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Ostrovska, Ilze.
Eiropas ideja un idejas Eiropā : mācību līdzeklis / Ilze
Ostrovska, Vija Daukšte. - Rīga : Jumava, [2014]. - 390 lpp. Bibliogrāfija: 385.-[391.] lpp.
ISBN 9789934116490.
Magee, Bryan, 1930-.
Confessions of a Philosopher : a journey through Western
philosophy / Bryan Magee. - New York : Random House,
1998. - x, 480 p. - Includes bibliographical references and
index.
ISBN 0965059887. . - ISBN 0375500286
Reisberg, Daniel.
Cognition : exploring the science of the mind / Daniel
Reisberg. - Ietver bibliogrāfiju un rādītājus. - New York :
W.W. Norton & Company ; London, c2001. - xii, 502, [93]
lpp. : il. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītājus.
ISBN 9780393976229. . - ISBN 039397622X.
Forems, Džeks. Transcendentālā meditācija : Mahariši
Maheša Jogi mācības pamati / Džeks Forems ; no angļu
valodas tulkojusi Kristīne Dudareva ; redaktore Gundega
Vētra ; priekšvārda, 3.-7. lpp., autore Emīlija Jurjeva. Rediģēts un papildināts pirmizdevuma teksts. - Rīga : ALI S,
2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 335, [1] lpp. : il., diagr., tab. ;
23 cm. - Bibliogrāfija: 311.-331. lpp. - Oriģ. nos.:
Transcendental meditation.
ISBN 9789934504112.
Transcendentālā meditācija. Transcendentālā meditācija
- Sociālie aspekti. Transcendentālā meditācija - Psiholoģiskie
aspekti.
Litauere, Florensa. Personības slēptās rezerves : kā izprast
sevi, izprotot citus / Florensa Litauere ; no anglu val. tulk.
Kritīne Kačanova ; red. Laura Slišāne ; Viestura Knopkena
vāka dizains. - [Rīga] : Kolibri grupa, 2014. - 200 lpp. Saturs: 1. Temperamenti : Ātra metode, kā noteikt savu
temperamentu. 2. Personības potenciāls : Personības stiprās
puses. 3. Personības trūkumi : kā pārvarēt savas vājības. 4.
Personībai piemītošo īpašību kopums : Kā uzlabot attiecības
ar apkārtējiem. 5. Personības spēks : kur smelties spēku un
garīgo enerģiju pārvērtībām. Pielikums : Personības
temperamentu īpašības, to skaidrojums.
ISBN 9789934142925.
Personība. Temperaments.
Milmens, Dens. Mierpilnā karotāja ceļš : grāmata, kas maina
dzīvi / Dens Milmens ; no angļu valodas tulkojusi Vija
Stabulniece ; redaktore Dace Markota ; Ilzes Isakas vāka

adaptācija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 237,
[1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Way of the peaceful warrior: a
book that changes lives.
ISBN 9789934042485.
Autobiogrāfiskā proza, amerikāņu. Garīgā dzīve.
Pašuztvere. Dzīves veidošana.
ĒTIKA
173

Čepmens, Gerijs. Kaut es to būtu zinājis pirms kāzām! :
mīti un patiesība par laimīgu laulību... / Gerijs Čepmens ; no
angļu valodas tulkojusi Ailita Kuka ; redaktore Betija Jurkšta
; vāka dizains un makets: Aigars Truhins. - Rīga : Atradums personības attīstības resursi, 2014. - 166, [2] lpp. : il. ("Atraduma" grāmatas). - Bibliogrāfija: 163.-166. lpp. - Vai
gribat zināt, kas jūs sagaida, kad pie altāra būsiet pateikuši
jāvārdu? To jūs varat uzzināt šajā grāmatā!. - Oriģ. nos.:
Things I Wish I'd Known Before We Got Married. - "Pirms
plānojiet kāzas, sagatavojieties laulībai!" -- uz pēdējā vāka.
ISBN 9984613747. . - ISBN 9789984613747. . - ISBN
9789984613741.
Laulība. Komunikācija laulībā. Laulība - Reliģiskie
aspekti.
RELĢIJA. TEOLOĢIJA
Koens, Endrū. Evolucionārā apgaismība : jauns ceļs uz
27
garīgo atmodu / Endrū Koens ; no angļu valodas tulkojis
Kārlis Žols ; redaktore Zane Seņkova ; Aigara Truhina vāka
dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (A/s "Poligrāfists"). 184 lpp. - Grāmatā apskaidrots skats uz universālo mistisko
tradīciju jeb mūžīgās gudrības tradīciju. Tā izraisa daudz
dziļu pārdomu un mudina katru izvērtēt savu garīgo
meklējumu vēsturi. - Oriģ. nos.: Evolutionary Enlightenment:
A New Path To Spiritual Awakening.
Saturā: Kosmiskais ceļojums. Kā izprast to, kas ir tavā
priekšā. Ceļs un mērķis. Apgaismība un kultūras evolūcija.
ISBN 9789934046292.
Kristīgā literatūra.
Tēraudkalns, Valdis, 1964-. Reliģijpētniecība: vēsture,
2-1
metodes, teorijas / Valdis Tēraudkalns ; redaktore Ilze
Jansone ; Zigmunda Lapsas vāka dizains ; recenzenti:
Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Vladislavs Malahovskis, Juris
Rozenvalds, Jānis Nameisis Vējš. - Rīga : Mansards, 2014. 326, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 297.-[318.] lpp.,
zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 319.-[327.] lpp. - V.
Tēraudkalna grāmatā sniegts reliģijpētniecības disciplīnas
vēstures un mūsdienu stāvokļa sistemātisks aplūkojums.
Autors aplūko plašu literatūras klāstu par reliģijpētniecības
jautājumiem. - Kopsavilkums angļu valodā.
Saturā: Reliģijas jēdziens un kategorijas.
Reliģijpētniecības izcelsme un attīstība. Reliģijpētniecība kā
robežtelpa. Reliģija un sabiedrības transformācija.
ISBN 9789934120459.
Reliģija - Pētniecība - Vēsture. Reliģija - Pētniecība Metodoloģija. Reliģijas vēsturnieki.
25
Morford, Mark P. O., 1929-.
Classical mythology / Mark P.O. Morford, Robert J.
Lenardon, Michael Sham. - 9th ed. - New York : Oxford

University Press ; Oxford, 2011. - xxii, 798, [43] lpp. : krās.
il., kartes ; 26 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
ISBN 9780195397703
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Neuman, William Lawrence, 1950-.
Basics of Social Research : qualitative and quantitative
approaches / W. Lawrence Neuman, Karen Robson. Canadian ed. - Toronto : Pearson/Allyn and Bacon, 2009. xiv, 430 p. : ill., tab. - Includes bibliographical references (p.
401-412) and index.
ISBN 9780205441761. . - ISBN 0205441769
SOCIOLOĢIJA.STATISTIKA
316.77
Bredin, Marian.
COMM 1F90 Introduction to Communication and Media
Studies : supplement to "Communication in Question" :
required for seminars / Marian Bredin. - Toronto : Nelson
Education, 2013. - ii, 58 p. - Consists of selections from:
Communication in Question: competing perspectives on
controversial issues in communication studies; 2nd ed. / Josh
Greenberg, Charlene D.Elliott ; ISBN 0176503595.
ISBN 9780176668495. . - ISBN 0176668497
Canadian Families Today : new perspectives / edited by
316.3
David Cheal. - 2nd ed. - Ontario : Oxford University press,
2010. - xii, 348 p. : tab. - Includes bibliographical references
and index.
ISBN 9780195431230
316.3

316.77

POLITIKA
323(73)

323

Family patterns, gender relations / edited by Bonnie Fox. 3rd ed. - Don Mills, Ont. : Oxford University Press ; New
York, 2009. - xxi, 580 lpp. ; 23 cm. - Ietver bibliogrāfiju un
rādītāju.
ISBN 9780195424898 (alk. paper)
Greenberg, Josh.
Communication in Question : competing perspectives on
controversial issues in communication studies / Josh
Greenberg, Charlene D.Elliott. - Toronto : Nelson Education,
2007. - xiv, 360 p. - Includes bibliographical references. Supplemented by COMM 1F90 Introduction to
Communication and Media Studies / Marian Bredin ; ISBN
9780176668495.
ISBN 9780176104221. . - ISBN 0176104224

Domhoff, G. William, 1936-.
Who rules America? : power and politics, and social
change / G. William Domhoff. - 5th ed. - Boston, Mass. :
McGraw-Hill, c2006. - xviii, 265 lpp. : il. ; 23 cm. - Ietver
bibliogrāfiju un rādītāju.
ISBN 0072876255 (pbk.)
Ioffe, Grigory.
Russia and the Near Abroad / Dr. Grigory Ioffe. - 12th ed.
- New York : McGraw-Hill, 2011. - 308 p. : ill., tab. - (Global
studies , 1087-9064). - Includes bibliographical references

and index. - Previous ed.: published as Russia, the Baltic and
Eurasian republics, and Central/Eastern Europe by Minton F.
Goldman. 2008.
ISBN 9780073401478
EKONOMIKA
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Ragan, Christopher T.S.
Macroeconomics / Christopher T.S.Ragan, Richard
G.Lipsey. - 12th canadian ed. - Toronto : Pearson/Addison
Wesley, 2008. - xxvi, 924, [38] p. : ill., fig., tab.
ISBN 0321314905. . - ISBN 9780321314901
TŪRISMA EKONOMIKA
The Critical Turn in Tourism Studies : innovative research
338.482
methods / edited by Irena Ateljevic, Annette Pritchard, Nigel
Morgan. - 1st ed. - Amsterdam : Elsevier, c2007. - xxii, 405
p. : ill., tab. - (Advances in tourism research series). Includes bibliographical references and index.
ISBN 9780080450988. . - ISBN 0080450989.
Morrison, Alastair M.
338.487
Marketing and managing tourism destinations / Alastair
M. Morrison. - New York : Routledge, 2013. - xxxiii, 596
lpp. : il. ; 26 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
ISBN 9780415672504.
TIRDZNIECĪBA. KOMERCIJA. STARPTAUTISKĀS EKONOMISKĀS
ATTIECĪBAS. PASAULES EKONOMIKA
339
Rugman, Alan M.
International Business / Alan M. Rugman, Simon
Collinson, Richard M. Hodgetts. - 4th ed. - Harlow : Prentice
Hall/Financial Times, 2006. - xxxiii, 664 p. : ill., tab. Includes bibliographical references and index.
ISBN 0273701746
ETNOLOĢIJA. ETNOGRĀFIJA .TAUTU DZĪVE. FOLKLORA
Events Management / Glenn A J Bowdin, Johnny Allen ...
394
[et al.]. - 3rd ed. - London : Routledge, 2012. - xxix, 739 p. :
ill., tab. - (Events Management Series). - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 9781856178181
394
Getz, Donald.
Event Studies : theory, research and policy for planned
events / Donald Getz. - 2nd ed. - London : Routledge, 2012.
- XVIII, 442 p. : ill. - (Events management series). References: p.387.-424. . - Index: p.425.-442.
ISBN 9780080969534
394
Richards, Greg.
Eventful cities : cultural management and urban
revitalisation / Greg Richards, Robert Palmer. - Amsterdam :
Butterworth-Heinemann ; London, c2010. - xviii, 516 lpp. :
il. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 481.-508. lpp. un rādītājs: 509.516. lpp.
ISBN 9780750669870. . - ISBN 075066987X.

5 MATEMĀTIKA. DABAS ZINĀTNES
DABA. DABAS AIZSARDZĪBA
Kusiņš, Juris. Bīstamās dabas parādības : mācību līdzeklis
504
civilajā aizsardzībā / Juris Kusiņš. - [Rīga] : Juris Kusiņš,
2014 (Drukātava). - 103 lpp. : il., tab., karte ; 21 cm. -

Bibliogrāfija: 94.-97. lpp. - J. Kusiņa mācību līdzeklis
izmantojams kā pamatmateriāls, apgūstot civilās aizsardzības
tematu par bīstamajām dabas parādībām atbilstoši Latvijas
Republikas likumdošanai visās LR augstākajās, kā arī
vidējās mācību iestādēs, valsts iedzīvotāju apmācības kursos
un individuālai šo jautājumu apgūšanai. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
1.
Saturs : 1. Klimata veidošanās principi. 2. Valstī
iespējamās bīstamās dabas parādības. 3. Dabā notiekošie
procesi 2.1. Litosfēra 2.2. Hidrosfēra 2.3 Atmosfēra. 3.
Bīstamo dabas parādību veidošanās principi 3.1. Litosfēras
radītās bīstamās dabas parādības 3.1.1. Zemestrīces. 3.1.2.
Vulkānu izvirdumi. 3.1.3. Seljes. 3.1.4. Zemes nogruvumi.
3.2. Hidrosfēras radītās bīstamās dabas parādības 3.2.1.
Plūdi. 3.2.2. Cunami. 3.3. Atmosfēras radītās bīstamās dabas
parādības. 3.3.1. Sausums. 3.3.2. Mežu un kūdras purvu
ugunsgrēki. 3.3.3. Vētra. 3.3.4. Viesuļvētra. 3.3.5. Orkāns.
3.3.6. Migla. 3.3.7. Zibens. 3.3.8. Sniegputenis. 3.3.9. Sniega
lavīnas. 3.3.10. Sals. 4. Normatīvo aktu regulējums par dabas
risku vērtēšanu. 5. Bīstamo dabas parādību radītās slimības.
ISBN 9789934141119.
Dabas katastrofas - Mācību līdzekļi.
ASTRONOMIJA
52

52

Klētnieks, Jānis, 1929-. Astronomija un ģeodēzija Latvijā
līdz 20. gadsimtam / Jānis Klētnieks ; zinātniskā redaktore
un kopsavilkumu autore Alīda Zigmunde ; literārā redaktore
Gita Bērziņa ; priekšvārdu sarakstīja Jānis Balodis ; vāka un
dizaina autore Baiba Lazdiņa ; recenzenti: Jānis Balodis,
Jānis Štrauhmanis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014
(Rēzekne : Latgales druka). - 415 lpp. : il., ģīm., faks., kartes
; 25 cm. - Svarīgāko notikumu hronoloģija astronomijā un
ģeodēzijā: 355.-359. lpp. . - Zinātnieku biogrāfijas: 360.-392.
lpp. . - Bibliogrāfija: 393.-402. lpp. un personu rādītājs:
403.-415. lpp. - J. Klētnieka grāmatā sniegts vēsturisks
apskats par astronomijas un ģeodēzijas zināšanu izplatību un
šo zinātņu nozaru attīstību mūsu valstī līdz 20. gadsimta
sākumam. Autors ieskatās abu zinātņu nozaru bagātīgajā
mantojumā, ko sniedz eiropeiskā kultūra, izceļot svarīgāko,
lai raksturotu atsevišķu pētniecisko virzienu uzplaukumu un
to veidotājus kopsakarībā ar izglītību un literatūras izplatību.
- Kopsavilkums vācu un angļu valodā.
Saturā: Laika un telpas izpratne latviskajos priekšstatos.
Astronomijas un ģeodēzijas izplatība viduslaiku Livonijā.
Eksakto dabaszinātņu uzplaukums 17.gadsimtā. Vidzemes
ģeogrāfiskā izpēte 18.gadsimtā. Astronomiski
trigonometriskie darbi Krievijā un Baltijā. Astronomi un
observatorijas 19.gadsimtā. Astronomija un ģeodēzija tautas
izglītībā.
ISBN 9789984458502.
Astronomija - Latvija - Vēsture. Ģeodēzija - Latvija Vēsture.
Vilks, Ilgonis, 1960-. Astronomijas vārdnīca : angļulatviešu-krievu-vācu-franču-spāņu / Ilgonis Vilks ;
recenzents Andrejs Alksnis ; redaktore Ieva Zarāne ; maketu
un vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU

Akadēmiskais apgāds, 2014 (Rēzekne : SIA "Latgales
druka"). - 272 lpp. - Angļu valodas terminu rādītājs: 139.155. lpp. . - Latviešu valodas terminu rādītājs: 156.-172. lpp.
. - Krievu valodas terminu rādītājs: 173.-189. lpp. . - Vācu
valodas terminu rādītājs: 190.-206. lpp. . - Franču valodas
terminu rādītājs: 207.-223. lpp. . - Spāņu valodas terminu
rādītājs: 224.-240. lpp. . - Debess objektu nosaukumi: 241.270. lpp. - Daudzvalodu (latviešu, angļu, krievu, vācu,
franču, spāņu) astronomijas un kosmonautikas terminu
vārdnīca paredzēta plašam lietotāju lokam - gan
valodniekiem, tulkotājiem, žurnālistiem, studentiem, gan
ikvienam, kas interesējas par dabaszinātnēm. - Teksts
paralēli angļu, latviešu, krievu, vācu, franču, spāņu valodās.
ISBN 9789984458571.
Astronomija - Vārdnīcas, daudzvalodu.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
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Aiovina, Vikija. Draudzeņu padomi grūtniecībā : jeb viss, ko
ārsts tev nepastāstīs / Vikija Aiovina ; no angļu valodas
tulkojusi Zelma Buile ; Lauras Mortensenas-Floresas vāka
dizains ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014
(A/s "Poligrāfists"). - 304 lpp. - Alfabētiskais rādītājs: [298].304.lpp. - Grāmatā - kas īsti notiek ar grūtnieces ķermeni; kā
saprast grūtniecības laika mainīgo garastāvokli; kā nekļūt par
staigājošu volejbola bumbu; grūtniecība zinātniskā
šķērsgriezumā. - Oriģ. nos.: The Girlfriends' Guide to
Pregnancy. - "Praktiski, smieklīgi un mierinoši ieteikumi
attiecībā uz rīta nelabumu, grūtnieču apakšveļu, seksu,
pēkšņām iegribām pēc kaut kā salda/sāļa/skāba un daudz ko
citu" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934039898.
Grūtniecība.
Sakss, Olivers. Halucinācijas : paplašinātas apziņas stāvokļi
dziļākai cilvēka izpratnei / Olivers Sakss ; no angļu valodas
tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra
Garjāņa makets un vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2014. 239, [1] lpp. - Bibliogrāfija: 228.-[238]. lpp. - Grāmata vēsta
par neiroloģiskām un psiholoģiskām novirzēm un īpatnībām.
Autors apraksta un saistoši izskaidro daudzveidīgu
halucināciju cēloņus, izpausmes un sekas, un sniedz
praktiskus padomus, kā tās novērst vai sadzīvot ar tām. Oriģ. nos.: Hallucionations.
Saturā: Klusējošie pūļi: Šarla Bonē sindroms.
Cietumnieka kinoteātris: sensorā deprivācija. Daži nanogrami
vīna: ožas halucinācijas. Dzirdes halucinācijas.
Parkinsonisma ilūzijas. Izmainītie apziņas stāvokļi. Raksti:
vizuālā migrēna. "Dievišķā" slimība. Sadalītās smadzenes:
halucinācijas vienā redzes lauka pusē. Murgi un delīrijs. Uz
miega robežas. Narkolepsija un nakts murgi jeb lietuvēns.
Vajātais prāts. Dubultnieki: halucinācijas pašam par sevi.
Fantomi, ēnas un maņu halucinācijas.
ISBN 9789984869520.
Halucinācijas un ilūzijas. Nervu sistēma - Slimības.

616

615.8

615.8

Satklifa, Dženija. Muguras bībele : cilvēkiem ar muguras
problēmām vai vēlmi no tām izvairīties / Dženija Satklifa ; no
angļu valodas tulkojusi Kristīne Stalte ; redaktors Gints
Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 223, [1] lpp. : il. Rādītājs: 216.-222. lpp. - "Muguras bībele" ir katram
noderīga rokasgrāmata, kas satur praksē pārbaudītus padomus
un paņēmienus, kā rūpēties par muguras veselību. Grāmatā
iekļauti 44 vingrojumi muguras veselībai. - Oriģ. nos.: The
Back Bible. - "Atbrīvojies no muguras sāpēm un baudi
dzīvi!" -- uz pirmā vāka.
Saturā: Pamatinformācija. Problēmas, kas skar visu
muguru. Kakls un pleci. Muguras vidusdaļa un lejasdaļa.
Vesela mugura. Ārstēšanās veidi.
ISBN 9789934045417.
Mugura. Mugura - Slimības.
Tidriķe, Laura, 1974-. Baha ziedu terapija bērniem un viņu
vecākiem : dabiski, vienkārši, dziedinoši / Laura Tidriķe ;
literārā redaktore Ingrīda Sjomkāne ; vāka dizains: Aija
Freimane ; mākslinieciskais noformējums: Anda Nordena ;
fotogrāfiju autori: Džulians Barnards, Greiems Čalifūrs, Anda
Priedīte, Anda Nordena, Laura Tidriķe ; E. Baha portreta 18.
lpp. autore Antra Agrena ; 1. un 2. attēla autore Aija
Freimane. - Rīga : Ziedu enerģija, 2012 (Rēzekne : SIA
"Latgales druka"). - 311 lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. - Baha ziedu
nosaukumi latviešu, angļu un latīņu valodā: 286. lpp. . Bibliogrāfija: 287.-297., 307.-308. lpp. . - Alfabētiskais
rādītājs: 298.-306. lpp. - Pirms vairāk nekā 80 gadiem angļu
ārsta Edvarda Baha (1886-1936) atklātā ziedu terapija ir plaši
zināma visā pasaulē, jo tā palīdz atbrīvoties no postošiem
emocionāliem stāvokļiem - bailēm, dusmām, greizsirdības,
vainas izjūtas, bezcerības, izmisuma. L. Tidriķes grāmatā
apkopoti ārvalstu Baha ziedu terapijas speciālistu novērojumi
un atziņas, kā arī autores personiskā pieredze un zināšanas
par Baha ziedu izmantošanu ģimenē. Grāmata būs saistoša
ikvienam, kas interesējas par emociju ietekmi uz veselību un
dabisku veidu, kā palīdzēt sev un saviem tuvajiem dzīvot
laimīgu un veselīgu dzīvi.
Saturā: Kas ir Baha ziedu terapija? Baha ziedu terapija
ģimenē. Kā izvēlēties Baha ziedus? 38 Baha ziedi. Baha
ziedu terapija praksē. Baha ziedu kombinācijas. Ieteikumi
dažādām dzīves situācijām un vecumposmiem. Pieredzes
stāsti.
ISBN 9789934803741.
Alternatīvā medicīna. Ziedi - Izmantošana terapijā.
Vudhola, Viktorija. Joga ikvienam : atrodi savu jogu /
Viktorija Vudhola, Džonatans Setins un triyoga ; fotogrāfe
Klēra Pārka ; no angļu valodas tulkojusi Arita Piķe ; atbildīgā
redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa.
- Rīga : J.L.V., 2014. - 191, [1] lpp. : il., fotogr. Alfabētiskais rādītājs: 189.-191. lpp. - Joga ir jāizmēģina
ikvienam, jo katram tās paveidam ir atšķirīga slodze,
uzdevums un iedarbība. Grāmatā izmantotas 15 profesionāļu
un pieredzējušu jogas pasniedzēju zināšanas, lai izsmeļoši
atklātu katra jogas paveida iezīmes. Grāmatā iekļauti
vingrojumi un trīs pozu kompleksi, kas piemēroti visiem
sagatavotības līmeņiem. Izklāstīta arī jogas vēsture, ļaujot

vieglāk izprast mūsdienu pieeju šai četrtūkstoš gadu senajai
tradīcijai, un sniegti īpaši padomi vīriešiem, bērniem,
grūtniecēm un sievietēm menopauzes vecumā.
Saturā: Kas ir joga? Jogas veidi. Jogas iedarbība. Prakse.
Jogas garīgā puse.
ISBN 9789934115431.
ELEKTROTEHNIKA
621.31

SUNI.KAĶI
636.8
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Hinrichs, Roger A.
Energy : its use and the environment / Roger A. Hinrichs,
Merlin Kleinbach. - 4th ed. - Toronto : Thomson Nelson,
2006. - xviii, 595 p. : ill., maps. - Includes bibliographical
references.
ISBN 9780495010852. . - ISBN 0495010855
Deividsone, Katrīna. Kaķumīļu rokasgrāmata : ieteikumi
kaķa izvēlei, kopšanai un audzināšanai / Katrīna Deividsone ;
no angļu val. tulkojušas: Anda Dzenīte, Vineta Vizule ; lit.
konsultante Dace Lāže ; zin. konsultante Ieva Meiere. - Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 191 lpp. : il. - Rādītājs: 190.- 191.
lpp. - Oriģ. nos.: The Cat Care Handbook.
ISBN 9789984234854.
Kaķi. Kaķi - Uzvedība. Kaķi - Veselība. Kaķu šķirnes
Kolinsa, Sofija. Suņumīļu rokasgrāmata : ieteikumi suņa
izvēlei, kopšanai un audzināšanai / Sofija Kolinsa ; no angļu
val. tulkojušas: Anda Dzenīte, Vineta Vizule ; lit. konsultante
Dace Lāže ; zin. konsultante Ieva Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2014. - 191 lpp. : il. - Rādītājs: 190.-191. lpp. - Orig.
nos.: The Dog Care Handbook.
ISBN 9789984234861.
Kucēni. Suņi. Suņi - Apmācība. Suņi - Audzēšana. Suņi
- Slimības. Suņu šķirnes
Pikerela, Temzina. Kaķa grācija : ilustrēta vēsture /
Temzina Pikerela ; Astridas Herisones fotogrāfijas ; no angļu
valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; tulkojuma redaktore
Gunta Šustere. - Rīga : SIA Apgāds Zvaigzne ABC, 2014. 288 lpp. : il. ; 30 cm. - Jaunajā iedvesmojošajā grāmatā
Pikerelas informatīvi piesātinātais teksts, pētot kaķa evolūciju
no tā priekšsākumiem savvaļā līdz pat omulīgai dzīvei
cilvēka mājā dažādos kontinentos un kultūrās, līdzsvarojas ar
Herisones elpu aizraujošajām fotogrāfijām, kurās iemūžināti
vairāk nekā piecdesmit šķirņu kaķi. - Oriģ. nos.: The grace of
the cat. - Rādītājs: 282.-285. lpp.
ISBN 9789934045400 (ies.).
Kaķu šķirnes. Kaķi - Vēsture. Kaķi - Albumi.
Pikerela, Temzina. Suņa gars : ilustrēta vēsture / Temzina
Pikerela ; Astridas Herisones fotogrāfijas ; Viktorijas
Stilvelas priekšv. ; no angļu valodas tulk. Aija Amoliņa un
Guntis Kalns. - Rīga : SIA Apgāds Zvaigzne ABC, 2014. 288 lpp. : il. ; 30 cm. - Grāmata “Suņa gars” ir informatīvs un
pārsteidzoši skaists vēstījums par dažādu suņu šķirņu
izcelšanos un lomu cilvēku dzīvē, par jomām, kurās attiecīgās
šķirnes pārstāvji agrākos laikos un mūsdienās guvuši labākos
panākumus, par katras šķirnes īpatnībām un sastopamību.
Rakstniece un dzīvnieku pazinēja Temzina Pikerela ir
apskatījusi nozīmīgāko suņu šķirņu attīstību – no slaidā,

spēcīgā angļu kurta līdz fiziski spēcīgajam Sibīrijas haskijam,
no neparasti enerģiskā Džeka Rasela terjera līdz rāmajam
labradoram. Šķirnes ir sagrupētas nodaļās pēc to galvenajām
pazīmēm, piemēram, “Elegance un ātrums”, “Spēks un
izturība”, “Veiklība un gudrība”. - Oriģ. nos.: The Spirit of
the Dog. - Rādītājs: 284.-285. lpp.
ISBN 9789934045394.
Suņu šķirnes. Suņi - Vēsture. Suņi - Albumi.
ZIVSAIMNIECĪBA
639.3

MĀJSAIMNIECĪBA
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Sprūžs, Jāzeps, 1937-. Saldūdens zivju un vēžu audzēšana /
Jāzeps Sprūžs ; vāka dizains: Andris Lamsters. - Rīga :
Madris, [2014]. - 222, [2] lpp. : il., tab. ; 23 cm. Bibliogrāfija: [224.] lpp. - J. Sprūžs ilgus gadus veltījis
zivsaimniecības izpētei Latvijā. Grāmatā viņš sniedz plašu
informāciju par zivju un vēžu audzēšanu, ēdināšanu, barības
normu noteikšanu, slimībām un to profilaksi, ciltsdarbu, kā
arī par dīķu ierīkošanu, meliorāciju un kopšanu.
Saturs : Dīķsaimniecības attīstība Latvijā. Zivju
anatomijas un bioloģijas pamati. Dīķos un ezeros audzējamās
zivis. Dīķu buvniecība. Karpu dīķi. Zivsaimniecībā
izmantojamā ūdens īpašības. Ciltsdarbs dīķu zivkopībā. Zivju
uzraudzība ziemā. Dīķu meliorācija. Zivkopībā lietojamie
mēslošanas līdzekļi. Zivju ēdināšana. Foreļu audzēšana.
Jauktā zivju ielaišana un papildzivis dīku zivkopībā.
Apvienotā karpu un ūdensputnu audzēšana. Zivkopība mazos
ezeros un ūdenskrātuvēs. Zivju slimības un profilaktiskie
pasākumi to novēršanai. Zivju transportēšana. Darbu
kalendārs zivkopībā. Zivju gaļas ražošana. Vēži un to
audzēšana. Vēžu bioloģiskais raksturojums. Vēžu slimības.
Vēžu mākslīgā vairošana. Vēžu vaislas materiāla ielaišana
ūdensbaseinos. Vēžu audzēšana zivju dīķos. Vēžu zveja.
Mākslīgie dīķi.
ISBN 9789984310879.
Saldūdens zivis - Latvija. Vēžveidīgie - Latvija. Dīķi.

Īsais kurss konservēšanā / tulkojums latviešu valodā Iveta
Galēja ; tulkojuma redaktores Kristīne Kupce, Gunta Šustere.
- Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2014. - 192 lpp. : il. ; 23 cm.
- Rādītājs: 188.-191. lpp. - Šī grāmata būs lielisks
padomdevējs gan tiem, kuri vēlas apgūt konservēšanas
iemaņas, gan tiem, kuri grib pilnveidot savas prasmes.
Grāmatā sniegti vienkārši padomi un apkopotas iecienītākās
receptes. Nekas garšas ziņā nelīdzinās mājās gatavotiem
ievārījumiem un želejām, marinētiem pipargurķīšiem un
ķiršiem brendijā!. - Oriģ. nos.: A Little Coursein Preserving. Ātri, vienkārši, garšīgi!-- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934046988.
Augļi - Saglabāšana un uzglabāšana. Dārzeņi Saglabāšana un uzglabāšana. Gaļa - Saglabāšana un
uzglabāšana. Konservēti augļi. Konservēti dārzeņi.
Pavārgrāmatas.
VIESU UN APMEKLĒTĀJU UZŅEMŠANA
Hospitality and Tourism : synergizing creativity and
649.9
innovation in research : proceedings of international
hospitality & tourism postgraduate conference 2013, Shan

Alam, Malaysia, 2-3 september 2013 / edited by Norzuwana
Sumarjan, Mohdi Salehuddin Mohd Zahari, Salleh Mohd
Radzi, Zurinawat Mohii, Mohd Hafiz Mohd Hanafiah, Mohd
Faeez Saiful Bakhtiar, Artinah Zainal. - London : Taylor and
Francis Group, 2014. - XVII, 618 p. - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 9781138001510.
LIETVEDĪBA
651

GRĀMATVEDĪBA
657

Janitēna, Zita. Ievads dokumentu pārvaldībā / Zita Janitēna ;
redaktore Vita Zariņa ; literārā redaktore Sandra Priedīte ;
priekšvārdu sarakstīja Līga Kokare ; fotogrāfs Atis Ieviņš. 2. izdevums, atjaunots un papildināts. - Rīga : Lietišķās
informācijas dienests, 2014 (Informatīvā biznesa centrs). 215 lpp. : il., tab. ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Z. Janitēnas grāmatā
norādītas visizplatītākās papīra un elektronisko dokumentu
noformējuma un aprites kļūdas, un noformējuma un aprites
varianti, norādot, ka tādējādi tiek pārkāpti likumi un Ministru
kabineta noteikumi. Grāmata nepretendē uz absolūto
patiesību, tajā apkopota pieredze dokumentu pārvaldībā
piecpadsmit gadu garumā mazās un vidējās iestādēs.
Grāmatas mērķauditorija ir iesācēji dokumentu pārvaldībā. 1.
izdevums iznāca 2013. gadā.
Saturs : Fiziskās personas iesniegums (pie teikums,
vēstule u.tml.). Organizācijas dokuments (tas pats, kas
pārvaldes dokuments). Par dokumenta veida nosaukumu.
Kopsavilkums par svarīgākajiem rekvizītiem, kas
dokumentam piešķir juridisku spēku. Organizācijas
(pārvaldes) dokumentu noformēšana. Dokumentu
noformējuma problemātika. Dokumentu saglabāšana.
Saņemto dokumentu aprite. „Iekšējo” dokumentu aprite. Ļoti
vienkāršoti par e-dokumentiem. Dokumentu atvasinājumi.
Dublikāts. Lietu nomenklatūra. Raksturīgākie saīsinājumi.
Normatīvie akti.
ISBN 9789984896045.
Lietvedība.
Grāmatvedības pamati uzņēmumos / Inguna Leibus, Regīna
Grigorjeva, Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska ; redaktors
Guntis Rozenbergs ; literārā redaktore Rita Cielēna ;
priekšvārdu sarakstīja Gaida Kalniņa. - Rīga : Lietišķās
informācijas dienests, 2014 (Informatīvā biznesa centrs). 191 lpp. : sh., tab. ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). Bibliogrāfija: [190.]-191. lpp. - Grāmata palīdzēs apgūt
uzņēmuma grāmatvedības pamatus - noskaidrot
grāmatvedības nozīmi un tai izvirzītās prasības, izzināt
grāmatvedības uzskaites objektus un metodes, iepazīties ar
grāmatvedības bilanci un kontiem, uzzināt, kā notiek visu
uzņēmuma saimniecisko darījumu atspoguļošana
grāmatvedības dokumentos un reģistros, kā arī kā notiek
informācijas apkopošana un atspoguļošana finanšu pārskatos,
noskaidrot, kādas prasības tiek izvirzītas uzņēmuma gada
pārskatam un nodokļu pārskatiem. Grāmata adresēta
topošajiem un esošajiem grāmatvežiem, uzņēmumu
vadītājiem un citiem vadošajiem darbiniekiem.
Saturs : 1. Grāmatvedība, tās nozīme un prasības

2.Grāmatvedības objekti un metode 3.Grāmatvedības bilance
4. Informācija bilancē un izmaiņas tajā 5.Grāmatvedības
konta jēdziens un bilances konti 6.Operāciju konti un
grāmatvedības kontu plāns 7.Grāmatvedības dokumenti
8.Grāmatvedības reģistri 9.Grāmatvedības darba organizācija
10.Grāmatvedības pārskati : Gada pārskats, nodokļu pārskati.
ISBN 9789984896052.
Grāmatvedība.
Leibus, Inguna. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi :
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iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātājiem : individuālajiem
komersantim, individuālo uzņēmumu īpašniekiem, zemnieku
saimniecību īpašniekiem, zvejnieku saimniecību īpašniekiem,
saimnieciskās darbības veicējiem. / Inguna Leibus ; red.,
priekšv. aut. Vita Zariņa ; lit. red. Sandra Priedīte; fotogr.
Atis Ieviņš. - Atkārtots un atjaunots 5. izdevums. - Rīga :
Lietišķās informācijas dienests, 2014 ("Informatīvā biznesa
centrs"). - 143 lpp. : sh., tab. ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka).
- I. Leibus grāmatā, izmantojot konkrētus piemērus, skaidro,
kā pašnodarbinātajiem kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta
sistēmā, izskaidro prasības saimnieciskās darbības uzskaitei,
ieņēmumu un izdevumu atspoguļošanu grāmatvedībā, kā arī
pamatlīdzekļu uzskaites kārtību un aplūko biežāk
maksājamos nodokļus, to aprēķināšanas un deklarēšanas
kārtību. Grāmata ir noderīga ikvienam, kurš grib pats kārtot
savas saimnieciskās darbības finanses, un visiem citiem
interesentiem, kas vēlas pārzināt šo darbības jomu.
Saturs : Ievads 1. Grāmatvedības kārtošana un
organizācija 1.1. Prasības grāmatvedībai 1.2. Vienkāršā
ieraksta sistēma grāmatvedībā 1.3. Grāmatvedības
dokumenti, reģistri un pārskati 2. Saimnieciskās darbības
ieņēmumu un izdevumu uzskaite 2.1. Saimnieciskās darbības
uzskaites žurnāls 2.2. Ar saimniecisko darbību saistītie
ieņēmumi un izdevumi 2.3. Naudas līdzekļu uzskaite 2.4.
Pamatlīdzekļu uzskaite 3. Nodokļu aprēķināšana un uzskaite
3.1. Nodokļu maksātāja pienākumi, tiesības un atbildība 3.2.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 3.2.1. Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa aprēķināšanas vispārīgā kārtība 3.2.2. Fiksētais
ienākuma nodoklis 3.2.3. Patentmaksa 3.2.4. Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis no izmaksām fiziskajām personām 3.3.
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 3.4. Darba
samaksas uzskaite un nodokļi 3.5. Mikrouzņēmuma nodoklis
3.6 Pievienotās vērtības nodoklis 3.7 Nekustamā īpašuma
nodoklis 3.8. Dabas resursu nodoklis 3.9. Akcīzes nodokļa
atvieglojumi 3.10. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu
nodoklis.
ISBN 9789984896069.
Pašnodarbinātie - Latvija - Nodokļi. Grāmatvedība Latvija.
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA, PĀRVALDĪBA
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Bauer, Christine.
Bands as Virtual Organisations : improving the processes
of Band and Event Management with Information and
Communication Technologies / Christine Bauer. - Frankfurt
am Main : Peter Lang GmbH, 2012. - xvii, 106 p. : ill., tab. (Electronic Business ; Band 8). - Includes bibliographical
references.

ISBN 9783631630570.
Dowling, Peter J.
International Human Resource Management / Peter
Dowling, Marion Festing, Allen D. Engle, Sr. - 6th ed. Andover : Cengage Learning, 2013. - xvi, 347 pages : ill.,
tab. - Includes bibliographical references and index.
ISBN 9781408032091.
658.3
Langton, Nancy.
Organizational behaviour : concepts, controversies,
applications / Nancy Langton, Stephen P. Robbins. - 4th
Canadian ed. - Toronto : Pearson, 2007. - xxxvi, 648 p. : ill.,
tab. + CD-ROM. - Includes index.
ISBN 0131971107
658.3
Nickson, Dennis.
Human Resource Management for the Hospitality and
Tourism Industries / Dennis Nickson. - 2nd ed. - London :
Routledge, 2013. - xv, 352 p. : ill., tab. - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 9780080966489
658.8
Funk, Daniel.
Consumer Behaviour in Sport and Events : marketing
action / Daniel C. Funk. - Amsterdam : Elsevier, 2008. - xvii,
247 p. : ill., tab. - (Sport Marketing series). - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 9780750686662. . - ISBN 0750686669
VĪNS.VĪNA DARĪŠANA. ENOLOĢIJA
Handbook of enology / Pascal Ribéreau-Gayon ... [et al.] ;
663.2
original translation by Jeffrey M. Branco, Jr. ; revision
translated by Christine Rychlewski. - 2nd ed. - Chichester,
West Sussex, England : John Wiley ; Hoboken, NJ, c2006. sēj. : il. ; 26 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. - Oriģ.
nos.: Traité d'oenologie. - Rev. ed. of: Handbook of enology
/ Pascal Ribéreau Gayon ... [et al.]. c2000.
ISBN 9780470010341. . - ISBN 0470010347
658.3

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
VISPĀRĪGĀ MĀKSLAS TEORIJA
7.01
Pierce, James Smith.
From abacus to Zeus : a handbook of art history / James
Smith Pierce. - 6th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Prentice
Hall, c2001. - viii, 227 lpp. : il., kartes ; 23 cm. - Ietver
rādītāju.
ISBN 9780130197283. . - ISBN 0130197289
TERITORIĀLĀS PLĀNOŠANAS PRINCIPI UN PRAKSE
Rīgas ielas kultūrvēsturiskais tēls / red. Jānis Zilgalvis. - Rīga
719
: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 2014
(Mantojums). - 64 lpp. : il.
ROKDARBI
Brodeka, Aijako. 75 papīra sniegpārsliņas, zvaigznītes un
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saulītes : [papīra rotājumi origami, kirigami vai kvilinga
tehnikā] / Aijako Brodeka, Šenona Voita ; no angļu valodas
tulkojusi Madara Bernharda-Ādamsone ; redaktore Baiba
Vītola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 144 lpp. : il. Alfabētiskais rādītājs: 142.-143. lpp. - Grāmatā skaidroti
origami, kirigami un kvilinga darba pamatpaņēmieni, kā arī

parādīti origami simboli, kvilinga elementi un kirigami
formas; norādīta rotājuma sarežģītības pakāpe, iekļauti
skaidrojumi un attēli, kuros soli pa solim parādīta darba
secība, kā arī vajadzības gadījumā pievienoti rotājumu
šabloni. Grāmatā sniegtas arī iedvesmojošas idejas, kā
izgatavotos rotājumus izmantot gan svētkos, gan ikdienā. Oriģ. nos.: Fold, cut & curl: 75 Paper Snowflakes, Stars and
Sunbursts.
Saturā: Rotājumu galerija. Noderīgi padomi. Papīra
rotājumi. Radošas idejas.
ISBN 9789934046230.
Origami. Kirigami. Kvilings. Papīra darbi.
GLEZNIECĪBA
75(73)(092)

75(460)(092)

75(73)(092)

Breslins, Džeimss. Marks Rotko : biogrāfija / Džeimss
Breslins ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; literārā
redaktore Gita Juhņēviča. - Rīga : Jumava, [2014]. - il.,
fotogr. - Ilustrācijas: 9.-[11]. lpp. . - Personu rādītājs: 713.[723]. lpp. . - Fotoattēlu avoti: 724.-[725]. lpp. - Grāmatā
autors ir rūpīgi izpētījis visus mākslinieka dzīves posmus,
mēģinājis risināt sarežģītās personības iekšējās pasaules
mīklas. Lasītājs var gūt ieskatu arī 20. gadsimta vidus
Ņujorkas mākslas dzīvē. Grāmatas vizuālais materiāls ―
fotogrāfijas, gleznu reprodukcijas ― ļauj pilnvērtīgāk
ieraudzīt dažādās mākslinieka dzīves un mākslas šķautnes. Oriģ. nos.: Mark Rothko: A Biography. - "Vāka foto: Marks
Rotko savā dzimšanas dienā 1960. gadā.".
ISBN 9789934116827.
Gleznotāji - Amerikas Savienotās Valstis - Biogrāfijas.
Ingrema, Ketrīna. Tas ir Dalī / Ketrīna Ingrema ; Endrū
Reja ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014 (Ķīna). - 80 lpp. : il. ; 23 cm.
- Bibliogrāfija: 79. lpp. - Grāmatā “Tas ir Dalī” mākslas
zinātniece Ketrīna Ingrema atklāj spāņu mākslinieka
dzīvesstāstu vieglā un humoristiskā manierē, vienlaikus
sniedzot vērtīgas norādes par viņa ievērojamākajiem darbiem
un tajos apslēptajām nozīmēm. - Oriģ. nos.: This is Dalí. - "Ik
rītu pamostoties, es izjūtu neaprakstāmu prieku, ka esmu
Salvadors Dalī, un izbrīnīts sev vaicāju, ko nebijušu tad
šodien paveiks šis Salvadors Dalī." -- uz pēdējā vāka.
ISBN 9789984234786.
Gleznotāji - Spānija - Biogrāfijas.
Koena-Solala, Annija. Marks Rotko / Annija Koena-Solala ;
no franču valodas tulkojuši Dens Dimiņš, Inta GeileSīpolniece ; Eduarda Groševa, Aigara Truhina
mākslinieciskais noformējums ; vāka noformējumam
izmantota Marka Rotko gleznas "Bez nosaukuma [Dzeltens,
sārts, dzeltens uz gaiši rozā]" (1995) reprodukcija. - Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, SiA, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). 192 lpp., [16] lpp. iel. : il., ģīm., kartes ; 24 cm. Bibliogrāfija: 138.-[170.] lpp. . - Palīgrādītāji: 173.-[183.]
lpp. - Franču kultūrvēsturnieces Annijas Koenas-Solalas
monogrāfijā aprakstīts Latgales ebreju zēna sarežģītais ceļš
no imigranta līdz atzītam māksliniekam. Autore pievēršas
Rotko veikumam 20. gadsimta kultūras kontekstā un mēģina
atbildēt uz vairākiem būtiskiem jautājumiem – ko viņam

nozīmēja Dvinskas periods? Kā tas ietekmēja Rotko
personību? Kā mākslinieka pasaules uztveri veidoja
Talmūda–Toras skolā gūtā izglītība un daudzie noraidījumi,
ar kuriem viņam nācās saskarties izcelsmes un izvēlētās
profesijas dēļ? Kāds bija viņa ceļš uz publikas un kritiķu
atzinību, un cik daudz tā viņam nozīmēja? Grāmata ir
neparasts Rotko portrets, kas atklāj viņa sarežģīto
dzīvesstāstu – centienus integrēties amerikāņu sabiedrībā,
sava ceļa meklējumus, protestu pret mākslas
komercializāciju, alkas pēc stabilitātes un vienlaikus bailes no
pārlieku ērtas dzīves, finanšu grūtības, depresiju un,
visbeidzot, pašnāvību. - Oriģ. nos.: Mark Rothko.
ISBN 9789934047145 (ies.).
Gleznotāji - Amerikas Savienotās Valstis - Biogrāfijas.
KINO
791.4

Pārkinsons, Deivids. Kino : 100 būtiskas idejas / Deivids
Pārkinsons ; no angļu val. tulkojusi Vita Holma ; latviešu
izdevuma lit. un zin. konsultante Kristīne Giluce ;
datorgrafiskais noformējums Anda Austriņa. - Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, 2014. - 215 lpp. : fotogr., il. - Terminu
vārdnīca: 208.- 209. lpp. . - Ieteicamā literatūra: 210. lpp. . Rādītājs: 210.- 214. lpp. . - Uzziņas par ilustrācijām: 215. lpp.
- Grāmatas lappusēs var izsekot kino attīstībai no maģiskajām
laternām līdz pat mūsdienu digitālajam video un
datorgrafikas revolūcijai. Katrai idejai veltīts izzinošs,
kodolīgs apraksts un vairākas fotoliecības.
ISBN 9789984234847.
SKATUVES MĀKSLA. TEĀTRIS
Zagorskis-Rolands, Rolands. Mana atmiņu paradīze : Esmu
792(474.3)(092)
iemīlējies. I'm in love. Я влюблен. Sono innamorato /
Rolands Zagorskis-Rolands ; teksts Madara Oškalne ;
māksliniece Dina Ābele ; grāmatas vāka noformējumam
izmantotas Jāņa Deinata fotogrāfijas ; Laimoņa Stīpnieka
fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, [2014]. - 198, [2] lpp. : il. Autobiogrāfisks Rolanda Zagorska darbs. Mākslinieka
personīgs skatījums uz savas ģimenes, radošās darbības,
latviešu teātra, arī kino procesiem dažādu laikposmu un
sociokulturālu notikumu fonā.
ISBN 9789934116506.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
792
Thorne, Gary.
Stage design : a practical guide / Gary Thorne ; foreword
by Tanya Moiseiwitsch. - Marlborough : Crowood Press,
2008. - 208 lpp. : il. ; 24cm. - Bibliogrāfija: 206. lpp. un
rādītājs.
ISBN 9781861262578 (pbk.)

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
811.174

Valoda: nozīme un forma = Language: meaning and form :
[rakstu krājums] / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu
fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra ; sast.
un iev. aut.: Andra Kalnača, Ilze Lokmane ; red. Andra
Kalnača ; red. vietn. Ilze Lokmane ; red. kol.: Ilze Auziņa,
Juris Grigorjevs, Magdalene Hilmane, Jurģis Pakeris,

Svetlana Polkovņikova, Ilze Rūmniece, Iļja Seržants ; angļu
teksta red. Imants Mežaraups ; vāka noform.: Andra Liepiņa.
- Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013 (SIA "Latgales
druka"). - 171, [1] lpp. : diagr., il. ; 24 cm. - Bibliogr. rakstu
beigās. - Kopsav. angļu val.
3. sējums. Teorija un metodoloģija latviešu
valodniecībā.
Saturā: IEVADS. Paradigma morfoloģijā un sintaksē /
Ilze Lokmane, Andra Kalnača. Dažas gramatiskas pārmaiņas
lībiešu valodā latviešu valodas ietekmē / Valts Ernštreits,
Gunta Kļava. Prefiksālie atvasinājumi ar negāciju ne- / Anna
Frīdenberga. Diflongiskie savienojumi / Juris Grigorjevs.
Priedēkļi kā internacionālismu "nacionalizācijas" līdzekļi /
Daiki Horiguči. Atgriezeniskuma formālie rādītāji latviešu
valodā / Andra Kalnača. Partikula SAK un modalitāte /
Liene Kalviša. Kustības verba celt daudznozīmība domu
telpas teorijas aspektā / Ieva Kuplā. Paralēli teikuma locekļi
sintaktisko sakaru aspektā / Ilze Lokmane. Latviešu valodas
verbu valences marķēšana / Gunta Nešpore, Baiba Saulīte.
Lietvārdu lokatīva formu desemantizēšanās lietišķajos
rakstos / Inta Urbanoviča. Par kļūdām jeb variācijām 2.
personas daudzskaitļa paradigmā / Aina Urdze. Objektu tipi
latviešu valodā / Līga Vogina. Partikulas gramatizēšanās
aspektā / Evelīna Zilgalve/ Prievārdu pētīšanas metodes /
Egle Žilinskaite-Šinkūniene.
ISBN 9789984456997.
Valodniecība. Latviešu valoda. Latviešu valoda Gramatikalizācija.
LITERATŪRZINĀTNE
Just dziļi dzīvību un nāvi... : Jānis Ziemeļnieks dialogā ar
821.174.0
Aspaziju un Raini / sastādītājs, priekšvārda un komentāru
autors Jānis Zālītis ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ;
Alda Aleka vāka noformējums ; vāka noformējumam
izmantotas V. Rīdzenieka fotogrāfijas. - [Rīga] : J.L.V.,
[2014]. - 207, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. - Bliogrāfija
un personu rādītāju: 198.-[206.] lpp. - Literāru un
literatūrvēsturisku materiālu krājums veltīts triju latviešu
dzejnieku - Aspazijas (1865-1943), Jāņa Ziemeļnieka (18971930) un Raiņa (1865-1929) - radošajai sadarbībai un
personisko attiecību atklāsmei. Grāmatā atrodama arī
Aspazijas luga "Jānis Ziemelis" : kāda dzejnieka traģēdija 24
ainās.
ISBN 9789934116018.
Autori, latviešu - Biogrāfijas. Autori, latviešu Sarakste. Latviešu drāma.
Skurbe, Astrīda, 1937-. Vladimirs Kaijaks / Astrīda Skurbe
821.174.0
; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; redaktore
Dace Morica ; mākslinieks Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne,
2014 (SIA "Dardedze Hologrāfija"). - 255, [1] lpp. : il., faks.,
portr. - (Personība un daiļrade). - Bibliogrāfija: [250].251.lpp. . - Personu rādītājs: [252].-255.lpp. . - Zemsvītras
piezīmes. - Grāmatā vēstīts par rakstnieka Vladimira Kaijaka
izcelsmi, viņa dzimtu, vecākiem, bērnību, pusaudža gadiem,
jaunību un paša veidoto ģimeni, atklāti daudzi lasītājam līdz
šim nezināmi fakti par prozaiķa dzīvi. Darbā izsekots
V.Kaijaka daiļrades attīstībai, sākot no pirmās grāmatas,

izvērsti skatīts viņa prozas uzplaukums dziļumā un plašumā,
aptverot arvien jaunas tēmas, jaunus tēlus, analizēta šīs ļoti
talantīgās radošās personības prasmes reiz uzrakstīto aplūkot
atkal no citas puses. Šajā pētījumā pievērsta uzmanība arī
dažādiem autoram raksturīgiem mākslinieciskās izteiksmes
līdzekļiem un to attīstībai viņa tekstos.
Saturā: Iesākums. Kriminālromānus lasa visi. Ceļā uz
latviešu stāstu rakstnieku karaļa troni. Otrais posms romāna
žanrā. "Mums vienas asinis, jums un man". Jo tālāk, jo
trakāk. Nevis šausmu romāns, bet - ak, šausmas, kāds
romāns! Liktenis un līdumnieks. Runa ".nav par krekliem,
bet ir par sirdsapziņām".
ISBN 9789984879727.
Autori, latviešu - Biogrāfijas.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ARHEOLOĢIJA
902

Bahn, Paul G., 1953-.
Archaeology : a very short introduction / Paul Bahn ; with
illustrations by Bill Tidy. - Oxford : Oxford University Press ;
New York, 2000. - 111 lpp. : il. ; 18 cm. - Ietver bibliogrāfiju
un rādītāju.
ISBN 9780192853790. . - ISBN 0192853791

NOVADPĒTNIECĪBA
Slampē vilcieni vēl nepietur : Slampes pagasta vēstures stāsti
908
un liecības / Arņa Šablovska redakcijā ; Slampes pagasta
muižu pētījumi: Agris Dzenis ; priekšvārdu sarakstīja Arnis
Šablovskis ; ievadvārdu autors Visvaldis Girgensons ;
grāmatas un vāka dizains: Ints Vikmanis ; 1. vāka dizainā
izmantots Agra Jansona foto ; uz 4. vāka Ivonnas Bredovskas
foto. - Slampe : [Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde],
2013 (Zelta Rudens). - 432 lpp. : il., ģīm., faks., tab., karte ;
31 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmata ir stāsts
par Slampi, vienu no Latvijas pagastiem Zemgalē. Grāmata ir
par cilvēkiem, viņu dzīves gājumu, svarīgiem notikumiem
Slampes pagastā. Tajā ievietoti Slampes muižas stāsti, pagasta
vēsture Latvijas brīvvalsts laikā, Slampes skolas vēsture
(1940-2013), "Zemgales" un Aleksandra Batņas laiks. Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
Autori: Valfrīds Horsts, Rita Kazuša, Žanis Klētiņš,
Aivars Krūmiņš, Tatjana Marhileviča, Ināra Nitiša, Maija
Rijkure, Juzefa Ruduka, Elza Samule, Ernests Sietiņš, Zelma
Šīmane-Noreiko, Regīna Šveice, Laimonis Vitkus, Paulis
Vitkus, Teodors Vitkus.
ISBN 9789934140006.
Slampe (Tukuma novads, Latvija) - Vēsture. Slampes
pagasts (Tukuma novads, Latvija) - Vēsture. Slampe (Tukuma
novads, Latvija) - Biogrāfijas. Slampes pagasts (Tukuma
novads, Latvija) - Biogrāfijas.
VĒSTURE
Linde, Māris. Cēzarejas Prokopijs : viņa laiks, ļaudis un
94(3)
darbi / Māris Linde. - Liepāja : LiePA, 2014. - 715 lpp. : ģīm.
; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana ; 17). - Bibliogrāfija: 712.714. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Lasītājiem, kurus interesē
tuvākā nākotne un tās notikumi, jāielūkojas Cēzarejas

94(5)

Prokopija (500?-565?) rakstītajos darbos, kas tagad pieejami
arī latviešu lasītājiem. M. Lindes grāmata iepazīstina ar
Cēzarejas Prokopiju - imperatora Justiniāna laika Bizantijas
vēsturnieku, helenizējušos sīrieti, kura darbi ir viens no
svarīgākajiem tā laika pirmavotiem. - Nos. uz vāka arī grieķu
valodā: Προκόπιος ό Καισαρεύς.
ISBN 9789934522284.
Vēsturnieki - Bizantija.
Bizantija - Vēsture.
Ebrey, Patricia Buckley, 1947-.
Modern East Asia: from 1600 : a cultural, social, and
political history / Patricia Buckley Ebrey, Anne Walthall,
James B. Palais. - Boston : Houghton Mifflin Company, 2006.
- xxi, 307.-639. lpp., [4] iel. lp. ; 23 cm. - Ietver bibliogrāfiju
un rādītāju.
ISBN 0618133852

LATVIJAS VĒSTURE
94(474.3)”1918/1940 Bērziņš, Alfrēds, 1899-1977. Labie gadi : pirms un pēc 15.
maija / Alfrēds Bērziņš ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane
”
; ievadu sarakstīja Inesis Feldmanis ; Artas Ozolas-Jaunarājas
vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Lauku Avīze,
2014 (PNB Print). - 399 lpp., [16] lpp. iel. : il., ģīm., faks. ; 22
cm. - Grāmata ir A. Bērziņa(1899-1977) dzimta cēlusies no
Rūjienas puses (Vidzeme, Latvija) atmiņas par savu bērnību,
skolas gadiem, Latvijas dibināšanu, Ulmaņlaikiem, darbu
valdībā, Latvijas okupāciju, trimdu. - Grāmata sagatavota pēc
apgāda "Grāmatu Draugs" 1963. gada izdevuma.
ISBN 9789934150326.
Politiķi - Latvija - Biogrāfijas. Sabiedriskie darbinieki Latvija - Biogrāfijas.
Latvija - Vēsture - Autoritatīvais režīms, 1934-1940.
Rūjiena (Rūjienas novads, Latvija) - Pantenes muiža.
Mazsalacas novads (Latvija).
Ģenerāļa Jāņa Baloža beidzamie mūža gadi Latvijā, 195694(474.3)”1918/1940
1965 : laikabiedru atmiņas un liecības / sastādītājs un
”
ievadvārdu autors Andris Caune ; redaktore Ilze Antēna ;
māksliniece Ināra Jēgere ; uz vāka: J. Baloža grāmatzīme
(autors Niklāvs Strunke, 1894-1966). - Rīga : Latvijas
Vēstures institūta apgāds, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 335
lpp. : il., ģīm., faks., kartes, plāni ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 24.
lpp. un personu rādītājs: 325.-335. lpp. - Grāmatā apkopotas
laikabiedru atmiņas un arhīva materiāli par izcilā militārā
darbinieka Jāņa Baloža (1881-1965) dzīvi Latvijā pēc
atgriešanās no izsūtījuma. - "Ģenerāļa Baloža grāmata" -- uz
pirmā vāka.
Autori: Edgars Andersons, Gunta Barbāne, Andris
Caune, Kārlis Eliass, Modris Eliass, Arvīds Krīpens, Jānis
Lejiņš, Maija Riekstiņa, Jānis Stradiņš.
ISBN 9789984824352.
Ģenerāļi - Latvija - Biogrāfijas.
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Ārčers, Džefrijs. Bīstamie sakari : Kliftona hronikas : romāns
/ Džefrijs Ārčers ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ;
vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014 (SIA
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"Jelgavas tipogrāfija"). - 448 lpp. - 1945. gads. Lordu palātai
jāizlemj, kurš mantos Beringtonu ģimenes titulu un mantu.
Vai tas būs Harijs Kliftons vai Džailss Beringtons?... . ''Bīstamie sakari'' sniegs atbildes uz jautājumiem par divu
ģimeņu likteņiem. Romānu ''Atbildi zina tikai vējš'' un ''Ar
svešu vārdu'' varoņu piedzīvojumi savijas ievelkošā tīklā, no
kura vienīgā izeja rodama grāmatas '' Bīstamie sakari'' pēdējās
lappusēs. - Oriģ. nos.: Best Kept Secret.
ISBN 9789984357379.
Angļu romāni.
Auseklis, Uldis, 1941-. Klusā daba : dzeja / Uldis Auseklis ;
māksliniece Signe Ērmane. - [Rīga] : Garā pupa, 2014. - 96
lpp. - U.Ausekļa trīspadsmitā grāmata lielajiem bērniem.
ISBN 9884530447. . - ISBN 4789884530440.
Latviešu dzeja.
Banjans, Džons. Svētceļnieka taka : izteikta sapņa līdzībā /
Džons Banjans ; no angļu valodas tulkojis, atdzejojis un
pēcvārdu, 201.-[206.] lpp., uzrakstījis Didzis Meļķis ; ar
Kaspara Zariņa ilustrācijām meitas Martas piemiņai ;
māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata,
2014. - 205, [2] lpp. : il. ; 22 cm. - Rakstīta atbruņojošā
valodas vienkāršībā, “Svētceļnieka taka” vienlaikus pamanās
iesniegties cilvēka esības arhetipiskajos dziļumos. Tas ir
skaidrojums šā alegoriskā romāna popularitātei un
nozīmīgumam arī pēc trīsarpus gadsimtiem. Tajā ikviens
kristietis atpazīs sev zināmus motīvus, pavērsienus un
emocijas. Tas ir stāsts par Dieva aicinājumu, kam cilvēks pēc
savas kritušās dabas liedzas, līdz tas tomēr kļūst pārliecīgs,
izraisa mokas, dziļu nožēlu un tad — atgriešanās prieku un
ticību, kas ir tik brīnišķīgs guvums, ka tās dēļ viņš vai viņa
turpmākajā dzīvē ir ar mieru upurēt kaut visu pārējo, lai to
vien paturētu. - Oriģ. nos.: The pilgrim's progress.
ISBN 9789984887777.
Kristiešu svētceļnieki un svētceļojumi - Daiļliteratūra.
Atdzimšana (reliģija) - Daiļliteratūra. Puritānisms Daiļliteratūra. Ticība - Daiļliteratūra. Angļu romāni. Kristīgā
proza, angļu.
Bērdžess, Melvins. Deva : [romāns] / Melvins Bērdžess ; no
angļu val. tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda
Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 285, [1] lpp. Maikla Bērdžesa ''Deva'' ir stāsts par 17 gadus vecu
Mančestras puisi, kurš, ieņēmis jaunu narkotiku, dodas nedēļu
ilgā uzdzīvē, labi zinot, ka tās beigās viņš mirs. - Oriģ. nos.:
The Hit. - Ieņem. Izbaudi. Mirsti.--Uz pirmā vāka.
ISBN 9789934045806.
Angļu romāni. Narkotikas. Narkotiku atkarība. Jaunieši Zāļu un narkotiku lietošana.
Berjlindi, Silla. Pilnmēness paisums : [romāns] / Silla &
Rolfs Berjlindi ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ;
redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2014
(Jelgavas tipogrāfija). - 439, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes
detektīvu klubs). - 1987 Gaišā pilnmēness naktī Nūrdkosteras
pludmalē tiek izdarīta nežēlīga slepkavība. Tās upuris ir jauna
sieviete. Slepkavas ir trīs. Kāds mazs zēns nejauši kļūst par
slepkavības aculiecinieku. Kriminālizmeklētājam Tomam
Stiltonam neizdodas atklāt nozieguma motīvu un notvert
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slepkavas. Upura identitāti nav iespējams noskaidrot, un
slepkavība paliek neatrisināta mīkla. 2011 Olīvija Renninga
Policijas augstskolā savam studiju darbam izvēlas pētīt šo
neatklāto slepkavību. Viņa apkopo informāciju no lietas
materiāliem, taču visgrūtākais uzdevums izrādās atrast pašu
izmeklētāju Tomu Stiltonu. - Oriģ. nos.: Springfloden.
ISBN 9789934044069.
Detektīvromāni, zviedru.
Brūveris, Pēters, 1957-2011. Valodas ainava : tetraloģija /
Pēters Brūveris ; [sastādītāji - Indra Brūvere-Daruliene, Māris
Salējs] ; māksl. Zane Ernštreite. - Rīga : Mansards, 2014
(Dardedze hologrāfija). - 214 lpp. : il., faks., portr. ; 21 cm. (4. grām. 1. d.).
4. grām. 1. daļa. Mācos rakstīt jeb Ātrs palīglīdzeklis
poētisku tekstu apguvē.
Saturs: Pirmie pieci dzejoļi. Otrie pieci dzejoļi. Piecas
pavieglas dziesmas. Pieci poētiski teksti ar ķērpjiem fōnā.
Pieci Zbigņeva Herberta dzejoļi. Pieci iežu un akmeņu stāsti.
Pieci vecie panti. No grāmatas "Praktisks ceļvedis
atdzejošanas mākslā". Četri Jūnusa Emres dzejoļi. Āšiks no
Konjas. Post Scriptum. Trešie pieci dzejoļi. Pieci Frīdriha
Helderlīna dzejoļi. Pieci gadalaiki. Pirmais pielikums: Pieci
Antana A.Jonīna dzejoļi. Otrais pielikums: pieci dzejoļi ar
jūru fōnā. Trešais pielikums: no galīgā cikla "Mūžīgās
sievietes". Ceturtais pielikums: rokrakstā publicēto dzejoļu
atšifrējums.
ISBN 9789934120596.
Latviešu dzeja.
Čeisa, Ella Mārča. Karalienes nerrs : [vēsturisks romāns] /
Ella Mārča Čeisa ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga ;
vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, c2014
(Jelgavas tipogrāfija). - 442, [1] lpp. ; 21 cm. - Krāšņs,
aizraujošs vēsturiskais romāns par Stjuartu galma
karaliskajām sazvērestībām un daiļo, neaizsargāto karalieni
Anrietu Mariju. - Oriģ. nos.: Queen's Dwarf.
ISBN 9789984357423.
Angļu romāni. Karalienes.
Deivisa, Anna. Kurpju karaliene : romāns / Anna Deivisa ;
[no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains
Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze]. - Rīga : Kontinents,
c2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 448 lpp. ; 21 cm. - Šī grāmata
ir mīlestības apliecinājums Parīzei. Kā smalkas mežģīnes
modes mākslas spozme virmo pār cilvēkiem un viņu
kaislībām, bagātīgi greznojot ikdienu un ļaujot tīksmi grimt
glamūra pasaules mirdzumā. Šis ir sieviešu romāns tā
labākajā izpausmē: straujš un dramatisks, ar tēliem, kuru
motīvi ir uzskatāmi un daudzveidīgi... - Oriģ. nos.: The Shoe
Queen.
ISBN 9789984357454.
Angļu romāni. Augstākās sabiedrības sievietes Daiļliteratūra.
Parīze (Francija) - Sociālā dzīve un paražas - 20 gs Daiļliteratūra.
Fīldinga, Helēna. Bridžita Džounsa : kā traka pēc viņa :
romāns / Helēna Fīldinga ; no angļu valodas tulkojusi Dina
Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Apgāds
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Kontinents, 2014. - 440 lpp. - Mēdz sacīt, ka gadi iet, bet
cilvēki nemainās. Bridžita turpina rakstīt dienasgrāmatu,
iepriecinot miljoniem sieviešu visā pasaulē. Viņa audzina
bērnus, apgūst sociālās tehnoloģijas un iet uz randiņiem.
Bridžitas sirdsāķītis ir krietni jaunāks par viņu, un nav
skaidrs, vai tas ir pieņemami... Taču mulsinošas situācijas
vienmēr bijušas un ir īsti Džounsas garā. - Oriģ. nos.: Bridget
Jones: Mad About the Boy.
ISBN 9789984357409.
Angļu romāni.
Flinna, Giliana. Neatrodamā : romāns / Giliana Flinna ; no
angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Ilona
Ancāne ; vāka dizainu adaptējis Arnis Kilbloks. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 478, [2] lpp. Kas patiesībā tu esi? Ko mēs esam nodarījuši viens otram?
Šos jautājumus Niks Danns sev uzdod piektās kāzu
gadadienas rītā, kad pēkšņi pazūd viņa sieva Eimija. - Oriģ.
nos.: Gone Girl. - "#1 New York Times bestsellers" -- uz
pirmā vāka.
ISBN 9789934044656.
Amerikāņu romāni.
Griāns. Dārznieks : [eseju krājums] / Griāns ; no angļu
valodas tulkojusi Kristīne Fīrere ; māksliniece Vita Lēnerte ;
redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014
(Jelgavas tipogrāfija). - 111, [1] lpp. - Dārznieks ir vīrs,
kuram pieder dzīvības dārzs. Tajā aicināti visi, kuri meklē
jēgu, alkst pēc miera vai vēlas atpūtināt nogurušo dvēseli.
"Vārdi, kas bagātina, rodas no klusuma", Dārznieks saka.
Tāds ir arī šis eseju krājums: tas aicina uz brīdi atstāt ikdienas
kņadu, atvēlēt mirkli klusuma, norimt un ieklausīties
vienkāršos vārdos, lai atvērtu sirdi Dzīvei visā tās pilnībā.
Līdzīgi kā Halīla Džibrāna filozofiskajā darbā "Pravietis", arī
"Dārzniekā" teju katra rinda ietver kādu aforismu un
dzīvesgudrību. - Oriģ. nos.: The Gardener. - Uz vāka :
Dzīvības dārza vārtiņi ir vaļā - ienāc!.
ISBN 9789934045790.
Spāņu literatūra. Aforismi. Esejas - Spāņu.
Grūbe, Daina, 1960-. Atstāj mani mīlošu : dzejas izlase /
Daina Grūbe ; redaktore Māra Rune ; māksliniece Māra
Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 96 lpp. : il. - D.
Grūbe jau vairāk nekā desmit gadus pazīstama kā tulkotāja,
taču nu apkopojusi tematiskā izlasē savus gadu gaitā tapušos
dzejoļus, no kuriem daļa ir bijusi publicēta dažādos preses
izdevumos.
ISBN 9789934033919.
Latviešu dzeja.
Ieviņš, Kārlis, 1888-1977. Mežrozītes mīlestība ; Mežābeles
koka kastīte : noveles ; Apskaidrošanās : dzeja / Kārlis Ieviņš
; redaktore Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes dizains. Jūrmala : Apgāds Daugava SIA, 2014 (SIA "Drukātava"). 174 lpp. : il. - Kārļa Ieviņa novelēs ir atsegta cilvēku
savstarpējo attiecību būtība. Viņa atklāsmes liek lasītājam
domāt un izvērtēt cilvēces svarīgākās pamatvērtības. Ieviņš
atklāj varoņu psiholoģiju un iekšējo pasauli plūstošā, vieglā
valodā, īpašu vietu ierādīdams latviešu lauku sētai un tās
iemītniekiem. "Mežābeles koka kastīte" ir viens no
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labākajiem darbiem rakstnieka daiļradē. 1928. gadā Dailes
teātrī Edvards Smiļģis iestudēja to kā lugu un tēloja galveno
varoni Jāni. - Grāmata sagatavota pēc 1976. un 1926. gada
izdevuma.
ISBN 9789984410807.
Latviešu proza. Latviešu dzeja.
Ikstena, Nora, 1969-. Ulubeles pasakas / Nora Ikstena ; ar
Vilipsōna ilustrācijām ; redaktore Gundega Blumberga ;
grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas
Grāmata, 2014. - 99, [5] lpp. : il. - Ulubele ir brīnumaina
vieta, kurai Nora Ikstena savās pasakās piešķīrusi dzimtās
Ikšķiles vaibstus, bet tikpat labi Ulubele var atrasties jebkur,
kur vien cilvēks raugās uz pasauli vērīgām acīm un mīlošu
sirdi un saglabājis bērnišķi ticošu dvēseli.
ISBN 9789984887746.
Literārās pasakas, latviešu.
Jēruma, Inga, 1943-. Ugunsdzēsēju balle : romāns / Inga
Jēruma ; vāka mākslinieciskais noformējums Nataļja
Kugajevska ; ilustrācijas Anita Jansone-Zirnīte. - Rīga : AS
Lauku Avīze, 2014. - 205, [3] lpp. : il. - (Lata romāns ; 10
(184). - Bibliogr.: [207.] lpp. - Nesakārtotas savstarpējās
attiecības izposta vairāku cilvēku dzīves. Provinces žurnāliste
Rita nedzīvo kopā ar vīru Hariju, kuru atrod noslepkavotu.
Vainīgā ir daktere Dina, taču notikumi dramatiski risinās tālāk
un nekas nekļūst skaidrāks, kamēr varoņi nemaina savu
attieksmi pret dzīvi.
ISBN 9789934150401.
Latviešu romāni.
Kalandarovs, Marats. Vīza uz dzelmi / Marats Kalandarovs
; aut. priekšv. 10.-11. lpp. ; no krievu val. tulk. Laura
Kalandarova ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga :
Kontinents, 2014 (SIA ''Jelgavas Tipogrāfija''). - 635, [4] lpp.
: il. ; 21 cm. - Par prāmja Estonia katastrofai sekojošajiem
dramatiskajiem notikumiem grāmatā ''Vīza uz dzelmi'' stāsta
pats pēdējais tās izmeklētājs, kara vēsturnieks, akadēmiķis,
žurnālists un rakstnieks Marats Kalandarovs. Izmeklēšana
aizveda autoru tālu no prāmja bojāejas vietas. Izpētes laikā
tika atklāti īpaši slepeni eksperimenti armijas pilsētā Skrundā
un noslēpumainas darbības šķietami mierīgajā un rāmajā
Baltijas jūrā. Autors ne reizi vien tika brīdināts par savas
izpētes tēmas bīstamību, tomēr arvien aktīvāk iedziļinājās
izmeklēšanas darbā. Marats Kalandarovs gāja bojā Maskavā,
tik tikko paspējis nodot izdevējam šo otro grāmatu par prāmja
Estonia katastrofas cēloņiem. - Oriģin. nos.: Виза в пучину. Patiesība par prāmja Estonia bojāeju--Uz pirmā vāka.
[2. grām.]. Ārpus atļautās robežas.
ISBN 9789984357430.
Kuģu bojāeja - Baltijas jūra - Daiļliteratūra.
Dokumentālā proza, krievu.
Igaunija - Estonia. Skrunda (Kuldīgas rajons, Latvija).

Kinsela, Sofija. Man ir tavs telefons : romāns / Sofija Kinsela
; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; vāka dizainu
adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 371, [5]
lpp. - Es esmu to pazaudējusi. :( Vienīgo lietu pasaulē, ko
man nebūtu vajadzējis pazaudēt. Savu saderināšanās
gredzenu! Tas ir piederējis Magnusa ģimenei jau trijās
paaudzēs. Un tagad, tieši šajā dienā, kad viņa vecāki atgriežas
no štatiem, es esmu to pazaudējusi. Sasodīts! Tā sākas jaukās
londonietes Popijas pirmskāzu nedēļa... - Oriģ. nos.: I've Got
Your Number. - "Viens zvans, un piedzīvojumi sākas" -- uz
pirmā vāka.
ISBN 9789934045783.
Angļu romāni.
Braz 821.134.3(81)-3 Koelju, Paulu. Sānsolis : [romāns] / Paulu Koelju ; no
portugāļu val. tulk. Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
2014 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 333, [2] lpp. - Romāns
ir pikants un provokatīvs, tas rosina jautājumus, kā iegūt
jaunu dzīves degsmi un mācīties būt brīvam. Šis intriģējoša
sižeta caurvītais un iedvesmojošām atziņām bagātais stāsts
radīs atbalsi ikvienā, kas reiz sev drosmīgi vaicājis: “Vai tas ir
viss?”. - Oriģ. nos.: Adulterio.
ISBN 9789984234977.
Brazīliešu romāni.
Lācis, Vilis, 1904-1966. Vēlais pavasaris : [romāns] / Vilis
L 821.174-3
Lācis ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums. Rīga : J.L.V. ; Jumava, [2014]. - 190, [2] lpp. - Haralds Sala ir
jauns un pazīstams mūziķis, publikas iemīlēts un kritiķu
iecienīts komponists, kura darbi iedvesmo un sajūsmina
klausītājus. Nejauši apmaldījies ziemas mežā pēc ciemošanās
pie kāda sasirguša drauga, Haralds nokļūst necilā būdiņā un
sastop Jūliju...
ISBN 9789934116278.
Latviešu romāni.
Lanss, Ēriks, 1940-. Detektīvs vienai vasarai : romāns /
L 821.174-3
Ēriks Lanss ; redaktore Eva Mārtuža ; Andras Otto-Hvoinskas
zīmējumi ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Lauku
Avīze, 2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 255 lpp. : il., ģīm.,
faks. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 7 (181). - Bibliogrāfija: 255.
lpp. - Ē. Lansa romānā Paulas vīrs Alberts nolemj šķirties, bet
Alberta māsa Kika saskata iespēju cita vīrieša ienākšanai
Paulas dzīvē. Bezdarbnieks Riks meklē tēva Kosta –
sludinātāja - atstāto mantojumu un nokļūst Paulas mājā.
Katrai sievietei ir savi noslēpumi. Zem redzamā ir vēl kāda
zemstrāva, neredzama, bet nojaušama, kas visus iesaistītos
vada noteiktā virzienā. Nejaušību te nav – tas ir Alberta
izkalkulēts plāns...
ISBN 9789934150265.
Detektīvromāni, latviešu.
Lekberga, Kamilla. Pamestais bērns : [detektīvromāns] /
Zv 821.113.6-3
Kamilla Lekberga ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone ;
tulkojusi Dace Andžāne ; Leldes Šēnfeldes vāka
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2014. - 446,
[1] lpp. ; 24 cm. - Mīklas, asprātīgi dialogi, negaidīti
pavērsieni un pieskaršanās pagājušā gadsimta sāpīgākajām
vēstures lappusēm - arī jaunākais populārās rakstnieces
Kamillas Lekbergas darbs turpina aizraut un intriģēt!. - Oriģ.
Angl 821.111-3

L 821.174-3

L 821.174-3

821.113.6-94

nos.: The hidden child.
ISBN 9789934116797 (ies.).
Detektīvromāni, zviedru.
Liepiņa, Ilga. Nāve stiprāka par mīlu : [romāns] / Ilga
Liepiņa ; redaktore Māra Rune ; Arņa Kilbloka vāka dizains. Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2014 (A/s Poligrāfists). - 191,
[1] lpp. - Romāna varonei fizioterapeitei Selēnei pirms
ekonomiskās krīzes bijis plaukstošs uzņēmums kādā no
Latvijas mazpilsētām. "Jācer - mans paštēls ar piegulošajiem
džinsiem, sniegbaltajām krosenēm un enerģiskajām kustībām
liecināja par veiksmīgu cilvēku labākajos gados." Pēc privātā
biznesa apsīkšanas Selēne uzsāk darbu sociālās aprūpes namā
ar raibu raibo klientu loku. Vai dzīvē rasts risinājums?.
ISBN 9789934043253.
Latviešu romāni.
Līvs, Egons, 1924-1989. Sarunas ar vecajiem jūras vilkiem :
Egona Līva sarunas ar vecajiem jūrniekiem / no magnetofona
lentes atšifrēja Edīte Gūtmane un publikācijai grāmatā
sagatavoja Ēriks Kūlis ; redaktore Zaiga Lasenberga ;
priekšvārdu sarakstīja Ēriks Kūlis ; mākslinieks Aigars
Truhins ; vāka noformējumā izmantotas Ulda Brieža
fotogrāfijas ; izmantotas Ulda Brieža, Pētera Korsaka
fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). - 303, [1] lpp. : il., ģīm., tab. ; 23 cm. - Avoti un
personu rādītājs: 286.-298. lpp., kuģu rādītājs: 299.-303. lpp. Rakstnieka E. Līva (1924-1989) mūža aizrautība bija jūra un
jūras ļaudis. Mūža nogalē viņš bija izvirzījis sev uzdevumu
iepazīt vecos latviešu jūrniekus un uzklausīt viņu stāstus,
tādējādi gūstot pārliecību, cik spoža nākotne būtu iespējama
Latvijas kuģniecībai, ja ne padomju okupācija. Rakstnieku
interesēja cilvēku likteņi. Grāmatā lasāms, cik samezgloti un
sarežģīti nežēlīgā laikmeta ietekmēti tie bija. Bet pāri visam mīlestība uz jūru un kuģiem.
Autori: Voldemārs Bērziņš, Rolands Bērziņš, Kārlis
Einblūts, Fricis Fogels, Jānis Hartmanis, Rūdolfs Heils, Kārlis
Kalns, Oskars Kiršfelds, Arturs Kunstbergs, Arvīds Ludeviks,
Ādams Melnalksnis, Arvis Pope, Eduards Puriņš, Rasma
Rubeze, Erna Zubova.
ISBN 9789934046452.
Jūrnieki - Latvija - Biogrāfijas. Jūrnieki - Latvija Intervijas. Kuģniecība - Latvija. Jūras dzīve - Latvija.
Dokumentālā proza, latviešu.
Loinerte, Luāna. Latgales sāga : romāns par Latgales ļaužu
likteņiem 20.gadsimtā / Luāna Loinerte ; Natālijas
Kugajevskas vāka grafiskais noformējums ; atb. redaktore
Jūlija Dibovska ; tehn. red. Irēna Soide ; maketētāja Margarita
Stoka. - Rīga : SIA J.L.V., 2014. - 204, [3] lpp. : fotogr. + 1
lp.: Skuteļu dzimtas koks; Sedolu dzimtas koks. - Grāmatā
izmantotie avoti: [206.] lpp. - Tas ir stāsts par Latgales ļaudīm
– Skuteļu un Sedolu dzimtām, kas ar saknēm vienmēr ir bijuši
dzimtajos lauku plašumos, 20. gadsimta vētrām nākot pāri un
mainot viņu dzīves līdz nepazīšanai. Šie cilvēki ir auglīgs
Latgales mentalitātes iemiesojums un viņi droši, bet cilvēcīgi
soļo pretī visiem dzīves sniegtajiem pārbaudījumiem. Viņu
vidū ir spilgtas personības – radoši un stipri raksturi. Pielikumā: 1lp.: Skuteļu dzimtas koks; Sedolu dzimtas koks.

Fr 821.133.1-3

L 821.174-3

L 821.174-1

Amer 821.111(73)-3

Angl 821.111-3

ISBN 9789934116605.
Dokumentālā proza, latviešu. Vēsturiskā proza, latviešu.
Martēna-Ligāna, Agnese. Laimīgie lasa grāmatas un dzer
kafiju : [romāns] / Agnese Martēna-Ligāna ; no franču
valodas tulkojusi Ilze Fogele. - Rīga : SIA J.L.V., 2014. - 189,
[2] lpp. - Jauna sieviete Diāna autokatastrofā zaudē vīru un
sešgadīgo meitu. Diāna meklē veidu kā tikt galā ar sērām, un
nolemj doties uz Īriju, lai dziedētu savas brūces vienatnē. Oriģ. nos.: Les gens heureux lisent et boivent du cafe.
ISBN 9789934116094.
Franču romāni.
Mārtuža, Eva, 1954-. Bize vētras acī : [romāns] / Eva
Mārtuža ; ilustrācijas Elita Ābele ; vāka mākslinieciskais
noformējums Nataļja Kugajevska ; redaktore Monika Zīle. Rīga : AS Lauku Avīze, 2014. - 204, [3] lpp. : il. - (Lata
romāns ; 9 (183). - Bibliogr.: [207.] lpp. - Vidusskolas pēdējā
klasē ierodas sveša meitene, kuras izskats un rīcība
saliedētajam kolektīvam ir kā dadzis acī. Sākas mobings –
ņirgājas visi, tikai jautājums, kāpēc katrs pats par sevi
pozitīvais jaunietis barā kļūst citāds. Arī Astrīdas mīla Andris
it kā neiejaucas un neaizstāv draudzeni. Astrīdas jaunākais
brālītis nolemj iejaukties un pārmācīt klasi.
ISBN 9789934150418.
Latviešu romāni.
Medenis, Jānis, 1903-1961. Dieva dārzs ; Putnu ceļš : 19471955 / Jānis Medenis ; sakārtojis un komentējis Andrejs
Grāpis ; redaktore Maija Poiša ; Zigmunda Lapsas vāka
dizains ; 148.-1955. g. krievu valodā rakstītās Jāņa Medeņa
vēstules tulkojis Mārijs Salējs. - Rīga : Mansards, 2014 (SIA
"Jelgavas tipogrāfija"). - 587, [5] lpp. : il., fotogr. - Krājumā
apkopota dzejnieka Jāņa Medeņa dzeja un no Sibīrijas
rakstītās vēstules laikā no 1947. līdz 1955. gadam.
Saturā: Dieva dārzs : dzeja. Vēstules 1947-1948. Putnu
ceļš : dzeja. Sapņojot : dzeja. Aprīlis - sulu mēnesis : dzeja.
Ziemeļu elēģijas. Dzeja no aizsāktā krājuma. Dzeja ārpus
krājumiem. Vēstules 1949-1955.
ISBN 9789934120664.
Latviešu dzeja. Vēstules.
Melvils, Hermanis. Apburtās salas ; Billijs Bads : proza /
Hermanis Melvils ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika
; ilustrācijas Henry Scott Tuke ; Lilijas Rimicānes
mākslinieciskā izveide. - Rīga : Daugava, 2014 (Rēzekne :
"Latgales druka"). - 201, [7] lpp. : il. - (XIX gadsimta klasiķi).
- "Apburtās salas" ir aizraujošs darbs, kas tapis pēc autora
ceļojuma pa Galapagu salām. . - "Billijs Bads" ir mazs prozas
meistardarbs, kuru gadījuma dēļ atrada maizes kastē un
publicēja tikai tad, kad pēc autora nāves bija aizritējuši
divdesmit astoņi gadi. Pēc šī darba tapusi Bendžamina Britena
opera. - Oriģ. nos.: The Encantadas - Enchanted Isles. Billu
Budd, Sailor.
ISBN 9789984410814.
Amerikāņu proza.
Millers, Endrū. Tīrs : [romāns] / Endrjū Millers ; no angļu
val. tulk. Māra Poļakova ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 333, [2] lpp. - “Jāņa Rozes
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apgādā” iznācis britu rakstnieka Endrū Millera romāns “Tīrs”,
kas vēsta par pirmsrevolūcijas Parīzi un jauna inženiera
centieniem paveikt gandrīz neiespējamo – vietā, kur iepriekš
valdījusi nāve, radīt pievilcīgu laukumu strauji augošās
pilsētas vajadzībām. - Oriģ. nos.: Pure.
ISBN 9789984234946.
Angļu romāni.
Mogaha, Debora. Vislabākā eksotiskā viesnīca "Kliņģerīte" :
[romāns] / Debora Mogaha ; tulk. no angļu val. Alda
Vāczemniece ; red. Elga Rusmane ; Ilzes Isakas vāka dizains.
- Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (A/s Poligrāfists). - 310, [2] lpp.
- Sapņojot par laisku dzīvi, siltu sauli un džinu ar mango sulu,
grupiņa pensionāru, iekārdināti ar vilinošo reklāmu par
atjaunoto grezno viesnīcu, pamet Angliju, lai sāktu jaunu
dzīvi Indijā. Lai gan “jaunā dzīve” nav tāda, kā cerēts, –
iztrūkst apsolītās greznības – tā piedāvā aizraujošus
piedzīvojumus eksotiski skaistajā zemē un pat negaidītu
mīlestību. - Oriģ.: The Best Exotic Marigold Hotel.
ISBN 9789934044151.
Angļu romāni.
Naits, Ričards. Galma gleznotāja māceklis / Ričards Naits ;
no angļu valodas tulkojusi Arita Piķe ; atbildīgā redaktore
Anna Pavlovska ; mākslinieciskais noformējums Natālija
Kugaļevska. - [Rīga] : J.L.V., 2014. - 180, [3] lpp. ; 21 cm. "Glezno, ko redzi, Johan, nevis to, ko domā redzam." Šādu
padomu Hugo - portretu meistars - sniedz savam māceklim
Johanam, vēl nezinādams, ka jaunā Johana talants glenzās
atainot patiesību sniedzas tālāk, nekā varam iztēloties... Oriģ. nos.: Court painter's apprentice.
ISBN 9789934116308.
Angļu romāni.
Nesbē, Jū. Sikspārnis : kriminālromāns / Jū Nesbē ; no
norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška ; redaktore Iveta
Polkmane ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2014 (Poligrāfists). - 366, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes
detektīvu klubs). - Šī grāmata aizsāk aizraujošo daudzsējumu
vēstījumu par Hariju Holu. Harijs ierodas Sidnejā, lai
palīdzētu izmeklēt jaunas norvēģietes slepkavības apstākļus.
Drīz vien viņš nokļūst notikumu centrā un sastopas gan ar
ielasmeitām un savedējiem, gan ar transvestītiem, klauniem
un narkotiku tirgoņiem. - Oriģ. nos.: Flaggermusmannen. - Jū
Nesbē debitēja 1997. gadā ar kriminālromānu ''Sikspārnis'' pirmo grāmatu sērijā par izmeklētāju Hariju Holu--uz
grāmatas pēdējā vāka.
ISBN 9789934042911 (ies.).
Detektīvromāni, norvēģu.
Pankola, Katrīna. Muchachas : viss meiteņu rokās : romāns
/ Katrīna Pankola ; no franču valodas tulkojusi Dina Kārkliņa
; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga
: Kontinents, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 407 lpp. ; 23 cm. (Jauna franču līnija). - Dramatiskais Stellas dzīvesstāsts, kurš
nomaļo Francijas pilsētiņu neticamā veidā saista ar lielo
pasauli. Neticami kroplo ģimenes attiecību dēļ
trīsdesmitgadniece Stella varētu būt kļuvusi par salauztu
bezgribas radījumu, tomēr apbrīnojamā kārtā viņai izdevies
iegūt neatkarību un pat izveidot savu ģimeni, par kuru gan
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jāmaksā ar nemitīgām bailēm. - Oriģ. nos.: Muchachas.
ISBN 9789984357447 (ies.).
Franču romāni
Perija, Anna. Nāve Keiterstrītā : [detektīvromāns] / Anna
Perija ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā
redaktore Inta Kārkliņa ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne
Dudareva ; Nataļjas Kugajevskas mākslinieciskais
noformējums. - Rīga : J.L.V., 2014. - 334, [1] lpp. ; 20 cm. (Angļu karalienes mīļākais detektīvs). - Elisonu ģimene mīt
cienījamā Londonas rajonā, kur neviens nav dzirdējis par
sērijveida slepkavībām un šaušalīgiem noziegumiem. Kad
Keiterstrītā, teju vai kaimiņos Elisonu namam, tiek
nogalinātas jaunas meitenes, šausmas pārņem visu kvartālu un
arī Šarloti - ģimenes vidējo meitu. Pamazām viņa tver, ka tas
nav nedz laupītāja, nedz graustos mītoša nabaga roku darbs,
jo šajā apkaimē tādu nav. Tātad slepkava var būt kāds no viņu
pašu vidus, kāds, kurš mīt Keiterstrītā. Kaimiņš, draugs,
tuvinieks... Tādos ieskatos ir arī inspektors Pits, kurš vada
noziegumu izmeklēšanu. Taču ne viņš, ne Šarlote vēl
nenojauš, ka drīz abu dzīve krasi mainīsies... - Oriģ. nos.: The
Carter street hangman.
ISBN 9789934116346.
Detektīvromāni, angļu.
Pīgoznis, Jāzeps, 1934-2014. Pēckarš. Krāsas. Jaunība :
[atmiņas] / Jāzeps Pīgoznis ; redaktore Māra Rune ; Eduarda
Groševa dizains ; vāka noformējumā izmantota Jāzepa
Pīgožņa gleznas "Saulainā rītā" reprodukcija, kā arī Ievas
Pīgoznes fotoattēls. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). - 254, [26] lpp. : il., ģīm., faks. ; 23 cm. Mākslinieks J. Pīgoznis (1934-2014) atmiņu grāmatā, vizuāli
spilgti, ar Latgales puikam raksturīgu humora un pašironijas
devu atainojis savas bērnības un jaunības gadu epizodes,
radošo darbu Rozentāla Mākslas vidusskolā un Latvijas
Mākslas akadēmijā. Līdz ar skolas un augstskolas gadu
atmiņām J. Pīgoznis dāvājis iespēju viņa talanta cienītājiem
baudīt krāsu prieku un aplūkot 32 darbus no meistara bagātās
un daudzveidīgās mākslas darbu kolekcijas. - "Veltu savam
mazdēlam"--Titlp. . - Grāmatā izmantoti fotoattēli no Jāzepa
Pīgožņa personiskā arhīva un mākslinieka darbu
reprodukcijas. . - Vāka noformējumā izmantota Jāzepa
Pīgožņa gleznas "Saulainā rītā" reprodukcija un ilustrācija
Jāņa Petera krājumam "Kovārnis korī", kā arī Ievas Pīgoznes
fotoattēls; 2., 3. lappusē - Jāzepa Pīgožņa gleznas "Ūdeņi pie
Daugavas" reprodukcija.
ISBN 9789934045530.
Mākslinieki - Latvija. Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Rotfuss, Patriks. Vieda vīra bailes : karaļkāvēja hronika:
otrā diena : romāns / Patriks Rotfuss ; no angļu valodas
tulkojusi Zane Rozenberga ; Artūra Bērziņa vāka dizains. Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2014. - 1050, [2] lpp. Grāmata "Vieda vīra bailes” – “Karaļkāvēja hronikas” otrā
diena – turpina grāmatā “Vēja vārds” aizsākto stāstu. Tā vēsta
par notikumiem, kuri saasina Kvouta konfliktu ar nozīmīgu
aristokrātijas pārstāvi un piespiež viņu uz laiku atstāt
Universitāti, lai meklētu laimi citās zemēs. Palicis viens, bez
naudas un pajumtes, Kvouts aizceļo uz Vintasu, kur drīz tiek
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ierauts galma intrigās. Cenzdamies iemantot varena
augstmaņa labvēlību, Kvouts atklāj sazvērestības
mēģinājumu, nonāk sadursmē ar sāncensi maģijas mākslā un
vada algotņu grupu uz tālām savvaļas zemēm, kur tiem
jāatšķetina mīkla un jāuzzina, kas uzglūn ceļotājiem uz Karaļa
lielceļa... - Oriģ. nos.: The Wise Man's Fear.
ISBN 9789934042638.
Fantastiskā proza, amerikāņu.
Skujiņš, Zigmunds, 1926-. Gulta ar zelta kāju : romāns /
Zigmunds Skujiņš ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore
Gundega Sēja ; mākslinieciskā redaktore Māra Alševska. Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 420, [4]
lpp. - Z. Skujiņa romāns ir mazliet teiksmains vēstījums par
Vējagalu dzimtu aptuveni gadsimtu ilgā laikposmā. Daudziem
šķietami neticamiem notikumiem pamatā ir reāli vēsturiski
fakti, neparasts vien tas, ka viss romānā aprakstītais atgadījies
ar vienu vienīgu Vējagalu dzimtu. Tātad Vējagali piedzīvojuši
visu, ko piedzīvojusi latviešu tauta.
ISBN 9789934028052.
Latviešu romāni.
Vaithausa, Lūsija. Ideāls vīrs : romāns / Lūsija Vaithausa ;
redaktore Ingūna Jundze ; no angļu valodas tulkojusi Liāna
Niedra ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2014
(Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 411 lpp. ; 21 cm. - Talantīgā
Lielbritānijas rakstniece Lūsija Vaithausa savijusi perfektu
attiecību drāmu, kurā maigas romantikas apskāvienā asnus
dzen melna kriminālintriga. Satriecoši meistarīgi, soli pa
solim šerminot lasītāju, autore raksta tik dzīvi, itin kā iesaistot
lasītāju galvu reibinošajos notikumos. - Oriģ. nos.: Before we
met.
ISBN 9789984357416 (ies.).
Angļu romāni.
Žuravska, Dzintra, 1939-. Nakts mūža garumā : romāns /
Dzintra Žuravska ; vāka dizains, makets Ērika Tomsone ; par
izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2014]. 213, [1] lpp.
ISBN 9789984894447.
Latviešu romāni.
Арабов, Юрий(Юрий Николаевич). Столкновение с
бабочкой : роман / Юрий Арабов. - Москва : АСТ, 2014. 346, [6] с. - (Проза Юрия Арабова). - На обл.: Роман о
том, чего никогда не было в России.
ISBN 9785170857777.
Krievu proza.
Арабов, Юрий(Юрий Николаевич). Столкновение с
бабочкой : роман / Юрий Арабов. - Москва : АСТ, 2014. 346, [6] с. - (Проза Юрия Арабова). - На обл.: Роман о
том, чего никогда не было в России.
ISBN 9785170857777.
Krievu proza.
Артемьева, Галина. Девочка по имени Ривер : [сборник
рассказов] / Галина Артемьева. - Москва : Эксмо, 2014. 314, [2] с. - (Будьте счастливы! Проза Галины
Артемьевой). - 16+.
Содерж.: Под звездами. Самое скучное лето.
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"Словом останавливавший дождь" . Письмо.
Генетические уроды. Руки, держащие нити судьбы. Песня
без слов. Настоящий Дед Мороз. Сын Горы. Старый
новый дом.
ISBN 9785699734795.
Krievu proza. Sievietes literatūrā.
Баринова, Наталия. Гость из прошлого : роман /
Наталия Баринова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2014. - 319 с.
- (Формула счастья). - Александра Лескова давно
чувствует, что в ее жизни не все складывается так, как
она мечтала. Ей за сорок, она дважды была замужем, так
и не родила ребенка. Успешная карьера не заменила ей
простого человеческого счастья. Серьезно задуматься над
тем, что пришла пора перемен, помогает трагическое
событие: скоропостижно умирает сын Дмитрия
Прохорова, с которым у Лесковой был роман много лет
назад. С этого момента Александра теряет покой. Она
понимает, что в свое время легкомысленно отказалась и
предала единственную и самую настоящую любовь своей
жизни. Саша не знает, как поступить, что делать, но
уверена в необходимости напомнить о себе. Не слишком
долго размышляя над последствиями такого шага, она
полна решимости. - 16+.
ISBN 9785170859764.
Krievu romāni
Бачинская, Инна. Две половинки райского яблока :
роман / Инна Бачинская. - Москва : Эксмо, 2014
(Можайск : Можайский полиграфический комбинат). 344, [3] с. - (Детектив сильных страстей). - Наташа
Устинова неожиданно для себя купила в странном
магазине "Астарта" куклу-ведьму и, разочаровавшись в
жизни и в любви, попросила ее о помощи. Ведьма…
помогла: Наташа бросила опостылевшую работу в банке
и устроилась переводчицей к таинственному иностранцу
Джузеппе Романо. Он якобы приехал в Россию, чтобы
посетить свое родовое гнездо - поместье Якушкиных - и
только ближайшее окружение итальянца знало истинную
цель его визита. На самом деле он собирался найти некий
загадочный артефакт, которым по легенде владел его
предок, масон Лев Якушкин. Что это за предмет, никто
толком не представлял, известно было лишь одно - он
обладал необыкновенной магической силой. Конечно, не
один Романо догадывался о его существовании - в город
съехались и другие охотники за сокровищами. Именно
поэтому Джузеппе обратился к Наташе - ей отводилась в
поисках особая роль…. - 16+.
ISBN 9785699737246 : в твёрдой обложке.
Detektīvromāni, krievu.
Батракова, Наталья. Территория души : роман-дилогия
/ Наталья Батракова. - Москва : АСТ, 2014. - 446, [1] с. (Формула счастья). - Что значит «территория души»? Как
освободить душу любимого человека, самолично
закованную им в броню и окруженную высоким
частоколом? Как научить его смотреть на мир другими
глазами? Как в очередной раз простить, если не осталось
сил на прощение? Быть может, не стоит больше этого
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делать? Убить в себе любовь, попытаться начать жизнь
сначала… Как не потерять навсегда любимую женщину
если даже себе боишься признаться в том, что полюбил?
Как ее вернуть, когда, казалось бы, сделать это уже
невозможно?. - 16+.
Кн. 1.
ISBN 9785170794508.
Krievu romāni.
Берсенева, Анна, 1963-. Женщины да Винчи : [роман] /
Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. : ил. (Русский характер. Романы Анны Берсеневой).
ISBN 9785699712892.
Krievu romāni.
Берсенева, Анна, 1963-. Звезда по имени Эстер : роман /
Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2014. - 413, [1] с. : ил. (Русский характер. Романы Анны Берсеневой). Американская артистка Алиса приезжает в Москву для
участия в российской постановке известного
бродвейского мюзикла. Сравнение Москвы и Нью-Йорка
сначала напоминает ей игру «Найди десять различий». Но
вскоре Алисина жизнь выходит за рамки игры на сцене и
развлечений богемы. Слишком много разнообразных
чувств вмещает в себя Москва… Алиса догадывается, что
таким же «вместилищем чувств» был этот город и в 20-е
годы, на которые пришлась московская молодость ее
бабушки. Рассказы бабушки о ее жизни, яркой, как
фейерверк, Алиса то и дело вспоминает в России. Ведь и
с ней здесь начинают происходить события, которые
полностью меняют ее жизнь…. - 16+.
ISBN 9785699748693.
Krievu romāni.
Варламов, Алексей(Алексей Николаевич), 1963. Мысленный волк : роман / Алексей Варламов ; редакция
Елены Шубиной. - Москва : АСТ, 2014. - 508, [4] c. (Проза Алексея Варламова). - 16+.
ISBN 9785170857784.
Krievu romāni.
Вишневский, Януш Леон. Гранд : [роман] / Януш Леон
Вишневский ; пер. с польск. М. Тогобецкой. - Москва :
АСТ ; Жанры, 2014. - 382 с. - «Гранд» – новый
пронзительный роман Януша Вишневского, мастера
тонкой, чувствительной прозы. Писатель словно водит
нас по номерам исторического отеля в Сопоте, в котором
в разное время жили Гитлер, де Голль, Марлен Дитрих,
Шакира, Путин, и посвящает в секреты его современных
постояльцев. Здесь за каждой дверью скрывается
одиночество, но отель «Гранд» всем даст шанс изменить
свою судьбу. Кто сумеет распорядиться им верно?. - 16+.
- Ориг. назв.: Wisniewski, Janusz Leon. Grand.
ISBN 9785170841509.
Poļu romāni.
Герман - мл., Алексей. Бумажный солдат : роман /
Алексей Герман - мл. - Москва : Зебра Е ; АСТ, 2010. 160 с. + 32 л. ил.
ISBN 9785170693689. . - ISBN 9785946630832.
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Krievu proza
Данелия, Георгий(Георгий Николаевич), 1930-. Кот
ушел, а улыбка осталась : маленькие истории, байки
кинорежиссера / Георгий Данелия. - Москва : Эксмо,
2014. - 416 с. : ил. - (Жизнеописания знаменитых людей).
- 16+.
ISBN 9785699762446.
Krievu proza.
Данилова, Анна. Признания грешницы : роман / Анна
Данилова. - Москва : Эксмо, 2014. - 283 с. - (Crime &
private). - Такому клиенту Елизавета Травина отказать
никак не могла. Дина Робертовна, лучшая подруга мамы
Лизы, прибежала к успешному адвокату в слезах. Ее сын
Лева оказался за решеткой, а его жена Гера бесследно
пропала. Гера всегда отличалась скромностью и
благоразумием, это совсем не похоже на нее – оставить
любимых дочек свекрови, а самой сбежать в неизвестном
направлении. Дина Робертовна уверена, что Гера не
могла скрыться с любовником – она безумно любит
супруга и никогда по своей воле не бросит его. Но куда, а
главное, почему девушка уехала? И не связано ли
поспешное бегство Геры с убийством Вадима Рыбина, в
котором обвиняют его делового партнера Леву?. - 16+.
ISBN 9785699616190.
Psiholoģiskā proza. Detektīvromāni, krievu.
Ларк, Сара. Рай на краю океана : роман / Сара Ларк ;
пер. с нем. Екатерины Бучиной. - Харьков : Клуб
Семейного Досуга ; Белгород, 2014. - 685, [2] с. - 16+. Ориг. назв.: , Das Lied der Maori.
ISBN 9785991028806. . - ISBN 9789661470261.
Vācu romāni.
Лекей, Алексис. Червонная дама : роман / Алексис
Лекей ; пер. с фр. Елены Головиной. - Москва : ACT ;
Corpus, 2014. - 505, [2] c. - (Secret corpus. Тайное
становится явным. Лучшие детективы мира ; 265). "Червонная дама" открывает цикл романов — и
успешных телефильмов, — названных именами
карточных дам. В центре внимания автора женщины и их
роль в игре жизни со смертью. Однако подлинный герой
этих книг — бесстрашный и обаятельный комиссар
Мартен, сыщик от бога и любимец женщин, не менее
популярный в сегодняшней Франции, чем комиссар
Мегрэ. - 16+. - Ориг. назв.: Dame de coeur. - На обл.:
Против убийцы играет комиссар Мартен - Мегре ХХI
века.
ISBN 9785170831371.
Detektīvromāni, franču.
Мединский, Владимир(Владимир Ростиславович),
1970-. Стена : [историко-приключенческий роман] /
Владимир Мединский. - Москва : ОЛМА Медиа Групп,
2014. - 624 с. : ил. - Книга публикуется в авторской
редакции.
ISBN 9785373069137.
Krievu proza.
Мюссо, Гийом. Я не могу без тебя : [роман] / Гийом
Мюссо ; пер. с фр. Г. В. Шариковой. - Москва : Эксмо,
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2014. - 343, [3] c. - (Романтика и страсть. Проза Гийома
Мюссо). - Когда-то давно полицейский Мартен Бомон
был влюблен в девушку по имени Габриель. Но она
исчезла из его жизни, и он был уверен, что навсегда.
Теперь у него не осталось ничего, кроме работы. Мартен
настоящий профи в своем деле, и найти дерзкого
преступника Арчибальда Маклейна – для него дело чести.
Изучая личное дело преступника, Мартен делает
открытие, которое все меняет: у них с Маклейном много
общего и прежде всего – отнятая любовь. Но самое
главное – они любят одну и ту же женщину, только поразному…. - 16+. - Ориг. назв.: Que serais - je sans toi1.
ISBN 9785699744541.
Franču romāni.
Островская, Екатерина. Не расстанусь с Ван Гогом :
роман / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2014. 320 с. - (Татьяна Устинова рекомендует). - Для театроведа
Нади Черкашиной настали черные дни – журнал
«Подмостки», где она работала, медленно умирал. На что
жить? Где найти новую работу? Как назло, Наде срочно
понадобилась крупная сумма: подруга перед смертью
оставила ей в дар полотно Ван Гога – неизвестный
вариант «Едоков картофеля». Но у Нади сразу начались
проблемы! Явившийся к Черкашиной агент Интерпола
заявил: картина поддельная, к тому же краденая, и Надя
должна вернуть ее предыдущему владельцу. Подумав,
девушка решила выкупить полотно, а деньги взять у…
бывшего мужа, известного актера Александра
Холмогорова. Правда, для этого придется снова выйти за
него замуж, хотя после измены Надя уже не верила в его
вдруг вспыхнувшую страсть. Она не знала: Александр
просто играет в любовь, и ставка за эту роль очень высока
– его собственная жизнь. Холмогорова шантажируют,
заставляя любой ценой забрать у бывшей жены картину
Ван Гога…. - 16+.
ISBN 9785699753437.
Detektīvromāni, krievu.
Привычка жениться : [современные рассказы о любви] /
Мария Метлицкая, Олег Рой, Маша Трауб... [и. др.]. Москва : Эксмо, 2014. - 313, [2] с. : ил. - (Современные
рассказы о любви). - 16+.
Содерж.: Неподходящая партия. Привычка жениться
/ Мария Метлицкая. Отпусти кого любишь / Иосиф
Гольман. Последний романтик / Галина Куликова. Кукла /
Елена Арсеньева. Чистая случайность / Олег Рой.
Навсегда / Ольга Карпович. Игра / Ариадна Борисова.
Ведьма и звездочет / Татьяна Корсакова. Рубашка /
Марина Туровская. Пьяная стерлядь / Маша Трауб. Браки
совершаются на небесах / Лариса Райт.
ISBN 9785699750368.
Krievu proza. Mīlestība literatūrā.
Рой, Олег. Повторный брак : [роман] / Олег Рой. Москва : Эксмо, 2014. - 410, [2] с. - (Капризы судьбы.
Романы О. Роя). - Анна в поисках лучшей жизни легко
рассталась со своим мужем Сергеем. И когда подруга
Маша "подобрала" брошенного супруга, Анечка даже
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обрадовалась - пусть дорогие сердцу люди окажутся
счастливы. Но взгляд на жизнь резко изменился у Анны
после того, как она нанесла плановый визит к врачу. Ей
вдруг позарез оказались нужны и бывший муж, и лучшая
подруга в прежних своих ролях, а не в статусе новой
семейной пары. Можно легко догадаться, что же
произошло в стенах клиники. Но разве можно догадаться,
что неожиданные события твоей жизни оказались...
запланированными одним модным писателем,
претерпевающим творческий кризис?. - 16+.
ISBN 9785699671113.
Krievu romāni.
Рой, Олег. Человек за шкафом : [роман] / Олег Рой. Москва : Эксмо, 2014. - 352 с. - (Капризы судьбы. Романы
О. Роя). - 16+.
ISBN 9785699739387.
Krievu romāni.
Слава Сэ, 1969-. Сантехник, его кот, жена и другие
подробности : [сборник] / Слава Сэ. - Москва : АСТ, 2014.
- 317, [3] с. : ил. - 16+.
ISBN 9785170672066.
Krievu proza.
Толстая, Татьяна(Татьяна Никитична), 1951-. Легкие
миры : [повести, рассказы, эссе] / Татьяна Толстая ;
редакция Елены Шубиной. - Москва : АСТ, 2014. - 477,
[3] c. - (Проза Татьяны Толстой). - 18+. - Книга содержит
нецензурную брань.
ISBN 9785170850884.
Krievu proza.
Устинова, Татьяна Витальевна, 1968-. КоВчег Марка :
роман / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2014. - 320 c.
- (Первая среди Лучших). - 16+.
ISBN 9785699756223.
Krievu romāni. Detektīvromāni, krievu.
Фигль-Мигль. Волки и медведи : чемодан - вокзал Валгалла : роман / Фигль-Мигль. - Санкт-Петербург :
Лимбус Пресс ; ООО "Издательство К. Тублина", 2013. 496 с. - 16+. - На обл.: Продолжение культового романа
"Щастье". . - На обл.: Финалист премии "Национальный
бестселлер".
ISBN 9785837006494.
Krievu proza.
Чиж, Антон. Смерть носит пурпур : роман / Антон Чиж ;
ил. Алексея Дурасова. - Москва : Эксмо, 2014. - 346, [2] с.
: ил. - (Ретро-детективы Антона Чижа). - Алхимическая
тайна производства золота всегда волновала умы
человечества. Но что, если эту тайну можно раскрыть с
помощью… томика стихов Пушкина? Чиновник особых
поручений Родион Ванзаров и его верный помощник
криминалист Аполлон Лебедев отправляются в Царское
село, чтобы спасти жизнь старому алхимику, владельцу
этой, казалось бы, самой обыкновенной книги, но на их
пути встают неожиданные препятствия…. - 16+.
ISBN 9785699747153.
Krievu romāni.
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Чижова, Елена(Елена Семеновна). Планета грибов :
роман / Елена Чижова. - Москва : АСТ, 2014. - 348, [4] с. (Проза Елены Чижовой). - 16+. - На обл.: Лауреат премии
"Русский Букер".
ISBN 9785170844401.
Krievu proza.

