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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
ORGANIZĀCIJAS JAUTĀJUMU PĒTĪŠANA
005

Sviķis, Armands. MATRIC tīklojums : oriģināls biznesa pārvaldības modelis /
Armands Sviķis ; Romana Vitkovska karikatūras ; Aigara Truhina vāka dizains ;
redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , 2018. MATRIC tīklojums ir oriģināls biznesa pārvaldības modelis, kas,
pareizi pielietots, nodrošina uzņēmuma efektīvu darbību. Tas ļauj soli pa solim
caurskatīt jebkuras organizācijas darbību, identificēt problēmu cēloņus un
novērst kļūmes, akcentējot trīs svarīgākos elementus – stratēģiju, procesus un
resursus. Šī grāmata – unikāls teorijas, personiskās pieredzes un humora
sakausējums – noderēs ikvienam, kurš apmaldījies uzņēmuma pārvaldībā, vēlas
sākt darbību šajā jomā, atrisināt kādu citu sasāpējušu jautājumu vai vienkārši
pārliecināties, ka pareizi dara pareizās lietas. MATRIC tīklojums ir pietiekams
pamats, lai pieņemtie lēmumi būtu nekļūdīgi vai vismaz nebūtu muļķīgi, turklāt
ne tikai biznesā, bet arī personīgajā dzīvē.
Stratēģiskā plānošana.
Uzņēmējdarbības menedžments.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
133

Ilgevičiene, Audrone. Teika par aistiem : baltu tautas ceļš / Audrone Ilgevičiene ;
tulkojums no lietuviešu valodas: Madara Baltuša ; redaktore Sanita Dāboliņa. [Skujene, Amatas novads] : Apgāds Sirds Ceļš, [2017]. Grāmata, kuru Tu turi rokās,
ir Visuma bibliotēku noraksts. Tā ir par aistu (baltu tautu) Ceļu, tas nozīmē - par
mūsu Saknēm, par mūsu sentēvu cēlo Garu un upurēšanos nākotnes labā, tas
nozīmē - mūsu, kuri tagad dzīvojam, labā. Grāmata šī ir par mani un Tevi, par
mums, brāļiem, kurus iekarotāji arvien sanaidot tiecās, lai valdītu. Bijās tie mūsu,
jo ar savas Brīvības mīlestību bijām spēcīgi, jo to Spēku no mūsu cēlā aistu Gara
guvām. Dēvēja mūs par baltiem, jo bijām pie mūsu jūras. Dēvēja par piejūrniekiem
un visādi citādi. Taču svarīgi ir pašiem zināt, kas esam. Svarīgi pašiem savu
identitāti atcerēties, lai Tautas Gars mūsos vēl dziļāk iesūktos. Tam iesūcoties,
ģenētiskā atmiņa atgriezīsies arī ar visu, kas tagadnei svarīgs, lai mēs apzinātu
nākotni veidotu. Balti (indoeiropiešu tauta) - Vēsture - Daiļliteratūra.

14(03)

Kultūras feminisms : feminisma terminu skaidrojošā vārdnīca / sastādītājas un
zinātniskās redaktores Dr.philol. Ausma Cimdiņa un Dr.philol. Nataļja Šroma =
Cultural feminism : a glossary of feminist terms, bibliogrāfijas avotus sakārtojusi
Signe Raudive. - [Rīga] : Zinātne, 2017. Vārdnīca sniedz ieskatu, cik daudzveidīgi
feminismi sastopami teorētiskajā literatūrā un jēdziena lietošanas praksē, ar ko
franču feminisms atšķiras no amerikāņu feminisma, kiberfeminisms no
ekofemisma, par anglicisma "gender" kā dzimumu socioloģijas koncepta cilmi un
nozīmes transformācijām 21. gadsimta postfeminisma un postgendersima
teorētiskajās koncepcijās u.tml. Katrs šajā vārdnīcā iekļautais šķirklis ir oriģināls
autordarbs, izmantojot plašu un daudzveidīgu teorētiskās literatūras klāstu
svešvalodās (galvenokārt angļu, arī norvēģu, krievu, vācu un franču valodā),
ņemot vērā arī Latvijas specifiku, un izvērstākie šķirkļu apraksti var kalpot arī kā
uzziņu literatūra. - Teksts latviešu valodā, ievads un šķirkļu nosaukumi latviešu,
angļu un krievu valodā, vārdnīcā iekļauto terminu saraksts latviešu un angļu
valodā. - Uz grāmatas vāka Hildas Vīkas gleznas "Bārtiete. Pašportrets" (1936)
reprodukcija. . - Šķirkļu autori: Anna Auziņa, Ella Buceniece, Ilga Šuplinska, Ausma
Cimdiņa, Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone, Angelika Juško-Štekele, Zita Kārkla,
Sigita Kušnere, Maija Kūle, Ojārs Lāms, Jorun Økland, Ludmila Sproģe, Iveta
Narodovska, Dace Strelēvica-Ošiņa, Nataļja Šroma, Valdis Tēraudkalns, Anastasija
Vedela, Vladislavs Volkovs.

159.94

Osho. Oranžā grāmata : ieskats Ošo meditācijās / Osho ; no angļu valodas
tulkojusi Terēze Rožlapa ; Renātes Rapšas grafiskais dizains. - 2. izdevums. - Rīga :
Sētava, [2017]. Ošo: Austrumos mēs nekad neesam attīstījuši neko līdzīgu
psihoanalīzei. Mēs attīstījām meditāciju. Tā ir sevis atvēršana - sev. Vienīgā iespēja
būt īsteni patiesam, jo šeit nav baiļu.

ĒTIKA
176

Osho. Par seksu : no seksa līdz augstākajai apziņai / Osho ; tulkojusi Arita Piķe ;
redaktore Aija Rožlapa ; ilustrācijas: Ilze Kalvāne ; grafiskais dizains: Renāte Rapša.
- 2. izdevums. - [Rīga] : Sētava, [2018]. - 320 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Teksts
latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA
314

Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās : rakstu krājums / tulkojums: Ieva Sproģe,
Egita Proveja ; zinātniskais redaktors Ivars Ījabs. - Rīga : Latvijas Nacionālā
bibliotēka, 2017. Oriģinālnosaukums: Aus Politik und Zeitgeschichte. Flucht
historisch. - Raksti tulkoti no vācu valodas. Saturā: Ievadam / Anne Zeibringa.
"Lielā tautu staigāšana" / Miša Meiers. Reliģija un bēgļu gaitas vēlīno viduslaiku
un agrīno jaunlaiku Eiropā / Zuzanne Lahenihta. Īsa 20. gadsimta bēgļu gaitu
vēsture globālā kontekstā / Johens Oltmers. 65 gadi Ženēvas Konvencijai par
bēgļa statusu / Pīters Getrels. Globālais bēgļu režīms Tuvajos un Vidējos
Austrumos 20. gs. 70. un 80. gados / Agnese Breselava fon Bresensdorfa.
Viesmīlības kultūra "likteņu līdzībā". Diskusijas par bēgļiem, pieminot vāciešu
deportācijas / Štefans Šolcs.

314(4)

Marijs, Duglass. Eiropas dīvainā nāve: imigrācija, identitāte, islāms / Duglass
Marijs ; tulkojums: Valters Grīviņš. - [Rīga] : Apvārsnis, 2018. Grāmata ir pirmais
kāda Rietumeiropas autora latviešu valodā izdotais dokumentālās publicistiskas
darbs, kurā izsmeļoši, no dažādiem aspektiem aplūkota trešo valstu cilvēku
migrācija uz Eiropu, tās iemesli un no migrācijas izrietošās, Eiropai un eiropiešiem
katastrofālās sociālās, demogrāfiskās un kulturālās sekas.

POLITIKA
321

Īsi par demokrātiju : rakstu krājums / no vācu valodas tulkojusi Aija Klovāne ;
zinātniskais redaktors Ivars Ījabs. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017.
DEMOKRĀTIJAS ATTĪSTĪBA LATVIJĀ: Pa Rietumeiropas attīstības ceļu 19. un
20. gadsimtā / Ivars Ījabs. 2018. gada Saeimas vēlēšanas / Ivars Ījabs. Saturā:
DEMOKRĀTIJA - JĒDZIENA VĒSTURE ; ATĒNU DEMOKRĀTIJAS IEZĪMES: Reformas
- celmlauži. Institūcijas un metodes. Atēnas - moderno demokrātiju paraugs?
REPUBLIKĀNISKĀS DOMĀŠANAS PRINCIPI: Senā Roma. Viduslaiku pilsētvalstis.
CEĻI UZ MODERNO DEMOKRĀTIJU: Mazo soļu politika - Anglija. Demokrātijas
dibināšana - Amerikas revolūcija. Diskusijas par identitāro un pārstāvniecisko
demokrātiju. Pagrieziena punkts Eiropā - Franču revolūcija. Politisko iekārtu
sadalījums pēc 1945. gada. Demokratizācijas viļņi. DEMOKRĀTIJAS ATTĪSTĪBA
LATVIJĀ: Pa Rietumeiropas attīstības ceļu 19. un 20. gadsimtā. 2018. gada
Saeimas vēlēšanas. DEMOKRĀTIJAS VEIKSMES UN RISKA FAKTORI: Kā
demokrātijai kļūt spējīgai funkcionēt? Citi priekšnoteikumi. Mērījumu kritēriji.
STRUKTURĀLĀS ATŠĶIRĪBAS UN IZAICINĀJUMI: Parlamentārā un prezidentālā
sistēma. Konkurence, saskaņa, apspriedes. Pārstāvnieciskā un tiešā demokrātija.
Politikas starpnieki. Digitālā demokrātija. Demokrātiskās pārvaldes šķēršļi.
GLOBĀLĀS DEMOKRĀTIJAS PROJEKTI ; DEMOKRĀTIJA NONĀKUSI KRĪZĒ VAI
TOMĒR TĀ IR VISLABĀKĀ VARAS FORMA?: Krīzes parādības un krīzes diagnozes.
Struktūras lūzumi kā stresa faktori. Par veselo saprātu un reālismu.

327(474.3)

Jēkabsons, Ēriks. Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu attiecības 1918.-1922.
gadā / Ēriks Jēkabsons ; zinātniskie recenzenti: Dr.hist. Aleksandrs Ivanovs,
Dr.habil.hist. Aivars Stranga, Dr.hist. Jānis Šiliņš ; redaktore Ilze Antēna ; angļu
teksta redaktore Antra Legzdiņa ; māksliniece Ināra Jēgere ; kopsavilkumu angļu
valodā tulkojusi Rita Laima Bērziņa. – Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds,
2018. Grāmatā, izmantojot ASV, Latvijas un Lielbritānijas arhīvu materiālus,
atspoguļotas abu valstu attiecības, veidojoties Latvijas valstij 1918.-1922. gadā,

kā arī aizmirstais amerikāņu palīdzības organizāciju atbalsts Latvijas iedzīvotājiem
šajā laikā. “Latvijas vēsturē nepelnīti aizmirsta Amerikas Sarkanā Krusta, Amerikas
Palīdzības administrācijas u.c. organizāciju palīdzība Latvijai kara un pēckara
apstākļos, piemērm, amerikāņi vairākus gadus ēdināja Latvijas bērnus, studentus,
palīdzēja ievainotajiem, nodrošināja medicīnas iestāžu darbību,” komentē
grāmatas autors Ē. Jēkabsons. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā. – Virstitulā: Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts.
329(474.3)(092)

Ruff, Philip. A Towering Flame : the life & times of "Peter the Painter" / Philip
Ruff ; introduction to the English language edition Mike Collier. - Revised and
updated edition. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. Šis ir pētījums par mazzināmu
mūsu vēstures lappusi - latviešu anarhistiem un dažādu it kā nesaistītu notikumu
brīžiem dīvainajām kopsakarībām, kas lielā mērā noteica 19. gs. beigu un 20. gs.
sākuma situāciju gan Latvijā, gan Eiropā. Par šo darbu jāpateicas ne tikai autora
pētnieka dzinulim, bet arī daudziem cilvēkiem Latvijā un pasaulē, kuri kopš 80.
gadu beigām palīdzēja "dzīt pēdas" vienam no slavenākajiem gadsimta sākuma
Londonas biediem - Pēterim Mālderim. 1910. gada Haundsdičas asinspirti - tā
literatūrā mēdz dēvēt mēģinājumu aplaupīt Herisa juvelierveikalu Londonas
Īstendā, joprojām uzskata par Lielbritānijas vēsturē visnepatīkamāko lietu, kas
saistīta ar policistu bojāeju. Galvenie vaininieki, tā sauktie latviešu anarhisti,
iekļuvuši Īstendas folklorā arī ar citu gadījumu, kad viņi policistu aplenktā
Sidnijstrītas namā stundām ilgi spēja turēties pretī milzīgam pārspēkam. Divi
aplenktie gāja bojā, bet neviens tā arī netika skaidrībā par noslēpumaino vīru,
kuru uzskatīja par īsteno bandas vadoni un kuram šīs kaujas laikā varbūt izdevās
izbēgt. Anglijā viņu pazina kā Pēteri Mālderi jeb Peter the Painter. Oriģinālnosaukums: Pa stāvu liesmu debesīs - Nenotveramā latviešu anarhista
Pētera Māldera laiks un dzīve.

VALSTS AIZSARDZĪBA. BRUŅOTIE SPĒKI
355(474.3)

Krīgere, Ilze. 75 priekšmetu stāsti par Latviju : Pirmajā pasaules karā / Ilze
Krīgere, Klāvs Zariņš ; fotogrāfs Valters Lācis ; dizains: H2E. - [Rīga] : Latvijas Kara
muzejs, [2017]. Vēsturnieku Ilzes Krīgeres un Klāva Zariņa sagatavotā grāmata ir
unikāls vizuāls Latvijas Kara muzeja kolekcijas katalogs par Pirmā Pasaules kara
liecībām, kas papildināts ar saistošiem stāstiem. Pamats šim izdevumam ir
muzeja ekspozīcija "Latvijas iedzīvotāji Pirmajā pasaules karā", kas bija atklāta
2017. gada sākumā. Grāmatā autori atklāj 75 stāstus par dažādiem ekspozīcijā
aplūkojamajiem interesantākajiem un nozīmīgākajiem priekšmetiem, vienlaicīgi
gan ļaujot lasītājam aplūkot šos priekšmetus vizuāli, gan ļaujot iegūt papildu
informāciju, ko priekšmets vai dokuments var pastāstīt par savu laiku.

355(474.3)

Krīgere, I. Latviešu strēlnieks meistaro, vingro, dzied un spēlē teātri / I. Krīgere ;
ilustrācijas no Latvijas Kara muzeja krājuma. – [Rīga] : Latvijas Kara muzejs,
©2015. – 83, [2] lpp. : faksimili, ilustrāciajs, portreti ; 17 x 24 cm.
Pirmais pasaules karš, 1914-1918 – Latvija – Militāro vienību vēsture –
Albumi. Karavīri – Latvija – Intelektuālā dzīve – Albumi. Karavīri – Latvija –
Sociālā dzīve un paražas – Albumi.

SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA UN SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA
364.4(072)

Ģeģere, Arita. Izdegšanas sindroms sociālā darba speciālistiem : metodiskais
līdzeklis / Arita Ģeģere, Ilona Merkulova. – Rīga : Profesionālās pilnveides un
supervīzijas centrs “Aisma”, 2018. Metodiskajā palīglīdzeklī aprakstīta parādība,
ar kuru var saskarties ikviens sociālā darba veicējs – izdegšans sindroms. Autores

apraksta izdegšanai pakļautās riska grupas, pie kurām pieder ne tikai sociālie
darbinieki, bet arī mediķi, pedagogi, psihologi un citu palīdzošo profesiju
pārstāvji. – Izdevums būs noderīgs sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem
aprūpētājiem, rehabilitācijas speciālistiem, sociālajiem pedagogiem, visiem, kuri
vēlas saglabāt fizisko un garīgo veselību, sniedzot palīdzību un atbalstu citiem
cilvēkiem.
Saturā: Izdegšanas sindroma raksturojums un izpausmes ; Izdegšanas
sindroma izpausmes ; Izdegšanas sindroma profilakses veidi ; Profilakses
programma izdegšanas novēršanai sociālā darba speciālistiem.
364

Zusta, Zane. 20 padomi laimīgākai bērnībai : no mammas mammai : SOS bērnu
ciemati – jau 20 gadus Latvijā / Zane Zusta ; literārā redaktore Solvita Velde ;
ilustratore Evija Timma-Novika ; Ivetas Vējones un Ilzes Palejas ievadvārdi. –
[Rīga] : [Latvijas SOS-bērnu ciematu asociācija], 2017. Z. Zusta grāmatā
apkopojusi aizkustinošus, patiesus un sirdsgudrus SOS bērnu ciematu mammu
stāstus, kuros viņas dalās bērnu audzināšanas pieredzē, atklājot savus
noslēpumus laimīgākai bērnībai. SOS mammas ļauj ielūkoties viņu ikdienā,
attiecībās un rūpēs par bērniem. Grāmata veltīta SOS bērnu ciematu darbības
divdesmitajai jubilejai. Stāsti noderēs par iedvesmu un padomu ikvienam, kurš
savā ģimenē audzina bērnus – savējos un pieņemtos.

IZGLĪTĪBA
37(474.3)(092)

Zariņa, Agita. Ziemeļmeita. Nordens datter : rakstu krājums / Agita Zariņa ;
ievada autori Agita Zariņa, Steinars Ēgils Hāgens ; tulkotāji: Vita Skuja, Ilse M.
Dalheim, Kristīne Nīmante, Aiga Eglīte Berg, Irina Seļivanova, Jānis Ķīsis...[u.c.] ;
redaktori: Sandra Gredzena, Ilva Lakuča ; vāka autore Arta Pūgule-Ignate ;
maketētājs Kaspars Eglītis. - Valmiera : Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, 2017.
Norvēģu valodu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā var apgūt jau 25 gadus. Tas
pateicoties skolotājas Sandas Deisones entuziasmam un mīlestībai pret Norvēģiju.
Skolas direktore grāmatā "Ziemeļmeita. Nordens datter" apkopojusi norvēģu
klases absolventu, skolotāju, sadarbības partneru un draugu atmiņu un dzīves
stāstus par to, kā satikšanās ar novēģu valodu un Sandu ietekmējusi viņu dzīvi,
mainījusi dzīves līkločus. - Teksts latviešu, norvēģu un angļu valodā.

SOCIĀLĀ DZĪVE UN PARAŽAS
392(474.3)

Baškīrijas siguldiešu stāsti : tradīciju burtnīca / sagatavoja: Ieva Vītola, Signe
Pucena ; redaktore Rita Treija; foto: Alberts Linarts, Ieva Vītola, Ģirts Vītols. [Rīga] : Starpnozaru mākslas grupa "Serde", 2010. Izdevumā publicētas Baškīrijas
siguldiešu mutvārdu liecības, kas stāsta par bērnības zemi, latviešu satikšanu ar
cittautiešiem, skaudrajiem apstākļiem kara laikā, dzīvi sādžā un kolhozā, atklāj
atmiņas par mājupceļu uz Latviju un pirmajiem iespaidiem Siguldā.

392(474.3)

Bērni : tradīciju burtnīca / sagatavoja: Ieva Vītola, Una Smilgaine, Signe Pucena ;
foto: Signe Pucena, Ieva Vītola, Jānis Zvirgzds-Zvirgzdiņš ; redaktore Rita Treija ;
mākslinieks Mārtiņš Ratniks. – [Aizpute] : Starpnozaru mākslas grupa “Serde”,
2016. – 88 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. – (Tradīciju burtnīca). – Tradīciju burtnīcā
publicētas mutvārdu liecības par grūtniecības laiku, dzemdībām, pirmo bērna
mazgāšanu un apģērbu, matu griešanu, vārda došanu, atšķiršanu no krūts,
raudzībām un saru pēršanu. Apkopoti arī padomi bērnu audzināšanā un
ucināmie panti.

392(474.3)

Gaujas plostnieki : tradīciju burtnīca / sagatavoja Ieva Vītola ; redaktore Rita
Treija ; mākslinieks Mārtiņš Ratniks. - [Aizpute] : Starpnozaru mākslas grupa
SERDE, 2017. Līdz 20. gadsimta 60. gadu beigām Gauja tika izmantota kā
ūdensceļš kokmateriālu transportēšanai. Straumes spēks vairāk nekā 300 km
garumā nesa baļķus no Vidzemes mežiem uz Strenčiem, Valmieru, Cēsīm,
Līgatni, Rīgu un citām vietām. Izdevumā publicēti Gaujas plostnieku atmiņu
fragmenti, viņu pēcteču, radinieku un aculiecinieku stāsti, kas pauž aizgājušo
laiku liecības. Tradīciju burtnīcā iekļauti arī tagadējo plostnieku stāsti. Strenčos
kopš 1998. gada notiek Gaujas Plostnieku svēki un darbojas biedrība "Gaujas
plostnieki".

392(474.3)

Mazdārziņi : tradīciju burtnīca / sagatavoja: Ieva Vītola, Una Smilgaine, Signe
Pucena ; redaktore Rita Treija ; foto: Līga Laurenoviča, Signe Pucena ;
mākslinieks: Mārtiņš Ratniks. - [Aizpute] : Starpnozaru mākslas grupa "Serde",
[2014]. (Tradīciju burtnīca). - Izdevumā sniegts ieskats mazdārziņu kopēju
ikdienā un viņu saimniekošanas pieredzē kā Rīgā (mazdārziņos Lucavsalā,
Jumpravsalā, Bābelītē, Juglā - Ūdeļu ielas kvartālā, piemājas un balkona dārzos
Zolitūdē un Imantā), tā provincē (Siguldā, Krimuldas, Salaspils un Talsu novadā).

392(474.3)

Novadpētniecība. Mirdza Birzniece : tradīciju burtnīca / sagatavoja Ieva Vītola,
Signe Pucena ; redaktore Mirdza Birzniece ; priekšvārdu sarakstīja Māra Vīksna ;
mākslinieks Mārtiņš Ratniks. - [Aizpute] : Starpnozaru mākslas grupa "Serde",
2016. (Tradīciju burtnīca). - Izdevuma 1. daļā apkopotas teikas, nostāsti un
spoku stāsti, kas vēsta par notikumiem un cilvēkiem Aizputē un tās apkārtnē Cīravā, Kazdangā, Kalvenē, Apriķos un Lažā. 2. daļā apkopoti Mirdzas Birznieces
raksti, kurus pati autore nodēvējusi par "Spalvas darbiem" - tās ir vairākas
nozīmīgākās publikācijas, kas tapušas dažādos laikos, atklājot ne tikai
novadpētnieces M. Birznieces intereses un paveikto, bet arī plašās zināšanas par
savas puses vēsturi un ļaudīm.

392(474.3)

Rībeņu nūvoda stuosti : tradīciju burtnīca / sagatavoja: Signe Pucena, Ieva Vītola
; fotogrāfijas Signe Pucēna, Ieva Vītola, Zane Stapķeviča, Ieva Jankovska, Herta
Galiņa, Aina Verbele, Zigmārs Erts ; redaktore Lilija Leikuma ; mākslinieks
Mārtiņš Ratniks. – [Rīga] : Starpnozaru mākslas grupa “Serde”, 2010. (Tradīciju
burtnīca). – Riebiņu novads atrodas Latgalē, Latvijas dienvidaustrumdaļā.
Apvienojot Galēnu, Riebiņu, Rušonas, Silajāņu, Sīļukalna un Stabulnieku
pagastus, Riebiņu novads kļuvis par kopīgām mājām vairāk nekā 6000 Latgales
iedzīvotāju. Ar mērķi izzināt Riebiņu novada nemateriālo kultūras mantojumu
2009. gadā rudenī notika ekspedīcija, kurā aktīvi iesaistījās Riebiņu vidusskolas
skolēni un pedagogi. Sarunās ar teicējiem tika apgūtas tradicionālo ēdienu
receptes un nosaukumi, apzinātas seno amatu prasmes, ievāktas mutvārdu
liecības par sadzīvi, svētkiem, savstarpējām attiecībām senākos laikos. Izdevums
ir daudzvalodīgs, jo tikai tāds tas piestāv novadam, kur savulaik skanējusi
latgaliešu, ebreju, krievu, latviešu, poļu valoda. Īpašu kolorītu teicēju stāstiem
piešķir vietējās izloksnes izmantojums. – Teksts latviešu, latgaliešu un krievu val.

392(474.3)

Slēgtās zonas stāsti : tradīciju burtnīca / sagatavoja: Signe Pucena, Ieva Vītola ;
redaktore: Rita Treija ; mākslinieks Mārtiņš Ratniks ; foto: Signe Pucena, Ieva
Vītola, Aigars Lielbārdis, Ance Ausmane, Tija Ausmane, Una Smilgaine, Katrīne
Latkovska. - [Aizpute : Starpnozaru mākslas grupa Serde, 2013]. - 95, [1] lpp. :
ilustrācijas, ģīmetnes ; 21 cm. - (Tradīciju burtnīca). - Padomju laikos (19441990) slēgtās zonas teritorijā gar jūru tika izvietotas vairākas militārās bāzes jeb
armijas daļas un robežsardzes kontroles posteņi. Slēgtās zonas teritorijā regulāri

uzara vai noecēja kāpu zonu, vietējie iedzīvotāji nedrīkstēja doties jūrā zvejot.
Pierakstītajās mutvārdu liecībās atklājas arī vietējo iedzīvotāju priekšstati par
svešzemniekiem - ko viņi ēd, kā ģērbjas, kā izturas. Tradīciju burtnīcā apkopotās
atmiņas atklāj daudz pamestu noslēpumu, rosinot atcerēties un iepazīt padomju
laika liecības Kurzemes jūrmalā.
392(474.3)

Narratives about the Jews of Aizpute : a notebook of traditions / interviews: Ieva
Vītola, Signe Pucena, Ilya Lensky ; text selection: Ieva Vītola, Signe Pucena ;
translation, translator's foreword, historical background and the blood libel
myth: Ināra Dinne. - [Aizpute] : Interdisciplinary arts group SERDE, 2012. - 80
lpp. : ilustrācijas, faksimili, karte, portreti ; 21 cm. - (A notebook of traditions).
Ebreji - Latvija - Sociālā dzīve un paražas - Aizpute (Aizputes novads). Ebreji Latvija - Sociālā dzīve un paražas - Aizpute (Aizputes novads). Ebreji - Latvija Intelektuālā dzīve - Aizpute (Aizputes novads).

392(474.3)

The Pig Funeral : a notebook of traditions / interviews: Una Smilgaine, Ieva
Vītola, Signe Pucena, Inna Kabare, Viktorija Blūma, Sergejs Korņiškovs ; text
selection: Signe Pucena, Ieva Vītola ; translator: Krišjānis Šneiders ; photos:
Signe Pucena, Ieva Vītola, Juris Zalāns ; design: Mārtiņš Ratniks. - [Aizpute] :
Interdisciplinary arts group SERDE, 2013. - 83, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (A
Notebook of Traditions). - Oriģinālnosaukums: Cūku bēres.
Latvieši - Sociālā dzīve un paražas. Kaušana un kautuves - Latvija. Kulinārija
(gaļa) - Dažādi fakti. Cūku bēres.
Latvija - Sociālā dzīve un paražas.

392(474.3)

Stories of the Forbidden Zone : a notebook of traditions / prepared by: Signe
Pucena, Ieva Vītola ; translated by Krišjānis Šneiders ; editor Ināra Dinne ;
photographs by: Signe Pucena ... u.c. ; design: Mārtiņš Ratniks. - Riga :
Interdisciplinary Art Group Serde, 2016. - 104 lpp. : il. ; 21 cm. - (A notebook of
traditions).
Dzīvesstāsti - Latvija - Baltijas jūras piekraste. Pierobežas - Latvija - Vēsture 20 gs - Baltijas jūras piekraste. Pierobežas - Latvija - Sociālie aspekti - Baltijas
jūras piekraste.
Baltijas jūras piekraste (Latvija) - Sociālā dzīve un paražas.

LATVIEŠU TAUTAS TRADĪCIJAS
398.1(=174)

Karaša, Diāna. Gadskārtas, tradīcijas un godi / Diāna Karaša, Raimonda Strode ;
atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - [Rīga] : Liegra, 2018. - 254, [2] lpp. :
fotogrāfijas ; 20 cm. - Bagātais latviešu tautas kultūras mantojums - gadskārtu
ieražas, ģimenes godu tradīcijas, sadzīves paražas un ticējumi, tautasdziesmu
bagātais pūrs un tautas tērpu daudzveidība - ir vērtības, kas rūpīgi kopjamas un
saglabājamas nākamajām paaudzēm. Dzīvesgudrība un radošums lai palīdz šīs
grāmatas lasītājiem gadsimtos uzkrātās zināšanas un tradīcijas iekļaut ikdienas
un svētku norisēs, ļauj apzināties latviskumu un tautas gudrības avotus.

FOLKLORA
398.9(08)

Dzīves atslēdziņa : pasaules tautu atziņas : [krājums] / sastādītāji Anita un Aivars
Siliņi ; atbildīgā redaktore Ieva Štamere ; māksliniece Agate Apkalne. - Rīga :
Jumava. SIA "J.L.V.", 2007 (Valmiera : SIA "Valmieras tipogrāfija Lapa").). - 174,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Bibliogrāfija: [173.] lpp. - Grāmatiņā apkopoti
dažādu tautu sakāmvārdi, gudrības, aforismi, ticējumi, parunas un atziņas par
jaunību, cilvēku, gudrību, muļķību, drosmi, bailēm, labo, ļauno, tikumu,

netikumu, bagātību, meliem, naidu, patiesību, draudzību, mīlestību, sievieti,
vīrieti, ģimeni, darbu, dzīvi, laimi, ironiju, Dievu, dzimteni, vecumu un nāvi.
Aforismi. Parunas un sakāmvārdi.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
615.3

Dabas medicīna : praktisks ārstniecības augu ceļvedis / Reader’s Digest
Association ; no angļu valodas tulkojuši Mārtiņš Karelis, Arita Piķe, Kristaps Šoriņš
; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; Aijas Andžānes vāka grafiskais
noformējums. – [Liepāja : Liegra, c2013]. – 335 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. –
(Reader’s Digest). – Bibliogrāfija: 335. lpp. un rādītājs: 316.-334. lpp. –
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. Garšaugu zaļumi – Izmantošana terapijā.
Naturopātija. Ārstniecības augi.

615.8

Dabiski līdzekļi tavai veselībai / Reader’s Digest Association ; no angļu valodas
tulkojuši Ingrīda Krūmiņa, Arita Piķe, Kristaps Šoriņš ; atbildīgā redaktore Anna
Pavlovska ; vāka grafiskais noformējums Aija Andžāne. – [Atkārtots izdevums.]. –
[Liepāja : Liegra, c2012]. – 383, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 x 26 cm. – (Reader’s
Digest). – Ietver rādītāju (373.-[384.] lpp.). – Oriģinālnosaukums: Curing Everyday
Ailments the Natural Way.

616.6

Gralla, Olivers. Laimīgi zem jostasvietas : informatīvi un izklaidējoši par uroloģiju
/ Dr. Olivers Gralla ; tulkojums: Sinda Krastiņa ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 187, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Dr. Olivers Gralla ir uroloģijas un androloģijas speciālists.
“Laimīgi zem jostasvietas” ir rokasgrāmata uroloģijā, kas vīriešiem un arī
sievietēm palīdz ikdienā uzturēt labu veselību. Tajā runa ir par peni, erekcijas
traucējumiem, priekšlaicīgu sēklas noplūdi, testosterona līmeņa bezdibeņiem,
vīriešu un sieviešu kontracepciju un nepiepildītu vēlmi pēc bērna. Taču sīki ir
iztirzāta arī sieviešu uroloģija ar hroniskiem urīnpūšļa iekaisumiem un dažādajām
dabiskajām terapijas iespējām. - Oriģinālnosaukums: Untenrum glücklich: eine
urologische Handreichung. - Teksts latviešu valodā, tulkots no vācu valodas.

61(474.3)(092)

Grāvere, Rita. Tā mēs atgriežamies… : ārsts, anatoms, antropologs Jēkabs
Prīmanis (1892-1971) : piemiņas grāmata / Rita Grāvere ; sastādītājas: Rita
Grāvere, Kamena Kaidaka ; māksliniece Ieva Upmace ; ievadvārdi: Jānis Vētra. –
Rīga : Skaldu raksti, ©2017 (ULMA). – 208 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24
cm. – Bibliogrāfija: 197.-206. lpp. un personu rādītājs: 186.-196. lpp. – Ar R.
Grāveres piemiņas grāmatu dzimtenē no tālās Amerikas savā 125. gadskārtā
atgriežas Latvijas Brīvības cīņu dalībnieks, pirmais latviešu anatoms, viens no
anatomikuma un tā muzeja veidotājiem, neaizmirstams pedagogs kā Latvijā, tā
arī Amerikā, antropologs – profesors Jēkabs Prīmanis (1892-1971). Kopā ar J.
Prīmani Latvijā atgriežas daudzi vārdi, kas līdz 1944. gadam bija Latvijas medicīnā
nozīmīgi.

615.8

Juselius, Maria. Sievietes ceļojums ķīniešu medicīnā / Maria Juselius ; Kristīne
Savolainen, tulkojums no somu valodas ; redaktors: Ronalds Deviņpirksts ; vāka
noformējums Pia Myllymaki. - [Rīga] : [Kristīne Savolainen], [2018]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. - 224 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 216.220. lpp. - Ķīniešu medicīnā uzskati par sievietes dzīvi stipri atšķiras no Rietumu
uzskatiem. Ķīniešu uztverē sieviešu problēmas, sāpes un ciešanas nav normāla
parādība. Piemēram, kad sieviete ir līdzsvarā, viņas mēnešreizes norit bez

simptomiem. Un tiek uzskatīts, ka sievietes dzīve tikai sākas ar menopauzes
iestāšanos. Sievietei ir svarīgi izjust baudu, dzīvesprieku un dzīvot piepildītu dzīvi.
Grāmatā ir atspoguļoti dažādi dzīves periodi un aspekti ar patiesiem stāstiem no
autores pieredzes. Autore Maria Juselius ir tradicionālās ķīniešu medicīnas
pārstāve ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi.
615.8

Sirds veselības noslēpumi : ikdienas 30 minūšu plāns veselai sirdij / [konsultanti:
Stīvens Dženkinss ... [u.c.] ; redaktore Reičela Vorena Čada ; no angļu valodas
tulkojuši: Mārtiņš Karelis, Arita Pīķe, Kristaps Šoriņš ; atbildīgā redaktore Anna
Pavlovska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Reader's Digest Association]. [Liepāja] : Liegra, ©2013. - 320 lpp. : ilustrācijas ; 36 cm. - (Reader's Digest). Oriģinālnosaukums: 30 minutes a day to a healthy heart.

PUĶKOPĪBA
635.9

Rukšāne, Guna. Flokši / Guna Rukšāne, teksts un fotoattēli ; redaktors Gints
Tenbergs ; Andas Nordenas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 96 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 96. lpp.
- Guna Rukšāne ir Latvijā pazīstama dārzkope, vairāku grāmatu un rakstu autore,
kā arī ziemciešu audzētāja un selekcionāre. Šajā grāmatā autore stāsta par
tradicionālu, vēl nesen šķietami piemirstu, bet mūsdienās atkal modē nākušu
Latvijas košumdārzu elementu – flokšiem. Aprakstīta šīs ģints augu atklāšanas
vēsture un ieviešana dārzu kultūrā, selekcijas attīstība un nozīmīgākie selekcionāri
gan pasaulē, gan Latvijā. Uzmanība pievērsta arī selekcijas paņēmieniem un
jauniegūto hibrīdu novērtēšanai. Atsevišķas sadaļas veltītas populārākajai flokšu
sugai – skarainajam floksim, kā arī citu nozīmīgāko sugu pārstāvjiem. Katrā grupā
minētas populārākās un Latvijā biežāk audzētās šķirnes. Stāstīts arī par flokšu
audzēšanas un pavairošanas galvenajiem aspektiem, par raksturīgākajām flokšu
slimībām un kaitēkļiem, un to, kā ar tiem cīnīties.

KULINĀRIJA
641.5

Kalniņa, Inga. Pilnām mutēm : ēdienu receptes bērniem / Inga Kalniņa ; fotogrāfi:
Māris Kiseļovs, Liene Pētersone ; akvareļu ilustrācijas: Dace Zelča ; tekstu
redaktore Marta Kukarāne. - [Jūrmala] : Lienes Vilnītes izdevniecība, [2017]. ,
©2017. - 250, [6] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm + pielikums. - Pielikumā krāsojamā
grāmata: Kamēr mamma gatavo, es krāsoju (10 lpp.).

641.5

Olivjē, Mišela. Mazulis ēd : 200 uzturvielām bagātas un gardas maltītes bērna
veselīgai attīstībai / Mišela Olivjē ; no angļu valodas tulkojusi Dace Lorensa ;
redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. , ©2018. - 176 lpp. :
ilustrācijas ; 26 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 174.-175. lpp. - Grāmata "Mazulis ēd"
piedāvā 200 vienkārši pagatavojamu ēdienu receptes. - Oriģinālnosaukums:
Whole Food Baby.

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
658(474.3)

Vanaga-Mickeviča, Laura. Kā gūt panākumus Latvijā : 14 iedvesmojoši stāsti
izciliem sasniegumiem / Laura Vanaga-Mickeviča, Kārlis Ozols ; rakstu autori: Artis
Daugins, Egils Boitmanis, Anastasija Višņakova ... [u.c.] ; vāka dizains Olafs
Abzalons ; fotogrāfe Kristīne Blūma. - [Rīga] : Biedrība ALTA VIS, 2018 (Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija). - 288 lpp. + ilustrācijas. - "Kā gūt panākumus Latvijā" ir
rokasgrāmata visiem, kuri vēlas sasniegt vairāk un ir gatavi aktīvi rīkoties, lai savus
sapņus piepildītu. Grāmatā ir apkopoti 14 iedvesmojoši stāsti, kuros panākumiem

bagāti Latvijas profesionāļi dalās ar saviem vērtīgākajiem padomiem un pieredzi,
kas gūta ceļā uz sasniegumu virsotnēm. Viņi visi reiz sāka gandrīz no nekā - bez
darba pieredzes, bez izglītības, bez nepieciešamajām prasmēm, taču šodien
viņiem ir galvu reibinoša karjera, veiksmīgi uzņēmumi un plašs kontaktu loks. Kā
šiem cilvēkiem tas izdodas un ko mēs varam mācīties? Uz šiem un daudziem
citiem jautājumiem grāmatā atbildes sniedz 14 panākumiem bagāti mūsdienu
Latvijas profesionāļi, kuru domāšanas veids un paveiktais kalpo par iedvesmu un
paraugu citiem.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
MĀKSLAS TEORIJA. DAŽĀDI MĀKSLAS JAUTĀJUMI
7.03

Mākslas vēsture un teorija : [žurnāls]= Art History and Theory / galvenā redaktore
Elita Grosmane ; literārā redaktore Karīna Horsta ; tulkotāji: Valdis Bērziņš, Karīna
Horsta, Stella Pelše ; māksliniece Ieva Vīriņa. - Rīga : LMA Mākslas vēstures
institūts, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 103, [1]. lpp. : ilustrācijas.
- Kopsavilkumi angļu valodā.
Saturā: RAKSTI. Viduslaiku miniatūra "Krustā
sistais ar Mariju un Jāni" no Missale Rigense / Elita Grosmane. Pirmie Latvijas
senatnes un mitoloģijas attēlojumi mākslinieku darbos un to saikne ar
arheoloģisko materiālu / Anda Bērziņa. Ēriha fon Kampenhauzena pasaule:
Radošs gars kā jauna mākslas laikmeta iezīme Rīgā... Un citviet (Mākslas vēstures
baltie plankumi: gadījuma izpēte). 1. daļa (teksts angļu valodā) / Jeremy Howard.
Austrumu motīvi Jūlija Straumes daiļradē / Imants Ļaviņš. Veselības pils. Tērvetes
sanatorijas būvvēsture, arhitektūra un dizains / Karīna Horsta. IZSTĀDE. Izstāde
"Janis Rozentāls (1866-1916). "Māksla un tehnika" / Aija Brasliņa. Romans Suta.
Latviskās modernās gaumes apliecinājums, prasme un sajūta / Inese Baranovska.
ZINĀTNES DZĪVE. Starptautiskās pētniecības projekts par viduslaiku Livonijas
arhitektūru Johana Gūtenberga universitātes Mākslas vēstures un mūzikas
zinātnes institūtā Maincā / Agnese Bergholde-Volfa. RECENZIJAS. Divsimt gadu
arhitektūras mantojuma aizsardzībā / Anna Libere. 60. gadu dizains atkal uz trases
/ Anete Piņķe. HRONIKA. Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ;
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa un doktorantūra.

7.03

Kounelis, Jannis. Freedom or death = Frihed eller døden / Jannis Kounelis ;
curator and organization: Holger Reenberg ; coordinator: Lene Bilgrav-Nielsen ;
editors: Holger Reenberg and Lene Bilgrav-Nielsen ; translation: Rene Lauritsen
and Jeanette Jensen ; photographers: Manolis Baboussis, Claudio Abate, Michelle
Coudray...[a.o.]. - Herning : Heart : Herning Museum of contemporary art, [2009]
(Esbjerg : Rosendahls). - 125, [2] p. : ill. - Biography and Solo Exhibitions: p.109.117. - Teksts paralēli dāņu un angļu val.

LAUKU PLĀNOŠANA. PILSĒTBŪVNIECĪBA
712

Beļikovs, Aleksandrs. Daiļdārzs / Aleksandrs Beļikovs ; foto, skiču un vizualizāciju
autori: Aleksandrs Beļikovs, Liena Gulbe, Silvija Rubene. - Rīga : Vulpes, 2018. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 240 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Grāmata
apvieno pieredzi un praktiskās zināšanas daiļdārza veidošanā un kopšanā, kā arī
sniedz būtisku ieskatu jaunākajās dārza mākslas tendencēs, bagātinot 2001. gada
izdoto "Lauku avīzes" tematisko pielikumu "Daiļdārzu avīze". Grāmatas autori ir
Latvijā pazīstami ainavu arhitekti - Gundega Lināre un Aleksandrs Beļikovs.

Noderīgi padomi no pieredzējušiem ainavu arhitektiem palīdzēs ikvienam, kuri
kāro pēc skaista dārza.
ARHITEKTŪRA
72(474.3)

Krastiņš, Jānis. Jūgendstila arhitektūra Latvijā : Art Nouveau Architecture in
Latvia / Jānis Krastiņš ; recenzenti: Pols Grīnhalgs, Terēza Monserata Sala i Garsia
; fotogrāfijas: Jānis Krastiņš, Gints Šteins, Vilnis Zilberts ; pilsētu plāni: Agate Eniņa
; tulkojums angļu valodā: Inta Liepiņa, Santa Šūna ; literārie redaktori: Ina Eglīte
(latviešu valoda), Valda Liepiņa (angļu valoda) ; SIA Madris, dizains. - Rīga :
Madris, 2018. Rīga ir viena no jūgendstila arhitektūras metropolēm, kuras
vēsturiskais centrs ierakstīts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, bet Latvijā ir
vēl citas pilsētas, piemēram, Liepāja, Ventspils, Jelgava, Kuldīga, Cēsis,
Daugavpils, Jūrmala, Talsi, arī lauku vide ar atsevišķām ēkām gandrīz visos
novados, kas veido neatkārtojamo Latvijas jūgendstila kopainu un unikalitāti
Eiropas mērogā. Apjomīgā pētījuma autors ir habilitētais arhitektūras zinātņu
doktors, akadēmiķis Jānis Krastiņš - starptautiski atzīts jūgendstila pētnieks, kas
publicējis neskaitāmus rakstus un grāmatas par jūgendstila arhitektūru. Grāmata
ir īpaša ar to, ka tajā pirmoreiz apkopota visaptveroša informācija par jūgendstila
ēkām visā Latvijā, atklājot arī zudušo. Izdevumā līdzās paša autora fotogrāfijām
apskatāmi ēku plāni, iekšskati, detaļas un jaušama gaisotne, ko sniedz jūgendstils.
- Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

GLEZNIECĪBA
75(474.3)(092)

Konstants, Zigurds. Georgs Šenbergs (1915-1989) : monogrāfija / Zigurds
Konstants ; zinātniskā konsultante Ilze Konstante ; literārā redaktore Māra
Ņikitina ; mākslinieki: Valdis Villerušs, Inga Ģibiete ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš,
Māra Brašmane, Ingrīda Eveliete [un vēl 7 fotogrāfi] ; tulkotājs angļu valodā Filips
Birzulis ; angļu valodas redaktore Iveta Boiko ; galvenā redaktore Laima Slava. Rīga : Neputns, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 447 lpp. : faksimili,
ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas, portreti ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 412.-421. lpp.
un piezīmēs: 321.-339. lpp., personu rādītājs: 434.-438. lpp. - Mākslas vēsturnieka
Zigurda Konstanta monogrāfijā uzmanība pievērsta mākslinieka Georga Šenberga
radošā mantojuma vizuālajai daļai, kā arī visiem tiem un visam tam, kas veidojis
mākslinieka raksturu, domāšanu, jūtu pasauli un māksliniecisko rokrakstu, devis
gan spēku, gan arī vājumu. Monogrāfijas pamatdaļu veido mākslas darbu izlase
ar vairākumam pilnīgi nezināmiem mākslinieka darbiem no muzeju un privātajām
kolekcijām, darbi, kas fiksēti tikai fotogrāfijās un periodikā. Zigurda Konstanta
tekstu papildina neredzētas dokumentālas fotogrāfijas un neparastās Šenberga
"Domu fiksāciju" lapas. Tās ir lapas ar savdabīgiem, citiem neatšifrējamiem, vien
Šenbergam pašam zināmiem pierakstiem, shēmām un rēbusiem, kuras
piesātinātas ar dažādām tekstuālām domu gājienu fiksācijām. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Fotogrāfi arī: Valdemārs Helmanis, Gvido
Kajons, Zigurds Konstants, Ilze Konstante, Mārtiņš Lablaiks, Jānis Pipars, Marika
Vanaga. . - Uz 1. vāka: Georgs Šenbergs "Allegro", 1980.

MŪZIKA
78(4)(092)

Dekērs, Žaks De. Vāgners : dzīvesstāsts / Žaks De Dekērs ; no franču valodas
tulkojusi Inese Pētersone ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Diāna Romanoviča.
- Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. “Es iznīcināšu noteikto kārtību, kas nošķir darbu no
prieka, kas pārvērš prieku par grēku un darbu par slogu, kas vienus padara
nožēlojamus nabadzībā un citus – pārpilnībā.” Rihards Vāgners (1813–1883) –

mākslinieks, kurš spēj izraisīt reizē naidu un dievināšanu, spilgta personība, par
kuru tik daudz sarakstīts un kura vairāk nekā divus gadsimtus pēc nākšanas
pasaulē joprojām mūs fascinē un izraisa interesi. Šajā grāmatā tās autors Žaks De
Dekērs necenšas kliedēt mītus, bet mēģina atspoguļot Vāgnera vētraino dzīvi uz
vispārējā vēsturisko notikumu un politisko intrigu fona, viņa mākslinieka ceļu, kas
nelīdzinās nevienam citam. Žaks De Dekērs, rūpīgi izstudējis komponista dzīves
gājumu, iepazīstina mūs ar viņa draugiem un ienaidniekiem, ar sievietēm, kuras
Vāgnera dzīvē spēlējušas nozīmīgu lomu, atbalstījušas un iedvesmojušas, ar
daudzām slavenībām, kas lielākā vai mazākā mērā saistītas ar komponistu, proti,
ar Bavārijas karali Ludvigu II, Ferencu Listu, Frīdrihu Nīči u.c. Tāpat pieminēts arī
Vāgnera Rīgas periods.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
811.111

Love Stories : short stories / edited by Lesley Thompson. - Oxford : Macmillan
Education, 2009 (Printed and bound in Thailand). - 187 p. - (Macmillan Literature
Collections).
Contents: Second Best / by D H Lawrence. Bliss / by Katherine Mansfield. A
Shocking Accident / by Graham Greene. The Jilting of Jane / by H G Wells. A
Christmas Song / by H E Bates. The Sensible Thing / by F Scott Fitzgerald.
Stāsti, angļu.

LITERATŪRZINĀTNE
821.174.0

Treijs, Normunds. Tirzmaliete. Periodikā un grāmatās publicētie darbi : Tirzas
periods : saraksts-rādītājs / Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ;
vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015, 2017 (Rīga : Drukātava). - Rīga
: NT2015, 2017. - [Rīga] : Drukātava. , ©2017. - 95 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22
cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Krājumā apkopoti Tirzmalietes aktīvās
literārās darbības laikā Tirzas periodā (no 1899. gada līdz 1912. gadam) radītie
periodikā un grāmatās publicētie darbi, kā arī pieminējumi un atsauksmes par
autores darbiem drukātajos izdevumos. Grāmata kārtota maksimāli vienkārši.
Katra gada norādei seko publicēto darbu saraksts, ko papildina īss komentārs par
notikumiem un rakstnieces daiļrades virzību konkrētajā gadā.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ARHEOLOĢIJA
902(474.3)

Senā Rīga : pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē / redkolēģija: Ieva Ose
(zinātniskā redaktore), Marians Rembkovskis, Edgars Rings, Erki Rusovs, Manfreds
Šneiders, Gunita Zariņa, Ilze Reinfelde ; redaktores: Ināra Stašulāne, Antra
Legzdiņa (angļu val.), Ināra Korsaka (vācu val.) ; māksliniece Ināra Jēgere ; uz 1.
vāka Andra Caunes foto ; LU Latvijas vēstures institūts, Rīgas vēstures un
kuģniecības muzejs. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018. Krājumā
ietverti 17 raksti, kuri veltīti Rīgas arheoloģijai un vēsturei, bet nereti izmantota
starpdisciplinārā pieeja un citu zinātņu - filoloģijas, mākslas vēstures,
dendrohronoloģijas, numismātikas u.c. izpētes metodes un ar tām iegūtās

atziņas. Teritoriāli ar seno Rīgu parasti apzīmē pilsētas vecāko daļu, kas līdz 19. gs.
vidum bija apņemta ar zemes vaļņiem. Tomēr šajā rakstu krājumā, tāpat kā
iepriekšējos sējumos, aplūkota arī Rīgas tuvākā apkārtne Daugavas lejtecē un
apgabali pilsētas kādreizējā lauku novadā, kas šodien iekļauti mūsdienu
lielpilsētas robežās vai atrodas netālu no tām. - Kopsavilkums angļu un vācu
valodā. - Autori: Margarita Barzdeviča, Viktorija Bebre, Tatjana Berga, Rūdolfs
Brūzis, Viktors Dāboliņš, Inita Dzelme, Anita Gailiša, Ingrīda Miklāva, Mārtiņš
Mintaurs, Ieva Ose, Tālis Pumpuriņš, Ilze Reinfelde, Renāte Siliņa-Piņķe, Dagnija
Svarāne, Agnese Tambaka, Māris Zunde, Indulis Zvirgzdiņš. 9.
ĢEOGRĀFIJA
913(474.3)

Zaķis, Juris. Pie Gaujas iztekām / Juris Zaķis. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība,
[2017]. , [2017]. - 71, [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. - Literatūra: 67.-69. lpp. Rakstnieks Juris Zaķis šajā grāmatā raksta par Vidzemes skaistules Gaujas izteku.
Kur
sākas
upe?
Viņš
meklē
atbildi
uz
šo
jautājumu.
Saturā: Gaujas lielā mīkla ; Senās teikas ; Orisāre, Vecpiebalgas dzirnavas un
Gaujas izteka ; Jauna versija - Elkas kalns! ; No Elkas kalna līdz Gaujiņai ; Gaujiņa ;
Cik gara ir Gauja? ; Incēnu kalns.

BIOGRĀFIJAS. HERALDIKA
929.6(474.3)

Pumpuriņš, Tālis. Cēsu ģerbonis : Cēsu pilsētas gerboņa attīstības un lietošanas
vēsture = Cēsis coat of arms : history of its development and use / Tālis Pumpuriņš
; redaktore Ieva Zarakovska ; māksliniece Inese Hofmane ; tulkotāja angļu valodā
Aija Abens ; foto: Reinis Hofmanis ... u.c. - Cēsis : Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs, 2017. - (Jelgava) : SIA "Jelgavas tipogrāfija". , 2017. - 110, [1] lpp. :
faksimili, ģerboņi, ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Cēsu
ģerbonis gadsimtu gaitā piedzīvojis dažādas izmaiņas. T. Pumpuriņa pētījumā
iespējams izsekot Cēsu ģerboņa ģenēzei un ļoti daudzveidīgajai lietošanai, sākot
no 14. gadsimta līdz mūsdienām. Autors parādījis Cēsu ģerboņa izveides
problēmas gan Latvijas Republikas pirmajos gados, gan neatkarības atgūšanas
laikā 20. gadsimta beigās, gan arī jau atjaunotajā valstī 21. gadsimta sākumā. Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

VĒSTURE
94(474.3)”1918
/1940”

1921. gada 26. janvāris: Latvijas valsts atzīta de iure ... neatsaucami un pastāvīgi :
26 January 1921: Latvia receives de iure recognition ... enduring and irrevocable
/ [projekta vadība: Eva Vijupe ; teksts, dokumentu un fotouzņēmumu atlase:
Silvija Križevica, Natālija Dzene, Pauls Gailītis, Aija Gūtmane, Inta Mazure, Valdis
Rūsiņš, Iveta Šķiņķe; tulkojums: Sarmīte Lietuviete, Marks Deitons ; dizains: Dārta
Hofmane ; Latvijas Republikas Ārlietu ministrija]. - [Rīga] : Latvijas Republikas
Ārlietu ministrija, ©2016 (Hofman Studio). - 23, [1] lpp. : faksimili, portreti ; 28
cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Brošūru sagatavojusi Ārlietu
ministrija sakarā ar Latvijas valsts starptautiskās atzīšanas 95. gadadienu.

94(474.3)”1918
/1940”

Latvijas iecerēšana: Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei un "Deklarācijai
ārvalstīm un tautām" - 100 : The Idea of Latvia: The Latvian Provisional National
Council and its Declaration to Foreign Countries and Nations celebrate 100 years!
: Rīga - Valka - Valga, 2017 / ievadvārdi: Raimonds Vējonis, Dace Melbārde, Vents
Armands Krauklis, tulkotājas Anna Eiženija Reinolde, Dagnija Ūdre, Anna HrapanGromnicka ; redaktores Elita Priedīte, Anna Eiženija Reinolde. - Rīga : Latvijas
Republikas Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs, [2017]. - Talsi :

Talsu tipogrāfija. , ©2017. - 60 lpp. : ilustrācijas ; 17 x 24 cm. - Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā. - Rīga - Valka - Valga 2017--uz vāka. . - Latvijai 100--uz
vāka.
94(474.3)(05)

Latvijas Kara muzejs. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata : Yearbook. Latvian War
Museum. / sastādītājs Dr.hist. Juris Ciganovs ; kopsavilkumus tulkoja Klāvs Zariņš,
Dainis Poziņš. - Rīga : Latvijas Kara muzejs, 2017. , 2017. - 296 lpp. : faksimili,
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 292. lpp. un zemsvītras piezīmēs. Teksts
latviešu
valodā,
kopsavilkumi
angļu
valodā.
XVIII [18].

94(430)

Pomsela, Brunhilde. Es biju tikai sekretāre : ko mūsdienu pasaulei māca Gebelsa
sekretāres dzīvesstāsts / Brunhilde Pomsela, Tore D. Hansens ; no vācu valodas
tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas Silvijas Brices redakcija. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 207, [1] lpp. ; 21 cm. Bibliogrāfija piezīmēs: 200.-[208.] lpp. - Oriģinālnosaukums: Ein Deutsches Leben.
Nacionālsociālisms. Sekretāri. Vācija - Vēsture - 1933-1945. Vācija.

94(474)

International Conference "Damage Caused by the Soviet Union in the Baltic
States". (2011 : Rīga, Latvija). Damage Caused by the Soviet Union in the Baltic
States : international conference materials, Riga, 17-18 June 2011 : social,
economic and environmental losses/damage caused by the Soviet Union in the
Baltic States / scientific editor: Aija Abene, Juris Prikulis ; translation: Rīgas tulki,
Aija Abene ; introduction: Dr.oec. Inese Vaidere ; conference organizers: Inese
Vaidere, The Occupation of Latvia Research Society. - First edition in English. - Riga
: E-forma, 2017. , 2017. - 150 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas,
shēmas ; 22 cm. - Bibliogrāfija dažu rakstu beigās un zemsvītras
piezīmēs. Militārās okupācijas radīto zaudējumu atlīdzība - Baltija. Piesārņojums
Baltija.
Vides
politika
Padomju
Savienība.
Baltija - Vēsture - 1940-1991. Baltija - Sociālais stāvoklis - 1940-1991. Baltija
- Ekonomiskais stāvoklis - 20 gs. Kongresi, konferences utt.

94(474.3)”1940
/1990”

Rita Laima. Skylarks & Rebels : a Memoir about the Soviet Russian Occupation of
Latvia, Life in a Totalitarian State, and Freedom / Rita Laima ; cover design by
Krišjānis Rozentāls ; photograph by Andris Krieviņš. - Stuttgart : Ibidem-Verlag,
2017. - Stuttgart : Ibidem-Verlag, [2017]. , ©2017. - 535 lpp. : faksimili, ilustrācijas,
portreti ; 25 cm. - (Edition Noëma). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Skylarks
and Rebels is a story about Latvia's fate in the 20th century as told by Rita Laima,
a Latvian American who chose to leave behind the comforts of life in America to
explore the land of her ancestors, Latvia, which in the 1980s languished behind
the Soviet Iron Curtain. In writing about her own experiences in a totalitarian
state, Soviet-occupied Latvia, Laima delves into her family's past to understand
what happened to her fatherland and its people during and after World War II.
She also pays tribute to some of Latvia's remarkable people of integrity who
risked their lives to oppose the mindless ideology of the brutal and destructive
Soviet state.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
821.174-3

Avotiņa, Daina, 1926-. Tāds laimīgs cilvēks : romāns / Daina Avotiņa ; Arņa
Kilbloka vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. šī
romāna prototipu var uzskatīt nevis kāda viena cilvēka dzīvesstāstu, bet gan 1973.

gadā izdevniecībā "Liesma" izdoto D. Avotiņas garstāstu "Zuze". Kāds būs Zuzes
mūžs? Vai viņai izdosies saglabāt savus sapņu ziedus vai arī tos nāksies upurēt
ikdienībai un citu laimei? Un kas īsti Zuzei vajadzīgs pašas laimei? Savu jauno
romānu Daina Avotiņa veltījusi savas audžumātes piemiņai, tāpēc tajā ieskanas
īpaši emocionālas - gan liriskas, gan skarbas - notis. Emocionālo iespaidu papildina
romāna neparastā kompozīcija: Zuzes dzīvesstāsts lasītājam tiek sniegts, vērojot
gan ar "garāmgājējas", gan ar pašas Zuzes acīm.
821.174-3

Gaile, Inga. Neredzamie / Inga Gaile ; Natalijas Kugajevskas vāka dizains ;
redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. Jauna rakstniece Gerda
dodas uz kādas pilsētas rakstnieku māju, lai rakstītu savu pirmo romānu.
Ierodoties rezidencē, sieviete atklāj, ka iepriekšējā vakarā tur aizdomīgos
apstākļos gājis bojā ievērojams rakstnieks. Vai slepkavība? un, ja jā - kurš ir
slepkava? Aizdomas krīt uz visiem - rakstnieku nama saimnieci, viņas meitu, uz
draugu, znotu, uz sievu, mīļāko... Kurš no rakstnieku nama iemītniekiem nestāsta
patiesību?.

821.174-3

Grūbe, Daina. Asimetrija : stāsti / Daina Grūbe ; Arņa Kilbloka vāka dizains ;
redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. Pēc dzejas izlases "Atstāj
mani mīlošu" (2013) un romāna "Ducis cara rubļu jeb No svētdienas līdz
svētdienai" (2016) Daina Grūbe nāk klajā ar pārsteigumu - īsprozas krājumu, par
kuru pati autore stāsta: "Tie ir stāsti par parasto un citādo, par paliekošo un
mainīgo, par būtisko un mazsvarīgo. Un visam pāri - par cilvēka iekšējo brīvību".
Žanriski un intonatīvi daudzveidīgos stāstos savijies reālais ar fantastisko,
komiskais ar dramatisko un traģisko. Autore vienlaikus ar katram pazīstamu un
pat sadzīvisku vidi prasmīgi rāda cilvēka iekšējās pasaules sarežģītos labirintus,
bezdibeņus un virsotnes. Dzīve ir neparedzama un nepielūdzama, tāpēc maldīties,
krist vai kāpt augšup - šī izvēle allaž ir katra paša ziņā.

821.174-3

Ingrems, Ričards, 1981-. Atskatīties rītdienā : romāns / Ričards Ingrems ; Arņa
Kilbloka vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. Ričards
Ingrems lasītājiem pazīstams kā spriedzes detektīvromānu "Acumirkļa lēmums"
un "Bīstamā patiesība" autors. Rakstnieks nu jau vairāk nekā desmit gadus dzīvo
un strādā Grieķijā. Vai ir iespējams šodien vainot sevi par rīcību, kas kādreiz
likusies pareiza? Vai to drīkst darīt arī apkārtējie? Turklāt dažreiz nošķirt labo no
ļaunā ir gandrīz neiespējami, un tad tiek pieļautas kļūdas, kuras vēlāk nav
labojamas. Taču dzīvei jāturpinās. Šo un citu jautājumu krustpunktos nonāk
romāna galvenais varonis Patriks Devero – vientuļš vīrietis spēka gados, šķietami
vienkāršs vīnu tirgotājs no Cīrihes. Par sava biznesa attīstību Devero nevar
sūdzēties, tas sniedz gandarījumu. Taču Devero ir cilvēks, kurš pagātnē ir
pārdzīvojis tik smagu triecienu, ka personiskā laime ārpus darba pagaidām viņam
šķiet neiespējama. Turklāt apgalvojums, ka laiks dziedē visas brūces, uz Patriku
neiedarbojas. Vismaz līdz zināmam laikam. Tāpēc viņam ir jādzīvo ar baisu
noslēpumu biogrāfijā. Toties kā zināmu mierinājumu Devero lolo kādu ieceri,
kurai realizējoties vīrieša dzīve iegūs pavisam citu saturu. Un reiz arī pienāk brīdis,
kad durvis uz pagātni jāaizver pavisam, rītdienā atskatoties ar cerību un vienlaikus
jaunu dzīves mērķi.

821.174-84(08)

Populāru cilvēku domas un prātojumi : [krājums] / sastādītāja Dina Preisa ;
atbildīgā redaktore Ieva Štamere ; māksliniece Alise Landsberga. - Rīga : Jumava,
2007 . Krājumā ievietotas Latvijā populāru cilvēku - mūziķu, dzejnieku, aktieru,

žurnālistu, sportistu un citu sabiedrībā zināmu cilvēku - domas un prātojumi par
cilvēku attiecībām, ģimeni, darbu, mīlestību, dzīvi, laimi, mākslu.
821.174-94

Rūmnieks, Valdis, 1951-. Starp Mežaparku un Murjāņiem : atmiņas, piedzīvojumi
un pārdzīvojumi, 1951-1980 / Valdis Rūmnieks ; mākslinieks Aigars Truhins ;
redaktore Daina Randare. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. Kā žurnāla "Dadzis"
redakcijā nokļuva dzīvs āzis? Ar kādu automašīnu brauca Vilis Lācis? Kā
akadēmiķis Jānis Kalniņš spēlēja atomkaru? Kādi niķi piemita Jānim
Sudrabkalnam? Kā literārā vidē audzis palaidnis kļuva par ievērojamu rakstnieku?
Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, kā arī draiskulīgus un nopietnus stāstus
par 20. gadsimta 50.-70. gadu rakstniekiem, māksliniekiem un citām kultūras
personībām savā autobiogrāfijā "Starp Mežaparku un Murjāņiem" piedāvā
pazīstamais rakstnieks Valdis Rūmnieks. Grāmatā autors iemūžinājis atmiņas gan
par bērnību, kas aizritējusi radošu cilvēku sabiedrībā, gan par studiju un pirmajiem
patstāvīgā darba gadiem.

821.174(08)

Satori : grāmatžurnāls / sastādītājs, redaktors Ilmārs Šlāpins ; literāro meistarklašu
vadītāji: Kārlis Vērdiņš, Inga Žolude. - Rīga : Biedrība "Ascendum", 2018. - (Rīga) :
SIA "Dardedze Hologrāfija". , 2018. - [64] lpp. - Autori: Ilmārs Šlāpins, Alise
Redviņa, Atis Dobrovoļskis, Aivars Madris, Elvīra Bloma, Dace Vīgante, Elizabete
Lukšo-Ražinska, Haralds Matulis, Kirils Ēcis, Lauris Veips, Raimonds Ķirķis, Ramona
Indriksone, Kārlis Vērdiņš, Inga Žolude, Henriks Eliass Zēgners, E.F.Kuks.
Nr.2.
Receptes.
Saturā: Recepte / Ilmārs Šlāpins. Linna / Alise Redviņa. Sieviešu pasaule / Atis
Dobrovoļskis. Kā uzrakstīt dzejoli latviešu gaumē / Aivars Madris. Anketas / Elvīra
Bloma. Eņģelis / Dace Vīgante. Ļoti skumjš stāsts / Elizabete Lukšo-Ražinska.
Ričards Sanderss / Haralds Matulis. Ja aizmirsti savu vārdu / Kirils Ēcis. Smilšu
kalnā, zem dzīvības priedes / Lauris Veips. DNS / Raimonds Ķirķis. Viss nokārtosies
/ Ramona Indriksone. Kolekcija "Pastarīte" / Kārlis Vērdiņš. Klusās vakariņas / Inga
Žolude. Pirmsalgas nedēļas izdzīvošanas recepte / Henriks Eliass Zēgners. Ostuls
Vigups / E.F.Kuks.

821.174-1

Tirzmaliete. Daiļrades epizode ar pseidonīmiem Andra un Margota / Normunda
Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga
: NT2015, 2018. - [Rīga] : Drukātava. , ©2018. Ar pseidonīmiem Andra un Margota
parakstītie darbi rakstnieces Tirzmalietes radošajā darbībā bija īsa, koncentrēta,
bet spilgta epizode. Minētie pseidonīmi piecu gadu (1907.-1911.) periodā lietoti
trīs dažādos daiļrades gados ar pārtraukumu 1908. un 1909. gadā. Andras un
Margotas vārdā publicētie darbi zīmīgi raksturo rakstnieces sabiedrisko stāju un
vērtējami kā ļoti nozīmīgs posms viņas daiļradē. Izdevumā ir ietverti visi ar
pseidonīmiem Andra un Margota parakstītie dzejoļi un stāsti.
Saturā: DARBI AR ANDRAS VĀRDU: Publikācijas ar Andras vārdu. Tirzmaliete.
1907. gads. Publikācijas ar Andras vārdu. Wiņsch toksch ir wehn kalp! Jo as ir jums
par kung'! Izbailes. Es tevi, netaisnība, redzēju. Miers. Lauzi ziedus, saules
sarkanos. Tirzmaliete. 1910. gads. Publikācijas ar Andras vārdu. Mazais rudzu
mērs. Zirga asaras ; DARBI AR MARGOTAS VĀRDU: Publikācijas ar Margotas vārdu.
Tirzmaliete. 1907. gads. Publikācijas ar Margotas vārdu. Tik vientuls. Tēva sēta
klusa, klusa. Apkārt kalnu tek saule. Kad viņu pārnesa. Neviens nu vairāk nedarīs.
Kalpa dziesma. Mātes nāve.

821.174-1

Tora, Inese. uzziedi, baltā : dzeja / Inese Tora ; māksliniece Inita Jurgenberga. [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2018]. , [2018]. - 207, [1] lpp. : ilustrācijas. Grāmatas virsraksts titullapā iespiests ar mazo sākuma burtu.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Amer
821.111(73)-3

Azimovs, Aizeks. Fonds : triloģija / Aizeks Azimovs ; no angļu valodas tulkojusi
Zane Rozenberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; tulkotājas redakcijā. – Rīga
: Zvaigzne ABC, 2018. – Rīga : Poligrāfists. , ©2018. – 332, [2] lpp. ; 21 cm. – Izcilā
psihovēsturnieka Hari Seldona vadībā, izmantojot planētas augsti attīstīto zinātni
un tehnoloģiju, Fonds ir uzvarējis kareivīgo kaimiņu alkatību un barbarismu. Taču
tagad tam jāstājas pretī Impērijai – Galaktikas ietekmīgākajam spēkam, kurš
saglabājis varu pat agonijas krampjos. Godkārīgs ģenerālis, kurš apņēmies
atjaunot Impērijas spožumu, pavērš plašo impērisko floti pret Fondu. Nu mazās
zinātnieku un pētnieku planētas vienīgā cerība slēpjas Hari Seldona
paredzējumos. Tomēr pat Hari Seldons nebūtu spējis paredzēt ārkārtīgi
neparastas būtnes dzimšanu. Tas ir mutants, vārdā Mūlis, kura spēks ir lielāks par
neskaitāmu karakuģu varenību… Tas ir spēks, kas visstiprākās gribas cilvēku spēj
pārvērst padevīgā vergā. – Oriģinālnosaukums: Foundation and Empire.
2. grāmata. Fonds un Impērija.

Amer
821.111(73)-3

Fainders, Džozefs. Nāves viesulis : romāns / Džozefs Fainders ; no angļu valodas
tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. –
Rīga : Kontinents, [2018]. – [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. – 395
lpp. ; 21 cm. – Maikls Tenders dodas mājup no lietišķas tikšanās un lidostas
drošības kontroles punktā steidzoties paķer svešu klēpjdatoru. Kļūdu viņš pamana
tikai mājās. Ziņkāre gūst virsroku, un atklājas, ka datora īpašniece ir ASV senatore,
kuras failos glabājas valsts noslēpumi… Piepeši Teners ir vajāts bēglis, kuram pakaļ
dzenas Nacionālās drošības aģentūra un no senatores puses kāds metodēs
neizvēlīgs Problēmu risinātājs… – Oriģinālnosaukums: The Switch.

Angl 821.111-3

Galbraits, Roberts. Zīdtārpiņš : kriminālromāns / Roberts Galbraits ; no angļu
valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 541, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes
detektīvu klubs). (Izmeklē Kormorans Straiks ; [2.]). - Aizraujošais kriminālromāns
"Zīdtārpiņš" ir otrais ciklā par Kormoranu Straiku un viņa asistenti Robinu Ellakotu.

Zv 821.113.6-3

Grebe, Kamilla. Ledus zem viņas kājām : kriminālromāns / Kamilla Grebe ; no
zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2018]. Ziemīgā dienā kādā Stokholmas piepilsētas privātmājā tiek
atrasts jaunas sievietes līķis, kuram nogriezta galva. Pagaidām neviens nezina, kas
ir šī sieviete, toties ir skaidrs, ka starp viņu un slepkavu risinājusies cīņa. Policisti
vēlas nopratināt mājas īpašnieku, bagātu un veiksmīgu vecpuisi, liela veikalu tīkla
izpilddirektoru Jesperu Orri, bet viņš ir pazudis. Pirmā versija rodas, jau pavirši
aplūkojot nozieguma vietu: Jespers Orre sastrīdējies ar kādu no savām daudzajām
mīļākajām, nogalinājis viņu un pats šausmās aizbēdzis. Vienīgā nianse, kas liek
pieļaut arī citu versiju, ir fakts, ka apmēram pirms desmit gadiem policistiem nav
izdevies atklāt slepkavību, kas ļoti līdzinājusies šai. Ir tikai viena atšķirība – toreiz
par slepkavas upuri krita vīrietis, bet nogrieztā galva bija novietota līdzīgi... No
pirmajām lappusēm lasītājs top ieintriģēts un iesaistīts, iepazīstināts ar trim
galvenajiem varoņiem – Pēteru, Emmu un Hanni – un caur trīs skatpunktu prizmu
piedalās slepkavības izmeklēšanas procesos. Trijotnē ir policijas izmeklētājs,
psiholoģe un kāda jauna sieviete, kuras dzīvē pazudušais Jespers Orre spēlējis

nozīmīgu lomu. Izmeklēšana, kas sākotnēji ris vienā skandināviskā mierā,
pamazām uzņem apgriezienus. Jespera Orres meklējumi atklāj to, ka vismaz divi
no stāstniekiem bijuši savstarpēji saistīti diezgan senā pagātnē. Viņu ceļi
krustojušies arī ar citiem personāžiem, un pamazām lasītājs kopā ar izmeklētājiem
nonāk pie slēdziena, ka še darīšana ar kaislību un apsēstību to vistumšākajās
izpausmēs, ar mīlestību, kas pārvērtusies savā pretmetā, ar negantu,
nekontrolējamu atriebību. Bet kurš kuram atriebjas – un par ko? Vēstījums vēl nav
pat pusē, kad lasītāju simpātijas pret varoņiem kļūst svārstīgas un jautājumi rodas
daudz ātrāk par atbildēm. “Slepkavības izmeklēšana ir tieši tāda pati kā dzīve – tai
ir sākums, vidusposms un nobeigums. Un, tieši tāpat kā dzīvē, nekad nevar īsti
zināt, kur tu atrodies, iekams kaut kas nav pagājis,” saka viens no grāmatas
varoņiem.
Amer
821.111(73)-3

Nolla, Džesika. Laimīgā meitene : romāns / Džesika Nolla ; no angļu valodas
tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].
- 365, [1] lpp. - Anija ir ''laimīga meitene''. Viņai ir viss, ko jauna sieviete var
vēlēties, - prestižs darbs, dizaineru radīti tērpi, pievilcīgs un bagāts līgavainis.
Tomēr Anijai ir arī kāds noslēpums, kas viņu vēl aizvien vajā un sāpina. Oriģinālnosaukums: Luckiest Girl Alive.

Īr 821.152.1-3

Railija, Lūsinda. Septiņas māsas : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas
tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].
- [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 558 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (4.
grāmata). - Bibliogrāfija: [557.]-558. lpp. - Cikla ''Septiņas māsas'' pamatā ir
teiksmas par Septiņu Māsu zvaigznāju, un pēc tā motīviem Holivudā tiek uzņemts
TV seriāls. - Oriģinālnosaukums: The Pearl Sister. Cece's Story. - "Romānu cikls
"Septiņas māsas"--Uz vāka. 4.grāmata. Pērļu māsa. Seses stāsts.

Angl 821.111-84 Vailds, Oskars. Džentelmeņa paradoksi : [aforismi] / Oskars Vailds ; sastādītāja
Anita Siliņa ; atbildīgā redaktore Mārīte Gulbe ; māksliniece Agate Apkalne. - Rīga
: Jumava, 2006. - 55, [1] lpp. ; 17 cm.
Angl 821.111-3

Browne, Hester. The Vintage Girl : [a novel] / Hester Browne. - London : Quercus,
2014. - 352 p.

AUDIOGRĀMATAS
821.174-3

Ābele, Inga. Klūgu mūks [skaņu ieraksts] / Inga Ābele. - [Latvija : Esto, 2017]. - 3
CD (54:25 ; 54:03 ; 53:00) : digitāls, stereo ; 12 cm. - Ingas Ābeles romāns "Klūgu
mūks" ir emocionāli piesātināts, vēstures dzīlēs balstīts un valodā krāšņs darbs
par Latgali, tās atdzimšanas ceļu no Vitebskas guberņas līdz Latvijas brīvvalsts
sastāvdaļai. Prototips - katoļu priesteris, ievērojamais valstsvīrs, kultūras un
sabiedriskais darbinieks, pirmais Latgales latviešu baznīckungs Francis Trasuns.
Lasījums 19 daļās. - Ingas Ābeles romāns "Klūgu mūks" radio lasījumi. . - Uz apvāka
anotācija latviešu valodā.

DVD FILMAS, SERIĀLI
791.4

Блэкберн, Оливер. Виктория [videoieraksts] = Victoria : драма / реж. Оливер
Блэкбэрн ; в ролях: Дженна Коулман, Даниэла Холц, Маргарет Клуни... [и
др.]. - Krievija : ООО "Ист коннект", 2016. - 2 DVD (6 часов 56 мин.). - Сериал о
ранних годах правления Виктории с момента её восшествия на престол в
1837 году: первых неуверенных шагах от капризного подростка , не до конца
понимающего своих обязанностей, до брака с принцем Альбертом. - 16+. -

Audio krievu, angļu val., bez subtitriem. - Nos. no konteinera.
Сезон 1. Biogrāfiskās drāmas. Vēsturiskās drāmas. Drāmas. Seriāli un
daudzsēriju filmas.
791.4

Блэкберн, Оливер. Виктория [videoieraksts] = Victoria : полный второй сезон
: drāma / реж. Оливер Блэкбэрн ; в ролях : Дженна Коулман, Даниэла Холц,
Маргарет Клуни... [и др.]. - Krievija : ООО "Ист коннект", 2017. - 2 DVD (6 часов
40 мин.). - Полагаясь только на свое мнение, правительница делает из
увядающей Британии величайшее государство. В истории она запоминается
лучшей британской правительницей, которой восхищались и обожали
британцы. - 16+. - Audio krievu, angļu val., bez subtitriem. - Nos. no konteinera.
Сезон 2.
Biogrāfiskās drāmas. Drāmas. Vēsturiskās drāmas. Seriāli un
daudzsēriju filmas.

791.4

Карон, Бенджамин. Корона [videoieraksts] = The Crown : подлинная история
королевы Елизаветы Ii : сериал / режиссер: Бенжамин Карон, Стивен Допдри,
Филип Мартин ; сценарий: Питер Морган ; продюсеры: Стивен Долдри,
Зндрю Итон ; композитор Руперт Грегсон-Уильямс ; в ролях: Клег Фой, Мзтт
Смит, Ванесса Кирби, Айлин Зткинс. - Москва : Ист коннект, 2017. - 2 DVD (8
часов 11 мин.). - Сериал рассказывает о королеве Елизавете II с момента её
свадьбы в 1947 году до настоящего времени. - 16+. - Nos. no konteinera.
Сезон 2.
Biogrāfiskās drāmas. Drāmas. Vēsturiskās drāmas. Seriāli un
daudzsēriju filmas.

791.4

Карон, Бенджамин. Корона [videoieraksts] = The Crown : подлинная история
королевы Елизаветы II : сериал / режиссер: Бенжамин Карон, Стивен
Допдри, Филип Мартин ; сценарий: Питер Морган ; продюсеры: Стивен
Долдри, Зндрю Итон ; композитор Руперт Грегсон-Уильямс ; в ролях: Клег
Фой, Мзтт Смит, Ванесса Кирби, Айлин Зткинс. - Москва : Ист коннект, 2016.
- 2 DVD (9 часов 11 мин.). - Биографическая драма повествует о жизни
Елизаветы II, начиная со свадьбы будущей монархини в 1947 году. - 16+. Audio krievu, angļu val., bez subtitriem. - Nos. no konteinera.
Cезон 1. Karalienes. Lielbritānija - Vēsture. Biogrāfiskās drāmas. Vēsturiskās
drāmas. Drāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.

791.4

Морано, Рид. Рассказ служанки [videoieraksts] = The Handmaid's Tale :
фантастика : сериал / реж. Рид Морано ; в ролях Элизабет Мосс, Джозеф
Файнс. - Москва : ООО "Ист коннект", 2017. - 2 DVD (7 часов 20 мин.). Действие разворачивается в будущем, в республике Гилеад, где у власти
стоят военные. В стране жестокие порядки и нравы, уважением в обществе
пользуются только офицеры и их жёны. Помимо тоталитарного устройства
общества, в мире будущего есть серьёзная проблема — бесплодие. Лишь
каждая сотая женщина способна к воспроизведению потомства. Чтобы
продолжить офицерский род, семьи берут в дом служанку — суррогатную
мать из числа простых женщин, способных к деторождению. Исполнив долг,
служанка должна расстаться со своим ребёнком и перейти на службу к
новым хозяевам... - Vecuma ierobežojums : 18+. - Audio krievu, angļu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. Сезон 1. Fantastika. Seriāli un daudzsēriju
filmas.

791.4

Роби, Дэниэл. Версаль [videoieraksts] = Versailles : биографическая
историческая драма : сериал, полный второй сезон / реж. Дэниэл Роби ; в
ролях Джордж Влагден, Александр Влахос, Тай Рунян, Стюарт Боуман, Иван

Уильямс. - Москва : OOO "Ист коннект", 2017. - 2 DVD (9 часов). - О жизни
Людовика после смерти его любовницы и похищения сына. - Vecuma
ierobežojums: 16+. - Audio krievu un angļu val., bez subtitriem. - Nos. no
konteinera.
Сезон 2. Biogrāfiskās drāmas. Vēsturiskās drāmas. Seriāli un daudzsēriju
filmas.
791.4

Ферстер, Анна. Чужестранка [videoieraksts] = Outlander : сериал : по мотивам
романа Дианы Гэблдон "Путешественница" : фантастика / реж. Анна Ферстер
; в ролях Тобайас Мензис, Кетрина Валф... [и др.]. - Москва : ООО "Ист
коннект", 2017. - 2 DVD (13ч.). - По роману Дианы Гэблдон
"Путешественница"/ Voyager. Вернувшись после путешествия в свое время
опять в 18 век, Клэр находит Джейми в Эдинбурге. Вместе они отправляются
в полное опасностей путешествие на корабле по океану к Ямайке... - Vecuma
ierobežojums: 16+. - Audio krievu, angļu val., bez subtitriem. - Nos. no konteinera.
. - США, Великобритания, 2017 г. Сезон 3.Fantastika. Seriāli un daudzsēriju
filmas.

791.4

Шерман-Палладино, Эми. Удивительная миссис Мейзел [videoieraksts] =
The Marvellous Mrs. Maisel : драма, комедия : сериал / реж. Эми ШерманПалладино ; в ролях Рэйчел Броснахэн, Алекс Борштейн... [и др.]. - Москва :
ООО "Ист коннект", 2018. - 2 DVD (7 часов 20 мин.). - Действие
разворачивается в Нью-Йорке 1958 года. В основе сюжета лежит история
«примерной домохозяйки» Мириам Майзел, которая внезапно
обнаруживает у себя скрытый талант к стендапу. - Vecuma ierobežojums: 18+.
- Audio krievu, angļu val., bez subtitriem. - Nos. no konteinera.
Сезон 1.Drāmas. Komēdijas. Seriāli un daudzsēriju filmas.

DVD MŪZIKAS IERAKSTI
784

8. Pasaules koru olimpiādes Lielkoncerts [videoieraksts] = 8th World choir games
Grand celebration concert. - Rīga : Nodibinājums Rīga 2014, [2014]. - 1 DVD (ap
292 min) : krāsains, skaņa ; 12 cm. - (European Capital of Culture Event Rīga 2014).
- DVD video. - Dzied latviešu, igauņu, lietuviešu, itāļu [un citās] valodās. - Uz
apvāka anotācija latviešu un angļu valodā.

784

8. Pasaules koru olimpiādes Sakrālās mūzikas koncerts [videoieraksts] = 8th World
choir games Sacred music concert. - Rīga : Nodibinājums Rīga 2014, [2014]. - 1
DVD (ap 74 min) : krāsains, skaņa ; 12 cm. - (European Capital of Culture Event
Rīga 2014). - DVD video. - Dzied latviešu, angļu, krievu un latīņu valodā. - Uz
apvāka
anotācija
latviešu
un
angļu
valodā.
Te Deum / Pēteris Vasks -- Northern lights / Ēriks Ešenvalds -- Angelus domini
/ Renāre Stivriņa -- Missa Rigensis. Gloria / Uģis Prauliņš -- O salutaris / Ēriks
Ešenvalds -- Gloria parti / Romualds Jermaks -- Ubi caritas / Imants Ramiņš -- Te
Deum
/
Rihards
Dubra.
Ērģeļu mūzika. Kori, garīgie. Kori, garīgie ar instrumentālu ansambli. Te Deum
laudamus (mūzika). Mesas - Fragmenti. Dziesmu festivāli - Latvija - Rīga.

784

Dzimuši Rīgā [videoieraksts] : koncerts = Born in Riga : concert. - Rīga :
Nodibinājums Rīga 2014, [2014]. - 1 DVD (ap 138 min) : krāsains, skaņa ; 12 cm. (European Capital of Culture event Rīga 2014). - DVD video. - Dzied vācu, latviešu,
itāļu un latīņu valodā ; filma latviešu un angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.
- Uz apvāka anotācija latviešu un angļu valodā.
Operas - Fragmenti. Vijole ar
orķestri, aranžējumi. Tautasdziesmas, latviešu - Instrumentāli pārlikumi. Kori

(jauktie). Instrumentālā mūzika. Orķestra mūzika. Klavieru mūzika. Kantātes. Kori
(jauktie) ar orķestri. Mūziķi - Latvija. Koncertfilmas. Dokumentālās filmas.
Televīzijas raidījumi.
793.3

Lec, saulīte! [videoieraksts] : deju uzvedums = Rise sun! : dance performance. Rīga : Nodibinājums Rīga 2014, [2014]. - 1 DVD (119 min) : krāsains, skaņa ; 12 cm.
- (European Capital of Culture event Rīga 2014). - DVD video. - Latviešu valodā. Uz apvāka anotācija latviešu un angļu valodā. . - Saturs uz apvāka.
Folklora, latviešu. Tautas dejas, latviešu. Tautas deju mūzika - Latvija.
Tautasdziesmas, latviešu. Instrumentālā mūzika. Kori (jauktie) ar instrumentālu
ansambli.

793.3

Rīga dimd! [videoieraksts] : Eiropas kultūras galvaspilsētas gada atklāšanas
koncerts = Rīga resounds! : European capital of culture gala opening concert. Rīga : Nodibinājums Rīga 2014, [2015]. - 1 DVD (ap 179 min) : krāsains, skaņa ; 12
cm. - (European Capital of Culture event Rīga 2014). - DVD video. - Dzied latviešu,
vācu un itāļu valodā. - Uz apvāka anotācija latviešu un angļu valodā.
Dziesmas - Teksti. Tautasdziesmas, latviešu. Operas - Fragmenti. Orķestra
mūzika. Kinomūzika. Aranžējumi (mūzika). Kori (jauktie). Kori (jauktie) ar orķestri.
Populārā
mūzika
Latvija.
Dzeja
Tulkojumi.
Dzejas lasījumi. Koncertfilmas. Dokumentālās filmas. Televīzijas raidījumi.

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

