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1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
METAFIZIKA

Uz e-katalogu
Izmērītais laiks un telpa. [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 127 lpp.
ISBN 9789984844138
Anotācija: Grāmatas rakstu autori rakstījuši par skaitli, par mērījumu skalām
tekstā, mākslā un eksistenciālajā pieredzē, kā arī par kultūrtelpu, utopiju,
filosofiju, kalendāriem. Grāmata ir otrais LU Akadēmiskās bibliotēkas
Starpnozaru pētniecības centra zinātnisko rakstu krājums sērijā "phronesis,
praxis, paideia". Tajā publicēti astoņi oriģināli zinātniskie raksti un Horhes Luisa
Borhesa filosofiskās esejas "Laiks" tulkojums latviešu valodā. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
Plaukts: 11

FILOZOFIJA

Uz e-katalogu
Renārs, Gērijs R. Mīlestība nav aizmirsusi nevienu. Rīga : Madris, [2022]. 230, [1]
lpp.
ISBN 9789984311258
Anotācija: Aizraujošajā stāstījumā Gērija skolotāji Artens un Pursaha palīdz
izklīdināt laika un telpas ilūzijas un atgriezties Realitātē, kas ir Perfekta Mīlestība.
Tā nav pierastā un visiem zināmā mīlestība. Tā ir visaptveroša, tīra, nevainojama,
nemirstīga, neievainojama un bezbailīga mīlestība. Īsta mīlestība vārdos nav
aprakstāma, tā ir dievišķa, un tā ir jāpiedzīvo. Lai sasniegtu to, ir nepieciešami gan
vārdi, gan prakse. Zināšanas, kā būt vienotam ar savu pirmavotu, sniedz
satriecošu mistisku pieredzi, ko zinātāji aprakstījuši jau pirms daudziem
gadsimtiem. Tā ir nevis tikai grāmata, bet arī portāls, transportēšanas sistēma
prāta pārkārtošanai. Šī grāmata satrauc prātu un pasniedz atslēgu uz apgaismību.
Pēc tās izlasīšanas katrs spēs nokļūt tuvāk savas patiesās dabas izzināšanai un
atklās, ka Mīlestība patiešām nevienu nav aizmirsusi.
Plaukts: 122/129

GARĪGĀS DZĪVES FILOZOFIJA

Uz e-katalogu
Nini, Inin. Eņģeļa taure, velna elpa. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 276, [10] lpp.
ISBN 9789934097317
Anotācija: Šis ir stāsts par manu iniciācijas laiku daudzu mūžu garumā tuvās un
tālās zemēs, Dienvidamerikas džungļos un Ziemeļu purvos, Indijas un Indonēzijas
tempļos un citās pasaulēs. Stāsts par lūgšanu atklāt manu patieso ceļu,
sastapšanos ar Dievu Augu dvēselēm, iniciāciju tumsā un augšāmcelšanos ar
atgūtu balsi.
Plaukts: 133
PSIHOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Godins, Sets. Radošais ceļojums. [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, [2022]. 142,
[2] lpp.
ISBN 9789934893230
Anotācija: Šī grāmata ir domāta cilvēkiem, kuri vēlas vadīt, rakstīt, dziedāt. Tiem,
kuri tiecas mācīt, izgudrot un risināt interesantas problēmas. Tiem, kuri vēlas kļūt
par ārstiem, gleznotājiem vai līderiem. Lai gan katra pieredze ir unikāla, tā tomēr
pakļaujas noteiktai sistēmai, - tiklīdz to saskatāt, varat likt lietā, lai būtiski attīstītu
savu potenciālu. RADOŠAIS CEĻOJUMS jūsu dzīvē pavērs durvis izmaiņām, ko,
iespējams, pat nebijāt cerējuši panākt. Mums vienkārši ir jāsaņem drosme un
jākļūst vēl radošākiem. Tas ir ceļš, pa kuru iet tie, kas tiecas pēc pārmaiņām, kas
vēlas padarīt lietas labākas.
Plaukts: 159.95

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA. ATEISMS
KRISTĪGĀS BAZNĪCAS UN KONFESIJAS

Uz e-katalogu
Rubenis, Juris. Augot pretī savu iespēju virsotnēm. Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].
94, [1] lpp.
ISBN 9789934311130
Anotācija: "Valsts ir milzīga dāvana, milzīga iespēja, milzīgs uzdevums. Vienlaikus
katra valsts ir ļoti trausls veidojums. To mūsdienu pasaulē pamanām aizvien
skaidrāk. Šķiet, pašas stabilākās valstis var negaidīti sašūpoties, un mēs,
neticēdami savām acīm, ieraugām, cik trauslas tās piepeši atklājas. Katra valsts ir
atkarīga no cilvēku prasmes sadarboties. Bet prasme sadarboties izriet no mūsu
dvēseles prasmēm. Tāpēc vislabākais, kā mēs varam palīdzēt sev un savai valstij,
ir darīt visu, lai mēs augtu pretī savu iespēju virsotnēm. Visos iespējamos veidos.
Uz to, manuprāt, vienmēr mudina labs garīgums. Šīs virsotnes ir kaut kur tepat.
Ļoti, ļoti tuvu. Mūsos."-Dr.theol. Juris Rubenis.
Plaukts: 274.5

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
POLITIKA

Uz e-katalogu
Jēkabsons, Ēriks. Valstsvīrs Voldemārs Roberts Zāmuels. Rīga : Jumava, 2022.
198 lpp., 8 nenumurētas lp. ielīmes.
ISBN 9789934205736
Anotācija: Voldemārs Roberts Zāmuels — Latviešu pagaidu nacionālās padomes
vadītājs, rosīgs sabiedrisks darbinieks, politiķis, advokāts, īsts Latvijas patriots ar
savu pamatotu viedokli (nereti atšķirīgu no tābrīža populārākā). Zāmuela darbība
1917. gadā — jo īpaši Valkas periodā — ir ne vien pašaizliedzīga, bet arī drosmīga
un ļoti riskanta — Latvijas neatkarības idejas pārveide konkrētos dokumentos,
organizatoriskās struktūras izveide un tās vadīšana — bez tā 1918. gada 18.
novembris nebūtu iespējams.
Plaukts: 328(474.3)(092)

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNE

Uz e-katalogu
Karnups, Viesturs Pauls. The Little Country that Could: Latvian Economic
Relations and Foreign Trade with Various Countries in the Interwar Period. Riga
: University of Latvia Press, 2022. 263 lpp.
ISBN 9789934187858
Anotācija: Grāmata par Latvijas ekonomiskajām attiecībām ar dažādām valstīm
pasaulē. Autors analizē Latvijas starpkara ekonomiskās attiecības ar mazāk
pētītām valstīm Latvijas ekonomiskajā historiogrāfijā. Ierasti pētniecība
koncentrējusies uz Vāciju un Lielbritāniju. Šajā grāmatā tiek apskatītas Latvijas
ekonomiskās attiecības ar tādām valstīm kā Japāna, ASV, Austrālija, Polija,
Somija, Indija, Turcija. Grāmatā apskatīti arī tādi vispārēji aspekti Latvijas
starpkara ekonomikā kā, piemēram, lata devalvācija 1936. gadā un tā efekts uz
ārējo tirdzniecību. - Teksts angļu valodā, kopsavilkums latviešu valodā.
Plaukts: 339
TIESĪBAS. TIESĪBU ZINĀTNES

Uz e-katalogu
Krastiņš, Uldis. Krimināllikuma komentāri. Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2022.
620, [1] lpp.
ISBN 9789934508967
Anotācija: Grāmatā komentēta Krimināllikuma IX-XVII nodaļa, tas ir, 71.174.pants. Kopš iepriekšējā izdevuma nākšanas klajā šajās Krimināllikuma
nodaļās notikušas vairākas izmaiņas. Krimināllikums arī papildināts arī ar jaunu
IX-1 nodaļu, kas skar ar terorismu saistītos noziegumus. Nākusi klāt arī jauna tiesu
prakse, judikatūra, teorētiskās nostādnes. Tas viss noteicis nepieciešamību
autoriem būtiski papildināt savus iepriekšējos Krimināllikuma komentārus.
Plaukts: 343

Uz e-katalogu
Lembergs, Aivars. Kriminālprocess kā atriebība. 2. cēliens. Mērķis - iznīcināt
Lembergu. [Mārupes novads] : Goldberg Trust, [2022]. 281, [3] lpp.
ISBN 9789934855986
Anotācija: Grāmatā "Kriminālprocess kā atriebība" tiek analizēti tā dēvētā
Lemberga kriminālprocesa paši pirmsākumi, notikumi, kas aizsākās pirms 23
gadiem, tālajā 1999. gada maijā, kad politiķi, kuri konfliktēja ar Ventspils mēru
Aivaru Lembergu, pirmoreiz aiznesa uz Ģenerālprokuratūru dažus papīrus, kas it
kā kompromitēja Ventspils mēru. No šiem un vēlāk arī citiem papīriem, kas tika
nogādāti Ģenerālprokuratūrā, pēc 9 gadiem tapa kriminālapsūdzība par akciju un
kapitāla daļu izspiešanu no Aināra Gulbja.
Plaukts: 343.1(474.3)

VALSTS ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE

Uz e-katalogu
Žuļņevs, Nikolajs. Ceļu satiksmes noteikumi Latvijā. Rīga : Mācību grāmata, 2021.
280 lpp.
ISBN 9789984184043
Anotācija: Šajā papildinātajā izdevumā Ceļu satiksmes noteikumu oficiālais teksts
publicēts aktuālajā redakcijā, ņemot vērā grozījumus, kas stājās spēkā
14.05.2021. Papildināti arī autoru komentāri un ilustratīvais materiāls. Krāsainās
ilustrācijas ļaus labāk izprast satiksmes noteikumu nianses un iespējami labi
sagatavoties CSDD eksāmenam. Kopā ar oficiālo Ceļu satiksmes noteikumu tekstu
un komentāriem grāmatā atrodams arī Latvijas Ceļu satiksmes likuma teksts.
Plaukts: 351.81

IZGLĪTĪBA. MĀCĪŠANA

Uz e-katalogu
Daukšte, Vija. Vācbaltiešu elites skolu politika un tautas izglītība Vidzemē 19.
gadsimtā. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. 222 lpp.
ISBN 9789934610073
Anotācija: V. Daukštes monogrāfijā šķetināti Latvijas skolu vēstures aspekti no
varas elites politikas skatu punkta. Tās rokās bija visas juridiskās, ekonomiskās,
politiskās un sociālās sviras. V. Daukštes grāmata papildina stāstu par vācbaltiešu
veikumu latviešu kultūras un izglītības vēsturē. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkumi angļu un vācu valodā.
Plaukts: 37(474.3)(091)

5 MATEMĀTIKA. DABAS ZINĀTNES
ZEMES ZINĀTNES. ĢEOLOĢIJAS ZINĀTNES

Uz e-katalogu
Olupe, Edīte. Vēju grāmata. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 286, [1] lpp.
ISBN 9789934084140
Anotācija: Vairāku gadu garumā E. Olupe ir veikusi apjomīgu tematisku pētījumu
par, iespējams, pašu neizbēgamāko un varenāko dabas fenomenu uz Zemeslodes
– vēju. Tādējādi ir radies gluži enciklopēdiska rakstura bagātīgi un arī poētiski
ilustrēts izdevums, kurā saistošā veidā un lieliskā valodā vējš aplūkots no
visdažādāko jomu skatpunktiem. Grāmatā pārstāvēta gan meteoroloģija, gan
folklora, gan daba, gan kuģniecības vēsture, gan sports, gan Latvijas industriālās
kultūras mantojums. Bet tas nebūt nav viss. Tā kā grāmatā apkopots apbrīnojami
mērķtiecīgi blīvs faktu materiāls, tā ir īsts kārums erudītiem, skolēniem un
skolotājiem – ikvienam, kas interesējas par dabu, tās korelāciju ar cilvēku ikdienu
un Latvijas kultūrvēstures savdabību. Edīte Olupe savā grāmatā aicina tuvāk
iepazīt it kā neredzamo, bet allaž sajūtamo vēja klātbūtni un izjust tā
daudzveidību un strādīgumu: “Vējš ir visur: klajā laukā un torņa smailē, kuģa
burās un meitu brunčos, pūķa astē un vēja tunelī, ērģeļu stabulēs un dzirnavu
spārnos, vietvārdos un buramvārdos, grieķu mītā un tautasdziesmas četrrindē.
Arī šajā grāmatā.”
Plaukts: 551.5
BOTĀNIKA

Uz e-katalogu
Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs 100 gados. Rīga : LU Akadēmiskais
apgāds, 2022. 87 lpp.
ISBN 9789934188183
Anotācija: Grāmatā iemūžinātas visas LU Botāniskajā dārzā pašlaik esošās
kolekcijas. Izdevumā lasāma arī līdz šim pilnīgākā informācija par dārza tapšanu
pirms 100 gadiem, apkopojot dokumentālas liecības, galvenokārt Latvijas Valsts
vēstures arhīvā glabātās. Bez tam ir iezīmēti trīs periodu - pirmās brīvvalsts,
padomju okupācijas un atgūtās neatkarības laika atšķirības kolekciju veidošanā
un dārza attīstības virzienos. Fotogrāfijās fiksētas gan ainavas, gan atsevišķi
kolekcijas eksemplāri, gan ļauts ieskatīties dārza apmeklētājiem neredzamajās
ikdienas norisēs.
Plaukts: 58:069(474.3)(092)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Uz e-katalogu
Lāriņš, Viesturs. Sporta medicīna. Rīga : Jumava, 2022. 311 lpp.
ISBN 9789934205859
Anotācija: Laikā, kad lielu daļu pasaules un Latvijas iedzīvotāju raksturo
nepietiekamas fiziskās aktivitātes, kas ir nozīmīgs riska faktors nopietnām
hroniskām neinfekciju slimībām un iedzīvotāju mirstībai, ir būtiski akcentēt
fizisko aktivitāšu, t.sk. sporta nodarbību, lomu veselības veicināšanā un
uzturēšanā visdažādākajām iedzīvotāju grupām. Izpratne par sporta medicīnas
pamatiem faktiski ir nepieciešama plašam veselības aprūpes un sporta zinātnes
speciālistu lokam un profesora Viestura Lāriņa grāmata “Sporta medicīna” kalpos
speciālistiem kā nozīmīgs izziņas avots mācību procesā un ikdienas darbā.
Plaukts: 61

Uz e-katalogu
Fangs, Džeisons. Aptaukošanās kods. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 349, [1] lpp.
ISBN 9789934098307
Anotācija: Kāpēc tik grūti zaudēt svaru un kā tomēr ir iespējams to izdarīt. Dr.
Džeisons Fangs (Jason Fung) ir kanādiešu ārsts – nefrologs un vairāku veselīgam
dzīvesveidam veltītu bestselleru autors, absolvējis Toronto Universitāti un
rezidentūru Kalifornijas Universitātē Losandželosā. Viņa sarakstītā grāmata
"Aptaukošanās kods" tūkstošiem cilvēku ir kļuvusi par pagrieziena punktu svara
zaudēšanā uz visiem laikiem. Apzinieties pārtrauktās badošanās nozīmi ilgstošā
svara zudumā. Izprotiet zinātniskos faktus, kas saistīti ar svara pieaugumu,
aptaukošanos un insulīna rezistenci.
Plaukts: 613.2

Uz e-katalogu
Osmena, Džīnija. Ieņemšana. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 287, [1] lpp.
ISBN 9789934099342
Anotācija: Vispusīgs un saprotams ceļvedis – neatsverams palīgs ikvienam, kurš
pats saskaras ar šo procesu vai vēlas tajā atbalstīt tuviniekus un draugus. Grāmatā
var rast atbildes arī uz mūsdienu pasaulē nereti uzdotiem jautājumiem: ko iesākt,
ja izvēlētās karjeras dēļ varētu rasties grūtības tikt pie bērniņa? Vai noteikti
jādzemdē "auglīgākajā vecumā", lai tikai nenokavētu, un kādas pašlaik ir zinātnes
reālās iespējas palīdzēt cilvēkam, kurš vēlas atlikt pēcteču radīšanu līdz brīdim,
kad būs tam gatavs?
Plaukts: 618

Uz e-katalogu
Puga, Lizete. Veselīga uztura ceļvedis ģimenei "Ēstprieks". [Rīga] : Satura
darbnīca "TAPT", 2022. 191, [1] lpp.
ISBN 9789934909900
Anotācija: Veselīgs un daudzveidīgs ēdiens, skaisti saklāts galds, pozitīva gaisotne
un kopīgs laiks maltītes baudīšanai veicina veselīgāku attieksmi pret ēdienu un
ēšanas paradumiem. Šī ir grāmata, kas sniegs informāciju par to, kas ir veselīgs
uzturs, kā to ieviest ģimenē un kā novērst dažādus ēšanas traucējumus. Balstoties
uz šo teoriju, arī izveidota 10 dienu ēdienkarte, kas palīdzēs saplānot maltītes un
vienkārši pagatavot veselīgus ēdienus visai ģimenei.
Plaukts: 613.2

Uz e-katalogu
Venks, Gērijs. Smadzenes un pārtika. Rīga : Lietusdārzs, 2022. 205, [3] lpp.
ISBN 9789934576386
Anotācija: Kanēļmaizītes var ietekmēt atmiņu veidošanos... Ja pajautātu, kura
ķermeņa daļa, jūsuprāt, cieši saistīta ar jūsu lietoto uzturu, visbiežāk droši vien
tiktu minēts kuņģis, gurni, zobi, varbūt arī sirds... Retāk skanētu atbilde:
smadzenes. Varbūt kādam ienāktu prātā, ka smadzenēm vajadzīgs cukurs, cits
iedomātos valriekstus, kuru pusītes kaut ko ļoti atgādina... Smadzeņu izpēte
pēdējos gadu desmitos un gados kļuvusi apbrīnojami daudzveidīga un
atklājumiem bagāta. Viens no ļoti būtiskiem pētījumu aspektiem – kā mūsu
smadzenes ietekmē tās vielas, ko uzņemam ar pārtiku, garšvielām, alkoholu,
pārtikas piedevām, medikamentiem.
Plaukts: 613.2

Uz e-katalogu
Viljams, Entonijs. Medical Medium. Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 511, [1] lpp.
ISBN 9789934310973
Anotācija: Grāmata ir palīdzējusi cilvēkiem atveseļoties no neizskaidrojamām,
maz izpētītām, nepareizi diagnosticētām vai neefektīvi ārstētām slimībām.
Grāmatā ir apkopota 30 gadu laikā gūtā dziedināšanas pieredze. Autors izskaidro
dažādu slimību un sāpju cēloņus un iesaka, kā rīkoties, lai atgūtu veselību. Viņa
metodes palīdz izveseļoties pat tādiem cilvēkiem, kuri daudzus gadus ir
izmēģinājuši visdažādākos ārstēšanas veidus un nav guvuši rezultātus. "Medical
Medium" piedāvā nepieciešamās atbildes - tā ir ceļvedis visiem, kuri grib uzzināt,
kā dzīvot ilgāk un veselīgāk.
Plaukts: 615.8

LAUKSAIMNIECĪBA. MEŽSAIMNIECĪBA

Uz e-katalogu
Zirgi un poniji. Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 191, [1] lpp.
ISBN 9789934099113
Anotācija: Ievaddaļā apskatīta zirgu izcelsme un ievērojamākie priekšteči,
svarīgākie notikumi zirgu un cilvēku attiecību vēsturē, zirgu un poniju tuvākie
radinieki – citi zirgu dzimtas pārstāvji. Pienācīga uzmanība veltīta zirga
anatomijai, eksterjeram, uzvedībai, pārvietošanās veidiem, krāsai un pazīmēm.
Aprakstītas un izteiksmīgos attēlos parādītas populārākās mūsdienās sastopamās
vieglā un smagā tipa zirgu, kā arī poniju šķirnes, īpaši uzsverot to unikālās
īpašības. Divas pēdējās nodaļas veltītas zirga kopšanai – no staļļa mēšanas līdz
zirga sagatavošanai skatei – un jāšanas pamatprasmju apguvei. Atsevišķos
atvērumos parādīti daži interesanti zirgu dzīves aspekti, kā arī jāšanas sporta un
citi izmantošanas veidi.
Plaukts: 636.1
MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA

Uz e-katalogu
Krieviņa-Siliņa, Agrita. Pastalas Latvijā. 1. daļa Vidzemes senās pastalas. Rīga :
Agrita Krieviņa-Siliņa, 2021. 32 lpp.
ISBN 9789934905407
Anotācija: Grāmata radīta ar mērķi atspoguļot Latvijas novadu pastalu dažādību,
balstoties uz Latvijas muzeju krājumā esošajām pastalām. Vislielākā pastalu
bagātība atrodama Vidzemē, tāpēc pirmā burtnīca veltīta Vidzemes pastalām –
Alūksnes, Cēsu un Valmieras muzeja krājumos redzēto.
Plaukts: 646(474.3)(091)

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
GLEZNIECĪBA

Uz e-katalogu
Šmite, Edvarda. Aleksandrs Romans. Ceļš uz tālo pili. Rīga : Neputns, 2022. 159
lpp.
ISBN 9789934601385
Anotācija: Arī nepiederot pie vecmeistaru paaudzes redzamākajiem vārdiem,
Aleksandrs Romans ir gleznotājs, kurš radījis darbus, kas dažbrīd izvirzās
priekšplānā, raksturojot mūsu mākslas vēsturi. A. Romans aizgāja, nodzīvojis
trīsdesmit trīs gadus. Pēc septiņu gadu ilgo studiju pabeigšanas viņam bija
atvēlēti vēl 6 gadi, kas aizvadīti, meklējot savu ceļu mākslā. Kari un Latvijas
okupācija nav bijuši labvēlīgi gleznotāja darbu un piemiņas saglabāšanai.
Mākslinieku dzīves aprakstu veidošanā bieži tiek izmantota viņu sarakste, bet A.
Romana vēstuļu nav. Nevienas. Var tikai minēt — vai viņš nemīlēja tās rakstīt, vai
arī tās gājušas bojā. Līdz ar to nav ne vārda, ko viņs būtu teicis par sevi un savu
dzīvi.
Plaukts: 75(474.3)(092)

FOTOGRAFĒŠANA

Uz e-katalogu
Teivāne, Katrīna. Laikmets un fotogrāfija. Roberts Johansons. Rīga : Neputns,
2022. 366 lpp.

ISBN 9789934601422
Anotācija: Grāmata par Robertu Johansonu ir otra tik apjomīga satura
publikācija, kas veltīta Latvijas pirmskara fotogrāfam. Izdevuma sastādītāja un
pamatteksta autore Katrīna Teivāne apkopojusi materiālu grāmatai par V.
Rīdzenieka laikabiedru Robertu Johansonu. Monogrāfiskais albums sniedz
vērtīgu pienesumu Latvijas fotogrāfijas vēstures izpētē, iepazīstina ar līdz šim
mazāk zināmiem vizuālās estētikas piemēriem, paplašina izpratni par
fotomākslas ģenēzi lokālajā mākslas vidē.
Plaukts: 77(474.3)(092)

KINO

Uz e-katalogu
Uzulniece, Anita. Mans kino (un) laiks. 2. daļa Rīga : Laika grāmata, 2022. 253 lpp.
ISBN 9789934511950
Anotācija: "Kinozinātnieces Anitas Uzulnieces neparasti bagātā, gadiem krātā
kino pieredze, kas savulaik atspoguļojās viņas daudzajos rakstos, nu ir pārtapusi
sējumā, kas ataino gan Anitas patieso un dziļo mīlestību pret kino, bet lasītājiem
ļauj vai nu gremdēties atmiņās kopā ar viņu, vai arī atklāt sev gluži jaunu kino
pasauli. Es pat teiktu, šis sējums ļauj ieraudzīt pasaules nozīmīgāko autoru filmas
viņas acīm, tādējādi mums katram tiek dota iespēja paplašināt savu pieredzi ar
Anitas Uzulnieces skatījumu uz suģestējošo kino pasauli", Viktors Freibergs, kino
zinātnieks.
Plaukts: 791.4(474.3)

8 VALODA. VALODNIECĪBA
VALODAS

Uz e-katalogu
Anspoka, Zenta. Latviešu valodas lietpratība un tās pilnveides iespējas
vidusskolā. Liepāja : LiePA, 2021. 83, [2] lpp.
ISBN 9789934608162
Anotācija: Metodiskais līdzeklis ir izstrādāts Valsts pētījumu programmas
"Latviešu valoda" apakšprogrammā "Latviešu valodas apguve" (Nr. VPP-IZM2018/2-0002) ietvaros. Tas ir kopsavilkums darbam, kura mērķis bija pētīt Rīgas,
Kurzemes un Latgales reģiona 2018. gada latviešu mācībvalodas,
mazākumtautību vidējo izglītības iestāžu un valsts ģimnāziju latviešu valodas
centralizētā eksāmena pārspriedumu tekstus, lai noteiktu skolēnu latviešu
valodas lietpratības līmeni un izstrādātu ieteikumus nākamajam mācību
posmam.
Plaukts: 811.174

Uz e-katalogu
Apermane, Baiba. Rakstām stāstus un pasakas! Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 62,
[2] lpp.
ISBN 9789934099908
Anotācija: Krājums piedāvā padomus, kā rast idejas radošajiem darbiem, kā
pareizi veidot sižetu, kā radīt lasītāja uzmanību saistošus darbu varoņus. Mācību
līdzeklī piedāvāti radošo darbu rakstīšanas pamatprincipi, praktiski uzdevumi, lai
skolēns varētu sagatavoties stāsta un pasakas uzrakstīšanai. Autore aicina
sagatavot kladi, burtnīcu vai papīra lapas un pildspalvas, arī zīmuļus,
dzēšamgumiju, zīmēšanas bloku, piezīmju lapiņas, aploksnes un iekārtot mapi,
kurā sakārtot visus materiālus, lai veidotu savu ideju krātuvīti.
Plaukts: 811.174

LITERATŪRA

Uz e-katalogu
Jablovska, Gaida. Aspazija. Rainis. Nams. Rīga : Madris, [2022]. 263 lpp.
ISBN 9789984312217
Anotācija: Kas ir nams Baznīcas ielā 30, Rīgā? Lai uzzinātu - jālasa grāmata. Stāsts
par Aspaziju un Raini - viņu dzīvesvietām pagātnē un to likteni mūsdienās.
Grāmatas lappusēs, izsekojot nama un ar to saistīto cilvēku likteņiem, nāksies
sastapties ar pelēko, melno un balto nokrāsu. Un - kopš 2016. gada septembra
nams atkal DZĪVO! Un gaida Tevi, lasītāj, ciemos.
Plaukts: 821.174(092)

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA

Uz e-katalogu
Caune, Andris. Notikumi Rīgā pirms 100 gadiem. Rīga : Zinātne, 2022. 255 lpp.
ISBN 9789934599316
Anotācija: Šajā pētījumā, kas ir desmitais un noslēdzošais izdevumu sērijā par
Rīgu pirms 100 gadiem, stāstīts par notikumiem Rīgas pilsētā laika posmā no
1900. līdz 1921. gadam. Tie bija 14 gadi pirms Pirmā pasaules kara no 1900. līdz
1914. gadam. Rīga, viena no tā laika Eiropas lielpilsētām, piedzīvoja strauju
izaugsmi un uzplaukumu. Sekoja drūmie, postošie pieci kara gadi. Tad pienāca
1918. gada 18. novembris, kad latviešu tauta Rīgā varēja pasludināt savu
neatkarīgu valsti – Latvijas Republiku. Divus gadus ilgā Neatkarības kara laikā, kad
jaunajai valstij bija jāatvaira gan Padomju Krievijas iebrukums, gan vācu
reakcionāro aprindu mēģinājumi gāzt Latvijas Pagaidu valdību, Rīgā vairākkārt
mainījās politiskās varas. Notikumu apraksts beidzas ar to svētku dienu, kad 1921.
gadā Rīgā svinēja Latvijas valsts de jure atzīšanu no Rietumeiropas lielvalstīm.
Šajā grāmatā aptverti tikai tie notikumi, kuri redzami autora kolekcijā
saglabātajās senajās pastkartēs. Tām piemeklēts avīzēs atrodams notikumu
apraksts.
Plaukts: 908(474.3)

ĢEOGRĀFIJA

Uz e-katalogu
Eniņa, Zane. Uz Aļasku un atpakaļ. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 301 lpp., 64
nenumurētas lpp. ielīmes.
ISBN 9789934310447
Anotācija: "Uz Aļasku un atpakaļ" ir Zanes Eniņas otrā grāmata, kas vēsta par
ceļojumu ar auto, četros mēnešos šķērsojot Kanādu un ASV. Lasītāji varēs
piedzīvot atkalredzēšanos ar vairākiem grāmatas "Nekaunīgais pingvīns"
varoņiem un kopā sēdēt kempingos ar karstu ogļu pannu zem krēsla, šķērsot
ziemeļu polāro loku, ķert foreles un kalnu skatus, kā arī iepazīties ar lāčiem un
citiem ceļabiedriem. Lielāko daļu no teju 80 valstīm Zane ir apceļojusi vienatnē ar
mugursomu plecos, bet šoreiz viņa dodas piedzīvojumā kopā ar humora pilno
franču kulinārijas entuziastu kanādieti Rafaēlu.
Plaukts: 910.4

VĒSTURE

Uz e-katalogu
Klišāns, Valdis. Ievads Ukrainas vēsturē. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 126, [1] lpp.
ISBN 9789934311390
Anotācija: Piedāvāju lasītājam Ukrainas vēstures konspektīvu pārskatu, kas
hronoloģiski aptver laika posmu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.
Izvairoties no vēstures interpretācijas un pētniecības dažādām problēmām,
lasītājs varēs gūt priekšstatu par notikumiem, kultūrām un politiskajām
struktūrām, kas gadsimtu gaitā veidojušas Ukrainas vēstures specifiku. Tas ir
stāsts par to, kādu lomu Ukrainas vēsturē spēlējusi senā Krima, viduslaiku
Krievzeme, Lietuvas lielkunigaitija un Žečpospolita, Krievijas un Austrijas
impērijas, PSRS un Polija, kāda nozīme ukraiņu nācijas tapšanā bijusi viduslaiku
rusiem, 17. gadsimta kazakiem un 19. gadsimta inteliģencei. / Valdis Klišāns.
Plaukts: 94(4)

8 DAIĻLITERATŪRA
Uz e-katalogu
Atāls, Valdis. Dzejnieks un cūka. Rīga : Dienas Grāmata, 2022. 126, [2] lpp.
ISBN 9789934595608
Anotācija: "Humors nav joka lieta! Mani humoristiskie pastāsti ir gandrīz
konspektīvi, bez tīšuma grimasēm un arī personāži nav kariķēti, jo tie ir mani
laikabiedri, draugi un paziņas. Lai gan situācijas ir bijušas dažādas, gan toreiz, gan
vēlāk – pēc noilguma – tās mani ir kutinoši uzjautrinājušas un vairojušas manu
dzīves optimismu. Ceru, arī Tevī kāds pastāsts pamodinās dzīvinošus smieklus un
liks atcerēties dzīves komiskās situācijas!", saka autors.
Latviešu stāsti.

Uz e-katalogu
Dreika, Dagnija. Es mīlu tikai. [Jūrmala] : Daugava, 2022. 202, [2] lpp.
ISBN 9789984411378
Anotācija: Romāns "Es mīlu tikai" ir ģimenes sāga, aplūkojot likteņus vairākās
paaudzēs. Šajā reizē - pievēršoties franču literatūrai un diplomātijai, jo pēdas ved
pagātnē, atklājot norises, kas savādā kārtā saskan ar mūsdienu notikumiem.
Autore palikusi uzticīga mīlestībai pret klasiku unn vēsturi, izmantojot šīs
zināšanas un savus tulkojumus, lai stāstītu par jūtām, kas šādā vai tādā veidā
skārušas mūs visus.
Latviešu proza.

Uz e-katalogu
Dreiže, Laura. Dejotāja. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 459, [1] lpp.
ISBN 9789934310485
Anotācija: Reiz pasaule esot bijusi zaļa. Reiz kalnos urdzējuši strauti, pļavās
plaukuši ziedi un kokos vīterojuši putnu kori. Reiz... Nara neko no tā neatceras.
Viņa visu dzīvi ir pavadījusi augstu mūru ieskautā pilsētā, kopā ar citām dejotājām
kalpojot dieviem Tūkstoš zvaigžņu templī. Aiz mūriem plūst varenā Sirra, un tās
otrā krastā mājo tauta, uz kuru viņa – kā jau visi pilsētnieki – vienmēr lūkojusies
ar aizdomām un naidu. Un tālāk vairs nav nekā. Tikai tuksnesis.
Fantastiskā proza, latviešu.

Uz e-katalogu
Dzene, Iluta. Vistumšākās ir ēnas starp mums. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 268,
[4] lpp.
ISBN 9789934310201
Anotācija: Lauras Feldmanes bezrūpīgā mājsaimnieces dzīve ir apskaužama. Viņai
ir viss, kas daudziem šķiet neaizsniedzams sapnis: plašs nams piepilsētā un mīlošs
vīrs, kurš sievu dievina un ir gatavs viņas labā darīt visu iespējamo. Tomēr laime
ir mānīga. Tumsa nesnauž, un arvien nomācošākas kļūst ēnas, kuras snaikstās
starp abiem laulātajiem un kuru saknes ir meklējamas pagātnē. Namā uzvēdī
svešas smaržas. Pazūd vai tiek pārvietotas lietas. Jaušama svešinieka, iespējams,
svešinieces klātbūtne. Kas ir noslēpumainais vīrietis beisbola cepurē, kurš krēslas
aizsegā stāv un raugās uz māju? Kādi ir draudzīgās jaunās kaimiņienes patiesie
nolūki? Un vai spēja uzticēties tuvajam cilvēkam ir neiedragājama?
Psiholoģiskās spriedzes proza, latviešu.

Uz e-katalogu
Gailīte, Anna Skaidrīte. Mīli mani. Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 141, [2] lpp., 8
nenumurētas lpp. ielīmes.
ISBN 9789934311093
Anotācija: Mīli mani! Nē, šoreiz šie vārdi neizskan cilvēka balsī. Tie izskan kā kluss
"ņau" vai sparīgāks "vau", kā ūsu sakustēšanās vai purniņa notrīsēšana, bet
visbiežāk kā dziļš, uzticīgs acu skatiens. Tā skatās viņi - tie, kas mums līdzās. Tie,
kurus esam pieradinājuši un tāpēc esam par tiem atbildīgi. A.S. Gailīte grāmatā
piedāvā gaišas sirsnības, humora un vienlaikus arī personiskas smeldzes
cauraustu stāstu par dzīvniekiem. Tie ir viņi - pašapzinīgais bērnības māju runcis
Pinka un iznesīgais zirgs Laucis, dižciltīgais seters Džimis un pieradinātais krauklis
Margo, kaķu skaistule Bella un uzticīgā spanielīte Dinga.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Uz e-katalogu
Irbe, Aivars. Mani dzīves stāsti. [Siguldas novads] : Autorizdevums, 2022. 279
lpp.
Anotācija: Daiļdārznieks, selekcionārs, Latvijas dārzkopju Puķu draugu saieta
organizētājs un vairāku grāmatu autors Aivars Irbe uzrakstījis atmiņu grāmatu
"Mani dzīves stāsti". Tikai tas ir atmiņu vērts, kas uz papīra uzrakstīts un izlasāms.
Laiks steidzas, un daudzas agrāk izteiktās domas ir mainījušas savu nozīmību,
tomēr tās ir neizdzēšami ievērptas dzīves kamolā, un tā ir viņu vieta.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Uz e-katalogu
Kovaļova, Lelde. Tvitera tiesa. Rīga : Latvijas Mediji, 2022. 282, [1] lpp.
ISBN 9789934290428
Anotācija: Alberta un Elgas dzīve pārvēršas naktī, kad viņi uzzina, ka pusaugu
meita Rasa izvarota un piekauta degvielas uzpildes stacijas tualetē. Ārvalstīs slavu
guvušais latviešu aktieris Ričards Dāvidsons ierodas atvaļinājumā dzimtenē uz
divām nedēļām, nenojauzdams, ka jau nākamajā rītā viss vērsīsies pret viņu - Rasa
apgalvo, ka Ričards ir vainīgais, kurš tobrīd ar draugu kompāniju bijis benzīntankā.
Sociālajos tīklos pret aktieri sākas nomelnošanas kampaņa un neviens viņam
netic. Izmeklēšanā tomēr atklājas - iespējams, patiesību noklusē gan apsūdzētais,
gan cietusī...
Psiholoģiskās spriedzes proza, latviešu.

Uz e-katalogu
Ķestere, Inese. Melno ogu vainadziņš. Rīga : Latvijas Mediji, 2022. 207, [1] lpp.
ISBN 9789934290602
Anotācija: Gaisīgi romantisks romāns, kurā vēsturiskie notikumi savijušies ar
spokaini mistisko. Lauras draugs Pauls iecerētās pilsētas mājiņas vietā iegādājies
remontējamu muižiņu nekurienes vidū. Kopā ar draudzeni lietainā pievakarē uz
to aizbraukušas, viņas par tukšu domātajā namā atrod pinkainu, melnu suni un
svešu vīrieti. Vīrieša noslēpums atrisinās ātri – tas ir Paula paziņa, kas piekritis
muižu pieskatīt. Savukārt suns, kuru Laura adoptē, dodot tam Ludviga vārdu, ir
vienīgā saikne starp muižas tagadni un šausminošo pagātni...
Latviešu romāni.

Uz e-katalogu
Lāce, Ilze. Sarunas uz sētas kāpnēm. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 190 lpp.
ISBN 978993431039
Anotācija: Kā paisums un bēgums jūrā pasaule mainās ik dienu – nāk kari un
slimības, un sadzīves likstas. Un tomēr pienāk laiks, kad tās atkāpjas. Bet visos
laikos aktuālais jautājums paliek: ko nozīmē būt cilvēkam? Sīkās dienu lauskas
Ilzes Lāces jaunajā stāstu krājumā liekamas mozaīkā, izvēloties savu lasījuma
secību, atrodot pagātni vai nākotni, vai savu šīs dienas sajūtu. Smalkas izteiksmes
nianses un bagāta valoda, bet pāri visam – ikdienas cilvēkiem tik līdzīgu tēlu
galerija, ka rodas dienasgrāmatas lasījuma sajūta. Stāstos viss notiek pa īstam.
Vieglas skumjas dzīves norietā, pieņemot esību bez nožēlas. Jaunības cerības,
kuras varbūt pagaisušas bez pēdām, tomēr spējušas piešķirt dzīvei krāsu
daudzveidību, kas tekstā atklājas maigos pustoņos.
Latviešu proza.

Uz e-katalogu
Manfelde, Andra. Poēma ar mammu. Rīga : Dienas Grāmata, 2022. 97, [6] lpp.
ISBN 9789934595585
Anotācija: A. Manfelde par grāmatu saka: "Ja es izmakšķerētu zelta zivtiņu, tad
viena no manām vēlēšanām būtu iekāpt laika mašīnā un nonākt Kalniešos,
vecvecmāmiņas celtajās mājās pāris desmitu kilometru no Kuldīgas. Jo manā
pasaulē vārda "paradīze" vai "svētlaime" ekvivalents ir "mana bērnība laukos" precīzi piecu kilometru rādiusā ap Rudzīšu dižakmeni un ne kilometru tālāk, jo
bērnībai pilsētā bija jau cita, daudz minorīgāka toņkārta. Tomēr rakstīju ne tikai
no bērnības, bet arī no šodienas teju piecdesmitgadnieces skata punkta.
Mēģināju iekāpt vecvecmāmiņas Augustes, tantes Lidijas un pastarīša Jēkopa
kurpēs. Caur dzejas formu centos radīt tādu kā piegrieztni vai kodu, kuru
pielāgojot ceļu uz savu "paradīzi", cerams, atpazīs ne tikai septiņdesmitajos
dzimušie".
Latviešu dzeja.

Uz e-katalogu
Meļķe, Marija Luīze. Nerealizēto potenciālu klubs. [Rīga] : Orbīta, 2022. 62, [7]
lpp.
ISBN 9789934591174
Anotācija: Marijas Luīzes Meļķes teksti ir viscaur laikmetīgi. Autore debijas
krājumā atradusi līdzsvaru starp divām īpašībām – starp dokumentalitāti un
mākslinieciskumu. Citiem vārdiem sakot, šos dzejoļus ir bauda lasīt ne tikai kā
liecību par dzejnieces draugiem un laikabiedriem, un to, kā viņa starp tiem jūtas,
bet arī kā drosmīgu eksperimentu, kas būtiski papildina jaunās paaudzes
dzejnieku veikumu.
Latviešu dzeja.

Uz e-katalogu
Priedītis, Imants. Dzīves komandējums. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 175 lpp.
ISBN 9789934099731
Anotācija: Unikāls un vienlaikus daudziem latviešu vīriešiem raksturīgs
dzīvesstāsts vairāk kā 90 gadu garumā. Autors pieredzējis dienestu Vācijas
militārajās vienībās, ticis amerikāņu vervēts darbībai okupētajā Latvijā,
piedzīvojis padomju represijas un izsūtījumu. Būdams viens no pēdējiem
dzīvajiem 2. pasaules kara dalībniekiem, kā arī pārcietis ieslodzījumu Gulaga
nometnē, I. Priedītis atmiņās sniedz savu individuālo pienesumu Latvijas vēsturē
par periodu no 30. gadiem līdz pat mūsdienām - par Otro pasaules karu Latvijā
un Centrāleiropā, par pretošanos okupācijai, PSRS īstenotajām represijām,
izsūtījumu uz Krievijas Tālajiem Austrumiem un represētā ikdienas dzīvi
depresīvajā Latvijas PSR, kas ilga līdz neatkarības atgūšanai, kā arī par dzīves un
darba posmiem jau brīvā Latvijā.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

Uz e-katalogu
Skujiņš, Zigmunds. Burti lido, domas skan. [Rīga] : Inga Skujiņa, 2022. 366, [1] lpp.
ISBN 9789934235498
Anotācija: Grāmatā izbaudām rakstnieka Zigmunda Skujiņa (1926-2022) domu
un valodas spēku. Tā atspoguļo rakstnieka plašo saraksti. Un tā ir tikai daļa no
bagātības, kas pieder rakstniekam.
Autori, latviešu.

Uz e-katalogu
Tālers, Guntis. Pēdējais klients. Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 383, [1] lpp.
ISBN 9789934099618
Anotācija: Kad Irma Valdovska piekrīt vēlīnā vakara stundā savā kabinetā tikties
ar kādu vīrieti, viņa nenojauš, ka tas būs viņas pēdējais klients… Un ka drīz vien
bojā ies arī vairāki citi ar viņas darījumiem saistīti cilvēki. Kas ir noslēpumainais
slepkava, kurš gan apveltīts ar mežonīgu, pat mistisku fizisku spēku, gan apguvis
tādas īpašas metodes, kas viņa upuriem neatstāj cerības uz izdzīvošanu? To
noskaidrot cenšas jaunais privātdetektīvs Zintis Endijs Neibergs kopā ar saviem
kolēģiem. Iesaistoties izmeklēšanā, viņi pievērš sev slepkavas uzmanību, un tagad
arī viņu dzīvības ir apdraudētas...
Detektīvromāni, latviešu.

Uz e-katalogu
Tilaks, Dzintars. Kaijas ligzda. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 283, [1] lpp.
ISBN 978993409905
Anotācija: Dzīves līkloči ir saveduši kopā visai līdzīgus, tomēr ļoti atšķirīgus piecus
cilvēkus, kuriem jākļūst par komandu uz visai ilgu laiku. Par galveno uzdevumu
kļūst izdzīvošana neparastos apstākļos, lai finālā iegūtu prāvu naudas summu.
Latviešu romāni.

Uz e-katalogu
Volfs, Mārtiņš. Banda. Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 238, [1] lpp.
ISBN 9789934099168
Anotācija: "Banda" ir veiksmīga Latvijas 90. gadu mūzikas grupa. Četri tās
dalībnieki - Jānis, Pauls, Juris un Ričs - ir spēcīgas personības, un katram no
četrotnes ir savi noslēpumi, cilvēciskas vājības, sapņi un ilgas, kā arī kopējas
ambīcijas un kaislība pret mūziku. To viņi nemainītu ne pret ko. Mūziķu dzīve rit
savu ierasto gaitu līdz brīdim, kad grupas līdera Jāņa dzīvē parādās Ļena neparasti pievilcīga, pat dēmoniska sieviete. Notikumi sagriežas spēcīgā, lēni
ironiskā, Latvijas klimata un sabiedrības apstākļiem neraksturīgā virpuļviesulī, kas
citu pēc cita nones jumtu visu "bandītu" rūpīgi būvēto dzīvju namiem...
Latviešu romāni.

Uz e-katalogu
Zvirgzds, Ilmārs. Reģistratūra. Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 190, [1] lpp.
ISBN 9789934097157
Anotācija: Šis romāns nav klasisks detektīvs. Tas vairāk līdzinās ironiskam
rēbusam, intelektuāli izaicinošai spēlei, kurā ticamais mijas ar neticamo,
brīnumainais – ar ikdienišķo, groteskais – ar piegludināti parasto.
Latviešu romāni.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Bārnsa, Dženifera Linna. Mantojuma spēles. Rīga : Latvijas Mediji, 2022. 366, [1]
lpp.
ISBN 9789934290640
Anotācija: Eiverijai ir plāns nākotnei: izdzīvot vidusskolā un iegūt stipendiju
studijām. Viss mainās brīdī, kad izrādās, ka viņa kļuvusi par pilnīga svešinieka,
miljardiera Tobaiasa Hotorna galveno mantinieci. Lai mantojumu saņemtu,
Eiverijai gadu jānodzīvo ekscentriskā vecā vīra muižā, kur katra istaba slēpj kādu
noslēpumu. Noslēpumiem un sižeta pavērsieniem pārpilns romāns jauniešiem.
Amerikāņu romāni.

Uz e-katalogu
Džeferisa, Dina. Toskānas grāfiene. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 398, [2] lpp.
ISBN 9789934310072
Anotācija: Viens karš. Divas sievietes. Vai viņas spēs izglābt savus mīļos? Ir 1943.
gads. Grāfienes Sofijas de Korsi Toskānas muižas mierpilno gaisotni izjauc
negaidīta vācu karavīru ierašanās. Vēlēdamās atbalstīt Sabiedroto spēkus, viņa
slepenībā no sava vīra Lorenco ir piekritusi dot pajumti ievainotam angļu
radistam, tādējādi apdraudot viņu visu dzīvības. Kad pie Sofijas ierodas Maksīne,
kura darbojas pretošanās kustībā, viņas noslēdz kādu vienošanos. Drošsirdīgā un
neatkarīgā Maksīne savulaik sev ir solījusi nekad neiemīlēties, tomēr, sastopot
glīto partizānu Marko, viņa saprot, ka šo solījumu pildīt nespēs... Pavisam drīz
abas sievietes attopas ierautas bīstamā spēlē ar nacistiem. Vai viņas tiks atklātas?
Vai viņām izdosies glābt savus mīļotos?
Angļu romāni.

Uz e-katalogu
Gortners, K. V. Tjūdoru noslēpums. Rīga : Kontinents, 2022. 429, [1] lpp.
ISBN 9789934250545
Anotācija: 1553. gada vasarā bārenis Brendans Preskots tiek nosūtīts uz karaļa
galmu, lai kalpotu par ieročnesēju varenās Dadliju ģimenes dēlam Robertam
Dadlijam. Jau pirmajā dienā Brendans dodas bīstamā uzdevumā – nodot vēsti
karaļa māsai Elizabetei. Pateicoties savai atjautībai un veiklībai, Brendans drīz
vien saņem piedāvājumu kļūt par dubultaģentu un spiegot Elizabetes labā. Pretī
jaunietim tiek solīts atklāt patiesību par viņa izcelsmi, kas ir noslēpumā tīta….
Vēsturiskā proza, amerikāņu.

Uz e-katalogu
Grimaldi, Virdžīnija. Laiks atkal iedegt zvaigznes. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 286,
[1] lpp.
ISBN 9789934097850
Anotācija: Sirsnīgs un aizkustinošs romāns par mātēm un meitām, ģimenēm un
neparastām draudzībām, kas liks jums gan smieties, gan raudāt...
Franču proza.

Uz e-katalogu
Gutjeresa, Keitija. Dubultā dzīve. Rīga : Kontinents, 2022. 462 lpp.
ISBN 9789934250552
Anotācija: Lore Rivera bija precējusies ar diviem vīriešiem vienlaikus, līdz kādu
dienu viens no viņiem uzzināja patiesību un nošāva otru. Slepena dubultā dzīve,
traģiska slepkavība. Šādu stāstu pasaulei ir pavēstījuši mediji. Tomēr rakstnieci
Kasiju Boumenu interesē kaut kas vairāk par to. Kā šī sieviete spēja dzīvot idillisku
ģimenes dzīvi un izturēt melu radīto spriedzi? Kasijai par pārsteigumu, Lore
Rivera ir gatava runāt. Atklāt to, kā nevainīga deja kļuva par dēku, kā laimīga
laulība noveda pie nozieguma. Piekļūstot tuvāk Lorei, Kasija sāk nojaust, ka
patiesība izrādīsies pavisam citāda, nekā gaidīts.
Amerikāņu romāni.

Uz e-katalogu
Hantere, Ērina. Klanu kaķi: Jauns pareģojums. 4. Zvaigžņu gaisma. Rīga :
Zvaigzne ABC, 2021. 367 lpp.
ISBN 9789934092640
Anotācija: Sāga turpinās! Tumsa, gaiss, ūdens un debesis satricinās mežu līdz
pašām saknēm. Klanu kaķi beidzot ir atraduši jaunas mājas, bet tas nebūt vēl nav
viss. Nākas piepūlēties, lai sadalītu teritoriju, atklātu briesmas, kas slēpjas
nezināmajā apkaimē, un atrastu vietu, kur sazināties ar Zvaigznes klanu.
Pamazām viss izdodas, taču pāris viltus pilni kaķi kaļ savtīgus plānus, kuri var
novest līdz naidam un vardarbībai. Klani, gaidot zīmi no senčiem karotājiem,sāk
aptvert: iespējams, briesmas no pašu vidus ir daudz lielākas par tām, kuras gaida
ārpusē...
Jaunatnes proza, amerikāņu.

Uz e-katalogu
Hantere, Ērina. Klanu suņi. 1. Tukšā pilsēta. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 256 lpp.
ISBN 9789934098383
Anotācija: Ē. Hanteri lieli un mazi lasītāji visā pasaulē jau iepazinuši kā grāmatu
sērijas "Klanu kaķi" autori. Viņu iedvesmo mīlestība pret dzīvniekiem un
aizraušanās ar savvaļas dabu. "Klanu suņi" ir romānu cikls, kurā galvenie varoņi ir
suņi: gan draudzīgi un biedriski, gan arī neganti un nežēlīgi. Ir pienākusi suņu
kārta valdīt savvaļā. Leo, dēvēts arī par Veiksmīgo, allaž ir vadījis dienas kā
vienpatis, bet, nograndot Lielajam Rūcienam, visa viņa pasaule mainās. Uz katra
stūra uzglūn ienaidnieki, un Leo apzinās, ka viens pats neizdzīvos, tāpēc
piebiedrojas baram. Viņš nav īsti gatavs paļauties uz citiem suņiem vai uzņemties
atbildību par tiem, taču šajā jaunajā, bīstamajā pasaulē izvēles iespēju var arī
nebūt.
Jaunatnes proza, amerikāņu.

Uz e-katalogu
Kalaniti, Pols. Kad elpa pārtop par gaisu. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 175, [1] lpp.
ISBN 9789934099120
Anotācija: Trīsdesmit sešu gadu vecumā, gandrīz desmit gadus veltījis
neiroķirurga profesijas apgūšanai, Pols Kalaniti uzzināja, ka viņam ir neoperējams
plaušu vēzis. Vairākus gadus pašaizliedzīgi glābis pacientu dzīvības, viņš pats
pārtapa par pacientu, kurš apņēmīgi cīnās par savu dzīvību. Savā brīnišķīgajā
grāmatā "Kad elpa pārtop par gaisu" Kalaniti stāsta par savu dzīvi pirms slimības,
profesijas izvēli, dzīves jēgas un savas sūtības meklējumiem, par ārsta darbu un
ētiku, cīņu ar slimību un lēmumu kļūt par tēvu pašā grūtākajā dzīves brīdī.
Autobiogrāfiskā proza, amerikāņu.

Uz e-katalogu
Kerets, Etgars. Aizķeršanās galaktikas nomalē. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022.
176 lpp.
ISBN 9789984239040
Anotācija: Šajā stāstu krājumā sastopas spilgta iztēle, versmaina aizrautība un
dzēlīgs humors, kas sasaucas ar autora iepriekšējos darbos iepazīto ironiju un
tieksmi pretstatīt laicīgo un pārpasaulīgo. Rakstnieka Etgara Kereta radītie tēli
izaicina tradicionālo lomu dalījumu ģimenē, karā un spēlēs, viņa īsprozā netrūkst
ne narkotiku un kūku, ne atmiņu un mīlestības. Šādas pretrunas nepārsteidz –
rakstnieks ir uzaudzis Izraēlā, valstī, kur līdzās pastāv augsto tehnoloģiju
industrija un Holokausta vēsture, praida gājieni un reliģiskās dogmas, saulainas
pludmales un bumbu patvertnes. Kereta stāsti nekad nekad neaizplūst
paredzamā gultnē, tie vienmēr pārsteidz, izklaidē un aizkustina. Viņa iztēlē
dīvainības bieži slēpj skarbu patiesību, bet sirdēstiem pievienota šķipsniņa
nenopietnības. Prasmīgi izmantojot alegorijas, Kerets balansē uz smalkās robežas
starp skaudro un smieklīgo, komēdiju un traģēdiju, ikdienišķo un sirreālo.
Izraēliešu stāsti.

Uz e-katalogu
Keplers, Lārss. Lācars. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 527, [1] lpp.
ISBN 9789934310058
Anotācija: Kādā dzīvoklī Oslo tiek atrasts vīrieša līķis. Pārmeklējot nozieguma
vietu, policija saprot, ka upuris ir nodarbojies ar kapu apzagšanu un trofeju
kolekcionēšanu, tomēr pats šausminošākais atklājums tiek uziets virtuves
saldētavā. Dažas dienas vēlāk ar Jonu Linnu sazinās vācu policijas detektīve,
lūdzot palīdzību saistībā ar kādu slepkavību piejūras kempingā netālu no
Rostokas. Jona apzinās, ka līdzība, ko viņš sāk saskatīt šajos noziegumos, nav
racionāli izskaidrojama, tomēr nespēj to ignorēt. Ja kāds atgriežas no mirušajiem,
daži to sauc par brīnumu, bet citi – par šausmu murgu…
Zviedru detektīvproza.

Uz e-katalogu
Linka, Šarlote. Bez vainas. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 396, [1] lpp.
ISBN 9789934096846
Anotācija: Šajā romānā lasītājus gaida sastapšanās ar jau labi zināmajiem
izmeklētājiem Keitu Linvilu un Kalebu Heilu. Ir saulaina un tveicīga vasaras diena.
Seržante Keita Linvila sēž vilcienā, kas dodas no Londonas uz Jorku, kad kāda
pasažiere panikā lūdz viņai palīdzību: viņu vajājot svešinieks. Un tad jau atskan
vairāki šāvieni. Divas dienas vēlāk netālu no Skārboro jauna skolotāja nokrīt no
velosipēda, jo kāds pāri ceļam ir novilcis tievu stiepli. Viņa uzreiz zaudē samaņu
un vairs nedzird šāvienu. Abas sievietes nav savstarpēji saistītas, taču izmantotais
ierocis ir tas pats. Ziemeļjorkšīras policijas jaunā darbiniece Keita Linvila, kura
pametusi darbu Skotlendjardā, lai pievienotos Kaleba Heila komandai,
nekavējoties tiek iesaistīta izmeklēšanā. Laiks negaida, ir jārīkojas ātri. Viņa nāk
uz pēdām baisam noslēpumam un nokļūst nāves briesmās. Jo noziedznieks
negrasās padoties...
Vācu romāni.

Uz e-katalogu
Moriartija, Nikola. Tev tas jāzina. Rīga : Kontinents, 2022. 428 lpp.
ISBN 9789934250569
Anotācija: Džilas trīs pieaugušie dēli viņai nozīmē itin visu. Viņa darītu jebko savu
zēnu dēļ – arī melotu un pat mirtu. Kādu dienu viņa saņem mīklainu e-pasta
vēstuli ar vārdiem: “Tev tas jāzina.” Bet Džila nevēlas zināt. Viņa neizlasa
vēstījumu. Tomēr dažas lietas nevar slēpt mūžīgi. Drīz vien Džila sāk apjaust, ka
nemaz nepazīst savus dēlus.
Psiholoģiskās spriedzes proza, austrāliešu.

Uz e-katalogu
Mornštainova, Alena. Klusie gadi. Rīga : Pētergailis, 2022. 284, [3] lpp.
ISBN 9789984335483
Bohdana ir noslēgta meitene, kas dzīvo kopā ar nīgro tēvu un labsirdīgo, taču
pakļāvīgo Belu. Viņu nomoka spriedze ģimenē un noslēpums, kas nemitīgi urda
viņas domas: Kāpēc smagi slimā vecmāmiņa pēdējā ciemošanās reizē slimnīcā
bija uzrunājusi viņu par Blanku. Līdzās tiek atklāts Svatopluka Žāka stāsts, viņš ir
iesīkstējis komunists, kas visu savu dzīvi veltījis sociālisma celtniecībai, mīlestībai
uz sievu un meitu, kuras nākotnei vajadzēja būt tikpat spožai kā zvaigznei
sarkanajā karogā. Taču mēdz sacīt: Ja gribat sasmīdināt Dievu, izstāstiet viņam
par saviem plāniem. Tā nu vienā brīdī abi stāsti saplūst vienā un izrādās, ka nekas
nav tāds, kā līdz šim šķitis, un nepavisam ne tāds, kādam vajadzēja būt.
Čehu romāni.

Uz e-katalogu
Murlevā, Žans Klods. Upe, kas tek atpakaļ. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. 271,
[1] lpp.
ISBN 9789984239002
Anotācija: “Vai jūs pārdodat karameles?” Ar šo ikdienišķo jautājumu, ko uzdod
veikaliņā ieklīdusi sveša meitene, sākas neparasts, romantisks stāsts. Mazais
bodnieks Tomeks iemīlas Hannā un gatavs viņai sekot tālā un bīstamā ceļojumā,
lai meklētu burvju upi Kžāru, kuras ūdens spēj dāvāt nemirstību. Tas ļoti
nepieciešams Hannas smagi sasirgušajai žubītei – mīļai piemiņai no tēva. Abi
jaunieši garo, pasakainiem piedzīvojumiem bagāto ceļu mēro atsevišķi, gūstot
atšķirīgu pieredzi, taču domās allaž ir kopā un kopā arī sasniedz galamērķi – vietu,
kur upes atpakaļtekošie ūdeņi ieplūst pazemē. Vai Hannai izdosies pārnest savam
putniņam dziedinošo ūdeni? Vai abu mīlestība izrādīsies tikpat pārlaicīga kā upe
un labestība, ko viņi piedzīvo ceļā?
Jaunatnes romāni, franču.

Uz e-katalogu
Niemi, Mīkaels. Kā nomedīt lāci. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 399, [1] lpp.
ISBN 9789934310119
Anotācija: Ir 1852. gada vasara, Kengisas ciems atrodas pašos Zviedrijas ziemeļos,
un jaunais Jusi ir aizbēdzis no savām mājām, kurās valda cietsirdība un bads. Viņš
kļūst par uzticīgu harismātiskā prāvesta Larsa Levi Lestadiusa mācekli. Lestadiuss
ir arī aizrautīgs botāniķis – viņš māca Jusi visu par dabu un augiem, kā arī lasīt un
rakstīt, mīlēt un cienīt Dievu. Lestadiusa kaismīgie svētdienas sprediķi sniedz
pestīšanu zemniekiem un viņu kalpiem, bet rada nepatiku vietējo kungu aprindās,
kuru ienākumi mazinās, ļaudīm izvēloties atturību. Kādu dienu mežā pazūd
kalpone, drīz nozūd vēl viena. Kad pirmā tiek atrasta mirusi, bet otra – smagi
savainota, vietējie tur aizdomās apkārtnē klaiņojošu asinskāru lāci, un tiek
izziņota atlīdzība par tā nogalināšanu. Tomēr Lestadiuss, izmantojot zināšanas un
izmeklētāja talantu, uziet pēdas, kas norāda uz daudz bīstamāku slepkavu,
tādējādi neviļus apdraudot gan sevi, gan citus.
Zviedru detektīvproza.

Uz e-katalogu
Pasilinna, Arto. Apburošās masu pašnāvības. Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 221,
[1] lpp.
ISBN 9789934098260
Anotācija: Onni Rellonens ir nonācis dzīves strupceļā. Vienīgo izeju šķietami
piedāvā revolveris un nomaļš šķūnis. Tomēr, nonācis pie šķūņa, Onni pārsteigts
atrod priekšā kādu, kurš paspējis šajā vietā nokļūt pirmais: pulkvedis Hermanis
Kempainens tur stāv ar neilona cilpu ap kaklu. Abi vīri saprot, ka viņiem ir daudz
kopīga, un apņemas turpmāk viens otru atbalstīt. Viņi ievieto arī sludinājumu
vietējā avīzē, aicinot atsaukties citus depresijas nomāktos ļautiņus, un pavisam
īsā laikā saņem vairāk nekā 600 vēstuļu. Saprotot, ka daudzumā ir spēks,
Rellonens un Kempainens nolemj dibināt pašnāvnieku biedrību, lai ikvienam
palīdzētu sasniegt iecerēto mērķi. Un tās jaunie biedri uzsāk ceļojumu pāri visai
Eiropai, lūkojot pēc labākās vietas masu pašnāvībai...
Somu romāni.

Uz e-katalogu
Perēna, Valērija. Svaigs ūdens puķēm. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 475, [1] lpp.
ISBN 9789934310249
Anotācija: Violeta Tusēna ir kapsētas pārzine mazā Burgundijas pilsētiņā. Sērojoši
tuvinieki, regulārie apmeklētāji un arī kolēģi iegriežas viņas namiņā sasildīties vai
rast mierinājumu, un, dzerot kafiju un sarunājoties, asaras mijas ar smiekliem.
Kādu dienu ierasto ikdienu izjauc policijas komisāra Žiljēna Sola ierašanās. Viņš
vēlas izkaisīt savas mātes pelnus uz pilnīgi sveša cilvēka kapavietas. Un diezgan
ātri kļūst skaidrs, ka Žiljēna neizprotamajai vēlmei ir kaut kāda saistība arī ar
Violetas pašas sarežģīto pagātni.
Franču proza.

Uz e-katalogu
Safons, Karloss Ruiss. Rēgu labirints. Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 907, [4] lpp.
ISBN 9789934099847
Anotācija: Barselona, piecdesmito gadu beigas. Noslēpums, kas ieskauj Daniela
Semperes mātes Izabellas nāvi, viņa dvēselē ir atrāvis vaļā bezdibeni, no kura viņu
pūlas izglābt sieva Bea un uzticamais draugs Fermins. Kad Daniels jau ir
pārliecināts, ka līdz noslēpuma atrisinājumam atlicis viens solis, viņu sasniedz no
Režīma dziļumiem iznirusi sazvērestība, daudz dziļāka un ļaunāka, nekā viņš
jebkad būtu varējis iztēloties. Un tieši šai brīdī uz skatuves uznāk Alisija Grisa, no
kara ēnām dzimusi dvēsele, – uzrodas, lai aizvestu Danielu līdz tumsas sirdij un
palīdzētu viņam atklāt ģimenes apslēpto vēsturi, lai arī par to būs jāmaksā augsta
cena. - "Rēgu labirints" ir "Aizmirsto grāmatu kapsētas" cikla noslēdzošā daļa.
Spāņu romāni.

Uz e-katalogu
Sārikoski, Penti. Ir vai nav. Rīga : Neputns, 2022. 335 lpp.
ISBN 9789934601392
Anotācija: Somu dzejnieka P. Sārikoski dienasgrāmatas "Ir vai nav", "Eiropas
mala" un "Bretaņas dienasgrāmata" izdotas vienā izdevumā. Dienasgrāmatas ar
mazu pārtraukumu P. Sārikoski rakstīja no jaunības līdz mūža galam. Kā var
spriest pēc to ierakstiem, P. Sārikoski bija pārliecināts, ka tās reiz tiks publicētas.
Dienasgrāmatas un dzeju P. Sārikoski būvēja no visa, kas viņu interesēja (politika,
etimoloģija, ģenealoģija, valoda, vēsture, etnogrāfija, semiotika), no pārdomām
par to, ko rakstīja vai tulkoja, no tā, kas notika apkārt, kur bija aizbraucis un ko
tur piedzīvoja, ko lasīja, ko dzēra un ēda, ko runāja ar cilvēkiem, domāja,
atcerējās.
Autobiogrāfiskā proza, somu.

Uz e-katalogu
Šepetis, Rūta. Klusējošās strūklakas. Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 507, [5] lpp.
ISBN 9789934310096
Anotācija: Madride, 1957. gads. Diktatora ģenerāļa Franko pārvaldītā Spānija
glabā kādu tumšu noslēpumu. Tomēr turp dodas Amerikas darījumu cilvēki.
Astoņpadsmitgadīgais Daniels Metsons, ASV naftas magnāta dēls, kopā ar
vecākiem ir ieradies Madridē, cerēdams caur fotokameras lēcu labāk iepazīt
mātes dzimteni. Fotografēšana – un liktenis – saved Danielu kopā ar Anu, un viņas
ģimenes piedzīvotais atklāj Spānijas Pilsoņu kara postošās sekas un sniedz
stindzinošu atklāsmi par nolemtību un bailēm. Daniels nonāk smagas izvēles
priekšā, viņam jāizlemj, kā pasargāt tos, kurus mīl. Lūst sirdis, saduras pasaules,
atklājot saulainās Spānijas neticami tumšo pusi.
Vēsturiskā proza, amerikāņu.

DAIĻLITERATŪRA ANGĻU VALODĀ

Uz e-katalogu
Safi, Aminah Mae. Not the girls you're looking for. New York : Feiwel and
Friends, 2018. 331 p.
ISBN 9781250151810
Anotation: Lulu Saad doesn't need your advice, thank you very much. She's got
her three best friends and nothing can stop her from conquering the known
world. Sure, for half a minute she thought she’d nearly drowned a cute guy at a
party, but he was totally faking it. And fine, yes, she caused a scene during
Ramadan. It's all under control. Ish. Except maybe this time she’s done a little
more damage than she realizes. And if Lulu can't find her way out of this mess
soon, she'll have to do more than repair friendships, family alliances, and wet
clothing. She'll have to go looking for herself...
Amerikāņu romāni.
DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ

Uz e-katalogu
Ора, Хэлен. Паника. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 139, [4] lpp.
ISBN 9789934097966
Anotācija: H. Ora kopš bērnības eksperimentē ar vizuāli uztveramiem formātiem,
kuros ietērpt savus stāstus. Pozicionē vai drīzāk nepozicionē sevi kā brīvu
meklētāju, procesus un neesošās jēgas pētošu un caur mākslas izpausmēm
pašironizējošu frīlanceri. Savu dumpīgumu neizpauž agresijā, bet gan patiesā
laikmeta tirgus precē - dzīves performēšanā. Performancē process ir rezultāts.
Dzīvē tagadne apzīmē viņai nesaprotamo jēgu. Mākslā pielāgo atbilžu variantus
saviem esības jautājumiem. Izmanto dažādus paņēmienus, lai maksimāli tuvotos
savai aktuālajai tā brīža virssajūtai.
Latviešu proza.

Aicinām iepazīties ar plašu e-grāmatu kolekciju latviešu un svešvalodās!
Skatīt šeit: http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/e-gramatas

