tiesības un likumdošana.
Дуглас, Джон, 1945-. Психологический портрет убийцы.
Секретные методики ФБР / Джон Дуглас, Марк Олшейкер ;
перевод с английского. - Москва : Алгоритм, 2016. - 429, [2] с. (Человек преступный. Классика криминальной психологии). Один из авторов этой книги - Джон Дуглас - двадцать пять лет
был спецагентом ФБР в Соединенных Штатах Америки,
возглавлял до недавнего времени вспомогательный следственный
отдел в этом Бюро. На его счету свыше тысячи расследованных
дел, связанных с совершением тяжелейших преступлений, в том
числе зверских серийных убийств, убийств, связанных с
похищениями и сексуальной эксплуатацией детей в США. Джон

Дуглас рассказывает о работе своего отдела и, в частности, о
плодотворном поиске преступников на основании разработанного
ими метода - анализа профиля личности убийцы - по
фотографиям с места совершения преступления. Джон Дуглас и
его коллеги не только с точностью указывали на тип преступника,
но и описывали его поведение после совершения преступления.
Книга вооружает читателя опытом, за который многие герои этого
печального повествования заплатили жизнью. - 16+.
ISBN 9785906861573.
Kriminoloģija. Krimināltiesības.

LABKLĀJĪBA UN SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA
Starpinstitucionālās sadarbības modelis sociālajam riskam
364

pakļauto bērnu/jauniešu atbalstam sociālās atstumtības
mazināšanā : [rokasgrāmata] : Eiropas sociālā fonda projekts
“Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības
riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” / autori: Inese
Štekele, Silvija Šimfa, Lolita Kokina … [u.c.]. – Rīga : Latvijas
Universitāte, 2013. – 60 lpp. : il., tab., sh.
ISBN 9789984457765.
Sociālais darbs ar jauniešiem. Sociālā izolācija.

IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA. MĀCĪŠANA
Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata 2016 : Humanitāro
378.6

376

37.015

zinātņu maģistra grāds mākslās : diplomdarbi / redaktors Jolanta
Raita ; tulkojums: Dārta Rīna ; mākslinieks Aivars Sprūdžs ;
fotogrāfijas: Jānis Gailītis, Didzis Grodzs, Laura Ozola u.c. - Rīga :
Latvijas Mākslas akadēmija, 2016. - 199, [5]. lpp. : ilustrācijas,
fotogrāfijas. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934541155.
Māksla - Latvija - Gadagrāmata.
Radot iespējas attīstībai : diasporas bērnu un jauniešu
izglītība / zinātniskās redaktores: Aija Lulle un Evija Kļave ;
[zinātniskie recenzenti: Zaiga Krišjāne, Andris Straumanis un Ieva
Zaķe ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba
Lazdiņa] ; Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu
centrs. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015 (Rēzekne : Latgales
druka). – 326 lpp. : graf., kart., tab. ; 24 cm. – Bibliogrāfija rakstu
beigās. – Raksti latviešu valodā, ievadvārdi un kopsavilkums angļu
valodā.
Saturs: Radot iespējas attīstībai: diasporas bērni un jaunieši /
Aija Lulle. Creating Opportunities for Development: Diaspora Children
and Youth / Aija Lulle. 1.daļa Latviešu diasporas skolas. Latviešu
nedēļas nogales skolas Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā /
Ilze Garoza, Laura Bužinska. Latviešu skola Austrālijā: divu
imigrācijas viļņu salīdzinājums / Daina Grosa. Latviešu bērnu izglītība
Lielbritānijā 1950-2015 / Inese Auziņa-Smita (Smith). Latviešu
diasporas skolu veidošanās un attīstība Eiropā / Elza Ungure.
Latviešu diasporas veidošanās un attīstība Brazīlijā / Arta Mellupe.
Diasporas un skolu veidošanās un attīstība Krievijā / Arta Mellupe.
Vecāki, bērni un skolas no bijušo audzēkņu skatpunkta / Daina
Grosa. 2.daļa. Radot iespējas: izglītības vajadzības. Valodu apguves
teorētiskie un praktiskie aspekti: uz pētījumiem balstīts skatījums /
Ieva Margeviča-Grinberga. Diasporas bērnu un jauniešu izglītības
vajadzības / Arta Mellupe, Ieva Vaickovska. Diasporas bērnu un
jauniešu nometnes – latviskās identitātes veidotājas / Laura
Bužinska. Jauno pedagogu starpkultūru izglītība Latvijā: iespēju un
prakses izvērtējums / Ieva Margeviča-Grinberga. Skolotāja faktors:
pedagogi dialogā ar bērniem un jauniešiem, kas atgriezušies Latvijā
/ Liesma Ose. 3.daļa. Ceļā uz dziļāuku izpratni: daudzdisciplināra
pieeja. Jauniešu ģeogrāfiskā mobilitāte: komunikācija un saikne ar
Latviju / Elīna Apsīte-Beriņa. Ģirts Burgmanis. Kultūras kapitāls,
atgriešanās motīvi un pieredze: Latvijas studenti ārvalstīs / Aija Lulle.
Laura Bužinska. Diasporas bērnu mācību gaitas Anglijas skolās:
kvantitatīvs skatījums / Olga Cara. Krievvalodīgo emigrantu bērnu
transnacionālās saites ar Latviju / Iveta Jurkāne-Hobeine (Hobein).
Bērnu priekšvārdu izvēle diasporā un to pētīšanas iespējas / Marta
Balode. Līnijas un saskarsme: reflekcijas par bagātinošu robežošanos
Latvijas daudzveidīgajā sabiedrībā / Anna Eiženija Reinolde
(Reynolds).
ISBN 9789934180873.
Skolas, latviešu. Multikulturālā izglītība. Latvieši – Ārvalstis –
Etniskā identitāte.
Špicers, Gerhards. Hiperaktīvs bērns un uzmanības deficīts : UDHS
un UDS : padomi mierīgākai ikdienai / Gerhards Špicers ; no vācu
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valodas tulkojusi Ārija Servuta. - [Rīga] : J.L.V., [2017]. - 95 lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. - (Ģimenes ABC). - Alfabētiskais rādītājs: 94.95.lpp. - Grāmatā vienkārši un viegli saprotami pastāstīts par
sindromu un parādītas tā ārstēšanas iespējas. - Oriģinālnosaukums:
ADS und ADHS.
Saturā: Kas ir UDHS/UDS? Kā ir radies UDHS/UDS? Kā jūtas
bērni ar UDHS? Kā diagnosticēt UDHS/UDS? Ko darīt, ja ir
UDHS/UDS? Slimība vai apdāvinātība?.
ISBN 9789934200410.
Hiperaktīvie bērni. Bērni ar uzmanības deficīta sindromu.
Hiperaktīvie bērni - Psiholoģiskā testēšana. Bērni ar uzmanības
deficīta sindromu - Psiholoģiskā testēšana. Uzmanības deficīta un
hiperaktivitātes sindroms - Diagnostika.
Šternfelde, Ina. Sīkās motorikas attīstīšana pirmsskolas vecuma
bērniem : metodiskais materiāls / Ina Šternfelde ; redaktore Gunta
Lejniece. - Rīga : Pētergailis, [2017] (Euroconnect). - 111 lpp., [4]
lp. ielīmes : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 111. lpp. - I.
Šternfeldes metodiskajā materiālā apkopota pieredze darbā ar
bērniem, īpašu uzmanību pievēršot pirkstu un delnu vingrinājumiem.
Izdevumu var izmantot gan bērna vecāki, gan skolotāji. Materiāls ir
sakārtots pa tēmām tā, lai to ikdienas darbā varētu izmantot
pirmsskolas izglītības skolotāji. Materiāls ir pielāgojams jebkuram
bērna vecumam, atbilstoši viņa fiziskai, psihiskai un sociālai
attīstībai. - Metodiskajam materiālam ir elektronisks pielikums, to var
pasūtīt izdevniecības mājas lapā.
ISBN 9789984334356.
Motoriskās spējas, bērnu - Mācīšana un mācīšanās
(pirmsskola). Pirkstu rotaļas - Mācīšana un mācīšanās (pirmsskola).
Integrēta mācīšana.
ViA 15 gadi stāstos un bildēs / redaktore Kristīne K.Liepiņa. –
Valmiera : Vidzemes Augstskola, [2011]. – 170 lpp. : il., fotogr. –
Absolventu saraksts: 155.-165.lpp.
Saturā: Absolventu atmiņas. 2010./2011. akadēmiskā gadā
esošo studentu atmiņas. Foto. Absolventu saraksti. Studentu
saraksti.

FOLKLORA
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Linde, Māris, 1944-. Beovulfs un Kurbads : senā anglosakšu
poēma un mūsu gara mantas / Māris Linde ; Riharda Zariņa vāka
zīmējums. - Rīga : Sava grāmata, 2017. - 186, [2] lpp. : ilustrācijas
; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana ; 27). - "Beovulfs" ir varoņeposs, kas
sastāv no 3182 rindiņām. Tā darbība norisinās starp 8. un 11.
gadsimtu Skandināvijā un tas tiek uzskatīts par vienu no
svarīgākajiem anglosakšu literatūras darbiem. Mūsu tautas
saglabātās un Indijā baltu ienestās garamantas jau ilgāku laiku ir
apzinātas kā Eiropas un modernās pasaules garīgais pamats. Tieši
senču garīgais mantojums spēj sniegt to spēku, kas senčiem
palīdzējis iznest mūsu tautu cauri vissmagākajiem un asiņainākajiem
gadsimtiem.
ISBN 9789934552359.
Kurbads (leģendārs tēls) - Leģendas. Episkā dzeja, senangļu.
Episkā dzeja, senangļu - Vēsture un kritika. Episkā dzeja, latviešu.
Episkā dzeja, latviešu - Vēsture un kritika.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
613.8

Danofs, Dadlijs Sets. Vīriešu seksuālā veselība : labākais
padomdevējs kā vīrieši var saglabāt veselību un vitalitāti jebkurā
vecumā / Dadlijs Sets Danofs ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ;
literārā redaktore Marita Freija ; tulkojums latviešu valodā: Ingrīda
Keviša. - Rīga : J.L.V., 2017. - 246, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. Bibliogrāfija piezīmēs: 243.-[247.] lpp. - Šajā grāmatā jūs atradīsiet
faktus par LPH un prostatas vēzi, seksuāli transmisīvajām slimībām,
vīriešu menopauzi, steroīdu lietošanu un dzimumlocekļa
palielināšanu, kā arī patiesību par “zilajām tabletēm” un citiem
erektilās disfunkcijas ārstēšanas līdzekļiem. Jūs arī apgūsiet
vienkāršus vingrinājumus veselīgas un aktīvas dzimumdzīves
nodrošināšanai un tehnikas ejakulācijas aizkavēšanai. - Oriģ. nos.:
The ultimate guide to male sexual health.
Saturā: I. Viss, kas jums ir jāzina par dzimumlocekli. II. Kā kļūt
par vīrieti ar superpotenci.

613.2

617.7

616.1

617

ISBN 9789934200250.
Penis. Vīrišķība. Impotence. Vīrieši - Veselība un higiēna.
Dzimumorgāni, vīrieša - Slimības.
Fišere, Kārena. Veselīgas ādas formula : kā 8 nedēļās atbrīvoties
no aknes, dermatīta, psoriāzes un blaugznām / Kārena Fišere ; no
angļu valodas tulkojis Dāvis Sosārs ; redaktore Kristīne Kupce ; Ilzes
Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s "Poligrāfists").
- 512 lpp. : shēmas, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [487.]-505. lpp.
. - Rādītājs: [506.]-512. lpp. - Uztura speciāliste Kārena Fišere ir
izstrādājusi Veselīgas ādas formulu – dabiskus principus, kurus
ievērojot uzlabojas gan vispārējā veselība un labsajūta un jo īpaši –
ādas stāvoklis. Viņas vienkāršie, izsmeļošie padomi ir īsts glābiņš
tiem, kurus moka AKNE, DERMATĪTS, EKZĒMA, PSORIĀZE,
ROZĀCIJA, CELULĪTS, BLAUGZNAS. Grāmatā ietvertas speciālas
formulas konkrētu ādas problēmu novēršanai un apkopotas gan
pašas autores, gan lasītāju radītas receptes. - Oriģ. nos.: The
Healthy skin diet.
Saturā: Astoņas vadlīnijas veselīgai ādai. Specializētās
programmas. Būt skaistiem un veselīgiem.
ISBN 9789934054785.
Āda - Aprūpe un higiēna. Āda - Latvija - Slimības - Ārstēšana.
Āda - Latvija - Slimības - Diētas terapija.
Laba redze. Kā to saglabāt un kā ārstēt / sastādījusi Ruta Darbiņa ;
Lilijas Rimicānes mākslin. noformējums. - Rīga : SIA "Izdevniecība
Avots", 2017. - 105, [6] lpp. : il. - (Mazā veselības bibliotēka). Veselas acis un laba redze ir cilvēka lielākā vērtība, par ko nopietni
jārūpējas visa mūža garumā. Grāmatā izsmeļoši skaidrots, kādi ir
redzes traucējumi, aplūkotas biežāk sastopamās acu slimības, sniegti
padomi, kā nostiprināt un uzlabot redzi. Grāmata domāta visiem,
kam rūp sava veselība.
Saturā: Redzes traucējumi. Rīta vingrojumi redzes
nostiprināšanai. Biežākās acu slimības.
ISBN 9789934534508.
Ornišs, Dīns. Dr. Orniša programma sirds veselībai / Dīns Ornišs ;
Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gunta Šustere ; tulkojums:
Ligita Lukstraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (A/s "Poligrāfists"). 719 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [669.]-689.
lpp. un alfabētiskais rādītājs: [693.]-717. lpp. - Dr. Dīna Orniša sirds
slimības ārstēšanas un profilakses programmas pamatā ir
starptautiski atzīts ASV nozīmes pētījums, kas publicēts "Journal of
the American Medical Association". Dr. Ornišs ir pirmais klīniskais
ārsts, kurš pārliecinoši pierādījis, ka sirds slimību var novērst un
ārstēt, radikāli mainot dzīvesveidu. - Oriģinālnosaukums: Dr. Dean
Ornish's programm for reversing heart disease. - "Vienīgā zinātniski
pierādītā programma, kā novērst sirds slimību bez zālēm un
operācijas" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934059131.
Koronārā sirds slimība - Novēršana. Relaksācija. Veģetārie
ēdieni.
Sondore, Antoņina, 1936-. Anestezioloģijas pamati vairāk nekā
1000 jautājumos un atbildēs / Antoņina Sondore ; medicīnas
redaktore Maija Šetlere ; literārie redaktori: Sarmīte Lagzdiņa, Jānis
Loja ; vāka māksliniece Iveta Bambere ; bibliogrāfe Ināra Silvāne. 3.izdevums. - Rīga : Medicīnas Apgāds, 2016 (Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija). - 638, [2] lpp. : portrets ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 617.[639.] lpp. - Grāmata ir 2001. un 2011. gadā izdotās analoģiskās
grāmatas papildināts izdevums. Tajā saglabāta iepriekšējo izdevumu
struktūra un saturs, kas aptver fizioloģijas, patofizioloģijas,
farmakoloģijas un anestezioloģijas/intensīvās terapijas klīniskās
prakses problēmas. Grāmatā izmantota un apkopota jaunākā
informācija par anestezioloģijas un daļēji intensīvās terapijas
pamatkoncepcijām un principiem, kas izklāstīti pasaulē un Eiropā
izdotās mācībgrāmatās, rokasgrāmatās, žurnālu rakstos, vadlīnijās
un rekomendācijās. Grāmata papildināta ar jauniem jautājumiem un
izmantoto literatūru. - "Grāmata "Anestezioloģijas pamati vairāk
nekā 1000 jautājumos un atbildēs" ir 2001. un 2011. gadā izdotās
analoģiskās grāmatas trešais izdevums" -- Priekšvārda 7. lpp.
Saturā: JAUTĀJUMI. I. Fizioloģija. Patoloģiskā fizioloģija. II.
Farmakoloģija. III. Klīniskā prakse. ATBILDES. I. Fizioloģija.
Patoloģiskā fizioloģija. II. Farmakoloģija. III. Klīniskā prakse.
ISBN 9789984813899.
Anestēzija.

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽU ZINĀTNE
Миттинг, Ларс.
630.8

Норвежский лес : скандинавский путь к смле и

свободе / Ларс Миттинг ; перевод с норвежского А.В. Гусаровой. Москва : Издательство "Э", 2017. - 320 с. - (Подарочные издания.
Досуг). - Источники : с.316.-317.
ISBN 9785699900077.
Meža produkti. Malka.
Norvēģija.

AUGĻKOPĪBA
634.6

DĀRZKOPĪBA
635.9

Olīvas un olīveļļa / sastādījusi Ilze Vjatere ; Lilijas Rimicānes vāka
mākslinieciskā izveide ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots,
[2016]. - 104, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Grāmatā stāstīts par
olīvu un olīveļļas izmantošanu uzturā, par dziednieciskajām īpašībām,
kā arī izmantošanu kosmētikā un mājsaimniecībā. Tajā sniegtas arī
interesantas Vidusjūras reģionā izplatītu ēdienu receptes.
Saturā: Atskats vēsturē. Olīvas. Olīveļļa. Olīveļļas izmantošana.
Olīveļļa veselībai. Olīveļļa kosmētikā. Olīveļļa mājsaimniecībā.
ISBN 9789934534300.
Olīvkoki. Olīveļļa. Kulinārija (olīvas). Kulinārija (olīveļļa).
Olīveļļa - Izmantošana terapijā.
Rukšāns, Jānis, 1936-. Pavasara puķes : skaistākās šķirnes un
padomi : vizbulītes, sangvinārijas, zilsniedzītes, cīrulīši, tulpes,
sniegpulkstenītes, sīpolīrisi, erantes, eritronijas, muskares, fritilārijas,
baltstarītes, krokusi un citas / Jānis Rukšāns ; Aijas Andžānes vāka
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. Rīga : Lauku Avīze, 2017 (SIA "Dardedzes hologrāfija"). - 116, [4]
lpp. : ilustrācijas. - Lasītājs grāmatā atradīs starptautiski atzītā
Latvijas selekcionāra Jāņa Rukšāna padomus pirmo pavasara puķu
uzturēšanā: audzēšana, sēšana, pavairošana, kopšana, mēslošana,
kaitēkļi, raža, ziemošana. Otrajā grāmatas daļā - Jāņa Rukšāna
izvēlētās 14 skaistākās un interesantākās pavasara puķes, kuras ik
pavasari priecē arī paša selekcionāra ģimenes dārzu.
ISBN 9789934152849.
Ziedi - Pavasaris.

MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA
Миронова, Марина.
642

Еда без границ : правила вкусных
путешествий / Марина Миронова. - Москва : Альпина Паблишер,
2017. - 224 с. : ил. - В этой книге собраны универсальные
правила, применимые к любому путешествию: новые вкусы,
свежие ощущения, старинные рецепты, приятные знакомства
доступны как в Провансе, так и на берегу Онежского озера. Если,
конечно, знать, как и где искать, что пробовать и с кем. Вот этому
вы и научитесь, прочитав книгу. - 12+.
Содержание: I. Семь раз отмерь-один раз съешь.
Гастрономические ловушки. Правила гастрономического туриста.
Готовимся к поездке:гастрономические ориентиры. Разработка
вкусного маршрута. Календарь гастрономическихпраздников.
Безопасность. Еда без последствий. II. Что смотреть и что
пробовать. Рынок: интерактивный гастрономический спектакль.
Ресторан как часть культуры. Агротуризм. Гастрономические
пасторали. Кулинарные курсы. Аттракцион. Гастрономические
музеи. III. Меню путешествий. Праздник жизни à la française.
Гамарджоба, Грузия! Ощущение Тосканы.
ISBN 9785961459746.
Tūrisms un gastronomija.

APĢĒRBS
646.2

646.2

Calderin, Jay. Fashion design essentials : 100 principles of fashion
design / Jay Calderin ; design: Kathie Alexander. - Beverly,
Massachusetts : Rockport Publishers, 2011 (Printed in China). - 208
p. : ill. (chiefly col.). - "Fashion Design Essentials" is packed with
inspiring fashion design details from around the world. The advice
offered troughout this book supplies a selection of starting points for
fashion designers of all levels, it provides a wide variety of useful
examples for each stage of the design process.
Contents: Thought. Inventory. Technique. Artistry. Navigation.
ISBN 9781592537013. . - ISBN 1592537014. . - ISBN
9781610580434 (eISBN : digital ed.). . - ISBN 1610580435 (eISBN :
digital ed.).
Modes dizains.
Essential Fashion Illustration : details / illustrations, edited by Maite
Lafuente ; graphic design and layout: Anabel Naranjo ; english
translation: Bridget Vranckx. - Gloucester, Massachusetts : Rockport
Publishers, 2007 (Printed in Spain). - 192 p. : ill. - "Essential Fashion
Illustration" contains hundreds of inspiring drawings for those looking

646.2

to polish their skills or those who simply want to take their drawings
to the next level. Inside, you'll find the crucial detail - stitching,
pleat, wrinkle, or ruffle-that your drawings and your clients
desperately need.
ISBN 9781592533312. . - ISBN 1592533310.
Modes dizains.
Жилевска, Тереза. Полный курс кройки и шитья / Тереза
Жилевска ; перевод с французского Н. Козловцевой. - Москва : Э
; Наше слово, 2016. - 223 с. : ил., цв. ил., табл. - (Рукоделие.
Шитье по-французски). (Ведущая французская школа кройки и
шитья). - Словарь швейных терминов: 219.-221. с. - Первая книга
знаменитого «Полного курса кройки и шитья». Обучаясь
моделированию по этой книге, вы с легкостью научитесь снимать
точные мерки; строить выкройки блузок, юбок, простых моделей
пиджаков и деталей отделки – рукавов, карманов и воротников;
самостоятельно изменять форму выкройки-основы для получения
новых моделей; правильно размечать готовые выкройки перед
раскроем и сборкой изделий. Каждый этап работы над выкройкой
сопровождается понятными цветными рисунками, необходимыми
пояснениями, благодаря чему учиться по этой книге невероятно
легко и приятно!. - 12+. - Оригинальное название: Le Modelisme
de Mode - Volume 1: Coupe a Plat, les Bases. - "Более 100
вариантов лифов, юбок, рукавов, воротников, карманов!" -- на
передней крышке.
Книга 1. Моделирование женской одежды для начинающих.
ISBN 9785699828784.
Apģērbu šūšana - Konstruēšana. Rokdarbi.

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
Deresky, Helen. International Management : managing across
658

borders and cultures : text and cases / Helen Deresky, Professor
Emerita, State University of New York-Plattsburgh. - Ninth edition. Boston : Pearson Higher Education, 2017. - xx, 392 pages : color
illustrations, color maps ; 28 cm. - Includes bibliographical
references and index.
Contents: The Global Manager's Environment. Assessing The
Environment: Political, Economic, Legal, Technological. Managing
Interdependence: Social Responsibility and Ethics. The Cultural
Context of Global Management. Understanding the Role of Culture.
Communicating Across Cultures. Cross-Cultural Negotiation and
Decision Making. Formulating and Implementing Strategy for
International and Global Operations. Formulating Strategy.
Implementing Strategy: Strategic Alliances, Small Businesses,
Emerging Economy Firms. Organization Structure and Control
Systems. Global Human Resources Management. Staffing, Training,
and Compensation for Global Operations. Developing a Global
Management Cadre. Motivating and Leading. Integrative Section.
Integrative Term Project. Integrative Case: IKEA in Russia: Emerging
Market Strategies and Ethical Dilemmas (Russia).
ISBN 9780134376042. . - ISBN 0134376048.
Starptautiskās uzņēmējsabiedrības - Menedžments.
Uzņēmējdarbības menedžments - Menedžments.

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA
Raņķevics, Andris, 1949-2013.
663.8(474.3)(091)

Ceļojums uz Rīgas Melnā balzama
zemi : ilustrēts albums / teksta autori: Andris Raņķevics, Aleksandrs
Ņikišins ; mākslinieciskais noformējums: Sergejs Koliševs ;
tulkojums no krievu valodas: Sandra Skuja ; rediģēšana tekstam
latviešu valodā: Lilita Vīksna ; fotogrāfi: Gatis Rozenfelds, Ņikita
Ribakovs. - Rīga : Uzbek Palace ; Liepāja : Nacionālais krievu
degvīna muzejs, 2017. - 179, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti
; 30 cm. - Pirmo reizi 260 gadu ilgajā pastāvēšanas laikā tiek izdota
Rīgas Melnā balzama vēsture. Grāmatas pamatā ir rīdzinieka Andra
Raņķevica (1949-2013) veiktie pētījumi. A. Raņķevics, kolekcionārs
un vēstures pētnieks, šai tēmai veltījis vairākus sava mūža gadus.
Izdevuma tapšanā iesaistījās starptautiska komanda - interesenti no
Krievijas un Latvijas. Grāmatā izmantoti Rīgas, Maskavas, Liepājas
un Jelgavas muzeju, kā arī privātu kolekciju materiāli. - "Veltījums
Latvijas simtgadei" -- pirmā vāka iekšpusē.
ISBN 9789934865701.
Balzami - Vēsture. Zāļu liķieri - Latvija - Vēsture - Rīga. Stipru
alkoholisko dzērienu ražošana - Latvija - Vēsture - Rīga.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS

MĀKSLA
7(474.3)

Nebijušu sajūtu restaurēšanas darbnīca. Juris Boiko un Hardijs Lediņš
= Workshop for restoration of unfelt feelings. Juris Boiko and Hardijs
Lediņš / sastādītājas un redaktores: Ieva Astahovska, Māra Žeikare ;
dizains: Zane Ernštreite ; teksti: Juris Boiko, Hardijs Lediņš, Ieva
Astahovska, Boriss Avramecs, Pēteris Bankovskis, Eckhart Gillen,
Liāna Langa, Normunds Lācis, Jānis Lejnieks, Ilmārs Šlāpins, Jānis
Taurens, Māra Traumane, Māra Žeikare ; tulkotāji: Amanda Jātniece,
Ieva Lešinska-Geibere, Laine Kristberga, Andris Mellakauls, Valts
Miķelsons, Laura Ziemele ; atdzejotāja: Ieva Lešinska-Geibere ;
fotogrāfiju autori: Iveta Boiko, Juris Boiko, Māris Bogustovs, Jānis
Buls, Uldis Briedis, Jānis Deinats, Lauris Filics, Andrejs Grants,
Vladimirs Jakušonoks, Ģirts Jēkabsons, Wolf Kahlen, Gvido Kajons,
Dainis Kārkluvalks, Valts Kleins, Jānis Krūmiņš, Hardijs Lediņš, Dace
Lielā, William Röttger, J. Saulītis, Kirils Šmeļkovs, Joachim Thode,
Māris Zemgalietis, Mārtiņš Zelmenis, Imants Žodžiks, W. Wolf. [Rīga] : Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2016 (Dardedze
hologrāfija). - 476, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 25 cm. Bibliogrāfija: 454.-[457.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. . - Rādītājs:
468.-[477.] lpp. - Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs izdevis šo
vērienīgo, bilingvālo izdevumu, kas veltītu abu mākslinieku - Hardija
Lediņa (1955–2004) un Jura Boiko (1954–2002) - sadarbībai un
NSRD („Nebijušu Sajūtu Restaurēšanas Darbnīca”) darbībai 1980.
gados. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934850998.
Avangardisms (estētika) - Latvija. Multivide (māksla) - Latvija.
Performances - Latvija. Videomāksla - Latvija.

MĀKSLAS TĒLI. ORNAMENTS
Античные орнаменты / составитель и автор предисл. В. И.
7.048

7.048

7.048

7.048

7.048

7.048

7.048

7.048

7.048

7.048

Ивановская. - Москва : В. Шевчук, 2009. - 207 с. : ил., цв. ил. ;
22 см. - (Орнаменты).
ISBN 9785942320720.
Rotājumi un ornamenti.
Буквицы кириллических изданий [Текст]. - Москва : В. Шевчук,
cop. 2013. - 207 с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиогр.: с. 6-7.
ISBN 9785942320966.
Burtu ornamenti.
Геометрический орнамент / сост. и авт. предисл. В. И.
Ивановская. - Москва : В. Шевчук, 2009. - 207 с. : ил., цв. ил. ;
22 см. - (Орнаменты).
ISBN 9785942320638.
Rotājumi un ornamenti. Ģeometriskie ornamenti.
Индийские орнаменты / сост. и авт. предисл. В. И. Ивановская. Москва : В. Шевчук, 2008. - 223 с. : ил., цв. ил. ; 22 см.
ISBN 9785942320423.
Rotājumi un ornamenti. Rotājumi un ornamenti - Indija.
Исламские орнаменты / сост. и авт. предисл. В. И. Ивановская. Москва : В. Шевчук, 2007. - 195, [12] с. : ил., цв. ил. ; 22 см.
ISBN 9785942320409.
Rotājumi un ornamenti. Islāma māksla.
Орнаменты Древнего Египта и Месопотамии / сост. и авт.
предисл. В. И. Ивановская. - Москва : В. Шевчук, 2009. - 191 с. :
ил., цв. ил. ; 22 см.
ISBN 9785942320713.
Rotājumi un ornamenti.
Ēģipte, Senā. Mezopotāmija.
Орнаменты Древней Америки / составитель и автор предисловия
В. И. Ивановская. - Москва : В. Шевчук, 2007. - 175 с. : ил. ; 22
см.
ISBN 9785942320461.
Rotājumi un ornamenti.
Орнаменты ковки и литья [Текст] / сост. и авт. предисл. В. И.
Ивановская. - Москва : В. Шевчук, 2011. - 239 с. : ил. ; 22 см.
ISBN 9785942320805.
Metālapstrāde. Rotājumi un ornamenti.
Орнаменты народов Кавказа [Текст] / сост. и авт. предисл. В. И.
Ивановская. - Москва : Изд-во "В. Шевчук", 2010. - 191 с. : ил.,
цв. ил. ; 22 см.
ISBN 9785942320751.
Rotājumi un ornamenti.
Kaukāzs.
Орнаменты Японии [Текст] / сост. и авт. предисл. В. И.
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Ивановская. - Москва : В. Шевчук, 2011. - 203, [4] с. : ил., цв. ил.
; 22 см.
ISBN 9785942320850.
Rotājumi un ornamenti. Rotājumi un ornamenti - Japāna Tēmas, motīvi.
Растительный орнамент / сост. и авт. предисл. В. И. Ивановская.
- Москва : В. Шевчук, cop. 2009. - 223 с. : ил., цв. ил. ; 22 см.
ISBN 9785942320676.
Rotājumi un ornamenti. Rotājumi un ornamenti - Augu formas.
Средневековый орнамент / сост. и авт. предисл. В. И.
Ивановская. - Москва : В. Шевчук, 2008. - 189, [1] с. : ил., цв. ил.
; 21 см. - (Серия "Орнаменты").
ISBN 9785942320447.
Rotājumi un ornamenti.
Уайт, Кэтрин. Библия ирландских узоров для вязания крючком :
подробные описания и схемы / Кэтрин Уайт. - Москва : Контэнт,
2017. - 96 с. : ил.
ISBN 9785919066743.
Tamborēšana.
Putniņa, Mārīte. Zaļāmuiža = Gruenhof / Mārīte Putniņa ; māksl.
Inese Hofmane ; fotogr.: Ints Lūsis, Mārīte Putniņa, Imants
Lancmanis. – [Jelgava] : Zaļenieku arodvidusskola, 2010. – 32 lpp. :
fotogr. – Kopsav. Vācu val.
ISBN 9789984490854.
Muižas – Latvija.
Zaļenieki (Jelgavas novads, Latvija).

PLASTISKĀS MĀKSLAS
Neimiševa, Ludmila, 1948-.
738(474.3)

Darbnīca "Baltars" / Ludmila
Neimiševa ; māksliniece Anta Pence ; literārā redaktore Guna Pence ;
tulkojums angļu valodā: Terēze Svilane ; angļu teksta redaktors
Filips Birzulis ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Reinis Hofmanis,
Natālija Jevsejeva, Eduards Kraucs, Jānis Pipars, Vilis Rīdzenieks,
Jānis Rieksts, Pēteris Zonvalds. - Rīga : Neputns, 2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 108, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [109.] lpp. un atsaucēs. Porcelāna apgleznošanas darbnīca "Baltars" 1925. gadā piedalījās
Starptautiskā modernās dekoratīvās un rūpnieciskās mākslas izstādē
Parīzē. Zīmīgi, ka latviešu maķslinieku dažu mēnešu veikums
porcelāna apgleznošanā izrādījās atbilstošs pasaules aktuālajām
tendencēm, jaunajam mākslas garam, par ko tika rakstīts arī Latvijas
un ārzemju presē. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934565069.
Porcelāna apgleznošana - Latvija - Vēsture - 20 gs. Porcelāns,
latviešu - 20 gs.

GRAFIKA
76

76(474.3)(092)

Piranesi, Giovanni Battista, 1720-1778. Piranēzi. Romas
antikvitātes : Roman antiquities / Džovanni Batista Piranēzi ;
[sastādītāja un atbildīgā redaktore Valentīna Opolā ; teksts: Giovanni
Polizzi, Ojārs Spārītis, Valentīna Opolā ; recenzenti: Eduards Kļaviņš,
Werner von Sengbusch, John Wilton-Ely ; latviešu valodas redaktore
Mārīte Āboltiņa ; tulkotājs angļu valodā Uldis Brūns ; tulkotāji no
angļu valodas: Sintija Kuršinska, Andris Mellakauls ; angļu valodas
redaktori: Stephen Kuzyk, Roberts Līsmanis ; itāļu teksta tulkotājas:
Līna Birzaka-Priekule, Antra Fricberga ; māksliniece Inese Hofmane ;
foto: Reinis Hofmanis]. – Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs,
©2016 (Jelgavas tipogrāfija). – 253 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. –
Bibliogrāfija: 253. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā. – Izstādes “Piranēzi. Romas antikvitātes”
Mākslas muzejā “Rīgas Birža”, 28.07.-11.08.2013., katalogs.
ISBN 9789934538094.
Oforts, itāliešu – 18 gs – Izstādes. Arhitektūra, romiešu, mākslā
– Izstādes. Oforts – Latvija – Izstādes – Rīga. Mākslas muzeji –
Latvija – Izstādes – Rīga.
Roma (Itālija) – Antikvitātes.
Rislaki, Juka. Vilki, velni un vīri : Alberta Kronenberga dzīve un
daiļrade / Juka Rislaki ; no somu valodas tulkojusi Anna Žīgure ;
literārā redaktore Cilda Redliha ; māksliniece Dita Pence ; foto:
Normunds Brasliņš, Mārtiņš Lapiņš, Pauls Maike, Jānis Rieksts, Juka
Rislaki ; bibliogrāfija: Dagnija Ivbule. - Rīga : Neputns, 2017
(Jelgavas tipogrāfija). - 381 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26
cm. - Bibliogrāfija: 354. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . - Personu
rādītājs: 347.-[353.] lpp. - J. Rislaki grāmatu sarakstījis par Albertu

Kronenbergu (1887-1958), kurš bija daudzpusīga radoša personība,
un mūsdienās viņu galvenokārt pazīst kā bērnu grāmatu autoru. A.
Kronenbergs ilustrējis apmēram 130 grāmatu un vairākām sacerējis
arī tekstus. Viņu dēvē arī par latviešu komiksa žanra pamatlicēju.
Izdevums ir gan A. Kronenberga dzīvesstāsts, gan skatījums uz viņa
mākslu: zīmējumiem, gleznām, dzeju, grāmatām un vēlāk arī lugām
un dziesmām. - Uz vāka: Alberts Kronenbergs "Ušņu sējējs", 1937.
Saturā: Jūrnieka dēls. Starp trūcīgajiem ganu zēniem. Mācību
gadi. "No ganiņiem var kaut ko gaidīt". Jaunais zīmētājs. No Somijas
līdz Perekopam. Uz skatuves uznāk Mežances jaunkundze. Rosīgā
darbība. Bērniem, bet ne viņiem vien. Ražīgie gadi. Kaukāzietis. ".
viskrāšņāko, kāda jebkad latviešu valodā parādījusies". Mazliet
pakronenbergoties. Kronenbergs - mākslinieks. Bailēm lielas acis.
Kara un okupācijas laiks. Okupanti nāk! Vāciešu dancināšana un
kolhozu uzmanīšana. Kritika, cenzūra un veltīgs darbs. Pārspīlēts
reālisms. Skumjais stāsts. "Runāja maz, kādreiz nemaz". Piemiņu
godājot.
ISBN 9789934565083.
Grafiķi - Latvija. Ilustratori - Latvija. Autori, latviešu. Grāmatu
ilustrēšana - Latvija - 20 gs. Ilustrētas bērnu grāmatas - Latvija Vēsture - 20 gs. Karikatūras - Latvija - Vēsture - 20 gs. Zīmējumi,
latviešu - 20 gs.
Biogrāfijas.

FOTOGRĀFIJA
77.0
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MŪZIKA
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Kerols, Henrijs. Gribi fotografēt vietas? Izlasi šo! / Henrijs Kerols ;
ilustrācijas: Carolyn Hewitson ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne
Simsone. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2017 (Ķīna).). - 127, [1] lpp.
: ilustrācijas ; 20 cm. - Oriģinālnosaukums: Read this if you want to
take great photographs of places. - Alfabētiskais rādītājs: 126.-127.
lpp.
ISBN 9789984236100.
Fotogrāfija - Tehnika. Kompozīcija (fotogrāfija). Fotogrāfija Ekspozīcija. Ainavu fotogrāfija.
Teritorijas, robežas un savienojumi : Rīgas Fotomēnesis, 2016 :
izstādes, lekcijas, darbnīcas, filmas, portfolio skate = Territories,
borders and check-points : Riga Photomonth, 2016 : exhibitions,
talks, workshops, films, portfolio, review / redaktors Arnis Balčus ;
dizains: Krišs Salmanis ; tulkotāja Laine Kristberga ; kuratori: Arnis
Balčus, Alnis Stakle, Elīna Sproģe, Evita Goze, Iveta Vaivode. - [Rīga]
: Biedrība "Rīgas Fotomēnesis", [2016] (Jelgavas tipogrāfija). - 101,
[8] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. Teksts latviešu un angļu valodā. - Festivāla norises laiks 02.05.16.06.2016.
Autori: Arnis Balčus, Evita Goze, Ēriks Kesels, Ieva Raudsepa,
Elīna Sproģe, Alnis Stakle, Alise Tīfentāle.
ISBN 9789934148521.
Fotomāksla - 21 gs. Fotogrāfija - Latvija.
Landorfa, Sandra, 1967-. Izredzēts : Viktors Lapčenoks dzīvē un
dziesmās / Sandra Landorfa ; literārā redaktore Dzintra Ludborža ;
grāmatas un vāka dizains: Guntars Ošenieks ; vāka foto: Veronika
Kudlāne. - [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, ©2017. - 207 lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - S. Landorfas grāmata ir stāsts par
strādnieku puiku, kurš no Teikas putekļainajām ielām kāpa uz
spožākajām skatuvēm Latvijā un ārpus tās, latviešu estrādes izcilāko
dziedātāju Viktoru Lapčenoku.
ISBN 9789934832024.
Dziedātāji - Latvija. Populārā mūzika - Latvija.
Biogrāfijas.
Дашевская, Нина. Вивальди. Времена года : музыкальная
история / Нина Дашевская ; рисунки Александры Семёновой ;
перевод сонетов Михаила Яснова. - Санкт-Петербург : ООО
"Издательский дом "Детское время"", 2016. - 64 с. : ил.
ISBN 9785905682292.

SABIEDRISKIE PASĀKUMI. PRODUCĒŠANA UN REŽIJA
Шароев, И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений :
791

учебник / Иоаким Георгиевич Шароев. - 3-е издание,
исправленное. - Москва : ГИТИС, 2009. - 333, [2] с. : портр. Библиогр. в конце частей. - В книге основное внимание уделено
учебно-методическим проблемам профессиональной подготовки
будущих режиссеров эстрады и массовых представлений. На
большом фактологическом материале автор дает анализ
многообразных видов и форм эстрадного искусства, раскрывает

специфику драматургических и режиссерских задач
художественного воплощения замысла эстрадного спектакля или
массового представления. - Учебник для студентов театральных
высших учебных заведений.
ISBN 9785913280633.
Teātris. Teātris - Producēšana un režija. Īpašie pasākumi.

TEĀTRIS
792(100)(091)

Максимов, Вадим. Театр. Рококо. Символизм. Модерн.
Постмодернизм / Вадим Игоревич Максимов. - Санкт-Петербург :
Гиперион, 2013. - 368 с. - Библиогр. в примеч. - Книга
раскрывает важные этапы развития мирового искусства либо
малоизвестные читателю, либо известные односторонне.
Большинство глав посвящено значительным театральным
явлениям Франции, России, Скандинавии конца XIX — первой
половины XX веков. - 16+.
ISBN 9785893322064.
Teātris. Balets. Literatūra - Vēsture un kritika - 1871-1917.
Literatūra - Vēsture un kritika - 20 gadsimts.

SPORTS
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Siliņš, Einārs. Copes meistara padomi / Einārs Siliņš ; atbildīgā
redaktore Irīna Meļņika. - Rīga : Jumava, 2017. - 142, [1] lpp., [32]
lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. - E. Siliņš daudz laika pavadījis ar
makšķeri pie Latvijas ūdeņiem, un rakstot grāmatu, orientējies uz
tiem esošajiem vai topošajiem ikdienas vai svētdienas
makšķerniekiem, kam ir vēlme ieraudzīt un apjaust jaunas vietas pie
mūsu zemes ūdeņiem. Grāmatā ietverti vairāki desmiti ļoti dažādu
makšķerēšanas un reizē atpūtas vietu apraksti, noderīgu kā
individuāliem copmaņiem, tā kompānijām ar visu ģimeni. Tāpēc
grāmata būs labs palīgs kā aizrautīgiem makšķerniekiem, tā arī
ikvienam, kam patīk brīvos brīžus pavadīt pie dabas - projām no
pilsētas jezgas, turklāt apvienojot tīkamo ar lietderīgo.
ISBN 9789934200366.
Makšķerēšana.

VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
811.161.1’36

Milovanova, I.S. Russian Grammar = Русская грамматика : на
английском языке / Irina Stepanovna Milovanova ; translated by
Elena Vatslavovna Polishchuk. - 4th edition. - Moscow, Russia : Living
Language Ltd., 2017 (Printed in India). - 224 p. - This reference book
is a manual containing the essential systematized data on the
Russian grammar. The book describes the lexical and grammatical
categories of all Russian parts of speech, as well as the peculiarities
of their formation and usage. - 12+. - The reference book would be
of great help those who study the Russian language with the teacher
or on their own.
ISBN 9785803317593.
Krievu valoda - Teorija utt.

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ARHEOLOĢIJA
902(474.3)

Arheoloģija un etnogrāfija : zinātnisku rakstu krājums / LU Latvijas
Vēstures institūts ; redaktori: Andrejs Vasks, Antonija Vilcāne ;
redkolēģija: Valdis Bērziņš, Guntis Gerhards u.c. ; Valda Bērziņa
tulkojums angļu valodā ; mākslinieks Aldis Aleks ; redaktores Ināra
Stašulāne, Antra Legzdiņa. - Rīga : LU Latvijas vēstures institūts,
2016 (SIA "Dardedze Hologrāfija"). - 207, [1] lpp. : il., fotogr. Bibliogrāfija rakstu beigās. - Kopsavilkums angļu un latviešu valodā. Uz vāka foto no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Vēstures
departamenta krājuma: Latvijas Valsts prezidents Gustavs Zemgals
ar sievu Emīliju Zemgals, izglītības ministrs Jānis Pliekšāns (Rainis),
Pieminekļu valdes priekšsēdētājs Frīdrihs Ozoliņš un Pieminekļu
valdes darbinieks Artūrs Štāls ar pavadošo personu atpūtas brīdī ceļā
uz arheoloģisko izrakumu vietu Cēsu apriņķa Raunas Tanīskalna
pilskalnā. . - Autori: Tatjana Berga, Linas Daugnora, Algirdas
Girininkas, Aija Jansone, Normunds Jērums, Anete Karlsone, Ināra
Kuniga, Tomas Rimkus, Gvidas Slah, Migle Stančikaite, Silvija Tilko,
Ernestas Vasiliauskas, Antonija Vilcāne, Gintautas Zabiela, Guntis
Zemītis, Māris Zunde.
XXIX sēj.

Saturā: Lingbi tipa rīki no Lietuvas Eiropas akmens laikmeta
kontekstā: starpdisciplinārs pētījums / Algirds Girininks, Toms
Rimkus, Gvids Slahs, Lins Daugnora, Migle Stančikaite, Gintauts
Zabiela. Mikrolītu izmantošana zvejā? Trasoloģiski un eksperimentāli
pētījumi par saliktiem rīkiem Dienvidlietuvas mezolītā / Toms Rimkus.
Āraišu ezerpils datējuma precizēšana un tās perspektīvas / Māris
Zunde. Tērvetes pilskalna apbūve 11. - 13. gadsimtā / Normunds
Jērums. Aizsardzības izrakumi Kristapiņu kapulaukā / Ināra Kuniga.
Kaula un raga izstrādājumi no arheoloģiski pētītās Alksnāja ielas Rīgā
/ Silvija Tilko. Monētu kaltuvju darbība Latvijas teritorijā (13. - 18.,
20. gs.) / Tatjana Berga. Kurzemes literatūras un mākslas biedrības
devums Latvijas arheoloģijas attīstībā / Guntis Zemītis. Kurzemes
literatūras un mākslas biedrība un Lietuva: arheoloģiskie pētījumi un
kolekcijas (1828. - 1915. gads) / Ernests Vasiļausks. 19. gs. beigu 20. gs. sākuma Zemgales vēveru grāmatas / Aija Janosne. Rakstītie
avoti par krāsaugu lietojuma tradīciju Latvijas teritorijā. 19. gs.
beigas - 1944. gads / Anete Karlsone. Prasības un norādījumi rakstu
noformēšanai krājumam "Arheoloģija un etnogrāfija" / autori.
ISBN 9789934549274.
ISSN 0320-9415.
Arheologi - Latvija - Biogrāfijas - Kongresi, konferences utt.
Arheoloģija - Latvija - Kongresi, konferences utt. Arheoloģiskie
izrakumi - Latvija - Kongresi, konferences utt. Arheoloģiskie izrakumi
- Latvija - Periodiskie izdevumi. Antikvitātes, aizvēsturiskās - Latvija Periodiskie izdevumi. Etnoloģija - Latvija - Kongresi, konferences utt.
Etnoloģija - Latvija - Periodiskie izdevumi.
Latvija - Antikvitātes - Periodiskie izdevumi.

NOVADPĒTNIECĪBA
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Евдокимов, Алексей Геннадьевич. Рига. Ближний Запад, или
Правда и мифы о русской Европе / Алексей Евдкимов. - Москва :
Э, 2015. - 414 с., [8] л. цв. ил. : ил. - (Город мечты. Традиции и
образ жизни людей самых популярных городов мира). - Эта книга
будет полезна и тем, кто собирается в Ригу впервые, и тем, кто
часто в ней бывает, любит ее и хорошо знает. - 16+.
ISBN 9785699843695.
Rīga (Latvija).
Lorencs, Juris, 1959-. Ceļi un cilvēki : pa slavenību pēdām /
teksts, foto: Juris Lorencs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ;
literārā redaktore Sarmīte Medne. - Rīga : Jumava, 2017. - 212, [3]
lpp., [16] lpp. iel. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - (Aiz apvāršņa). Bibliogrāfija rakstu beigās. - J. Lorenca grāmata jūs iepazīstinās ar
rakstniekiem Polu Boulzu, Radjedu Kiplingu un Lorensu Darelu,
fiziķiem Nilsu Boru un Ļevu Landau, režisori Lēniju Rīfenštāli,
sapņotāju par tālām pasaulēm Konstantīnu Ciolkovski un Krievijas
imperatoru Pēteri I. Tā aizvedīs lasītāju uz Maroku, Indiju, Krieviju,
Dāniju, Vāciju un Ēģipti. Uz vietām, kur šie cilvēki reiz dzīvoja, radīja,
mīlēja un meklēja.
ISBN 9789934200380.
Slavenības.
Maroka - Ceļojumu apraksti. Ēģipte - Ceļojumu apraksti.
Krievija - Ceļojumu apraksti. Indija - Ceļojumu apraksti. Dānija Ceļojumu apraksti. Vācija - Ceļojumu apraksti. Sudāna - Ceļojumu
apraksti.
Biogrāfijas.
Baturo, Iwona. Małopolska : National and landscape parks, nature
reserves / Iwona Baturo. - Krakow : Department of Tourism, Sport
and Promotion at The Office of the Marshal of the Malopolska
Province Regional Tourism Information System Team, 2010. - 28 p. :
ill., photos, map.
Contents: Babiogorski National Park. Gorczanski National Park.
Magurski National park. Ojcowski National Park. Pieninski National
Park. Tatrzanski National Park. Jurassic Landscape Parks Complex.
Pogorze Landscape Parks Complex. Popradzki Landscape Park. Little
Beskids Landscape Park. Kluczwoda Valley. Bolechowicki Gorge.
Eliaszowka Valley. Homole Gogre and Biala Woda. Przelom Bialki.
Skamieniale Miasto.
ISBN 9788361355892.
Dabas parki - Polija. Nacionālie parki un rezervāti - Polija.
Book on Opava : to mark the Millenium 2001 / Zdenek Jirasek, Petr
Vojtal, Marta Medkova ...[et. al.] ; ed. Eva Markova, Bohumir
Vojtovič ; translated by Danuše Frončkova. - [Opava] : The Town of
Opava in 2000, [2001]. - 159 p. : ill., photos.
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EIROPAS VĒSTURE
94(4)

Contents: Walking Around the Town / Josef Vesely. Opava
Mirror in History / Zdenek Jirasek. From a Settlement to the
Metropolis ; Before the Foundation of the Town ; The Beginning of
the Town ; Medieval Times in Opava ; Opava in the 16th and 17th
Centuries ; Baroque Opava ; The Century of Changes ; The 20th
Century / Petr Vojtal. The Town and Its Peoples ; City Administration
; Science, Culture ; Education ; Churches ; Health Care and Social
Care ; Leisure Time, Clubs, Hobbies and Sports ; Crafts and Industry
; Trade and Services / Marta Medkova. Sequence of Historical Events
in Opava / Marta Medkova. Presentation of Firms.
Čehija - Opava.
Lacika, Jan. The Wonders of Bratislava / Jan Lacika ; translated by
Lucia Otrisalova, Pavol Lukač and Martina Starkova. - Bratislava :
Ikar, 2013. - 208 p. : ill., photos. - Bratislava's personalities, events,
landmarks, castles, palaces, castle walls, churches, monasteries and
convents, chapels, memorials, museums, galleries, bridges, mills,
gravel pits, forests, vineyards.
ISBN 9788055135311.
Kultūras mantojums - Bratislava.
Bratislava (Slovākija).
Tsouxtidi, Katerina. Corfu : the island of the Phaeacians / Katerina
Tsouxtidi. - Koropi : Michael Toubis Publications, 2016. - 167 p. : ill.,
maps. - (Travel Guides to Greece).
Contents: Geography. History. Culture and traditions. Museums
and libraries. Corfu Town.
ISBN 9789605409487.
Korfu sala (Grieķija). Grieķija.
Грузия : путеводитель / авт. текста Д. Кульков. - Москва : Эксмо,
2016. - 126 с. : цв. ил., карты, табл. + 1 отд. л. карт. - (Красный
гид). - Указатель: 124. с. - Путеводитель по горной стране с
многовековой историей и самыми гостеприимными жителями –
Грузии. Красочные фотографии, удобная вложенная карта,
полезные советы от автора, куда пойти и как провести время в
городах Грузии. - 16+. - На обл. подзаг.: с детальной картой
Тбилиси внутри.
ISBN 9785699672554.
Gruzija - Ceļveži. Gruzija - Tūrisma maršruti.
Грузия : путеводитель : orangeвый гид / авт. текста Дмитрий
Кульков. - Москва : Эксмо, 2016. - 376 с. : цв. ил., карты, табл. +
1 отд. л. карт. - (Оранжевый гид). - Алфавитный указатель: 373.375. с. - Путеводитель по горной стране с многовековой историей
и самыми гостеприимными жителями – Грузии. Красочные
фотографии, удобная вложенная карта, полезные советы от
автора, куда пойти и как провести время в городах Грузии. - 16+.
- На обл. подзаг.: с детальной картой Тбилиси внутри.
ISBN 9785699819348.
Gruzija - Ceļveži. Gruzija - Tūrisma maršruti.
Petričeka, Rita, 1934-2010. Bertrams Rozenbergs. Fiat justitia /
Rita Petričeka ; redaktores: Ieva Gundare, Ligita Kovtuna ;
māksliniece Daiga Brinkmane ; priekšvārds: Ieva Gundare. - Rīga :
[Vesta LK], 2016. - 119 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - (Laika
grāmata). - R. Petričeka (1934-2010) - grāmatas autore ir ārsta un
lielas personības Bertrama Rozenberga (1904-1960) meita. Viņa,
vēstures pavērsienu dēļ, bija šķirta no tēva kopš desmit gadu
vecuma. Savas skumjas par dzīvi tālumā no tēva un par
neiespējamību viņu satikt R. Petričeka pārvērta grāmatā, apkopojot
visas pieejamās atmiņas par viņu un rakstītās vēstules.
ISBN 9789934511363.
Ķirurgi - Latvija.
Biogrāfijas.
Кеворкян, Раймон Арутюн, 1953-. Геноцид армян : полная
история / Раймон Кеворкян ; пер. с англ. Леонида Щукина. Москва : Центр арменоведческих исслед. "АНИВ" ; Яуза-каталог,
2016. - 907, [3] с. : карт., табл. - (Великая Армения). - Книга
Раймона Кеворкяна "Геноцид армян" внесла существенный вклад
в историографию геноцида армян 1915-1916 годов. Используя
ранее малоисследованные документы, найденные им в архивах
разных стран, он представляет нашему вниманию подробный и
убедительный отчет об идеологических предпосылках,
планировании и исполнении этого первого массового убийства,
совершенного государством, которое находилось в стадии

модернизации и национализации. - 16+. - Оригинальное
название: Armenian Genocide.
ISBN 9785906716569.
Genocīds. Armēņu masu slepkavības, 1915-1923.
Armēnija - 1915-1916 - Vēsture.
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Маннергейм, Карл. Линия жизни. Как я отделился от России
[Текст] / Карл Маннергейм ; [пер. с фин.: П. Куйиала, Б. Злобин].
- Москва : Алгоритм, 2017. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Гиганты
политической мысли). - Карл Маннергейм - один из самых
известных политических деятелей XX века. Генерал-лейтенант
русской императорской армии, после революции 1917 года он
бежал в Финляндию, где стал фельдмаршалом финляндской
армии, а затем президентом этой страны. Под руководством
Маннергейма в Финляндии была построена мощная
оборонительная линия, названная его именем, - в советскофинскую войну 1939-1940 гг. она существенно затруднила
наступление Красной армии. В годы Великой Отечественной
войны Финляндия выступила на стороне Германии против СССР но
в 1944 году заключила мирное соглашение с Советским Союзом и
начала военные действия против Германии. В своих
воспоминаниях Карл Маннергейм описывает службу при дворе
последнего российского императора Николая II и в русской
армии, революцию в России, непростые отношения Финляндии и
СССР в межвоенное время, советско-финскую войну 1939-1940
годов и войну Финляндии с СССР в 1941 - 1944 годах. Особое
внимание уделяется имперским устремлениям России и СССР а
также месту России - СССР в европейской политике. - 16+.
ISBN 9785906880765 : 1500 экз.
Krievija - Vēsture. Somija - Vēsture.
Ozoliņš, Ojārs. Baltijas sacelšanās / Ojārs Ozoliņš. Impēriju lāsts /
Māris Linde. - Rīga : Sava grāmata, 2017. - 361 lpp. : ilustrācijas,
kartes, tabulas ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana ; 30). - O. Ozoliņš
(1929-2014) savācis daudz liecību par pretošanās kustību Otrā
pasaules kara gados. Viņš darbojās Dievturu draudzē, jo atzina seno
dievestību un kopa senās dievestības atjaunojumu. O. Ozoliņš aktīvi
iesaistījās Aizsargu organizācijas atjaunošanā. M. Linde stāsta par
Baltijas valstīm un tautām, kuras kopš sendienām ir bijušas šķērslis
gan Vācu, gan Krievijas impērijas ģeopolitiskajām interesēm. Autors
apskata un palīdz izprast Baltijā notikušo, lai pagātnes ļaunums nekad
neatkārtotos.
ISBN 9789934552427.
Otrais pasaules karš, 1939-1945. Otrais pasaules karš, 19391945 - Baltija. Deportācijas - Baltija. Politiskā vajāšana - Latvija.
Politiskā vajāšana - Austrumeiropa.
Baltija - Vēsture - Padomju okupācija, 1939-1941. Baltija Vēsture - 1940-1991. Baltija - Vēsture - 1918-1940. Austrumeiropa Vēsture - 1918-1945.
Korjuss, Hanness. Ludzas igauņi : zemes dieva tauta / Hanness
Korjuss ; zinātniskais redaktors priekšvārda autors Saulvedis
Cimermanis ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore
Eva Mārtuža ; tulkotāji: Guntars Godiņš, Anna Leščinska ; vāka
grafiskais noformējums: Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze,
2017 (Jelgava : SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 157, [1] lpp. :
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - (Letonikas bibliotēka). Bibliogrāfija: 133.-[145.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. . - Personu
rādītājs: 147.-[158.] lpp. - Hannesa Korjusa apcerējums veltīts
Ludzas novada igauņiem, kuri 19. – 20. gadsimtā mita Ciblas,
Mērdzenes, Nirzas, Pildas pagastā un pakāpeniski saplūda ar apvidū
pārsvarā esošo latviešu etnosu. Ludzas igauņu cilmes jautājums vēl
joprojām nav atrisināts, un uz to neatbild arī Hannesa Korjusa
grāmata, turpretī sniedzot ieskatu tajā, kas par šo etnosu zināms, un
paverot vēl vienu lappusi Latvijas kultūru daudzveidībā.
Saturā: Zemes Dieva tauta. Ludzas igauņu pētnieki. Pēterburga
un Čuhonci. Zemes Dieva dēls. Latgales igauņi, jezuīti, dominikāņi,
kapucieši. Tautu putra. Ludzas igauņu skolas. Pārtautošanās. 1972.
gada ekspedīcija pie Ludzas igauņiem. Radošākie Ludzas igauņi un to
pēcteči.
ISBN 9789934152801.
Igauņi - Latvija - Vēsture - Ludzas novads. Igauņi - Latvija Saraksti - Ludzas novads. Biogrāfijas.
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Миссия в Москве. Донесения латвийских дипломатов из СССР,
1935-1937 гг. : документы и материалы / Российская ассоциация
прибалтийских исследований ; Фонд "Историческая память" ;
автор-сост. Н.Н. Кабанов. - Москва : Ассоциация книгоиздателей
"Русская книга", 2016. - 392 с. - (Прибалтийские исследования в
России). - Москва как одна из Мировых дипломатических столиц
глазами латвийских посланников, оценки проблем и
преобразований во внешней и внутренней политике СССР,
описание государственного строительства и пика политических
репрессий в 1937 г. - эти и многие другие аспекты отражены в
изданном впервые корпусе из 106 рассекреченных архивных
документов. Сборник документов и материалов также содержит
биографические очерки авторов и адресатов публикуемой
дипломатической переписки. - Книга рассчитана на ученых,
дипломатов, парламентариев,журналистовмеждународников,студентов,а также на всех интересующихся
историей дипломатии, межгосударственных отношений СССР с
Латвией и другими странами накануне Второй мировой войны.
ISBN 9785906880529.
Diplomāti - Latvija - Vēsture - 1935-1937 - Krievija.
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Ābele, Inga, 1972-.
821.174-3

821.174-3

821.174-3

Duna : romāns / Inga Ābele ; redaktore Dace
Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulkojuma
autore Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 430, [2] lpp. (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 7). - "Romānā kā krāšņā mežģīnē kopā
savīti Latvijas un tās ļaužu likteņi, Padega un Irbītes glezniecības
tehnikas, dabas pirmatnīgais spēks Daugavā un sacīkšu zirgos.
Pedantiski niansēts sadzīves ainu tēlojums un fantastiska apjoma
vēsturiska faktoloģija. Dzīve kā spēle - totalizators uz visaugstākajām
likmēm. Uzvarētāji un zaudētāji, nodevēji un nodotie, būt vai nebūt laikmeta spēle ar cilvēku likteņiem", Valērijs Belokoņs. - Teksts
latviešu valodā, pēcvārds latviešu un angļu valodā. - Vēstures
romānu sērija Mēs. Latvija, XX gadsimts -- uz grāmatas vāka. . „Duna” ir hronoloģiski nākamais prozas darbs pēc Māra Bērziņa
romāna „Svina garša” un Gundegas Repšes romāna „Bogene”. Tas
vēsta par laiku tūlīt pēc Otrā pasaules kara.
ISBN 9789934546358.
Latviešu romāni.
Amanta. Trīs mirstoši veči pūš pieneņpūkas : [stāsti] / Amanta. Rīga : Sava grāmata, 2017. - 143 lpp. ; 21 cm. - Amanta sevi
neuzskata par rakstnieci. Tomēr, uzskata par vajadzību, kamēr vēl
lasīšana nav kļuvusi par kaut ko aizvēsturisku, dot iespēju no
personīga skata punkta ieklūkoties notikumu virzībā, padziļinātās
pārdomās un sajūtās, ko raisījusi pavisam nejauša nokļūšana uz 21.
gadsimta tehnoloģiju slavas mēles - video čata meitenes pjedestāla.
Saturs: Amandai knieš ; Aperatīvs ; Viens no retajiem ;
Pamērcēt mazo pirkstu ; Laimes vai nelaimes aka ; Aizkulises ;
Žubītes ; Stingrais Vils ; Laika robs ; Artava ; Debesu pirksts.
ISBN 9789934552410.
Stāsti, latviešu.
Bargais, Rihards, 1969-. Plikie rukši : romāns / Rihards Bargais ;
redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - 204, [3] lpp. ; 20 cm. - R. Bargais kā spilgta personība
mūsdienu latviešu literatūrā būtu saistāms ne tikai ar kultūras dzīves
skandāliem, bet pirmām kārtām ar spēju talantīgi, iejūtīgi, krāsaini
un vispārcilvēciski attēlot sabiedrības marginālo pusi, jomas, no
kurām daļa Rietumu sabiedrības joprojām novēršas un par kurām
izvēlas nerunāt, piemēram, homoseksualitāti, dažādu atkarību
problēmu. Autobiogrāfiskajā romānā R. Bargais gan turpina īsprozas
krājumā "Tenkas" (2012) aizsākto anekdotisko tekstu ciklu, kas
humoristiski, varbūt dažbrīd groteski, tomēr visnotaļ trāpīgi attēlo
dažādas Latvijas kultūras dzīvē pazīstamas personības. Romāna
aizsākums ir tagadne, šis brīdis, un notikumi, skatīti caur R. Bargā
subjektīvo prizmu, ačgārnā hronoloģijā slīd caur lasītāja uztveri kā
atklātas skumīgas, filozofiskas, pārsteidzošas, smieklīgas un sirsnīgas
pārdomas un vērojumi. Tagadni turpina autora personiskais skatījums
uz 20. gadsimta 90. gadiem, atjaunotās Latvijas valsts sākumu, uz
Trešo atmodu, Padomju Latvijas sadzīves kurioziem un stereotipiem,
uz savas bērnības atmiņām. - 18+. - "Līdz 18 gadu vecumam lasīt
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nav ieteicams" -- uz pēdējā vāka.
ISBN 9789934066733.
Latviešu romāni.
Bražis, Ivars, 1933-. Asinīs rūdītais : patiess stāsts par
Ziemassvētku kauju un Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieku kaprāli
Indriķi Ekertu / Ivars Bražis ; redaktore Alīna Melngaile ; Aigara
Truhina mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017
(Jelgavas tipogrāfija). - 175, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ;
23 cm. - Bibliogrāfija: [176.] lpp. - I. Braža grāmata ir uz patiesiem
notikumiem balstīts stāsts par senajās latvju zemēs dzīvojošo
varonīgo tautu pēcteci, zemgalieti, 5. Zemgales latviešu bataljona
strēlnieku Indriķi Ekertu (1888-1978), kurš, neskatoties uz ļoti smago
ievainojumu Ziemassvētku kauju laikā, brīnumainā kārtā izdzīvoja,
pusdzīvs nokļuva gūstā un, pārcietis smago gūsta laiku, atgriezās
Latvijas atbrīvošanas cīņās pret boļševikiem kā Latvijas armijas 12.
Bauskas kājnieku pulka kaprālis.
ISBN 9789934067051.
Biogrāfiskā proza, latviešu. Latviešu strēlnieki. Ziemassvētku
kaujas, Latvija, 1917.
Briedis, Andris, 1937-. Dzīve ir spēle : Bet gadi skien kā brieži... :
aforismi / Andris Briedis ; atbildīgā redaktore Irīna Meļņika ; vāka
grafiskais noformējums: Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2017. - 119
lpp. ; 18 cm. - A. Briedis ir aforismu meistars, kurš karjeru sācis
1959. gadā, izdevis deviņus dažādus satīriskas ievirzes darbus, īpaši
izslīpējis savu aforismu meistara talantu. Krājumā apkopoti gan agrāk
publicēti, gan jauni aforismi. Tematika - pašas dzīves diktēta precēšanās, mācības, attiecības ar alkoholu, mākslu un cita, kas
apkopota desmit dažādās sadaļās. - "Lai nāk tad satīra!... " -- uz
pirmā vāka.
Saturā: Kādi laiki, tādas vizītkartes. Diploms nevienu glupāku
nedara. Kaujoties ar garlaicību, sakāvāmies. Ne katrs darbā var
atpūsties. Arī nepiedzerties jāprot. Pret veselību ir daudz nezāļu.
Augstskolā izstudēja par futbolistu. Patika precēties. Meklēja ceļu
mākslu neceļos. Cits ir, cits - skaitās.
ISBN 9789934200403.
Aforismi, latviešu.
Cīrule, Gabriela. Kritiens uz augšu : romāns / Gabriela Cīrule ;
Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone ;
mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; noformējumā
izmantoti Toma Kalninska zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017
(Jelgavas tipogrāfija). - 239, [1] lpp. : tabula ; 21 cm. - Doroteja ir
jauna, mūsdienīga sieviete, kura dzīvē, šķiet, izvilkusi lielo lozi. Mīlošs
vīrs, lieliskas draudzenes un papilnam brīva laika - ko gan vairāk var
vēlēties? Taču Dorotejas dzīvi aptumšo kāda kaislība - kaislība uz
ēdienu, kas jau robežojas ar atkarību. Kādas tik diētas nav
izmēģinātas, kādas viltības nav izgudrotas - viss velti. Doroteja ir
sieviete ar lielu sirdi, bet vēl lielāku augumu, un tas viņai nepavisam
nepatīk. Ar laiku liekais svars sāk draudīgi ietekmēt ne tikai veselību,
bet arī attiecības... Vai Dorotejai izdosies uzvarēt cīņā ar sevi?.
ISBN 9789934065040. . - ISBN 9789934065047.
Latviešu romāni.
Dimante, Inguna, 1961-. Cita meitene jeb Senā kāzu nakts :
romāns / Inguna Dimante ; redaktore Dzintra Zālīte ; Melānijas Vilkas
ilustrācijas ; Natālijas Kugajevskas vāka māksl. noform. - Rīga :
Lauku Avīze, 2017. - 216, [3] lpp. : il., portr. - (Lata romāns ; 3
(213). - Bibliogr.: [221.] lpp. - Gustam ir trīsdesmit gadi, dēls no
pirmās laulības, jauna saderinātā un nolikts kāzu datums. Atpūtas
pasākumā pie jūras viņš sastop sievieti, kura vairs nekādi neatstāj
domas. Nejaušība vai liktenis, bet viņi sastopas vēlreiz, un Gusts
nolemj izdibināt, kāpēc Agate vairās no sabiedrības, izceļot no
pagājības mīklainus notikumus. Vai izdosies tos atšķetināt un
pārvarēt to radītās sekas?.
ISBN 9789934152979.
Latviešu romāni.
Dombrovska, Lidija, 1925-. Alkas : romāns / teksts, māksliniece
un vāka autore Lidija Dombrovska ; redaktore Dagnija Dreika ; par
izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2017]. - 239 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - L. Dombrovskas romāns vēstī par trimdinieku
dzīvi Austrālijā, par mītnzemes krāšņo dabu, cilvēku raksturiem un
viņu dzīvesgājumiem - katru ar savu traģiku un savu devu humora.
Netrūkst autorei tik ierastā poētiski gleznieciskā pasaules redzējuma
ar atmiņām par dzimteni un krietnu devu pašironijas. Romāna
galvenās varones Lienes vaibstos, šķiet, iezīmējas diezgan daudz
līniju no pašas autores portreta.
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ISBN 9789984894683.
Latviešu romāni. Latvieši - Austrālija - Daiļliteratūra.
Dreika, Dagnija, 1951-. Savējie : romāns / Dagnija Dreika ; Lilijas
Rimicānes mākslinieciskā izveide. - [Jūrmala] : Apgāds "Daugava",
[2017] (Rēzekne : Latgales druka). - 153, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21
cm. - D. Dreikas romānā attēlotā būtne – antikvāre Švatluma no
Jūrmalas, savas tautas vēstures pētniece – ir kā intuīcijas
iemiesojums. Svarīga loma viņas dzīvē ir tradīcijām, dzimtai,
ģenētiskajam mantojumam, savējiem. Viņas Visums ir kā milzīga
senlietu krātuve, bet padomdevēja – vecā savējo gudrību glabātāja
Iza. Virtuvē, kura ir mitekļa centrs, saskaras pasaules (garīgā un
taustāmā). Veča tur stāsta radiniecei visu, kas aizbildināmajai jāzina
– par nerakstītiem nosacījumiem, ģimenes mantojumu un
notikumiem, kas risinājušies šajā dzimtā. Līdz atklāj, kas jādara, lai
atbrīvotos no nelietīgā cilvēka tīkojumiem un mājā ienāktu laime.
ISBN 9789984411095.
Latviešu romāni.
Eglīte, Biruta, 1957-. Ceturtais bauslis : stāsti par 100 gadiem
Latvijā / Biruta Eglīte ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā
redaktore Aija Spridzāne ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane ; foto
Jāzeps Danovskis, Valdis Semjonovs, Kristaps Kalns, Evija Trifanova,
Reinis Oliņš, Modris HEeds. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 381, [2]
lpp. : fotogr. - Izmantotā literatūra un citas atsauces: 381.- [382].
lpp. - Biogrāfisks romāns par Spridzānu dzimtu Latgalē gadsimta
garumā. ''Ceturtais bauslis'' ir stāsti par kuplās Spridzānu dzimtas
likteņiem Latvijas 100 gados - skaudri, dzīvi un patiesi. Tajos ir
notikumi, kas veidojuši mūsu valsti un mainījuši cilvēku dzīvi iedvesmojot un apbalvojot, laužot un sadragājot, liekot pielāgoties un
pārbaudīt izturību un godaprātu. Valsts aug kopā ar saviem
iedzīvotājiem, to dzimtām, kas turas kopā, cits citu balstot, bet ir arī
kritiski brīži, kad pazūd jebkādi kontakti un tos atjaunot ir ļoti grūti.
Ne velti ceturtais Dieva bauslis skan: Tev būs savu tēvu un māti
godāt, lai Tev labi klājas un Tu ilgi dzīvo savā zemē.
ISBN 9789934152863.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Hānbergs, Ēriks, 1933-. Labie gariņi uz sliekšņa, uz taciņas, uz
ceļa un pēkšņumos : personību fotoportretu albums pagātnes un
tagadnes vēstījumu ieskāvumā / Ēriks Hānbergs ; Lijas Kalniņas vāka
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ;
literārā redaktore Inta Kārkliņa ; dzejas autori: Aleksandrs Čaks,
Ādolfs Gaujietis, Zenta Mauriņa, Jēkabs Rūsiņš, Sandra Vensko,
Gunita Boka, Daiga Dzilna, Mirdza Gūža, Gundega Rezevska. - Rīga :
Jumava, 2017. - 311, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. Sētnieki, pastnieki, dārznieki, ceļu uzturētāji agri jo agri iekustina
dienu. Ugunsdzēsēji jebkurā diennakts stundā gatavi traukties. Labie
gariņi! Viņiem veltīta Ē. Hānberga grāmata: portretējot un apvijot ar
intriģējošiem stāstījumiem par visādībām Grobiņas novadā sendienās
un mūsdienās.
ISBN 9789934200373.
Dokumentālā proza, latviešu.
Judina, Dace. Ceturtais kauliņš : romāns / Dace Judina ; Artura
Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga
Ābelīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 493, [2] lpp. : il. - (Izmeklē
Anna Elizabete). - Par veciem grēkiem vienmēr jāmaksā dubultā.
Katram pašam jāgādā par spārniem, kas viņus uznesīs debesīs. Tiem,
kas redz tālu, jāiemācās saskatīt trūkstošos bilžu mīklas gabaliņus arī
sev līdzās...Vai televīzijas producenta nāve ir nelaimes gadījums? Vai
viņa mīļākaā gājusi bojā nejauši? Kāpēc viss norāda uz Ģirtu un Zani,
kura kāzu priekšvakarā aizbēgusi no līgavaiņa?. - Par veciem grēkiem
jāmaksā dubultā--uz grāmatas vāka.
ISBN 9789934152887.
Detektīvromāni, latviešu.
Kaijaks, Vladimirs, 1930-2013. Vēstule / Vladimirs Kaijaks, Māra
Svīre ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 302, [1] lpp. Vēstule var iepriecināt, vēstule var skumdināt, paretam gadās, ka
vēstule iejaucas cilvēka liktenī, notikumi sāk vērpties pavisam citādi,
nekā iepriekš gribēts, un mīlestībai basām kājām jāiet asām
šķembām kaisīts ceļš - kā notiek šajā romānā. Šis ir turpinājums
romānam "Meitene no nekurienes'', bet lasāms arī kā patstāvīgs
darbs. Līdz 167. lappusei ir Vladimira Kaijaka teksts, tālāk - Māras
Svīres.
ISBN 9789934066351.
Latviešu romāni.
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Kolbergs, Andris, 1938-. Bise un kapakmens : romāns / Andris
Kolbergs ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ;
4. vāka foto: Ojārs Martinsons. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. 75, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [79.] lpp. Rakstniekam A. Kolbergam ir ilggadīgas aizraušanās. Viena - dažādu
vecu dzelžu kolekcionēšana. Otra - medības. Tieši par tām stāstīts A.
Kolberga jaunākajā grāmatā. Izrādās, detektīvrakstnieka ķēriens
lieliski iederas arī medību stāstos. Bise - šis instruments, protams, ir
pašsaprotams medību piederums, bet kāds sakars bisei un medībām
ar kapakmeni? Par to - A. Kolberga grāmatā.
ISBN 9789934546372.
Mednieku stāsti, latviešu. Stāsti, latviešu.
Lejiņš, Jānis, 1954-. Vīrieša sirds : romāns / Jānis Lejiņš ;
redaktore Daina Grūbe ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [1] lpp. ;
21 cm. - J. Lejiņš ir viens no ievērojamākajiem vēsturisko romānu
autoriem mūsdienu latviešu literatūrā. Arī šajā romānā ir Vēsture, bet
tā nav grāmatas galvenā persona. Pamatstāsts ir par armijas
instruktoru Ludi Šteinbergu, kurš 1939. gada pavasarī ierodas kādas
mazpilsētas ģimnāzijā, lai mācītu zēnus kļūt par īstiem vīriešiem. Bet
tad viņa rūpīgi koptajā mazajā vecpuiša pasaulītē ienāk Viņa.
ISBN 9789934067785.
Latviešu romāni.
Manfelde, Andra. Virsnieku sievas : romāns / Andra Manfelde ;
redaktore Gundega Blumberga ; vēstures konsultants Vents Zvaigzne
; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulkojums: Aija Uzulēna. - Rīga :
Dienas Grāmata, ©2017. - 252, [3] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX
gadsimts : vēstures romānu sērija ; 10). - A. Manfeldes romāna
darbība risinās pagājušā gadsimta 70. gados Liepājā, PSRS rietumu
robežā. Dzīve divās pasaulēs, kuras savieno izgriežams tilts ar
caurlaides posteni, pa vidu - karakuģu un zemūdeņu ceļš. Militāristi
un civilisti, krievi un latvieši, savējie un svešie. Autores sirds atveras
viņas svētajai trīsvienībai: sievietei, vīrietim un viņu turpinājumam bērnam. Šī mīlestība romānā ir klātesoša ik rindā. - Teksts latviešu
valodā, pēcvārds arī angļu valodā.
ISBN 9789934546365.
Vēsturiskā proza, latviešu.
Merķelis, Garlībs. Vidzemes senatne = L'histoire ancienne de
Vidzeme = Vidzeme's ancient times = Vidzeme antigua = Древность
Лифляндии = Die Vorzeit Lieflands : fragments / Garlībs Merķelis ;
teksts sagatavots ar tulkotāju palīdzību : Beatrise Arnicāne, Gunta
Brjuhovecka, Jeļena Budanceva, Edgars Ceske, Jānis Frišvalds, Dita
Podskočija. - [Rīga] : Borisa un Ināras Teterevu fonds, 20XX. - [78]
lpp, 1 lp. iel. - Teksts paralēli latviešu, franču, angļu, spāņu, krievu,
vācu val. - Latviskais teksts atveidots uz Ojāra Pētersona objekta
"Lielā vāze", kas atrodas pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
Izdevums ir šī darba sastāvdaļa.
Dokumentālā proza, vācu - Latvija. Latvieši - Sociālā dzīve un
paražas. Nacionālās īpatnības, latviešu.
Muciniece, Kristīne. Debesīs dotais solījums : [romāns] / Kristīne
Muciniece ; redaktore Daiga Muižule ; vāka dizains: Elvijs Pūce. [Lielplatone, Jelgavas novads] : [autores izdevums], [2017]. - 286,
[1] lpp. ; 21 cm. - Viss ir dzīvs un elpo, staro un dalās savā esībā ar
pilnīgi visu, neprasot un negaidot neko pretī. Vienkāršs esības
daiļums. Pašam augot un paplašinoties sirdī, pasaule kļūst skaidra un
apzināta. Neskaitāms atmiņu, cilvēku un nodzīvoto dzīvju daudzums
ir ikvienā, un tas ir pašsaprotams. Katrs brīdis un izdzīvotā pieredze
nostājas vienā tagadnes mirklī, kura vidū tu atrodies, un kā
pasakains brīnums atveras visā krāšņumā, piepildīts ar rimtu mieru
un spēku, virmojot bezgalīgs un neticami viegls, absolūtas brīvības
caurvīts. Koki, krūmi, ziedi un tauriņi tajos - visa dzīvība viļņojas savā
pirmatnībā un runā bez vārdiem, stāstot par sevi un pasauli, kurā tā
eksistē un kāpēc vispār ir. Un tas pats bez sākuma un beigām
pastāvīgi šajā stāstā vienotā ieelpā un izelpā. Vietā, kur debesis
pieskaras zemei.
Nemiera, Linda. Kaķa koncerts : fantāzijas romāns / Linda Nemiera
; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 332, [1] lpp. ; 21 cm. L. Nemieras romānā tuvojas pavasaris, un sētas kaķi uzsāk skandināt
savas mīlas balādes. Problēmu risinātājs Ingemārs Bomis pamanās
Leonīdai gan izlīdzēt, piesolot bagātīgu atlīdzību, gan iesaistīt jauno
sievieti bīstamā spēlītē. Viņai būs jāpierāda, ka ne tikai suņi ir lieliski
pēddziņi, bet arī kaķi var palīdzēt atrast pazudušas personas. Leonīda
arī meklē atbildi uz jautājumu, kas jau gadsimtiem ilgi nodarbinājis

821.174-3

821.174-3

821.174-94

821.174-1

821.174-1

821.174-3

zinātniekus un filozofus, - kas ir dvēsele?. - "Romānā "Kaķa koncerts"
turpinās grāmatās "Kaķa lāsts" un "Kaķis maisā" aizsāktie divdabes
Leonīdas Fēliksas dēkainie piedzīvojumi" -- uz pēdējā vāka.
ISBN 9789934067037.
Latviešu romāni.
Priede, Dace, 1954-. Saule špagas asmenī : romāns / Dace Priede
; redaktore Bārbala Simsone ; Artūra Bērziņa vāka dizains. [Atkārtots izdevums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - 383, [1] lpp. ; 23 cm. - D. Priedes romānā ir daudz
autobiogrāfisku motīvu - tas ir vēstījums par jaunas aktrises Artas
sarežģīto, pretrunu pilno dzīvi 20. gadsimta 70. gadu Latvijā, kurai
paralēli plūst Artas fantāzijā dzimušā jaunā barona Žaka Ranē gaitas
romantizētā iztēles pasaulē. Dueļi, cīņas, dzimtu naids, ievainojumi,
nepiepildīta mīlestība, krāšņi tērpi un saule špagas asmenī - tas viss
Artas pasaulē savijies nesadalāmā veselumā, un dažreiz pat grūti
atšķirt, kura no abām tad ir īstā dzīve. - Grāmata sagatavota pēc
1994. gada izdevuma.
1. grāmata.
ISBN 9789934065248.
Latviešu romāni.
Roga-Saulīte, Inguna, 1986-. Ābolu dūmi : stāsts / Inguna RogaSaulīte ; atbildīgā redaktore Irīna Meļņika ; vāka mākslinieciskā
noformējuma autors Aivis Saulītis. - Rīga : Jumava, 2017. - 269, [3]
lpp. - Spraigs stāsts ar detektīva elementiem. Galvenais varonis Noa
ir izbijis karavīrs, kurš nespēj samierināties ar drauga nāvi
Afganistānā. Pēc atvaļināšanās no armijas viņš uzsāk jaunu dzīvi un
vēlas satikties ar cilvēkiem, kuri bija svarīgi viņa draugam.
ISBN 9789934200205.
Stāsti, latviešu.
Tilaks, Dzintars. Pazīstamām personībām papildinātas Pārdaugavas
piezīmes / Dzintars Tilaks, teksts un fotoattēli ; māksliniece un vāka
dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 176 lpp. : il. Par šīm Pārdaugavas piezīmēm.Tās ir pagalam subjektīvas atsevišķu krikumu pacelšana un paraudzīšanās, dažbrīd
parotaļāšanās ar laikiem un faktiem, ja drīkst tā teikt - dokumentālā
fantāzija. Dažu satiktu, labi pazīstamu cilvēku pieminēšana un tāda
kā iekļaušana kopējā Pārdaugavas bildē. Bet, lai šī bilde būtu labāk
tverama no mana skatu punkta, tad arī foto mirkļu netrūkst, pat ļoti
daudz. Lai šis ir kā veltījums gan šeit pieminētajiem, gan daudziem
citiem Daugavas kreisā krasta jaukajiem ļaudīm un kā mans paldies
Pārdaugavai ar māju sajūtu.
ISBN 9789934065385.
Stāsti, latviešu. Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Tirzmaliete, 1876-1942. Kas mūs radīja, tā Augstā vara... /
Tirzmaliete ; Normunda Treija sakārtojums un komentāri ; vāka
noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015, 2016 (Drukātava). 75 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. - Tirzmalietes (īst.v. Minna Dzelzkalne, 1876-1942)
grāmatā ievietota Tirzas perioda (1876-1912) reliģiskas ievirzes
dzeja. Tie ir divdesmit dzejoļi dvēseles pārdomu noskaņās. Grāmata
tiek izdota atzīmējot Tirzmalietes 140 gadu jubileju. - "Tirzmalietei140"--[5.] lpp. . - "Tirzas perioda (1876-1912) reliģiskas ievirzes
dzeja. Divdesmit dzejoļi dvēseles pārdomu noskaņās"--Uz vāka.
ISBN 9789934858017. . - : 100 eks.
Reliģiskā dzeja, latviešu. Skolotāji - Latvija - Biogrāfijas - Tirzas
pagasts (Gulbenes novads). Sabiedriskie darbinieki - Latvija Biogrāfijas - Tirzas pagasts (Gulbenes novads).
Tirzas pagasts (Gulbenes novads, Latvija) - Vēsture. Tirzas
pagasts (Gulbenes novads, Latvija) - Intelektuālā dzīve.
Tomašs, Jānis, 1984-. Melnie darba cimdi : dzejas krājums / Jānis
Tomašs ; redaktors un priekšvārda autors Aivars Eipurs ; dizains:
Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, [2016] (Jelgavas tipogrāfija). - 63
lpp. ; 16 cm. - J. Tomašs latviešu jaunākajā dzejā ir tīrradnis. Viņš ir
dzejnieks no dabas, kurš dāvā mumsa lieliskus tēlus, gluži jaunus
šķietami vairs nepārspējamajā dzejas vidē. Dzejas krājuma rindās
kopā sader izsmalcinātais ar vienkāršo, veidojot svaigu un neparastu
stilu. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984334332.
Latviešu dzeja.
Veinberga, Jana. Klavierkoncerts : romāns / Jana Veinberga ;
Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 270 lpp. ; 21 cm. (Zvaigznes detektīvu klubs). - J. Veinbergas romāns, aizraujoši
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vērpjot detektīvintrigu, vienlaikus psiholoģiski dziļi atklāj, cik būtiski
dzīvi var ietekmēt tie pagātnes notikumi, par kuriem cilvēkam kādreiz
nav bijis varas. Tāpēc ir jāpieņem izaicinājums - noskaidrot patiesību,
lai pēc tam varētu dzīvot tālāk. Marianna, slavena pianista Valda
Steinera meita, nespēj samierināties ar tēva pēkšņo, traģisko nāvi.
Nikolajs Pjatkovskis, žurnālists un mūzikas kritiķis, ir nolēmis
uzrakstīt grāmatu par šo odiozo personību.
ISBN 9789934066849.
Detektīvromāni, latviešu.
Zoldnere, Dina, 1959-. Atspulgi akā : romāns / Dina Zoldnere ;
Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; autores ilustrācijas ; redaktore
Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (Rēzekne : SIA "Latgales
druka"). - 222, [2] lpp. : faksimils, ilustrācijas, portrets. - (Lata
romāns ; 2 (212). - Bibliogrāfija: [223]. lpp. - Viss sākās tik
nenopietni - kā divu jauniešu otrā kursa vasaras prakses darbs
dokumentālajā kino. "It kā jau varētu filmēt jebko, bet man gribētos
izdomāt kaut ko neparastu, kaut ko aizraujošu, kādu stāstu, kurā ir
noslēpums!" Viņi atrod tādu notikumu - 16 gadus senu, joprojām
neatklātu kādas sievietes slepkavību. Filmēšanas process pārvērš un
izmaina abu jauniešu dzīvi. Viņi ir spiesti iedziļināties ne tikai senajā
notikumā, bet arī paši sevī. Sašķelti un neskaidri, līdzīgi atspulgiem
akā, dažādu cilvēku atmiņu fragmenti, salikti kopā, beigās izveido
vienotu stāstu, atklājot baisu notikumu gaitu.
ISBN 9789934152771.
Lietuviešu romāni.
Crosshill, Tom. The Cat King of Havana / Tom Crosshill. - First
edition. - New York : Katherine Tegen Books, 2016. - 354 lpp. ; 21
cm. - A sixteen-year-old Cuban American joins a salsa class to meet
a girl, then invites her to spend the summer with his family in
Havana. They investigate his mother's reasons for leaving Cuba
decades earlier, learning about the impact politics can have on
individual lives.
ISBN 9780062422835. . - ISBN 0062422839.
Latviešu proza (angļu valoda).
Čaks, Aleksandrs, 1901-1950. Touched by eternity : dedicated to
old Latvian riflemen / Aleksandrs Čaks ; translated by Ieva Lešinska ;
illustrations by Aleksandrs Stankevičs ; cover design by Valdis
Villerušs ; editor Liene Soboļeva ; foreword and picture captions:
Māra Grudule, Mārtiņš Mitenbergs ; translation of foreword and
picture captions: Ilze Kreišmane, Justīne Krēsliņa ; preface: Michael
Epkenhans, Christian Senne. - Rīga : Jumava, 2016 (Latvijas karte). 310, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portrets ; 21 cm. - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. - Dzejnieka un rakstnieka Aleksandra Čaka
poēma "Mūžības skartie" angļu valodā. Izdevums papildināts ar
priekšvārdu un strēlnieku atmiņām. Grāmatā ir atrodamas arī
zemsvītras piezīmes, kas sniedz papildu skaidrojumu lasītājiem, kuri
nav pazīstami ar Latviju.
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Abgarjana, Narinē.
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Maņuņa : [autobiogrāfisks stāsts] / Narinē
Abgarjana ; no krievu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ;
atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. Rīga : Jumava, 2017. - 359, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. "Maņuņa" ir gaišs, saules un dienvidu tirdziņa smaržu piesātināts,
bezgala smieklīgs stāsts par bezrūpīgām bērnu dienām. Grāmatas
galvenās varones ir divas mazas meitenītes, Maņuņa un Narinē, ar
asu prātu un neizsīkstošu zinātkāri apveltītas nebēdnes, kas vienmēr
gatavas meklēt aizvien jaunus piedzīvojumus. Meitenes atrod un
zaudē draugus, mācās izprast sarežģītās cilvēku attiecības un allaž
izgudro ko neparastu, reizēm novedot piederīgos teju līdz
izmisumam. Grāmata pieaugušiem bērniem, grāmatas ievadā raksta
autore - Tiem, kas arī trīsdesmit un sešdesmit gadu vecumā tic
labajam un ar smaidu raugās nākotnē. Tas ir stāsts par padomju
mazpilsētiņu un tās iedzīvotājiem labu gabalu no visām iespējamām
galvaspilsētām. Par to, kā cilvēki prata dzīvot un priecāties par dzīvi,
par spīti šaušalīgam deficītam un visiem iespējamajiem
ierobežojumiem. - Oriģinālnosaukums: Манюня. - "Maņuņa" ir
triloģijas pirmā grāmata -- uz pēdējā vāka.
ISBN 9789934200090.
Autobiogrāfiskā proza, armēņu (krievu valoda). Autobiogrāfiskā
proza.
Bisī, Mišels. Melnās ūdensrozes : kriminālromāns / Mišels Bisī ; no
franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; Arņa Kilbloka vāka
dizains ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017
(Jelgavas tipogrāfija). - 367, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris). -
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Živernī – Kloda Monē iemīļotais ciemats. Pa dienu tūristi apmeklē
mākslinieka bijušo māju un dārzu, kurā gleznotas slavenās
“Ūdensrozes”, bet vakarā, kad apkaimi ieskauj tumsa, atklājas šī
mierpilnā franču ciemata tumšā puse... - Oriģinālnosaukums:
Nymphéas noirs.
ISBN 9789934063381.
Detektīvromāni, franču.
Bosko, Federīka. Mīlestības patiesā nozīme : romāns / Federīka
Bosko ; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; tulkotājas
redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 431,
[1] lpp. ; 23 cm. - Temperamentīgajai itālietei Frančeskai neklājas
viegli: mīļotais ir jauks un uzticīgs, bet nāvīgi garlaicīgs, priekšnieks ir
lielummānijas pārņemts izdevējs, mātei ir smaga depresija, bet
labāko draudzeni vajā un terorizē bijušais vīrs. Lai šajā haosā
nezaudētu veselo saprātu, Frančeska visu enerģiju velta darbam, bet
bezmiega naktīs cep kūkas. Taču dzīve patiešām sagriežas ar kājām
gaisā, kad priekšnieks viņai uzdod tikt galā ar šarmanto un slaveno,
bet neprātīgi iedomīgo un kaprīzo rakstnieku Leonardo Kalamandrei,
kura vēl nesarakstītais romāns jau ticis pieteikts prestižai literārai
balvai... - Oriģinālnosaukums: Il peso specifico dell'amore.
ISBN 9789934064104.
Itāliešu romāni.
Brontē, Šarlote. Džeina Eira : romāns / Šarlote Brontē ; tulkojums
latviešu valodā: Helga Gintere. - [Rīga] : J.L.V., [2017]. - 687, [1]
lpp. - Džeinas Eiras, nabaga bārenes, stāsts ir grūtību pilns, tomēr tā
beigas ir laimīgas, padarot Šarlotes Brontē darbu romantisku. Bet
pašu grāmatas galveno tēlu - par sava laika varoni, kas ar intelektu
un jūtu bagātību spēj pārvarēt šķiras robežas un dzīves likstas. Oriģ. nos.: Jane Eyre.
ISBN 9789934200359.
Angļu romāni.
Cveigs, Stefans. Šaha novele un citi stāsti / Stefans Cveigs ; no
vācu valodas tulkojusi Valija Brutāne ; atbildīgā redaktore Irīna
Meļņika ; grāmatas noformējumam izmantots Ivara Heinrihsona
darbs. - Rīga : Jumava, 2017. - 220, [1] lpp. - Austriešu rakstnieks
Stefans Cveigs ir viens no 20. gs. izcilākajiem noveļu meistariem.
Viņa noveļu varoņi piedzīvo personiskas drāmas, kurām ir izšķiroša
loma viņu turpmākajā dzīvē. Tie ir stāsti, kas psiholoģiskā ietilpīguma
un sižeta pavērsienu ziņā līdzinās miniromāniem. - Oriģ. nos.:
Novellen.
Saturs: Šaha novele. Degošais noslēpums. Neredzamā
kolekcija. Grāmatnieks Mendelis.
ISBN 9789934200182.
Stāsti, austriešu. Noveles, austriešu.
Čemberlena, Diāna. Sadragātie sapņi : romāns / Diāna
Čemberlena ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Rimšele ; vāka
dizaina autors Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2017 (SIA "PNB
Print"). - 461, [3] lpp. - Slavenā Holivudas aktrise Īdena Railija
piedzīvo dramatisku dzīves posmu – viņas laulība ir izjukusi, karjeras
virsotnē ir auksti un vientuļi, un viņa ir nogurusi no tēlošanas… Īdena
nolemj doties uz vecāku māju bērnības zemē, lai atgūtos, sakārtotu
domas un iedvesmotos savam jaunajam projektam. Viņa ir nolēmusi
uzņemt filmu par savu māti Ketrinu Sviftu – populāru bērnu grāmatu
rakstnieci, kura traģiski gājusi bojā, kad Īdena bija pavisam maza. Oriģ. nos.: Secret Lives.
ISBN 9789984358628.
Amerikāņu romāni.
Delanijs, JP. Mikimoto pērles : romāns / JP Delanijs ; no angļu
valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ;
redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2017 (SIA "PNB Print").
- 400 lpp. - Edvards Monkfords ir arhitektūras ģēnijs, spožākais savā
jomā, tikpat ideāls un lakonisks kā viņa būvētā māja - moderna ēka
Hendonā, kuras īrnieki tiek piemeklēti ar īpašu atlases paņēmienu.
Nekā lieka, tikai pats minimums. Un absolūts komforts. Pēc
laupīšanas pašas guļamistabā Emmai palaimējas izturēt atlasi uz
Monkforda namu. Beidzot viņa ir atradusi māju, kurā jūtas pasargāta.
Jauni atklājumi iegulst Emmas apziņā, kad viņa uziet informāciju, kas
adresēta citam cilvēkam... - Oriģ. nos.: The Girl Before. - "Pasaules
bestsellers" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789984358482.
Angļu romāni. Psiholoģisks trilleris.
Devero, Džūda. Lepnums un aizspriedumi. Mistera Dārsija
atgriešanās : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi
Biruta Vaivode ; redaktore Solvita Velde ; vāka dizaina autors Artūrs
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Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2017 (SIA "PNB Print"). - 425, [7] lpp. ;
21 cm. - Nelielajā Samerhilas pilsētiņā notiek liela rosība. Tiek
iestudēts slavenākais Džeinas Ostinas romāns Lepnums un
aizspriedumi. Tas ir liels notikums, jo misteru Dārsiju izrādē spēlēs
Teits Lenderss – visu paaudžu sieviešu elks no Holivudas. Keisijas
aizraušanās un dzīves piepildījums ir pavārmāksla un izsalkušu ļaužu
pabarošana. Vienīgais, kam viņa nenovēl ne drupatas no dzīru galda,
ir Teits Lenderss, kurš kopš ierašanās brīža ir pamatīgi nokaitinājis
Keisiju. Likteņa untuma vadīta, Keisija neplānoti iekļūst atlasē uz
Elizabetes Benetas lomu. Lai atrastos uz vienas skatuves ar Teitu
Lendersu, Keisijai ir jāpārvar savs lepnums un daži aizspriedumi par
iemīļotā aktiera patieso dabu... - Oriģ. nos.: The Girl from Summer
Hill. - Pasaules bestsellers -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789984358529.
Amerikāņu romāni.
Ēriksone, Karolīne. Pazudušie : romāns / Karolīne Ēriksone ; no
zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; vāka mākslinieciskā
noformējuma autore Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Inga
Ābelīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). 237, [3] lpp. - Kādā vasaras vakarā Grēta kopā ar vīru un meitu
dodas izbraukumā ar laivu. Apstājoties pie neapdzīvotas saliņas,
Alekss un Smilla izkāpj krastā un pazūd. Grētai vairs neizdodas viņus
atrast. Izmisušajai sievietei meklējot pazudušo ģimeni, atklājas viņas
iekšējās pasaules plaisas un nedrošība - kas gan noticis patiesībā? Vai
ģimenes pazušanai ir saistība ar to, kas ar Grētu noticis pirms
daudziem gadiem?. - Oriģ. nos.: De Försvunna. - "Psiholoģiskās
spriedzes romāns" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934152689.
Psiholoģiskās spriedzes proza, zviedru.
Fermīns, Maksanss. Zen : romāns / Maksanss Fermīns ; no franču
valodas tulkojusi Ilze Fogele ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore
Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). 123, [2] lpp. ; 21 cm. - Katru dienu no rītausmas līdz krēslai meistars
Kuro vingrinās smalkajā kaligrāfijas mākslā. Šai nodarbē glezniecība
saplūst ar rakstību, veidojot tik smalku robežu, ka tā šķiet
neredzama. Taču līdzsvaru un harmoniju vienā acumirklī var izjaukt
neparedzēts gadījums. Kādu dienu viņu uzmeklē jauna, apdāvināta
māksliniece, vārdā Juna, un lūdz, lai viņš tai palīdz pilnveidot
kaligrāfijas prasmes. Meistars Kuro pieņem Junu par mācekli. Katru
dienu viņa meistara vadībā meklē zen ceļu rakstības mākslā – ceļu,
kam jāseko, lai sasniegtu pilnību, mieru un apskaidrību. Taču reizēm
miers ir mānīgs. Kad mūsu dzīvē uzrodas kārdinājums, ikviens tam
labprāt ļaujas... - Oriģinālnosaukums: Zen.
ISBN 9789934065798.
Franču romāni. Kaligrāfija, japāņu - Daiļliteratūra.
Ferrante, Elena. Neapoles tetraloģija : romāns / Elena Ferrante ;
no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; vāka dizaina autore Ilze
Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 479, [1]
lpp. - Tetraloģijas centrā ir divu meiteņu Elenas un Lilas draudzība
mūža garumā. Viņas mīl, apskauž, apbrīno un atdarina viena otru,
nezaudējot katra savu patību un saglabājot ciešu saikni, kuru saraut
neizdodas ne gadiem, ne attālumam un pārpratumiem, ne tīšiem
nodarījumiem. Draudzenes sastopam svarīgā dzīves brīdī – laulības
dzīve uzliek ierobežojumus Lilas nevaldāmajai dabai, bet Elena vairs
nejūtas iederīga ne ierastajā vidē, ne jauniegūtajā smalkajā zinību
pasaulē. - Oriģ. nos.: Storia del nuovo cognome.
2.grāmata. Jaunais uzvārds.
ISBN 9789934066399.
Itāliešu romāni.
Glatauers, Daniels. Mūžam tavs : romāns / Daniels Glatauers ; no
vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; [tulkotājas redakcijā] ; vāka
dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - 223, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Judīte
nejauši satiek Hannesu lielveikalā. Pēc tam viņa satiek viņu atkal un
atkal. Arhitekts Hanness, neprecējies vīrietis spēka gados, ir ne vien
katras sievasmātes, bet arī Judītes sapnis.Viņas draugi arī ir sajūsmā.
Taču pamazām Hannesa pastāvīgie mīlestības apliecinājumi kļūst par
nastu. Hanness vajā viņu pat sapņos, un, tiklīdz Judīte ir pamodusies,
viņš atkal jau ir klāt, lai darītu viņai labu. Perfekts mīlas stāsts.
Varbūt tikai pārāk perfekts... - Oriģ. nos.: Ewig Dein.
ISBN 9789934063404.
Austriešu romāni.
Grosmans, Levs. Burvju karalis : romāns / Levs Grosmans ; no
angļu valodas tulkojis Vilis Kasims ; redaktore Līga Ciematniece. -

Angl 821.111-94

Gr 821.14-3

Amer 821.111(73)-3

Vāc 821.112.2-3

[Rīga] : Prometejs, [2017] (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [4] lpp. Grāmatā lasītāji iepazīs spēcīgo Džūlijas tēlu, kuras dusmu plosītā
ģenialitāte ir vienlaikus fascinējoša un šausminoša. Viņas niknuma un
Kventina ilgu pretstatījums rada psiholoģiski daudzslāņainu un
lasītājam pietuvinātu romānu. Brīnišķīgais, oriģinālais un smeldzīgi
patiesais "Burvju karalis" vēlreiz apliecina, ka Grosmans ir K. S. Lūisa
mūsdienu mantinieks un literārās fantāzijas priekšstāvis. Lasītāji,
kuriem jau ticis "Burvju" lasīšanas prieks, nevilcināsies iepazīt
"Burvju karali". - Oriģ. nos.: The Magician King.
ISBN 9789934553073.
Fantastiskā proza, amerikāņu.
Iljess, Florians. 1913. Gads pirms kara / Florians Iljess ; no vācu
valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ;
literārā redaktore Ligita Sproģe. - [Rīga] : J.L.V., 2017. - 285, [2]
lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 280.-[284.] lpp. - Florians
Iljess virtuozi atklāj šā neparastā gada panorāmu, kad aizsākās mūsu
tagadne. Literatūrā, mākslā un mūzikā vērojamas tik ekstremālas
izpausmes, it kā rītdiena varētu nepienākt. Marsels Prusts meklē
zudušo laiku, Kazimirs Maļevičs glezno kvadrātu, Gotfrīds Benns mīl
Elzu Laskeri-Šīleri, Igors Stravinskis sacer “Svētpavasari”, Ernsts
Ludvigs Kirhners metropolei rada seju, Francs Kafka, Džeimss Džoiss
un Roberts Mūzils dzer kapučīno Triestē, un austriešu pastkartīšu
zīmētājs, vārdā Ādolfs Hitlers, Minhenē tirgo savus pilsētas skatus.
1913: sākums un gals, triumfs un melanholija top viens vesels, viss
kļūst par mākslu. Pēc šīs vasaras vairs nekas nav tā, kā bija. Kā
neviens cits elegantais stilists Florians Iljess ar vieglu humoru
apraksta kultūras vēstures izšķirošo mirkļu burvību. - Oriģ. nos.:
1913: der Sommer des Jahrhunderts.
ISBN 9789934200427.
Eiropa - Kultūras vēsture - 20 gs. Eiropa - Vēsture - 1871-1918.
Eiropa - Intelektuālā dzīve - 20 gs.
Kazantzakis, Nikos. Kristus pēdējais kārdinājums : romāns / Nikos
Kazantzakis ; teksts latviešu valodā: Pēteris Bolšaitis ; literārais
redaktors Dens Dimiņš ; māksliniece Daiga Brinkmane. - [Rīga] :
Vesta-LK, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 478 lpp. : ilustrācijas ; 25
cm. - (Laika grāmata). - Romāns " Kristus pēdējais kārdinājums" ir
nopietns mēģinājums attēlot Kristus būtību, rādot to kā dzīvu cilvēku,
kas atbrīvots no tumsonības, viltojumiem un trivialitātēm, ar kurām
šo personību apveltījušas kā baznīcas, tā priesteri. Diezin vai kāds
cits literārs darbs šo kristīgo mītu tik pamatīgi atbrīvo no visām
baznīcas formalitātēm kā šis. Te Nācaretes galdnieks atklāts tādā
veidolā, kādā to. iespējams, varētu būt pazinuši vissenākie kristieši. Tulkojuma pamatā tulkojumi angļu, vācu un spāņu valodā un to
salīdzinājums ar oriģinālu grieķu valodā.
Klementa, Dženifera. Lūgšanas par nolaupītajām : romāns /
Dženifera Klementa ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; Ilzes
Izsakas vāka adaptācija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - 234, [2] lpp. - Četrpadsmitgadīgā Leididī un viņas
draudzenes Paula, Marija un Estefani uzaug mūsdienu Meksikā, kalnu
ciemā starp kukurūzas un magoņu laukiem. Ciemā, kurā nav neviena
vīrieša, jo tie visi ir devušies meklēt darbu aiz valsts robežām vai jau
sen miruši. Šajā skarbajā un cietsirdīgajā pasaulē meitenes dzīvībai ir
maza vērtība. Izmisušās mātes pārģērbj savas meitas par zēniem vai
paslēpj zemē izraktās bedrēs, tiklīdz pie apvāršņa parādās narkotiku
un cilvēku tirgoņu melnās automašīnas. Taču Leididī sapņo par īstu
nākotni, par draudzību, mīlestību un labklājību. Glābiņu sola kalpones
darbs Akapulko. Leididī uz brīdi jūtas kā paradīzē un piedzīvo pirmo
mīlestību. Viss varētu būt brīnišķīgi, ja ne heroīna sainītis, ko
paglabāt licis brālēns... - Oriģ. nos.: Prayers for the Stolen.
ISBN 9789934060960.
Amerikāņu romāni. Cilvēku tirdzniecība - Meksika Daiļliteratūra.
Linka, Šarlote. Pieviltā : romāns / Šarlote Linka ; no vācu valodas
tulkojusi Sinda Krastiņa ; Edgara Švanka vāka dizains ; redaktore
Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (A/s "Poligrāfists"). 461, [3] lpp. ; 23 cm. - Keita Linvila, Skotlendjarda izmeklētāja, ir
zaudējusi vienīgo tuvo cilvēku, kad viņas tēvs tiek atrasts savā mājā
nežēlīgi noslepkavots. Tā kā sieviete neuzticas vietējam
izmeklētājam, kuram ir problēmas ar alkoholu, viņa nolemj pati
atrast vainīgo – un atklāj, ka mīļotais tēvs nav bijis tāds cilvēks, par
kādu viņa to uzskatījusi. Tajā pašā laikā kāda londoniešu ģimene
dodas brīvdienās. Vientuļā mājā Jorkšīras tīrelī scenāriju autors
Džonass Kreins cer paglābties no draudošā izdegšanas sindroma. Ar
viņu kopā ir sieva un mazais dēlēns. Ģimene nenojauš, ka arī viņu
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dzīvības tiks pakļautas briesmām: policijas meklēšanā esošs
noziedznieks lūkojas pēc kādas nomaļas slēptuves... - Oriģ. nos.: Die
Betrogene.
ISBN 9789934061509.
Psiholoģiskās spriedzes proza, vācu.
Makintoša, Klēra. Es ļāvu tev iet : trilleris / Klēra Makintoša ; no
angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece ; Vitas Lēnertes vāka dizains ;
redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017
(Poligrāfists). - 398, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris). Traģisks negadījums. Viss notika pārāk strauji. Viņa nevarēja neko
izdarīt. Vai tomēr varēja? Sekundes desmitdaļā Dženas Grejas
pasaule pārvēršas šaušalīgā murgā. Viņas vienīgā cerība, lai turpinātu
dzīvot, ir pamest ierasto vidi un sākt no jauna. Džena pārceļas uz
nomaļu ciemu Velsas piekrastē, tomēr viņu vēl ilgi turpina vajāt
bailes, skumjas un atmiņas par nežēlīgo novembra nakti, pēc kuras
viņas dzīve mainījās uz visiem laikiem. Pamazām, pavisam lēnām ,
Džena atdzimst dzīvei un spēj raudzīties nākotnē. Tomēr pagātnes
notikumi steidz viņu panākt un draud izpostīt visu... - Oriģ. nos.: I let
you go. - Pasaules sensācija un bestsellers--uz grāmatas vāka.
ISBN 9789934062544.
Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.
Malpasa, Džodija Ellena. Miesassargs : romāns / Džodija Ellena
Malpasa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains:
Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2017
(PNB Print). - 425 lpp. ; 21 cm. - Kamilla Logana ir bagātā un
ietekmīgā uzņēmēja Trevora Logana meita. Visi, kas lasa avīzes, ir
informēti par tētiņa princeses izšķērdīgo dzīvesveidu un neatļautām
izklaidēm. Tikai daži cilvēki zina, ka jaunā sieviete smok savā zelta
būrītī – stingrā tēva uzraudzībā – un dara visu, lai kļūtu finansiāli
neatkarīga... - Oriģinālnosaukums: The protector.
ISBN 9789984358611.
Angļu romāni.
Nesbē, Jū. Asinis sniegā : [detektīvromāns] / Jū Nesbē ; no
norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška ; Arņa Kilbloka vāka dizains ;
redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - 174, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes trilleris). Oriģinālnosaukums: Blod på snø. - "Trilleri "Asinis sniegā" un
"Pusnakts saule" veido divu grāmatu ciklu"--Vāka 4. lpp.
ISBN 9789934066368.
Detektīvromāni, norvēģu.
Pārksa, Adele. Brilles aklai mīlestībai : romāns / Adele Pārksa ; no
angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš. Rīga : Kontinents, 2017 (SIA "PNB Print"). - 441 lpp. - Kas kopīgs
diviem svešiniekiem lidmašīnā? Jo sevišķi, ja viņi ir pretēji viens
otram itin visā. Džo ir caurcaurēm optimiste, kas cenšas ieraudzīt
savas dvēseles biedru ikvienā vīrietī, kuru sastop. Dīns, savukārt, ir
rūdīts ciniķis, un viņa rūgtā pieredze neļauj uzticēties itin nevienam...
- Oriģ. nos.: The State We're In.
ISBN 9789984358574.
Angļu romāni.
Rābe, Marks. Šoks : [psiholoģisks spriedzes romāns] / Marks Rābe
; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; [redaktore Egija Smaļķe].
- Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 302, [2] lpp. ; 22 cm.
- (Zvaigznes detektīvu klubs). - Janam Flosam steidzami
nepieciešama atpūtas pauze spriedzes mazināšanai, un viņa māsa
Katija noorganizē braucienu uz brīvdienu māju Dienvidfrancijā. Līdzi
dodas Gregs un arī Laura, Jana slepenā jaunības mīlestība. No pirmā
atkalredzēšanās mirkļa starp abiem atgriežas senā kaisle...
ISBN 9789934060014.
Psiholoģiskās spriedzes proza, vācu.
Railija, Lūsinda. Septiņas māsas : romāns / Lūsinda Railija ; no
angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 378 lpp. ; 23 cm. - Zvaigznīte d’Aplijēza
pēc mīļotā tēva – noslēpumainā miljardiera Pā Solta, kā viņu dēvēja
adoptētās meitas, – negaidītās nāves nonākusi dzīves krustcelēs.
Katrai no meitām Pā Solts ir atstājis norādes par viņu patieso
izcelsmi. Zvaigznīte, noslēgtākā un klusākā no māsām, ilgi nespēj
saraut ciešo saikni ar māsu Sesi. Tomēr, sakopojusi spēkus un
drosmi, arī Zvaigznīte nolemj sekot tēva atstātajam pavedienam, tas
viņu aizved uz grāmatu veikalu, un sākas pavisam nezināmas
pasaules iepazīšana... Pirms simts gadiem jaunā Flora Maknikola ir
samierinājusies ar domu, ka nekad neapprecēsies. Viņa jūtas laimīga
savā ģimenes mājā pie gleznainā Estveita ezera, līdz negaidīts dzīves
pavērsiens aizved viņu uz Londonu pie Alises Kepelas – ļoti
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ietekmīgas tālaika augstākās sabiedrības dāmas. Drīz vien Flora
attopas ierauta neticamos un kaisles piesātinātos notikumos sev
nezināmā pasaulē, kurā valdošie likumi viņai ir galīgi sveši... Uzzinot
par Floras piedzīvoto, arī Zvaigznīte beidzot uzdrīkstas iznākt no
māsas ēnas un dodas pretī jaunai dzīvei un, iespējams, arī
mīlestībai... - Oriģ. nos.: The Seven Sisters. The Shadow Sister.
Star’s Story. - "Romānu cikls "Septiņas māsas" -- uz pirmā vāka. . “Ēnu māsa” ir treša grāmata ciklā “Septiņas māsas”, kura pamatā ir
teiksmas par Septiņu Māsu zvaigznāju.
3. grāmata. Ēnu māsa. Zvaigznītes stāsts.
ISBN 9789934067525.
Īru romāni (angļu valoda).
Toda, Anna. After : romāns / Anna Toda ; no angļu valodas
tulkojusi Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - 782 lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: After. We Fell.
3. grām. Pēc kritiena.
ISBN 9789934065613.
Amerikāņu romāni.
Triks, Olivjē. Pēdējais lapzemietis : detektīvromāns / Olivjē Triks ;
no franču valodas tulkojusi Inga Mackēviča ; vāka mākslinieciskā
noformējuma autors Indulis Martinsons ; atbildīgā redaktore Inga
Ābelīte. - Rīga : AS "Lauku Avīze", 2017 (SIA "Jelgavas tipogrāfija").
- 477, [3] lpp. - (Ziemeļu trilleris). - Nelielā Skandināvijas ziemeļu
pilsētiņā policijas virsniekiem Ninai Nansenai un Klemetam Nango
jāizmeklē vairāki noziegumi. Vispirms no kultūras centra tiek nozagta
relikvija - rituālās lapzemiešu šamaņu bungas. Drīz pēc tam tiek
atrasts noslepkavots viens no vietējiem ziemeļbriežu audzētājiem.
Izmeklētāji ir pārliecināti, ka noziegumi ir saistīti, taču vietējos
iedzīvotājums nesajūsmina policistu iejaukšanās gadu desmitiem
ilgās tradīcijās un lietu kārtībā. Ziemeļu pasaulē taisnā tiesa tiek
īstenota citiem paņēmieniem. - Oriģ. nos.: Le Dernier Lapon.
ISBN 9789934152924.
Detektīvromāni, franču.
Lapzeme.
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Юрьева, Влада. Красный, жестокий, оранжевый : [роман] /
Влада Юрьева. - Москва : "Э" ; Эксмо, 2017. - 320 c. - (Детективквест. Романы Влады Юрьевой.). (Детектив-Quest). - Замкнутое
пространство, случайные люди, каждый из которых может стать
жертвой и убийцей, – классический детективный сюжет Влады
Юрьевой разыгрывается в сегодняшних декорациях с
персонажами, в которых легко узнать наших современников. Дело
о гибели американского иллюзиониста, коллеги Дэвида
Копперфильда, расследует группа участников психологического
эксперимента. Робкие, алчные, влюбленные, самоотверженные,
запуганные – они просто люди, которым предстоит расколдовать
чудовищ, поселившихся в их собственных душах. Это куда
сложнее, чем сразиться с призраками, населяющими отель
«Оранжерея», и стоит ли удивляться, что до финала дойдут не
все?. - 16+.
Михайлова, Евгения. Разрушительная красота : сборник
рассказов / Евгения Михайлова. - Москва : "Э" ; Эксмо, 2016. 320 с. - (Детектив - событие). - Чужая беда всегда рядом, и, если
не обратить на нее внимание, завтра она может стать твоей…Оля
мечтала выиграть конкурс красоты, но не предполагала, какую
цену предстоит заплатить за эту победу…Катя была актрисой и,
конечно, грезила о славе. И вот наконец ее талант заметили, но
та роль, что ей предстоит сыграть, не просто сложна, она
смертельно опасна…Частный детектив Сергей Кольцов мечтал о
долгожданном выходном, но, услышав, как за закрытой дверью
плачет девушка, не смог пройти мимо…Зачастую человек
сосредоточен исключительно на себе и не замечает, что творится
по соседству. Не слышит детского плача, не замечает рыданий
одинокого старика, игнорирует чужую боль – ему нет дела до
чужих проблем. Но человек остается человеком, только когда он
способен прийти на помощь ближнему. - 16+.
Коган, Татьяна(Татьяна Васильевна), 1979-. Клуб для
избранных : [роман] / Татьяна Коган. - Москва : "Э" ; Эксмо,
2016. - 320 c. - (Чужие игры. Остросюжетные романы Т. Коган). В отличие от большинства пациентов, Леся находилась в
психиатрической клинике по доброй воле. Когда ей немного
подлечат нервы, она вернется к обычной жизни… В день ее
рождения сотрудник отца Виктор, давно оказывавший Лесе знаки
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внимания, на денек забрал ее из больницы и сделал
предложение. Леся приняла его - она не любила Виктора, но он
был надежным человеком и по-настоящему заботился о ней. С
ним ей будет хорошо… Почему только после того, как их в тот же
день расписали и девушка вернулась в клинику, и Виктор, и отец
перестали отвечать на ее звонки? А лечащий врач объявил о
начале новой терапии, после которой Леся ничего не помнила, но
обнаруживала на своем теле странные следы? Не понимая до
конца, что она делает, девушка решилась на побег…. - 16+. - На
обл.: Автор, книги которого проникают в самое сердце!.
Воронова, Мария. Близорукая любовь : роман / Мария
Воронова. - Москва : "Э" ; Эксмо, 2017. - 320 с. - (Большая
любовь. Романы М. Вороновой). - Всё как в сериале - сняв очки,
поскольку они не подходили к вечернему платью, близорукая
Люба поддалась чарам молодого врача. И когда тот внезапно
покинул вечеринку, опомнилась - а ведь она даже имени
прекрасного принца не узнала! Начав выпытывать у подруги Зои,
что за коллега-доктор сопровождал ее тогда, Люба оказалась
втянутой в программу поиска достойного мужа, которую
развернула Зоя ради ее счастливого будущего. И вот Люба
встречается с чопорным профессором Максимовым, а тот самый
принц - молодой доктор Станислав - сгорает от тоски и страсти….
- 16+.

MŪZIKAS CD
784

Astro'n'out (mūzikas grupa). Urda [skaņu ieraksts] / Astro'n'out.
- [Rīga] : Avantis Promo, 2017. - 1 CD.
Rabarberi dejo -- Ķerot lielo zivi -- Tas izlemts sen -- Turies -Gaisma -- Kur paliek laiks -- Atskatos -- Klusējot nāc -- Horizonts -Satiksimies, tiksimies -- Kad tas būs -- Satelīts.
Populārā mūzika - Latvija - 2011-2020.
Mūzikas ieraksti CD/DVD. Mūzikas skaņu ieraksti.

784

Devons [audio un video ieraksts] : Simfonija Nr.1 : koncertieraksts /
autori: Andris Sējāns, Ingus Ulmanis, Aigars Voitišķis, Kaspars Tobis ;
filmēšanas režisors un montāža Olafs Okonovs ; Audio ieraksta mix
un master režisors Gints Sola. - [Latvija] : Biedrība Dabas
Koncertzāle, 2015. - 1 CD : digitāls, stereo ; 12 cm. - (Dabas
koncertzāle). - Zivs Devona laikmetā valdija pāri okeāniem, jūrām un
upēs un tāpēc Devona laikmetu, kura sākās 419 miljons gadu atpakaļ
dēvā par Zivju laikmetu. 2014.gada 9.augustā 10,000 eiropieši
sanāca Sigulda Balona pļavā lai atdzīvināt Zivju laikmetu zinātniskās
laboratorijā un multi-mediju pasākumā. - Audio latviešu, krievu,
angļu val. - Anotācija latviešu, angļu un krievu val.
Saturā: Filma. Epizodes. Simfonija Nr.1 (audio). 1.Introduzione
(Mistico, senza misura) 04:17 --2.Fatalmente (deciso, poco
agressivo) 03:09 -- 3.Cantabile (espressivo, legato, tenuto) 03:13 -4.Estaticamente (con tutta forza) 02:11 -- 5.Con calma 03:02 -6.Melodia - libero (accompagnamento - motorico, poco a poco
crescendo) 06:05 -- 7.Allegro moderato (poco scherzando) 03:29 -8.Legatissimo (poco sostenuto) 04:58 -- 9.Arioso e recitativo 05:28 - 10.Mare di terzi 04:12 -- 11.Quasi avviso (con persuasione) 03:58 - 12.Subito calmato 04:42 -- 13.Epico. Grande finale 05:08 -14.Postludio, quasi canzone culla (ninnananna) 03:43.
Populārā mūzika - Latvija. Instrumentālā mūzika.
Mūzikas skaņu ieraksti. Mūzikas ieraksti CD/DVD.
Dutkiewicz, Artur. Mazurki [skaņu ieraksts] / Artur Dutkiewicz. Poland : PianoArt, 2012. - 1 skaņu disks.
1. Mazurek Oberek 5:48 -- 2. Mazurek Improwizowany 1 1:59 - 3. Mazurek Improwizowany 2 2:21 - 4. Mazurek Africa 3:54 -- 5.
Mazurek Kielecki 2:39 -- 6. Mazurek Pogodny 3:30 -- 7. Mazurek
Satwiczny -- 2:51 8. Mazurek Blue 3:43 -- 9. Mazurek Mazowiecki
3:52 -- 10. Mazurek "Trane" 3:44 -- 11. Mazurek Goniony 1:59 -- 12.
Mazurek Przydrożny 3:24 -- 13. Mazurek Hanusi 3:35 -- 14. Mazurek
Pińczowski 2:59 -- 15. Mazurek Improwizowany 3 2:55 -- 16.
Mazurek Księżycowy 3:53 -- 17. Mazurek Polski 2:54 -- 18. Mazurek
Bold 4:07 -- 19. Mazurek Poranny 1:47.
Klaviermūzika. Mazurkas.
Mūzikas ieraksti CD/DVD. Mūzikas skaņu ieraksti.
Pērkonvīri (mūzikas grupa). DinDaru [skaņu ieraksts].]. [Latvija] : Lauska, p2015. - 1 CD (63:04) : digitāls, stereo ; 12 cm +
teksta piel. (14[2] lpp. : il. ; 12 cm). - Pielikumā 2 brošūras.
Anotācijas, pilns dziesmu un pasakas teksts latviešu, angļu valodā.
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Dindaru kokles / Kristīne Ādmine (2:03) -- Gulu gulu (5:48) -Zvani / Kristīne Ādmine, Mikus Čavarts (3:30) -- Vāravas sauciens
(4:42) -- Niedru kauli (5:20) -- Dūmi (4:23) -- Visi ceļi (4:30) -- Divi
dienas / Sniedze Grīnberga (7:14) -- Vilkačataka / Mikus
Čavarts(4:06) -- Vēja zirgi / Sniedze Grīnberga (5:42) -- Dindaru,
dandaru (4:05) -- Pasaka par apgriezto pasauli (11:41).
Tautas pasakas, latviešu. Tautas mūzika - Latvija.
Szymanowski, Karol, 1882-1937. Mazurkas Ops. 50 & 62 [skaņu
ieraksts] / Karol Szymanowski ; Anna Kijanowska - piano. - Warszaw
: DUX Recording Producers, 2005. - 1 skaņu disks + buklets 18 lpp. Anotācija poļu un angļu val.
0:00 No. 1: Sostenuto. Molto rubato -- 2:13 No. 2:
Allegramente. Poco vivace -- 4:28 No. 3: Moderato -- 6:56 No. 4:
Allegramente, risoluto -- 9:25 No. 5: Moderato -- 12:01 No. 6: Vivace
-- 14:06 No. 7: Poco vivace -- 16:02 No. 8: Moderato (non troppo) -19:09 No. 9: Tempo moderato -- 21:52 No. 10: Allegramente.
Vivace. Con brio -- 24:34 No.11: Allegretto -- 25:57 No. 12: Allegro
moderato -- 30:02 No. 13: Moderato -- 33:10 No. 14: Animato -34:57 No. 15: Allegretto dolce -- 37:23 No. 16: Allegramente.
Vigoroso -- 40:24 No. 17: Moderato -- 42:59 No. 18: Vivace. Agitato
-- 45:41 No. 19: Poco vivace. Animato e grazioso -- 47:07 No. 20:
Allegramente. Con brio . Two Mazurkas, Op. 62 -- 50:09 No. 1:
Allegretto grazioso -- 53:06 No. 2: Moderato.
Klaviermūzika. Mazurkas.
Mūzikas ieraksti CD/DVD. Mūzikas skaņu ieraksti.
Vecpilsētas dziedātāji (mūzikas grupa). Puzurs [skaņu
ieraksts].]. - [Latvija] : Lauska & Vecpilsētas dziedātāji, c2013. - 1
CD (48:23) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([20] lpp. ; 12
cm). - Uz apvāka un piel. anot. latviešu un angļu val., piel. dziesmu
teksti latviešu val.ar pārstāstījumu angļu valodā.
Ceļā / Linda Zonne, Vecpilsētas dziedātāji (2:51) -Ziemassvētki sabraukuši / Dāvis Stalts (1:56) -- Saules kāzas / Dace
Sloka (3:24) -- Ķekatas / Linda Zonne, Solveiga Kaļva ; Solveiga
Kaļva (3:41) -- Mītiskais koks / Linda Zonne (3:08) -- Ziemassvētku
kumeliņi / Solveiga Kaļva (5:26) -- Čigānos (2:38) ; Vilks un kaza /
Linda Zonne (4:02) -- Peles dziesma / Vecpilsētas dziedātāji (3:44) -Saimnieces dziesma / Linda Zonne (3:11) -- Meža māte / Dace Sloka
(6:50) -- Dieviņš brauca / Solveiga Kaļva (2:46) -- Vērpetes /
Solveiga Kaļva, Vecpilsētas dziedātāji (4:22).
Tautasdziesmas, latviešu. Tautas mūzika - Latvija. Populārā
mūzika - Latvija. Ziemassvētku mūzika.
Mūzikas ieraksti CD/DVD. Mūzikas skaņu ieraksti.

DOKUMENTĀLĀS FILMAS
791.4

791.4

Dreibergs, Dzintars. 6tais spēlētājs [videoieraksts] : patiess stāsts
no līdzjutēju skatu punkta par "Eurobasket 2015" notikumiem Rīgā
un Latvijas basketbola izlases ceļu uz Rio! / režisori Dzintars
Dreibergs un Rihards Olmanis ; lomās Arnis Līcītis, Varis Vētra, Jānis
Paukštello, Jānis Anmanis, Dainis Bertāns, Dāvis Bertāns...[u.c.]. Rīga : Kultfilma, 2016. - 1 DVD (81 min.). - Filma "6tais spēlētājs"
atgādinās Latvijas basketbola valstsvienības ceļu EuroBasket2015
turnīrā, sagādās iespēju ielūkoties komandas treniņzālē un ģērbtuvē,
kā arī palīdzēs uz lielo basketbolu paskatīties ar Latvijas un
kaimiņvalstu fanu acīm. Īpaša vieta atvēlēta Latvijas valstsvienības
"sestajam spēlētājam" – līdzjutējiem. Filmā būs iespēja sastapt gan
Latvijas basketbola leģendas – ilggadējo jaunatnes basketbola
organizētāju un treneri Tālivaldi Pētersonu un Rīgas TTT komandas
veterānes, gan aktīvos basketbola līdzjutējus – aktierus un
māksliniekus... - Audio latviešu un angļu val. - Nos. no konteinera.
Basketbols.
Dokumentālās filmas.
Piwowarski, Kordian. Warszawa Chopina [videoieraksts] / rež.
Kordian Piwowarski. - Warszawa : Miasto Stolecne, 2010. - 1 DVD
(29 minut). - Young Frycek is looking on today's Warsaw while
visiting places important in his life. The film executed by a young
filmmaker for a promotion of the City of Warsaw and a celebration of
the year of Chopin in Poland. - Audio poļu val., subtitri poļu, angļu,
japāņu, franču, spāņu, ķīniešu, krievu val. - Nos. no konteinera.
Varšava (Polija).
Dokumentālās filmas.

KINOFILMAS
791.4

Īstvuds, Klints. Mūsu tēvu karogi [videoieraksts] = Flags of our
Fathers : kara drāma : [diloģijas pirmā filma] / rež. Klints Īstvuds. -
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Rīga : Forum Cinemas Home Entertainment, 2006. - 1 DVD (127
min.). - Vecuma ierobežojums : līdz 16 gadiem neiesaka. - Audio
angļu, krievu, poļu val. ; subtitri latviešu, lietuviešu, igauņu, angļu,
krievu, poļu, ukraiņu val. - Nos. no konteinera. . - Filmas "Mūsu tēvu
karogi" turpinājums - filma "Vēstules no Ivodzimas".
Kara filmas.
Egleson, Jan. A Shock to the System [videoieraksts] = Smūgis
sistemai = Look susteemi pihta = Удар по системе = Trieciens
sistēmai : trilleris, melnā komēdija : [pēc Saimona Breta romāna
"Talantīgais"] / directed by Jan Egleson ; starring Michael Caine,
Elizabeth McGovern. - Rīga : SiA "DVD Express", [200X]. - 1 DVD (89
min.). - Godkārīgais un talantīgais ierēdnis Grems Māršals, kas
strādā lielā Ņujorkas korporācijā, ar milzu nepacietību gaida
paaugstinājumu, bet nesagaida, jo viņu apiet jaunais kolēģis.
Nokaitinātais Māršals, kuru, piedevām pie visa, nepārtraukti zāģē
sieva, izdomā izsmalcinātu atriebības plānu. Realizējot plānu, ar
vienu cirtienu varētu izrēķināties gan ar sen apnikušo sievu, gan
neciešamo konkurentu, gan vispār ar visu protekciju un
korumpētības sistēmu kā tādu. Brīnišķīga melnā komēdija ar izdomas
bagātu scenāriju un asprātīgiem dialogiem. Vairāku Oskaru laureāta
Maikla Keina benefice. - Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio angļu,
krievu val. ; subtitri krievu, latviešu, igauņu, lietuviešu val. - Nos. no
konteinera. . - Filma uzņemta 1990.g.
Trilleri.
Spielberg, Steven. Lincoln [videoieraksts] = Linkolns : biogrāfiska
vēsturiska drāma / Steven Spielberg ; stars: Daniel Day-Lewis, Sally
Field, David Strathairn. - Latvija : Film Distribution, 2013. - 1 DVD
(144 min.). - Ir 1865. gads. ASV Pilsoņu karš tuvojas noslēgumam.
Prezidents Ābrams Linkolns ir apņēmies panākt nozīmīga
konstitūcijas labojuma pieņemšanu, lai uz visiem laikiem aizliegtu
verdzību ASV... - Vecuma ierobežojums: 12+. - Audio angļu, krievu,
itāliešu val., subtitri igauņu, latviešu, lietuviešu, angļu, krievu, dāņu,
somu, itāliešu, norvēģu. zviedru val. - Winner of 2 Oscars including
best actor Daniel Day-Lewis. - Nos. no konteinera.
Amerikas Savienotās Valstis - Vēsture - Pilsoņu karš, 18611865.
Biogrāfiskās drāmas. Vēsturiskās drāmas.
Zhang, Yimou. House Of Flying Daggers [DVD ieraksts] = Lidojošo
kinžālu māja = Дом летающих кинжалов / directed by Yimou Zhang
; starring Zhanh Ziyi, Takeshi Kaneshiro, Andy Lau. - DVD disks. [B.v.] : Elite Group Enterprises Inc., 2004. - 1 DVD disks (114 min.).
- Plaukstošā Tan dinastija brūk. Valdība ar grūtībām atspēko
sātanisko grupējumu uzbrukumus. Pats bīstamākais no tiem "Lidojošo kinžālu māja"... - Audio ķīniešu, krievu, lietuviešu val.,
subtitri lietuviešu, latviešu, igauņu, krievu val. - Nos. no diska.
Grāvējfilmas.
Цвик, Эдвард. Кровавый алмаз [videoieraksts] = Blood diamond :
приключения, триллер / реж. Эдвард Цвик ; в главных ролях :
Леонардо Ди Каприо, Джимон Хонсу... [и др.]. - Widescreen
edition. - Москва : ООО "Видео Биз", 2007. - 1 DVD (143 мин.). (Superbit). - 1999, Сьерра-Леоне. Гражданская война. Кровь и
хаос. В этой безрадостной атмосфере орудует ловкий
контрабандист, специальность которого — бриллианты. Ему нет
особенного дела, что эти камешки используются для дальнейшего
нагнетания межнациональной розни. Но однажды контрабандист
встречает местного рыбака, у которого пропал сын — его,
говорят, забрали в «детскую армию», используемую на фронтах
гражданской войны. И два разных человека образуют
противоестественную коалицию…. - Audio krievu, angļu val.,
subtitri angļu, franču, spāņu val. - 5 Academy Award nominations
including Best actor, Best supporting actor. - Nos. no konteinera.
Piedzīvojumu filmas. Trilleri.
Петерсен, Вольфганг. Посейдон [videoieraksts] = Poseidon :
драма, приключения / реж. Вольфганг Петерсен ; в главных
ролях : Курт Рассел, Джош Лукас... [и др.]. - Москва : ООО
"Видео Биз", 2006. - 1 DVD (99 мин.). - (Superbit). - Накануне
новогоднего праздника в Атлантическом океане терпит бедствие
шикарный круизный лайнер «Посейдон», который перевернула
гигантская приливная волна. В то время, как сотни выживших
пассажиров, выполняя указания капитана, остаются в главном
танцзале и ждут помощи с берега, профессиональный картежник
Дилан Джонс ищет свой путь к спасению... - Audio krievu, angļu
val., subtitri angļu, franču, spāņu val. - Nos. no konteinera.
Piedzīvojumu filmas. Drāmas.

791.4

791.4

Тарантино, Квентин. Убить Билла [videoieraksts] : экшен,
криминальный триллер / реж. Квентин Тарантино ; в главной
роли Ума Турман. - Специальное издание 2 in 1. - Россия : СНГ
ООО "PrDVD", 2004. - 1 DVD (1 ч. 54 мин.+1 ч. 48 мин.). - Audio
krievu, angļu val., subtitri krievu val. - Nos. no konteinera. . Miramax Philms, 2003., 2004.
Ч. 1.,2.
Krimināldrāmas. Trilleri.
Энг, Ли. Горбатя гора [DVD videoieraksts] = Brokeback Mountain :
мелодрама, драма / реж. Энг Ли ; в главных ролях Джейк
Джилленхал, Хит Леджер. - DVD disks. - Санкт-Петербург : ООО
"Мега Видео", 2005. - 1 DVD disks (134 min.). - Teksasas un
Vaiomingas plašajās ārēs norisinās mīlas stāsts mūža garumā starp
diviem kovbojiem, kas satikās 1963. gada vasarā. Kad jaunie puiši
Eniss (Hīts Ledžers) un Džeks (Džeiks Gilenhols) tika norīkoti ganībās
majestātiskajā Kuprainajā kalnā, viņi nepārvarami tiecās viens pēc
otra draudzības un dziļākas tuvības. Tā bija draudzība, kas kļuva par
noslēpumu... - Vecuma ierobežojums: līdz 12 gadiem neiesaka. Audio krievu, angļu val., subtitri angļu val. - Nos. no konteinera.

