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Kērkpatriks, Deivids. Facebook efekts : [stāsts par uzņēmumu,
kas apvieno visu pasauli] / Deivids Kērkpatriks ; [tulkotāja Dina
Kārkliņa ; redaktore Līva Medne]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]
(Preses nams Baltic). - 404, [1] lpp. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju
(piezīmēs un 389.-[391.] lpp.) un rādītāju (392.-[405.] lpp.). Deivids Kirkpatriks, sadarbojies ar Facebook vadošajiem
darbiniekiem un vadītājiem, ieskaitot pašu uzņēmuma dibinātāju
Marku Cukerbergu, lai iedziļinātos kompānijas vēsturē, izprastu tās
ietekmi uz mūsu ikdienas dzīvi, uzsverot galveno sociālās vietnes un
vadītāja priekšplānā izvirzīto konceptu – padarīt pasauli atklātāku,
nevis pārvērst Facebook par ienesīgu uzņēmumu. Vai sistēma, kuras
pamatā ir uzticēšanās, jebkad spēs attīstīties līdz pilnīgai atklātībai?
Vai Facebook rīcībā esošais lietotāju datu apjoms varētu pārsniegt
to, kas zināms valstu valdībām? Vai Facebook profils varētu kļūt par
katra pasi – jūsu interneta pasi? Kura rokās nonāks lietotāju
informācijas kontrole?... Autors uzdod īstos jautājumus par interneta
ietekmi, kaut gan ne vienmēr var saņemt visas atbildes. - Oriģ. nos.:
Facebook Effect.
ISBN 9789934032967.
Internets - Amerikas Savienotās Valstis. Tiešsaistes sociālie tīkli
- Vēsture.
Territorial Dynamics in Europe : Trends in Internet Roll-out /
ESPON. - Luxembourg : European Spatial Planning Observation
Network, 2011. - 20 p. : ill., fig., maps. - (Territorial Observation ;
No.4).
Saturs. 1.European Policy Orientations on digital Networks
and the Territory. 2.Executive Summary for Policy Consideration.
3.The Internet and Global Compatitiveness. 4.Internet
Infrastructures of European regions. 5.Internet Usage in european
Regions. 6.Trends Related to Specific Types of Regions.
ISBN 9782919777013.

BIBLIOTĒKAS. BIBLIOTĒKZINĀTNE
027(474.3)

Janbicka, Aija, 1946-. RTU Zinātniskā bibliotēka 150 gados,
(1862 – 2012) : pirmajai augstskolas bibliotēkai Latvijā - 150 / A.
Janbicka, A. Zigmunde. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2012. - 151
lpp., [20] (iel.) lpp. : il. (arī krās.), faks. ; 25 cm. - Ietver
bibliogrāfiju un rād. - Kopsavilkums angļu val. - Virstituls: Rīgas
Tehniskā universitāte, RTU Zinātniskā bibliotēka.
ISBN 9789934103377.

LAIKRAKSTI. PRESE. ŽURNĀLISTIKA
070

070

070

Eastern European Journalism : before, during and after
communism / Jerome Aumente, Peter Gross ... [et al.]. Cresskill,
N.J. : Hampton Press, 1999. - xi, 222 p. ; 24 cm. - (The
Hampton
Press communication series). - Includes bibliographical
references
and indexes.
Saturs. The Roots of Journalism in Central and Eastern
Europe. The Role and Effects of Journalism and Samizdat
Leading
up to 1989. Transition: from the End of the old Regime to 1996.
Post-1989 Journalism in the Absence of Democratic Traditions.
Before, During and After: Journalism Education. Lessons
Learned
and Predictions for the Future.
ISBN 157273177X. . - ISBN 1572731788.
McNair, Brian. Glasnost, Perestroika and the Soviet Media /
Brian McNair. - London : Routledge, 1991. - x, 231 p. (Communication and society). - Includes bibliographical
references (p. [223]-[226]) and index.
Saturs. PART I : The apparatus. Marxism, Leninism and the
media. From theory to practice - building the Soviet media.
Glasnost, perestroika and Soviet journalism. Expanding access
and
socalist pluralism. Resistance and restructuring. PART II : Some
cases. Soviet international journalism. Reykjavik and Moscov : a
tale of two summits. The world of capital. Women of the world,
unite! - women in Soviet news. Conclusion : all that is glasnost
is
not gold.
ISBN 0415035511.
Towards a Civic Society : the Baltic media's long road to
freedom : perspectives on history, ethnicity and
journalism /
edited by Svennik Hoyer, Epp Lauk and Peeter Vihalemm. [Tartu] : Baltic Association for Media Research ; Nota Baltica,
[1993]. - 366 p. : il., maps, tab. ; 22 cm. - Ietver bibliogrāfiju
(361.-364. lpp.).
Saturs. The Balts - West of the East, East of the West. A
Retrospective Look at the Development of the Media in the
Baltics. The Beginning of Publishing in the Baltics. The
Emergence of National Press. National Journalism's Challenge to
the Russian and Baltic German Authorities. The Political Press in
the Early 20th Century. Freedom of the Press and Government
Intervention during the Period of Baltic Independence : 19181940. A Sombre Interlude: The Two Occupations from the
Summer of 1940 to the Autumn of 1944. The Soviet System in
the
Baltic Press. The Communist Press in the Soviet Republics. The
Stalinist Era (1956-1968). The Period of Stagnation (19691986).
A New Beginning. Latvia : From the Singing Revolution to the

1993 Elections. Lithuania : Reshaping the Media and Society.
Estonia : The First Years in the Elementary School of Democr

KRĀJUMI. JAUKTA SATURA IZDEVUMI
08

Vidzemes Augstskolas 6. Studentu pētniecisko darbu
konferences zinātnisko darbu krājums / galvenā redaktore
Sarmīte Rozentāle ; zinātniskā sekretāre Zane Kalniņa ; tehniskā
redaktore Baiba Auniņa ; recenzenti Aigars Andersons, Andris
Klepers …[u.c.]. – Valmiera : Vidzemes Augstskola, 2012. – 212
lpp. – Kopsavilkumi angļu val.
Saturs. BIZNESS UN TŪRISMS : AKTUALITĀTES UN
LOKĀLIE RISINĀJUMI. Ideju menedžmenta produktu tirgus
attīstība un perspektīvas Latvijā / Elīna Miķelsone.
Apdrošināšanas pakalpojumu tirgus Latvijā / Sintija Štraumane.
Tūrisma uzņēmēju vides apziņa Latvijas īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās un tās veicināšanas iespējas / Rita Jakovļeva.
Ekotūrisma maršruta izstrāde Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta
teritorijā / Ilze Sauša. Tūrisma produkta veidošanas pamatprincipi
skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem / Ieva Reliņa.
Tūrisma nozares elementu vides pieejamības novērtējums
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Valmierā un tās apkārtnē / Liene
Bričonoka. Novārtā atstāti un nepilnīgi izmantoti militārā
mantojuma objekti Latvijas Rietumu piekrastē : iespējamības
analīze jaunu tūrisma piesaistes objektu veidošanai / Lauma
Gulbe. Tūrisma maršruta „Sajūti Liepāju!” izveide / Krista
Matroze. Valmieras pilsētas svētku vērtējums apmeklētāju
skatījumā / Inita Kūlīte. Valmiermuižā realizētā ielīgošanas
pasākuma „Jaunie Jāņi” izvērtējums / Laila Skujiņa. Ziedu
tirdzniecības uzņēmuma ilgtspējas novērtējums / Inese
Sprudzāne.
Farmācijas kompāniju mijiedarbība ar pacientu organizācijām
sabiedrisko attiecību aktivitātēs / Kristīne Romanovska.
Profesionālās izdegšanas sindroma simptomi : Latvijas uzņēmumu
pieredzes izpēte / Santa Slica. KOMUNIKĀCIJA UN IT
RISINĀJUMI. Problemātiskie aspekti komunikācijā starp
Vidzemes teritoriālās nodaļas ģimenes ārstiem un pacientiem /
Anete Gluha. Stratēģiskās komunikācijas loma inovāciju
veicināšanā : Jelgavas gadījums / Kristīne Keiča. Noliktavas preču
uzskaites sistēma / Sergejs Zubovs. Unificētās tehnoloģiju
pieņemšanas un lietošanas teorijas analīze / Līga Ābola. RFID
tehnoloģiju pielietojums papildinātajā realitātē / Gatis Blūms.
Digitālās virszemes televīzijas nākotnes scenāriji Latvijā pēc
2014.gada : raidorganizāciju, satura uzplatītāju un politikas
veidotāju viedokļu aptauja / Kristaps Riekstiņš. Tvitera ierakstu
altruistiskās izpausmes / Inese Karavaičuka. Konverģences
izpausmes Latvijas drukāto mediju tīmekļa vietnēs / Jānis
Segliņš.Konverģences process Latvijas drukāto mediju redakcijās :
nacionālā laikraksta „Latvijas Avīze”, reģionālā laikraksta
„Liesma” un žurnāla „Kas Jauns” gadījums / Anita Stabiņa.
PĀRVALDĪBA : RISINĀJUMUS MEKLĒJOT. Iespējamā
situācijas attīstība saistībā ar Ķīnas un Filipīnu teritoriālajiem
strīdiem Dienvidķīnas jūrā / Toms Žagars. Partiju apvienības
„Saskaņas centrs” politiskā identitāte laika periodā no 9. Līdz 11.
Saeimai / Kārlis Nīlanders. Žurnālistu un politiskās varas pārstāvju
politiskais cinisms Latvijā / Artūrs Ločmelis. Sievietes deputātes
lomas novērtējums Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībās /

Egita Petrova. Kolektīvās atmiņas veidošana par Latvijas
Republikas parlamentārisma posmu vēstures mācību grāmatās /
Lelde Arnicāne. Divpadsmitās klases skolēnu augstskolas
izvēliietekmējošie faktori / Pēteris Rakuls.

FILOSOFIJA
133

Hansons, Riks. Budas noslēpums : praktiskā neiroloģija laimei,
mīlestībai un gudrībai / Riks Hansons un Ričards Mendiuss ; no
angļu valodas tulkojusi Dace Saule. - Rīga : Lietusdārzs, [2012]
(Scriptum). - 237, [1] lp. : il. ; 23 cm. - Ietver bibliogrāfiju (223.[238.] lpp.). - Buda un citi diženie skolotāji piedzima ar tādām
pašām smadzenēm kā mēs. Taču viņu vārdi un darbi pārvērta
pasauli! Grāmatā stāstīts par jaunākajiem neiroloģijas pētījumiem,
kā stimulēt un nostiprināt smadzenes, lai tās spētu nodrošināt
pilnvērtīgākas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem, dziļāku garīgo
dzīvi un lielāku pašpārliecinātību. - Oriģ.nos.: Buddha's Brain.
ISBN 9789984869315.
Neiropsiholoģija. Laime. Mīlestība. Gudrība. Budisms un
zinātne.

PSIHOLOĢIJA
159.92

159.92

Estesa, Klarisa Pinkola. Sievietes, kuras skrien ar vilkiem :
pirmatnējās sievietes spēku meklējot / Klarisa Pinkola Estesa ; no
angļu valodas tulkojusi Andžela Šuvajeva ; zinātniskais
konsultants Igors Šuvajevs ; redaktore Elīna Vanaga ; Arņa
Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Preses nams
Baltic). - 640 lpp. ; 23 cm. - Bibliogr.: 616.-624. lpp. . - Alf.
rādītājs: 630.-638. lpp. - Stipra sieviete daudzējādā ziņā līdzinās
veselīgai vilcenei: viņai piemīt nekļūdīgs instinkts, mūžīga gudrība
un apbrīnojama drosme – īpašības, ko dāvājusi Pirmatnējā
Sieviete. Diemžēl aplamas kultūras normas un vērtību sistēmas šo
pirmatnējo spēku ir apspiedušas un nicinājušas tik ilgi, ka
mūsdienu modernā sieviete biežāk jūtas pazudusi, apdraudēta un
vāja, nevis iekšējas pārliecības un drosmes iedvesmota. Kā
atjaunot saikni ar dabisko būtību? Lasot ceļa zīmes, kas ieaustas
sensenās pasakās, mītos un teiksmās. Atkodētas un izskaidrotas,
tās atklās jums Pirmatnējās Sievietes pēdu nospiedumus. Sekojiet
tiem! Vienalga, vai esat veiksmīga vai neveiksmīga sieviete,
mājsaimniece, māksliniece vai uzņēmēja, – šī grāmata ir jūsu
atslēga uz īsto dzīvi, uz zinīgas, spēcīgas un savvaļīgas sievietes
pasauli. - Oriģ. nos.: Women who run with the Wolves.
ISBN 9789934032110 (ies.).
Pirmatnējās sievietes - Folklora. Sievietes - Folklora Folklora. Sievietes - Psiholoģija. Arhetipi (psiholoģija).
Prisjolkova, Inese. Ieelpo laimi un mīlestību / Inese Prisjolkova
; redaktores: Gundega Štrausa, Santa Kazāka ; vāka dizains:
Agnese Melbārde ; foto: Jānis Naglis. - [Rīga] : Autorizdevums,
2012. - 360 lpp. ; 20 cm. - I. Prisjolkovas 2. grāmatā turpinās
divu laimīgu un gudru sieviešu - autores un lasītājas - sarunas.
Grāmatā ietvertas sarunas par motivāciju un iedvesmu, par
veiksmi un iespējām, par pašapziņu un tēlu, par pašrealizāciju un
pašattīstību, par dzīves jēgu un misiju. Sarunas noslēdzas ar tēmu
par apziņas paplašināšanu un atziņu, ka pilnīgi viss ir mūsu izvēle,
arī tas, vai šo dienu un šo dzīvi izvēlamies dzīvot ar mīlestību. 1.
grāmata iznāca 2010. gadā.
2. grām.
ISBN 9789934824760.

Pārmaiņa (psiholoģija). Pašaktualizācija (psiholoģija).
Pašpalīdzības metodes. Sevis menedžments (psiholoģija). Dzīves
veidošana.

ĒTIKA
174

174

Fraedrich, John. Ethical Decision Making in Business : a
managerial approach / John Fraedrich, Linda Ferrell,
O.C.Ferrell. - 9th ed. - [Canada] : South-Western, Cengage
Learning, 2013. - xx, 493, [43] p.
Saturs. Foundations of business ethics. Ethical challenges and
public policy responses. Understanding ethical decision making
inorganizations. Implemention, auditing, and global ethics
programs. ISBN 9781111826611. . - ISBN 1111826617
Zakhem, Abe J. Managing for Ethical-Organizational Integrity :
principles and processes for promoting good, right, and vituous
conduct / Abe J.Zakhem and daniel E.Palmer. - New York :
Business Expert Press, 2012. - xxi, 131 p. : ill., tab. - (The
Strategic management collection). - References: p.121.-127.
Saturs. Doing What Is Good. Rights, Duties, and OtherObligations.
Ethics Programs.
ISBN 97871606491577.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
27-23

Bībele ar deiterokanoniskajām grāmatām. / tulkošanas komisijas
koordinators: Juris Cālītis, Vecās Derības tulkotāji: Uldis Bērziņš,
Laila Čakare, Enoks Neilands, Knuts Skujenieks, Ilmārs Zvirgzds,
Jaunās Derības tulkotāji: Aleksandrs Bite, Dainis Zeps,
Deiterokanonisko grāmatu tulkotāji: Aleksandrs Bite, Jānis Priede,
Ināra Ķemere, Māra Poļakova, Ilze Rūmniece ; māksliniece Agata
Muze. - [Rīga] : Latvijas Bībeles biedrība, 2013 (Itālija) :
"L.E.G.O. S.p.A."). - 2635, [2] lpp. ; 22 cm. - "Šis ir trešais
nozīmīgākais Bībeles izdevums latviešu valodā pēc Ernsta Glika
veiktā pirmā Bībeles tulkojuma latviešu valodā (Jaunā Derība 1685.g., Vecā Derība- 1689.g.) un emigrācijā tapušā Bībeles
1965. gada izdevuma"--[2937.] lpp.
ISBN 9789984834351.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

STATISTIKA
311

311

Bērni Latvijā : statistisko datu krājums = Children in Latvia
:
collection of statistical data / LR CSP. - Rīga : LR CSP, 2012. 93 lpp. : il., tab. - (Latvijas statistika). - Teksts paral. angļu val.
ISBN 9789984064307.
ISSN 1691-0338.
Darba samaksas struktūras apsekojuma rezultāti 2010.
gadā : statistikas datu krājums = Results of the structure of
earnings survey 2010 : collection of statistical data / LR
Centrālā Statistikas pārvalde. - Rīga : LR CSP, 2012. - 183 lpp. :
il., tab. - (Latvijas statistika). - Teksts paral. angļu val. ISBN

311

311

311

311

9789984064260
Krastiņš, Oļģerts. Latvijas vietējo pašvaldību pašvērtējumi
2012.g. / Oļģerts Krastiņš, Ilmārs Vanags, Eno Valodiņš , LR
Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas
pārvalde, 2012. - 130 lpp. : il., tab. - (Latvijas statistika). Literatūra: 121.lpp.
ISBN 9789984064345.
Krastiņš, Oļģerts. Latvijas vietējo pašvaldību pašvērtējumi
2012.g. / Oļģerts Krastiņš, Ilmārs Vanags, Eno Valodiņš , LR
Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas
pārvalde, 2012. - 130 lpp. : il., tab. - (Latvijas statistika). Literatūra: 121.lpp.
ISBN 9789984064345. 3/2012.
ISSN 1407-0014
Latvijas makroekonomiskie rādītāji : ceturkšņa biļetens =
Macroeconomic Indicators of Latvia : quarterly bulletin / LR
Centrālā Statistikas pārvalde. - Rīga : LR CSP, 2012. - 60 lpp. : il.,
tab. - (Latvijas statistika). - Teksts paral. latv., angļu val. ISSN
1407-0014
Latvian Statistics / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR
Centrālā statistikas pārvalde, 2012. - 116 lpp. : il., tab., sh. (Latvijas statistika). - Teksts paral. latv., angļu val.
10(221)/2012.
ISSN 1407-0006.

311

Latvijas statistikas ikmēneša biļetens = Monthly Bulletin of
Latvian Statistics / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR
Centrālā statistikas pārvalde, 2012. - 117 lpp. : il., tab., sh. (Latvijas statistika). - Teksts paral. latv., angļu val.
11(222)/2012.
ISSN 1407-0006.

311

Pētniecības un jauninājumu (inovāciju) statistika :
statistisko
datu krājums = Reasearch and development and innovation
ststistics : statistical data collection / LR Centrālā statistikas
pārvalde. - Rīga : LR CSP, 2012. - 59 lpp. : tab., diagr. - (Latvijas
statistika). - Teksts paral. latv., angļu valodās.
ISBN 9789984064352.
ISSN 1691-1911.

DEMOGRĀFIJA. IEDZĪVOTĀJU PĒTĪJUMI
314

314

Vecāka gadagājuma iedzīvotāji Latvijā / Latvijas Republikas
Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā
statistikas pārvalde, 2012. - 87 lpp. : il., tab., diagr. ; 21 cm.
Saturs. Galveno faktu apkopojums. Demogrāfiskais
raksturojums. Izglīt;iba, informācijas tehnoloģiju izmantošana.
Nodarbinātība. Darba samaksa. Mājokļa apstākļi. Veselība.
Sociālā nodrošināšana. Ienākumi. Patēriņa izdevumi. Nabadzība
un materiālā nenodrošinātība. Laika izlietojums un kultūras
aktivitātes.
ISBN 9789984064314.
Multiculturalism in the Nordic Societies : proceedings of the
9th Nordic Seminar for Researchers on Migration and Ethnic
Relations : final report / editor Jan Hjarno. - Copenhagen :
Nordic Council of Ministers, 1994. - 339 p. : ill. ; 30 cm. (TemaNord , 0908-6692 ; 1995:516). - Includes bibliographical
references.

ISBN 9291206237.
314

Territorial Dynamics in Europe : Trends in Population
Development / ESPON. - 2.nd ed. - Luxembourg : ESPON, 2010.
- 15 p. : ill., maps. - (Territorial Observation ; No.1).
Saturs. 1.European challenge of population development and
migration. 2.Territorial evidence on population developments.
3.Main factors determining Europe's demography : trends in
detail.
4.Diversity of demographic prifiles in Europe : challenges and
potentials for different types of territories. 5. Prospects for
European demographic development.
ISBN 9782959966989.

SOCIOLOĢIJA
316.7

316.7

Beitnere, Dagmāra. Mēs, zemnieku tauta? : pašreference
latviešu kultūras paradigmā / Dagmāra Beitnere ; redaktore Ieva
Jansone ; vāka noformējums Paula Beitnere. - Rīga : LU Filozofijas
un socioloģijas institūts, 2012. - 256 lpp. ; 21 cm. - Ietver
bibliogrāfiju ([246.]-253. lpp.). - Agrāk vai vēlāk savas dzīves
laikā cilvēks vēlas izdibināt savu identitāti, līdzīgi arī sabiedrība
laiku pa laikam aktualizē šo diskusiju, ko izsaka it kā vienkāršs
jautājums - kas mēs esam. Kas mēs, latvieši, esam? Dziedātāju,
karotāju, zemnieku, vai mākslinieku un dzejnieku tauta?Modernā
virtuālā sabiedrība dažbrīd piedāvā tik negatīvus sevis sapratnes
veidus, kurus pat neklātos šeit minēt. Un galu galā, vai jautājums
ir tik svarīgs, kas mēs, latvieši, esam? Vai tas ir aktuāls šodien?
Domāju, ka atbilde, kas mēs, latvieši, esam, mums kā sabiedrībai
un vienlaikus kā latviešu kultūras dalībniekiem ir svarīga arī
šodien. Jautājums ir būtisks gan indivīdam, gan sabierībai, jo var
dot vielu pārdomām. Pētījums veltīts vienai no sabiedrībā
sastopamām referencēm - mēs, zemnieku tauta. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934506031.
Pašuztvere - Latvija - Sociālie aspekti. Pašizvērtēšana Latvija. Latvieši - Etniskā identitāte. Grupas identitāte - Latvija.
Personība un kultūra - Latvija. Socioloģija - Pētniecība Metodoloģija.
Comparing Media Systems Beyond the Western World /
edited
by Daniel C. Hallin, Paolo Mancini. - New York : Cambridge
University Press, 2012. - ix, 344 p. ; 23 cm. - (Communication,
society and politics). - Ietver bibliogr. (305.-336. lpp.) un rād. Comparing Media Systems Beyond the Western World offers a
broad exploration of the conceptual foundations for comparative
analysis of media and politics globally. It takes as its point of
departure the widely used framework of Daniel C. Hallin and
Paolo Mancini's Comparing Media Systems, exploring how the
concepts and methods of their analysis do and do not prove useful
when applied beyond the original focus of their "most similar
systems" design and the West European and North American
cases
it encompassed. It is intended both to use a wider range of cases
to
interrogate and clarify the conceptual framework of Comparing
Media Systems and to proposed new nidels, concepts, and with
processes of political transition. Comparing Media Systems

Beyond the Western World covers, among other cases, Brazil,
China, Isreal, Lebanon, Poland, Russia, Saudi Arabia, South
Africa, and Thailand.
ISBN 9781107699540.

316.7

Jakubowicz, Karol. Rude Awakening : social and media change
in Central and Eastern Europe / Karol Jakubowicz. - Cresskill, N.J.
: Hampton Press, 2006. - xviii, 451 p. - (Hampton Press political
communication). - Includes bibliographical references and index.
Saturs. Media System and Media Policy in a Process of Social
Change : Some Theorethical considerations. When Is
Transformation Over? Understanding the Nature of the Process in
central and Eastern Europe. Developing a Model of
Transformation. Transition and Transformation : What Prospects
for Media Change?. Idealistic Versus Atavistic : Deciding on
Media Policy in Post-Communist Countries. International
Integration and Post-Communist Media Policies. New
Technologies and the Information Society : Policy Challenges.
Media System Change in Post-Communist Countries : An
Overview. End of History? Some Concluding remarks.
ISBN 1572736496.

316.4

Return to the Western World : cultural and political
perspectives on the Estonian post-communist transition /
ed. by
Marju Lauristin & Peeter Vihalemm with Karl Erik Rosengreen &
Lennart Weibull. - Tartu : Tartu University Press, 1997. - xvi, 387,
[1] p. : ill., tab, maps. - Ietver bibliogrāfiju (249.-373. lpp.) un
rādītāju.
Saturs. Theoretical Outline. Historical background. Regional
Space : Framework for Transition. Democratization of Estonian
Society. Changing Values in the Baltic Region.
ISBN 9985562577.
Sparks, Colin. Communism, Capitalism and the Mass Media /
Colin Sparks with Anna Reading. - London : Sage, 1998. - xix,
214 p. - (The Media, Culture & Society Series). - References:
p.194.-204.
Saturs. Introduction : A Crisis of the Critical Project.
Totalitarianism and the Media. Media Theory and the Decline of
the Communist System. Negotiated Revolutions. The Fate of Civil
Society. The Struggle Over Broadcasting Law. The Emerging
Media Systems. Conclusions : Understanding the Transition. ISBN
0761950753

316.7

POLITIKA. POLITOLOĢIJA
321

Ījabs, Ivars, 1972-. Atgūtā demokrātija : politiskā publicistika,
2005-2012 / Ivars Ījabs. - Rīga : Zinātne, 2012 (Dardedze
Hologrāfija). - 293, [2] lpp. ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju
(zemsvītras piezīmēs un [295.] lpp.).
ISBN 9789984879291.

32(470)

Russia Lost or Found? : patterns and trajectories / edited by
Hiski Haukkala and Sinikukka Saari. - Helsinki : Edita ; Ministry
of Foreign Affairs in Finland, 2009. - 217 lpp : il. ; 21 cm. - List of
best books on Russia: p.213.-214. - "This work is based on
presentations to an international seminar on Russia held in June

2009, in Helsinki"--Uz vāka 4. lpp.
Saturs. Finnish Research on Russia : Old Constraints and
New Opportunities. Past and Present in Russian Foreign Policy.
Shadow of the Past - the Impact of Tsarist and Communist
Legacies on Russia's Domestic and Foreign Policies. Russia 20042009 : a Regional Power Challenged. Russian Sociatal
Development : Challenges Open. Institutions Matter. The
Kremlin's Double Monopoly.
ISBN 9789513756499.

EKONOMIKA
336

Ketners, Kārlis. Nodokļu optimizācijas principi [videoieraksts] :
video seminārs / Kārlis Ketners. - [Rīga] : Merkūrijs Lat, [2008]. 2 DVD. - (Ekonomikas un biznesa prakse).
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Latvijas Bankai XC / Mārtiņš Bitāns, Kristīne Ducmane,
Viesturs Pauls Karnups, Gatis Krūmiņš, Vita Pilsuma, Āris Puriņš,
Vilnis Purviņš, Pauls Raudseps, Laila Rūse ; redaktores: Dace
Ķerus, Marika Ķirīte ; atbildīgā par izdevumu Aina Raņķe ; ievadu
sarakstīja Ilmārs Rimšēvičs ; māksliniece Inta Sarkane ; fotogrāfi:
Gregorijs Akmoļinskis, Uldis Briedis, A. Buks, Andris Eglītis,
Jevgeņijs Fadejevs, V. Filatovs, Georgs Gundlahs, Gvido Kajons,
Aivars Liepiņš, V. Ļisicins, Ainars Meiers, Imants Prēdelis, R.
Rencis, Indriķis Stūrmanis, Andris Tenass, Genādijs Varlamovs ;
Latvijas Banka. - Rīga : Latvijas Banka, 2012 (Jelgavas
tipogrāfija). - 327 lpp. : diagr., il., ģīm., faks., tab. ; 31 cm. Bibliogr. nodaļu beigās. . - Personu rād.: 324.-325. lpp. Izdevums
veltīts Latvijas Bankas un lata 90 gadu jubilejai. Grāmatas autori
secīgi caurlūko Latvijas tautsaimniecības un centrālās bankas
vēsturi.
ISBN 9789984888125ies.
Latvijas tautsaimniecība : makroekonomiskais apskats /
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija ; Latvijas Republikas
Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : Latvijas Republikas
Statistikas centrālā pārvalde, 2012. - 16 lpp. : diagr., tab.
2(51).
ISSN 1407-5350.
Latvijas tautsaimniecība : makroekonomiskais apskats /
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija ; Latvijas Republikas
Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : Latvijas Republikas
Statistikas centrālā pārvalde, 2012. - 16 lpp. : diagr., tab.
3(52).
Levits, Stīvens. Frīkonomika / Stīvens Levits un Stīvens Dabners.
- [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, 2013. - 236 lpp. - Ietver rād.
Saturs. Lietu slēptās puses. Kas kopīgs skolotājiem un sumo
cīkstoņiem? Kas kopīgs kukluksklana biedriem un nekustamā
īpašuma aģentiem? Kādēļ narkotiku tirgoņi turpina dzīvot kopā ar
savām mātēm? Kur palikuši visi noziedznieki? Kas padara vecākus
ideālus? Ideālie vecāki, 2.daļa; jeb - vai roze smaržo pēc rozes, ja
tā nosaukta citā vārdā?.
ISBN 9789934830358.
Levits, Stīvens. Superfrīkonomika / Stīvens Levits un Stīvens
Dabners. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, 2013. - 233 lpp. Ietver rād.
Saturs. Frīka iesaistīšanās ekonomikā. Kā ielasmeita līdzinās
lielveikala Ziemassvētku vecītim? Kādēļ spridzinātājiem

338.1(474.3)

338.1(474.3)
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330

pašnāvniekiem vajadzētu iegādāties dzīvības apdrošināšanu?
Pārsteidzoši stāsti par vienaldzību un nesavtību. Risinājums ir
atrasts - un tas ir lēts un vienkāršs. Kas kopīgs Alam Goram un
Pinatubo vulkānam?.
ISBN 9789934830365.
336

338

336

334

The Bank of Latvia XC / Mārtiņš Bitāns, Kristīne Ducmane,
Viesturs Pauls Karnups, Gatis Krūmiņš, Vita Pilsuma, Āris Puriņš,
Vilnis Purviņš, Pauls Raudseps, Laila Rūse ; redaktores: Dace
Ķerus, Marika Ķirīte ; atbildīgā par izdevumu Aina Raņķe ; ievadu
sarakstīja Ilmārs Rimšēvičs ; māksliniece Inta Sarkane ; fotogrāfi:
Gregorijs Akmoļinskis, Uldis Briedis, A. Buks, Andris Eglītis,
Jevgeņijs Fadejevs, V. Filatovs, Georgs Gundlahs, Gvido Kajons,
Aivars Liepiņš, V. Ļisicins, Ainars Meiers, Imants Prēdelis, R.
Rencis, Indriķis Stūrmanis, Andris Tenass, Genādijs Varlamovs ;
Latvijas Banka. - Rīga : Latvijas Banka, 2012 (Jelgavas
tipogrāfija). - 318 p. : il., fig., photos ; 31 cm. - Bibliogr. nodaļu
beigās. . - Index: p.316.-317. - Izdevums veltīts Latvijas Bankas
un
lata 90 gadu jubilejai. Grāmatas autori secīgi caurlūko Latvijas
tautsaimniecības un centrālās bankas vēsturi.
ISBN 9789984888132.
Business Strategy and Sustainablility / ed. by Guler Aras,
David
Crowther. - Bingley : Emerald, 2012. - xii, 250 p. - (Developments
in corporate governance and responsibility , 20430523).
Saturs. Accounting , Sustainability and Equity. The Global
Financial Crisis : A Failure of Corporate Governance? Sustaining
Multinational Strategic Performance Through Value Chain Based
Competitive Advantage. Norms of Social Responsibility :
Densification of Degeneration? Online Reporting of
Sustainability : A Study of Global Clothing Suppliers.
Comparative Corporate Social Responsibility in the United
Kingdom and Turkey. The Relationship Between CSR,
Profitability and Sustanability in China. Sustainability Strategies in
Public Service. A Sustanability Example Planning in the Spanish
Public Sector. Millenium's Dilemma : Genetically Modified
Products from the Social Responsibility Perspective. Challenges of
Environmental Accounting in Tourism Destinations as a Trend of
Sustainable Development.
ISBN 9781780527369.
Grinold, Richard C. Active Portfolio Management : a
quantitative approach for providing superior returns and
controlling risk / Richard C. Grinold, Ronald N. Kahn. - 2nd ed. New York : McGraw-Hill, 2000. - xv, 596 p. : ill. ; 24 cm. ([Irwin library of investment & finance]). - Includes
bibliographical references and index.
Saturs. Foundations. Expected returns and valuation.
Information processing. Impelmention.
ISBN 0070248826.
Information on On-going and New Projects : ESPON 2013
Programme : Project overview, october 2012 / ESPON 2013
Programme. - Luxembourg : ESPON 2013 Programme, 2010. - 73
p.
Saturs. Applied research projects under priority. Upcoming
projects under priority. Targeted analyses under priority.
Upcoming projects under priority. Scientific platform and tools
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under priority.
Scientific Dialogue on Cities, Rural Areas and Rising Energy
Prices / European Spatial Planning Observation Network
(ESPON). - Luxembourg : ESPON, 2010. - 90 p. : ill., fig., maps ;
29 cm. - (ESPON Scientific Report ; 1/2013). - Ietver bibliogrāfiju
rakstu beigās. - The report is the first Scientific Report published
by the ESPON 2013 Programme.
Saturs. Introduction : Contributions to European Territorial
Science. Future Orientation for Cities. European Development
Opportunities in Rural Areas. regions at risk of Energy Poverty.
ISBN 9789995968496.
Territorial Dynamics in Europe : Trends in Economic
Performance of European Regions 2000-2006 / ESPON. Luxembourg : European Spatial Planning Observation Network,
2010. - 17 p. : ill., fig., maps. - (Territorial Observation ; No.3).
Saturs. 1.Territorial Dynamics related to the Lisbon/Europe
2020 Strategy. 2.Regional/local contributions to the Lisbon/2020
Strategy. 3.Territorial Reflections related to the Europe 2020
Strategy.
ISBN 9782959966941.

TŪRISMA BIZNESS
338.486

Primm, Steven. Start Your Own Walking Tour Guide Business /
Steven Primm, Tim Roncevich. - [B.v.] : Upstart Business
Consulting Group, 2011. - 107 p.
Saturs. Summary Description of the Business. Product and
Service. Location. Legal Structure. Management. Personnel.
Accounting Software. Legal. Insurance. Security. Overview and
Goals of Marketing Strategy. Market Analysis. Marketing
Strategy. Client Service. Implementation of Marketing Strategy.
Assessment of Marketing Effectiveness. Break-even Analysis. Tax
Considerations. Outsourced Tax Functions. Three Year Income
Statement Projection. Three Year Balance Sheet Projection. Three
Year Cash Flow Projection. Additional Forecasting Charts.
Supporting Documents.
ISBN 9781461193487.

TIRDZNIECĪBA. STARPTAUTISKĀS EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS
339

Territorial Dynamics in Europe : Regions and cities in the
global economy / ESPON. - Luxembourg : European Spatial
Planning Observation Network, 2012. - 23 p. : ill., fig., maps. (Territorial Observation ; No.6).
Saturs. 1.Executive Summary. Territorial dimensions of
Europe in the global economy. 2.Trade between places of the
world. 3.Territorial endowments of humacities in global networks.
ISBN 9782919777181.

TIESĪBAs. JURIDISKĀS ZINĀTNES
349

Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās :
metodiskais materiāls / autore Karīna Platā. - Rīga : Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienība, 2009. - 72 lpp. : il., tab. - Bibliogr.:
72. lpp.

347

Iespējamie saimnieciskās un komercdarbības līgumu
paraugi /red. E.Spundzāne. - Rīga : Info Tilts, [201X]. - 264 lpp.
Saturs. Pirkuma-pārdevuma, maiņas, piegādes, dāvinājuma un
uztura līgumi. Nekustamā īpašuma pirkums un maiņa. Nekustamā

342

349

342

347

īpašuma noma, īre un patapinājums. Pareizas nomas attiecības.
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un kopīga izmantošana,
dāvinājums un mantošana. Nekustamā īpašuma celtniecība un
remonts. Līgumi komercdarījumiem un darījumiem ar banku
starpniecību. Tiesisko attiecību rašanās un realizācija no atdošanas
līgumiem. Jaunrades darbības līgumi. Līgumi tiesisko attiecību
realizēšanas jomā, kas rodas no svešu lietu pārziņas. Līgumi
kopsadarbības jomā. Saistību nodrošinājums.
ISBN 9789984863153.
Jarinovska, Kristīne. Izglītības tiesības : konstitucionālie aspekti
Satversmes 112. panta kontekstā / Kristīne Jarinovska. - [Rīga :
Latvijas Universitāte], 2011 (Talsu Tipogrāfija). - 101 lpp. ; 22
cm. - Ietver bibliogr. (89.-101. lpp.) un rād. (84.-88. lpp.).
Saturs. Ievads izglītības konstitucionālismā. Satversmes 112.
panta ģenēze. Tiesības uz izglītību (Satversmes 112. panta
pirmais
teikums). Bezmaksas pamatizglītiba un vidējā izglītība
(Satversmes 112. panta otrais teikums). Pamatizglītības
obligātums
( Satversmes 112. panta trešais teikums). Satversmes 112. pants
Eiropas Savienības tiesību kontekstā. Jēdzienu, terminu un
personvārdu rādītājs.
ISBN 9789984492888
Korčagins, Edgars. Viss par darba attiecībām : praktisks līdzeklis
/ Korčagins, Edgars, Liene Vancāne. - Rīga : [Merkūrijs Info],
[2010]. - 249 lpp. : il., tab., veidlapas. - Titullapā autors Ieva
Vancāne.
Saturs. Darbinieka pieņemšana darbā. Darba līgums. Darba
koplīgums. Darbinieku materiālā atbildība. Darba kārtības
noteikumi. Komercnoslēpums. Darbinieka profesionālās darbības
ierobežojums. Darba samaksa. Darbinieka nosūtīšana
komandējumā. Darbinieka atstādināšana no darba. Darba kārtības
noteikumu pārkāpums. Uzņēmuma pāreja citai personai. Darba
laiks. Atpūtas laiks. Darba līguma uzteikums. Individuālie darba
strīdi. Kolektīvie darba strīdi. Profesiju klasifikators. Darba vides
iekšēja uzraudzība. Obligātā veselības pārbaude. Nodarbināto
apmācība darba aizsardzības jautājumos. Individuālie aizsardzības
līdzekļi. Drošības zīmes darba vietās. Nodarbināto uzticības
personas. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana un uzskaites
kārtība.
ISBN 9789984863156.
Par Latvijas valsts konstitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo
Satversmes kodolu : Konstitucionālo tiesību komisijas viedoklis un
materiāli / [projekta vadītāja un redaktore Dina Gailīte]. - Rīga :
Latvijas Vēstnesis, 2012. - 255 lpp. : faks. ; 20 cm. - Ietver
bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs).
ISBN 9789984840239.
Konstitūcijas - Latvija. Konstitucionālās tiesības - Latvija.
Švarcs, Filips. Latvijas 1937. gada 28. janvāra Civillikums un tā
rašanās vēsture / Filips Švarcs ; tulk.: Diāna Zepa ; tulk. zin. red.:
Jānis Lazdiņš, Signe Terihova ; tulk. red. Līga Ziediņa ; priekšv.,
IX-XIX lpp., aut. Signe Terihova ; grafiskais dizains: Marina
Selunska. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2011 (A/S "Poligrāfists").
- XXXV, 343 lpp. : tab. ; 23 cm. - Bibliogr.: 276.-316., 318.-343.
lpp. un norādes parindēs. - Oriģ. nos.: Das Lettländische
Zivilgesetzbuch vom 28. Januar 1937 und seine
Entstehungsgeschichte.

ISBN 9789984790909.
Civiltiesības - Latvija - Vēsture.

VALSTS ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE
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355

355
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Ežmale, Sandra. Latvijas reģionu attīstība un telpiskā plānošana
Eiropas Savienības politiku kontekstā : promocijas darba
kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda
iegūšanai apakšnozarē "Reģionālā ekonomika" / Sandra Ežmale ;
[zinātniskais vadītājs Irēna Silineviča] ; Daugavpils Universitāte.
Ekonomikas katedra = Regional development and spatial planning
of Latvia in the context of policies of the European Union :
summary of the thesis for obtaining the doctoral degree in
economics (Dr. oec.) (speciality: Regional economics) / Sandra
Ežmale ; [scientific advisor Irēna Silineviča] ; Daugavpils
University. Department of Economics. - Rēzekne : Rēzeknes
Augstskola, 2012. - 99 lpp. : graf., tab. ; 21 cm. - Ietver bibliogr.
(6. lpp.). - Teksts latviešu un angļu val.
ISBN 9789984440859
Grīns, Aleksandrs. Varoņu grāmata / Aleksandrs Grīns ;
ilustrācijas zīmējis K. Krauze. - 3. iespiedums. - Rīga : ARTO-1,
2012. - 117, [2] lpp. : il. ; 20 cm. - A. Grīns (1895-1941) grāmatā
stāsta par latvju karavīru varoņdarbiem kaujas laukā. Vēl latvju
karotājam piemita augsti attīstīts pašlepnums, pienākuma apziņa,
bet reizēm arī pārgalvība bez mēra un vēlme pazoboties par
pretinieku. Galvenā vērība pievērsta Latvijas valsts neatkarības
cīņu laikam un šī laika varoņiem.
ISBN 9789934813580.
Latvija - Bruņotie spēki - 20 gs - Biogrāfijas - Virsnieki.
Latvija - Vēsture, militārā. Latvija - Vēsture.
Krēsliņš, Kārlis. Gods kalpot Latvijai! : ģenerāļa Kārļa Krēsliņa
atmiņas par Nacionālo Bruņoto spēku izveidi un attīstību / [teksts,
Kārlis Krēsliņš ; foto, Gunārs Binde]. - Rīga : Enerģija un Pasaule,
2012 (Print group). - 419, [24] lpp. : graf., il., faks., tab. ; 31 cm.
Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs un 361.-362. lpp.). Teksts latviešu valodā, atsevišķas sadaļas angļu valodā
Reģionu attīstība Latvijā 2011 / izstrādāja: Inga Vilka,
Armands
Pužulis, Anita Beikule, Jurijs Kondratenko, Zintis Hermansons,
Jānis Bruņenieks ; rredkol. Solvita Zvidriņa ...[u.c.]. - Rīga :
Valsts
reģionālās attīstības aģentūra, 2012. - 171 lpp. : il., diagr., tab.,
kartes ; 30 cm.
Saturs. Aktualitātes teritorijas attīstības plānošanā. Latvijas
administratīvi teritoriālais iedalījums. Iedzīvotāju skaits Latvijā.
Plānošanas reģionu attīstības raksturojums. Republikas pilsētu un
novadu pašvaldību teritoriju attīstības raksturojums. Teritoriju
attīstības līmeņa novērtējums. Pašvaldību teritoriju grupu
attīstības
raksturojums. Pašvaldību finanšu raksturojums. ES fondu
ieguldījumi Latvijas reģionos. VARAM un VRAA pārziņā esošie
reģionālās attīstības atbalsta instrumenti. Publisko pakalpojumu
attīstība. Attīstības tendences, secinājumi un priekšlikumi.
ISBN 9789934812620.
Reģionālā attīstība - Latvija. Pašvaldības - Finanses.

IZGLĪTĪBA
372

378

Čukurs, Jānis, 1936-. Tehniskā grafika : skolotāja grāmata /
Jānis
Čukurs, Olafs Vronskis ; [red. Oskars Lapsiņš]. – Rīga : RaKa,
2009. – 52 lpp. : il., tab. ; 21 cm. – Ietver bibliogr.: 52. Lpp.
ISBN 9789984460710.
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture
padomju laikā : personības, struktūras, idejas (1944-1991) / Jānis
Keruss, Ineta Lipša, Inese Runce, Kaspars Zellis ; literārā
redaktore Ruta Puriņa ; ievadu sarakstīja Ilgvars Misāns ; vāka
dizains: Andra Liepiņa. - Otrais izdevums. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2011 (Rēzekne : Latgales Druka). - 351
lpp. : il., ģīm. ; 24 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. . - Personu
rād.: [345.]-351. lpp. - Grāmata ir pirmais plašākais mēģinājums
aptvert un izprast akadēmisko un ikdienas dzīvi Latvijas
Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē no 1944. līdz 1991.
gadam. Tās pirmajā daļā apkopoti fragmenti no 20 intervijām,
otrā daļa ir četru autoru pētījums par Vēstures un filozofijas
fakultātes vēsturi padomju gados. 1. izdevums iznāca 2010. gadā.
Saturs: I DAĻA. FAKULTĀTES VĒSTURE MUTVĀRDU AVOTOS:
Ilga Apine, Veronika Kanāle, Heinrihs Strods, Irēna Jonāne, Pēteris
Krupņikovs, Marģers Vestermanis, Oksana Vilnīte, Alma Zīle,
Alberts Varslavāns, Helēna Celma, Ēriks Žagars, Aleksandra
Rolova, Kārlis Počs, Skaidrīte Lasmane, Ilgvars Butulis, Vilnis
Zariņš, Antonijs Zunda, Juris Rozenvalds, Aivars Stranga, Leo
Dribins. II DAĻA. STUDIJAS, PĒTNIECĪBA, SADZĪVE: 1. nodaļa:
Sovjetizācija (1944-1956) / Jānis Keruss. 2. nodaļa. Liberalizācijas
gaisotnē (1956-1969) / Ineta Lipša. 3. nodaļa. Stagnācijas laiks
(1969-1979) / Kaspars Zellis. 4. nodaļa. Stagnācijas un pārmaiņu
laiks (1980-1991) / Inese Runce. 5. nodaļa. Vēsture "no apakšas":
neformālā dzīve / Kaspars Zellis.
ISBN 9789984451763.
Pasniedzēji - Latvija. Filozofi - Latvija. Vēsturnieki - Latvija.
Augstskolas - Latvija - Vēsture -

TAUTAS TĒRPI
391

Jansone, Aija, 1958-. Krustpils villaines : kultūrvēsturisks
pētījums par izšūtajām Krustpils tipa villainēm Austrumlatvijā (18.
gs. beigas - 19. gs. pirmā puse) / Aija Jansone ; redaktores: Ināra
Stašulāne (latv. val.), Antra Legzdiņa (angļu val.) ; Valda Bērziņa
tulkojums angļu valodā ; Aivara Plotkas dizains ; izmantoti J. K.
Broces zīmējumi. - Rīga : Zinātne, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). 263 lpp. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. nodaļu beigās. - Etnogrāfes A.
Jansones monogrāfija ir kultūrvēsturisks pētījums par izšuvumu
vēsturi Austrumlatvijā 18. gadsimta beigās - 19. gadsimta pirmajā
pusē un to vietu vispārējā Eiropas kultūras attīstības ķēdē.
Grāmatas pielikumā ievietotas Latvijas muzejos autores apzinātās
42 Krustpils tipa villaines. Tas ir sava veida līdz mūsdienām
saglabāto Krustpils tipa izšūto villaiņu katalogs ar vēsturiskā
materiāla fotoattēliem, precīzi izzīmētām kompozīcijām un
tehniskiem aprakstiem. - Kopsav. angļu val.
ISBN 9789984879154.
Apģērbs - Latvija - Vēsture - Krustpils (Jēkabpils). Šalles Latvija - Vēsture - Krustpils (Jēkabpils).

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
MATEMĀTIKA
51

7. Latvijas matemātikas konference : Rēzekne, 18.19.aprīlis,
2008 : tēzes = 7th Latvian Mathemathical Conference :
Rezekne, April 18-19, 2008 : abstracts / Latvijas Matemātikas
biedrība, Rēzeknes Augstskola, Latgales Ilgtspējīgās attīstības
pētnieciskais institūts. – Rēzekne : Latvijas matemātikas biedrība,
2008. – 53] lpp.
ISBN 9789984779799.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
Eglīte, Maija. Darba medicīna / Maija Eglīte ; zinātniskā
redaktore: Janīna Danusēviča ; zīmējumu un patohistoloģisko
attēlu autori: Ilze Štrumfa, Teodors Cīparsons ; fotogrāfiju autori:
Armands Lācis, Juris Kalniņš, Ivars Vanadziņš, Aivars Tihonovs ;
Rīgas Stradiņa universitāte. – 2., pārstr. Un papild. Izd. – Rīga :
Rīgas Stradiņa universitāte, 2012. – XIX, 834 lpp. : diagr., il.,
tab. ; 24 cm. – Bibliogr. Nodaļu beigās. . – Priekšmetu alf. Rād.:
810.-834. Lpp. – Darba medicīna pētī un vērtē darba vides ietekmi
uz strādājošo cilvēku organismu un tās izraisītās patoloģiskās
pārmaiņas. M. Eglītes grāmatā plaši atspoguļotas galveno
nelabvēlīgo darba vides faktoru izraisītās slimības. Ar darba
medicīnas pamatiem būtu lietderīgi iepazīties visdažādāko
medicīnas nozaru speciālistiem. Grāmatu var izmantot studenti,
rezidenti, medicīnas māsas, darba inspektori, rehabilitologi un citi
speciālisti. 1. Izdevums iznāca 2000. Gadā. – Grāmata ir izdota ar
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no
Darba
aizsardzības preventīvo pasākumu plāna.
Saturs. Darba medicīnas priekšmets un saturs. Putekļu
izraisītās arodslimības. Ķīmisko vielu izraisītā arodpatoloģija.
Fizikālo faktoru izraisītā arodpatoloģija. Bioloģiskie riska faktori.
Lielas darba slodzes izraisītās arodslimības. Alerģiskās
arodslimības. Onkoloģiskās arodslimības. Ražošanas faktoru
ietekme uz cilvēku reproduktīvo veselību. Asinsrites sistēmas
slimības un darba vide. Jauniešu, sieviešu un novecojošu
nodarbināto darba īpatnības.
ISBN 9789984793061.
MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA ZINĀTNE
613

630

Mežu ceļvedis : Igaunija, Latvija, Lietuva, Baltkrievija /
[teksts: Liene Auniņa … [u.c.] ; red. Juris Smaļinskis, Baiba
Strazdiņa ; Latvijas Lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”,
Baltkrievijas lauku tūrisma asociācija, Latvijas Dabas fonds]. –

630

Rīga : Lauku ceļotājs, [2012]. – 191 lpp. : il., fotogr. ; 17 cm. –
Ietver bibliogrāfiju (167.-168. Lpp.) un rād. (168.-191. Lpp.).
Saturs. Kas atrodams ceļvedī? Biežāk sastopamie un
savdabīgākie meži. Sausieņu meži. Pārmitri meži. Ar reljefu
saistītie meži. Ne mežs, ne zālājs. Vērts redzēt. Palīgs sugu
noteikšanai dabā. Zaļie padomi.
ISBN 9789934818189
Forest guide : Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus / [text:
Liene
Auniņa … [et al.] ; editing: Juris Smaļinskis, Baiba Strazdiņa ;
The Latvian Country Tourism Association „Country Traveller”,
Latvian Fund for Nature, Belarusian Association of Rural and
Ecotourism „Country Escape”]. – Riga : Lauku ceļotājs, 2012. –
191 lpp. : krās. Il., karte ; 17 cm. – Ietver bibliogrāfiju (167.-168.
lpp.) un rādītājus (168.-191.lpp.). – Autori uzrādīti vāka 2. Lpp.
ISBN 9789934818196.

KAĶI
636.8

Stols, Sems. 100 kaķi, kas mainīja pasauli : patiesi stāsti par
izciliem kaķiem / Sems Stols ; no angļu valodas tulkojusi Gunta
Putene ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC,
2013. - 175, [1] lpp. : il. - Ja neticat, ka pasauli spēj mainīt viens
vienīgs kaķis, tad acīmredzot neko neesat dzirdējuši par
Ahmedabadu – kaķi, kura dēļ izcēlās skandāls starp ASV un
Pakistānu, Sniedziņu – kaķi, kurš palīdzējis notvert dučiem
noziedzinieku, un Tiblzu – kaķi, kas izbeidza veselas sugas
pastāvēšanu.
ISBN 9789934028212.
Kaķi.

MEDĪBAS
639.1

Dreimanis, V.V. Brīnišķīgais mežs : medniekstāsti / Viesturs
Valdis Dreimanis ; red. Dzintra Zālīte ; māksl. Andris Bergmanis ;
fotogr.: Viesturs Valdis Dreimanis, pers. arhīvs, Agris Riba, pers.
arhīvs, Juris Riba, Aldis Jermaks, Agnis Zaļevskis, Kārlis Krūmiņš,
Ulvis Jēkabsons, Andris Eglītis. - Rīga : Lauku Avīze, 2012 (SIA
"Jelgavas Tipogrāfija"). - 315, [5]. lpp. : il., fotogr. - Stāsti par
izciliem, gudriem vīriem, stāsti par neaizmirstamiem notikumiem
un, protams, par medībām un makšķerēšanu.
ISBN 9789984878522.
Mednieku stāsti. Medības - Latvija.

MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA
641

Brijā-Savarēns, Žans Antelms. Garšas fizioloģija, jeb,
Meditācijas par transcendento gastronomiju / Žans Antelms BrijāSavarēns ; [Bertala jeb Šarla Albēra D'Arnū ilustrācijas ; tulkotāja,
Gita Grīnberga]. - [Rīga] : Rīgas Laiks, 2012 (Jelgavas
tipogrāfija). - 397 lpp. : il. ; 20 cm.
ISBN 9789984496962.
Kulinārija. Gastronomija - Filozofija.

RADIORAIDĪJUMI. TELEVĪZIJAS RAIDĪJUMI
654.19

Juzefovičs, Jānis. Ziņas sabiedriskajā televīzijā : paaudžu un
etnisko (lingvistisko) grupu ziņu mediju izvēles Latvijā : ziņojums
/ Jānis Juzefovičs. – Valmiera : Vidzemes Augstskola, 2012. – 59
lpp. : il., tab., diagr. – Literatūra: 58.-59.lpp.
Saturs. 1. Ievads. 2. Metodoloģija. 3. Rezultāti. 3.1. Ziņu

avoti. 3.2. TV ziņu raidījumu auditoriju statistika. 3.3. TV ziņu
raidījumu lietošanas paradumi. 3.3.1. TV ziņas, ikdienas dzīve un
sabiedrības noskaņojums. 3.3.2. TV ziņas, Panorāma un jauni
cilvēki. 3.3.3. TV ziņas, Panorāma un vecākās paaudzes. 3.3.4.
Uzticēšanās politiskajai elitei, intereses par politiku un Panorāma.
3.3.5. Panorāma un UgunsGrēks : ziņas, izklaide un TV
programmēšanas stratēģijas. 3.3.6. TV ziņas, Panorāma un
etnisko
mazākumgrupu paaudzes. 3.3.7. TV ziņu valodas izvēles un
interese par dzīvi Latvijā etnisko mazākumgrupu vidū. 3.4.
Uzticēšanās TV ziņu raidījumiem. 4. Secinājumi. 5.
Rekomendācijas.ISBN 9789984633251.

TRANSPORTA UN PASTA PAKALPOJUMU DIENESTI.
PĀRVADĀJUMUORGANIZĒŠANA
656

Territorial Dynamics in Europe : Trends in Accessibility /
ESPON. - Luxembourg : European Spatial Planning Observation
Network, 2010. - 23 p. : ill., fig., maps. - (Territorial Observation ;
No.2).
Saturs. 1.Summary : Potential accessibility and regional
development dynamics. 2.European territorial accessibility
dynamics for different modes of transport. 3.european
accessivility, economy and migration.

GRĀMATVEDĪBA. RĒĶINVEDĪBA
657

657

Kurjanovičs, Vjačeslavs. Biznesa novērtējums : metodika un
organizācija / Vjačeslavs Kurjanovičs. – Rīga : Merkūrijs Info,
[2010]. – 189 lpp. : il., tab. ; 21 cm. – (Grāmatvedība, finanses,
nodokļi ; 3). – Ietver bibliogrāfiju (187.-188. Lpp.).
Saturs. Biznesa (uzņēmuma) vērtības noteikšanas
metodoloģiskie pamati. Biznesa novērtēšana – svarīgākās pieejas
un metodes. Biznesa (uzņēmuma) vērtēšana konkrētam mērķim.
Biznesa pirkšana un pārdošana. Metodiskie ieteikumi.
ISBN 9789984863061.
Saksonova, Svetlana. Finanšu informācijas un pārskatu
praktiskā
izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā / Svetlana
Saksonova. – [Rīga] : Info Tilts, [201X]. – 313 lpp. : tab., diagr. ;
21 cm. – Ietver bibliogrāfiju (312.-313. Lpp.).
Saturs. Prasības uzņēmuma uzskaitei un finanšu pārskatiem.
Uzņēmuma finanšu stāvokļa un rezultātu atspoguļošana finanšu
pārskatos. Uzņēmuma finanšu stāvokļa un mērķu sasniegšanas
novērtēšanas metodes. Apgrozāmā kapitāla pārvaldīšana.
Uzņēmuma ražošanas aktīvu, brīvās naudas plūsmas un
izmantojamā kapitāla noteikšana un analīze. Uzņēmuma naudas
līdzekļu pārvaldīšana. Uzņēmuma investīciju projektu
novērtēšana. Uzņēmuma darbības finanšu plānošana.
Komercbanku kredīts kā uzņēmuma finansēšanas veids.
ISBN 9789984863085.

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
658.8

Apsalons, Raitis. Loģistikas centru pārvaldība : mācību grāmata
/ Raitis Apsalons. - [Rīga] : Burtene, 2012. - 176 lpp. : diagr., il.,
sh., tab. ; 25 cm. - Bibliogr.: [166.] lpp. (10 nos.). - R. Apsalona

658

658

658

658

658

grāmatas galvenais mērķis ir sniegt praktiskus risinājumus
loģistikas centra pakalpojumu un tā noliktavas darbības
pārvaldībai, pamatojot to ar šiem procesiem izstrādātu metodiku
un aprēķiniem. Mācību grāmatu rekomendē loģistikas virziena
priekšmetos Latvijas augstskolās, loģistikas darbinieku apmācībai,
kā arī pielietošanai loģistikas centru un noliktavas darbības
pilnveidei. - Uz vāka arī: LNI. Latvijas Neatkarīgā inspekcija.
Mācību centrs.
ISBN 9789984833064 (ies.).
Loģistika - Menedžments - Mācību līdzekļi augstskolām.
Gerbers, Maikls E. Uzņēmējdarbības meistarība / Maikls E.
Gerbers ; zin. Red. Arnis Sauka. – [Jelgava] : Zoldnera
izdevniecība, 2013. – 219 lpp. – (Biznesa literatūras zelta fonds).
Saturs. Uzņēmējdarbības Mīts un mazais bizness. Gatavā
Modeļa Revolūcija : jauna biznesa izpratne. Kā izveidot mazo
biznesu, kas patiešām strādā. Sapņa atgūšana mazajam
biznesam.
ISBN 9789934808371.
Praude, Valērijs, 1946-. Menedžments / Valērijs Praude. – 3.,
pārstrādātais un papildinātais izdevums. – Rīga : Burtene, 2012. –
496, [1] lpp. : sh., tab. ; 25 cm. – Bibliogr. Nodaļu beigās. – V.
Praude grāmatā izklāsta menedžmenta teorijas pamatus, kas
atvieglo organizācijas darba organizēšanu visos līmeņos. Īpaša
uzmanība pievērsta menedžmenta funkcijām, darbības
motivēšanai, komunikācijai, lēmumu pieņemšanai, pārmaiņu un
inovāciju menedžmentam. Grāmata papildināts ar nodaļām par
līderību, informācijas tehnoloģiju attīstību, vērtību veidošanas ķēdi
menedžmentā. Izdevums būs labs palīglīdzeklis menedžmenta
studijās un praktiskā darbā.
1. Grāmata.
Saturs: 1. Organizācija un menedžments. 2. Plānošana. 3.
Organizēšana.
ISBN 9789984833071ies.
Praude, Valērijs, 1946-. Menedžments / Valērijs Praude. – 3.,
pārstrādātais un papildinātais izdevums. – Rīga : Burtene, 2012. –
496, [1] lpp. : sh., tab. ; 25 cm. – Bibliogr. Nodaļu beigās. – V.
Praude grāmatā izklāsta menedžmenta teorijas pamatus, kas
atvieglo organizācijas darba organizēšanu visos līmeņos. Īpaša
uzmanība pievērsta menedžmenta funkcijām, darbības
motivēšanai, komunikācijai, lēmumu pieņemšanai, pārmaiņu un
inovāciju menedžmentam. Grāmata papildināts ar nodaļām par
līderību, informācijas tehnoloģiju attīstību, vērtību veidošanas ķēdi
menedžmentā. Izdevums būs labs palīglīdzeklis menedžmenta
studijās un praktiskā darbā.
2. Grāmata.
Saturs: 4. Vadīšana. 5. Kontrole.
ISBN 9789984833088ies.
Gerber, Michael E. The E-Myth Revisited : why most small
businesses don’t work and what to do about it / Michael E. Gerber.
– 1st ed. – New York, N.Y. : HarperBusiness, 1995. – xvi, 268 p. ;
21 cm.
Saturs. The E-Myth and American Small Business. The TurnKey Revolution : A New View of Business. Building a Small
Business That Works! Bringing the Dream Back to Small
Business Worldwide.
ISBN 0887307280. . – ISBN 9780887307287.
Newstrom, John W. The Big Book of Business Games :

icebreakers, creativity exercises, and meeting energizers / John
W.
Newstrom and Edward E. Scannell. – New York : McGraw-Hill,
1996. – ix, 170 p. : ill. ; 24 cm. – (Big book of business 16aumes
series).
Introduction to business 16aumes. How to use this book.
Climate setting, icebreakers, and session openers. Motivating your
group. Creative problem solving. Managing change : dealing with
resistance and getting buy-in. Surfacing hidden on-the-job
problems. Team-building exercises. Presentation boosters.
Communication, listening, and feedback activities.
ISBN 0070464766. . – ISBN 9780070464766.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
LAUKU PLĀNOŠANA. PILSĒTBŪVNIECĪBA
711

Territory Matters for Competitiveness and Cohesion :
facets
of regional diversity and potentials in Europe : ESPON
synthesis report III, results by autumn 2006 / European
Spatial
Planning Observation Network. – Luxembourg : ESPON, 2006. –
103 p. : ill., fig., maps ; 30 cm. – (ESPON synthesis report ; 3).
ISBN 2959966945.

ARHITEKTŪRA
725(474.3)

725(474.3)

726

Lāce, Daina. Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels
Felsko, (1813–1902) : monogrāfija: The first Riga city architect
Johann Daniel Felsko, (1813-1902) = Der erste Rigaer
Stadtarchitekt Johann Daniel Felsko, (1813-1902) / Daina Lāce ;
mākslinieks Rauls Liepiņš ; tulkotājas: Stella Pelše (angļu val.),
Agnese Bergholde (vācu val.). – Rīga : Latvijas Mākslas
akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures pētījumu
atbalsta fonds, c2012. – 383 lpp. : il. ; 24 cm. – (Latvijas Mākslas
akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas ; 3). – Ietver
bibliogrāfiju (277.-287. Lpp.) un zemsvītras piezīmēs. – Teksts
latviešu val., kopsavilkumi angļu un vācu valodās. – Ietver rād.
(324.-335. Lpp.).
ISBN 9789934835513.
Legzdiņš, Andrejs, 1936-. Mani darbi un nedarbi / Andrejs
Legzdiņš ; redaktore Edīte Tišheizere. - [Rīga : Neputns, 2012]
(Jelgavas tipogrāfija). - 215 lpp. : il. ; 20 x 20 cm. - Ietver
bibliogrāfiju (214. lpp.). - Zviedrijas latvieša, arhitekta un
dizainera Andreja Legzdiņa paša veidota grāmata par viņa dzīvi un
darbiem.
ISBN 9789984807980.
Arhitekti - Latvija.
The Heritage of Religious Architecture and art in Riga / Marina
Levina, Jānis Zilgalvis, Agrita Tipāne, Dace Čoldere, Vita Banga ;
scientific advisors Jānis Zilgalvis, Dace Čoldere ; translator: Valdis
Bērziņš ; English language editor: Vita Limanoviča ; plans and
designs by Simona Čevere, Jānis Zilgalvis, Marina Levina, Tamāra
Agriņa ; photographers: Jānis Rieksts, Alberts Vecsīlis, Osvalds

Poļakovs, Marika Vanaga, Aivars Holms, Gatis Greibers, Romvalds
Salcevičs, Jānis Zilgalvis, Marina Levina, Agrita Tipāne, Inese
Austruma, Mārtiņš Pundurs, Marina Zemīte, Ivars Sarkans, Laura
Lūse, Miloš Gavenda. - Riga : Neputns, 2010 (Dardedze
Holography). - 447 lpp. : il., krās. il., plāni ; 23 cm. - (Mākslas
pieminekļi Latvijā). - Bibliogr.: 434.-443. lpp. . - Palīgrād.: 432.433., 444.-447. lpp.
ISBN 9789984807720.
Sakrālā arhitektūra - Latvija - Rīga. Kristīgā māksla un
simbolisms - Latvija - Rīga.
Rīga (Latvija) - Celtnes, būves utt.

GLEZNIECĪBA
Baumane, Biruta, 1922-. Sarunas ar sevi / Biruta Baumane ;
redaktore Inta Čaklā. - [Rīga] : Jaunā Daugava, 2012. - 103, [1]
lpp. : il. ; 22 cm.
ISBN 9789984726592.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
75(474.3)(092) Ģederts Eliass / sastādītāja Laima Slava ; tekstu autori: Laima
Slava, Marija Kaupere, Izabella Cielēna, Jurģis Skulme ; literārā
redaktore Māra Ņikitina ; bibliogrāfijas sastādītāja Aivija Everte ;
tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja no vācu valodas
Astrīde Peka-Skulme ; angļu teksta redaktore Iveta Boiko ;
priekšvārdu sarakstīja Jānis Zuzāns ; dizains: Inga Ģibiete ; foto:
Normunds Brasliņš, Jānis Pipars, Mārcis Stumbris, Andrejs Grants,
Vilis Rīdzenieks, Jurģis Skulme, Uga Skulme, Oskars Emīls Šmits. Rīga : Neputns ; Alfor, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 479 lpp. : il.,
ģīm., faks. ; 32 cm + 1 piel. (1 iesiets buklets (16 lpp.). Bibliogr.: 463.-468. lpp. . - Personu rād.: 475.-479. lpp. Grāmata ietver gleznotāja Ģederta Eliasa (1887-1975) darbu
izlasi, dzīves un daiļrades aprakstu, Ģ. Eliasa atmiņas, vēstules,
dienasgrāmatas, piezīmes un svarīgākos dzīves datus. - Karlīnes
Eliases vērojumi un spriedumi par laiku un notikumiem no 1914.
līdz 1920. gadam. - Paral. latviešu un angļu val.
ISBN 9789984807959 (ies.).
Gleznotāji - Latvija.
75(474.3)(092)

FOTOGRĀFIJA
77(474.3)

Laika mednieks : vienkāršais latviešu zvejnieks, romantiskā
dvēsele un patriots - fotogrāfs Uldis Briedis : fotoalbums = Time
hunter : ordinary Latvian fisherman, romantic soul and patriot the photographer Uldis Briedis : photo album / sast. Laima Slava,
tekstu aut.: Laima Slava, Alise Tīfentāle, Olafs Gūtmanis, Armīns
Lejiņš, Egīls Zirnis ; lit. red. Māra Ņikitina ; tulk. angļu val. Valdis
Bērziņš ; angļu teksta red. Terēze Svilane ; dizains: Ingrīda
Zābere ; foto: Uldis Briedis. - Rīga : Neputns, 2010 (Jelgavas
tipogrāfija). - 719 lpp. : il., ģīm. ; 24 cm. - Fotogrāfs Uldis Briedis
domās, ideālismā un pieredzē izauklētās Latvijas sejas pēta un
atklāj ar savu Laika mednieka skatu. Sava seja ir Jūrai, sava Zemei, Latvijas laukiem, sava - Pilsētai un arī Galvaspilsētai sava, tāpat kā sava ir Politikai, notikumu veidotājai un paudējai. Paral. latviešu un angļu val.
ISBN 9789984807614 (ies.).
Fotomāksla - Latvija - Albumi.

MŪZIKA
784.4(=174)

Sibīrijas latviešu dziesmas [videoieraksts].]. - [Rīga, Latvija] : Upe
tt, 2009. - 1 CD (77:55) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel.
([164] lpp. : il. ; 12 cm). - 1 DVD (divpusējs) (127:41 ; 132:13) :
sd., col. ; 12 cm. - (Mantojums). - Piel. dziesmu teksti latviešu,
krievu, angļu val.
Dziesmas, latviešu.

SKATUVES MĀKSLA. TEĀTRIS
792(474.3)

Vītola, Ilona. "Skroderdienas Silmačos" Druvienā 25 / Ilona
Vītola ; red. Valdis Klints ; priekšv. aut.: Guna Švika, Juris
Graumanis, Edīte Siļķēna ; Ances Skopanes, Viestura Reķa,
Gunāra Janaiša, Ilonas Vītolas, Sarmītes Locānes, Mirdzas
Ankupas foto. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2011]. - 127 lpp.
: il., ģīm., faks. ; 25 cm. - I. Vītolas izdevums veltīts Rūdolfa
Blaumaņa (1863-1908) lugas "Skroderdienas Silmačos" brīvdabas
izrādes Druvienā 25 gadu atcerei. Grāmatā apkopoti materiāli arī
par uzvedumu vēsturi, intervijas ar aktieriem un skatītājiem. Grāmata tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo teātri, Latvijas
Teātra muzeju, Gulbenes bibliotēku, Druvienas pagasta Silmaču
muzeju.
ISBN 9789984835327.
Teātris - Latvija - Vēsture.

MĀCĪBU UN ATJAUTĪBAS ROTAĻAS
793.7

Augarde, Tony. The Oxford A to Z of Word Games / Tony
Augarde. – Oxford : Oxford University Press, 1995. – xx, 249 p. :
ill. ; 20 cm. – Includes index.
ISBN 0198662319.

SPORTS
796(474.3)

Latvija Londonā : Latvia at the Games of the XXX Olympiad in
London : 2012.27.07.-12.08. / [redaktors un sastādītājs: Dainis
Caune ; foto: Ilmārs Znotiņš ... [u.c.]. - Rīga : Latvijas Olimpiskā
komiteja, 2012 (Preses nams Baltic). - 272 lpp. : il. ; 30 cm. Teksts latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934803437.
Olimpiskie sportisti - Latvija.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
811.133.1’374=174

Franču-latviešu vārdnīca : apmēram 45 000 šķirkļu /
projekta vadītāja, redaktore un priekšvārda autore Irēna
Auziņa ; papildinājumus izstrādājusi Inta Šmite ;
papildinājumus rediģējusi Astra Šmite ; tulkojumu
sagatavojuši: Andrejs Bankavs, Helēna Kalve, Astra
Skrābane, Valda Zelča ; latviešu daļu izstrādājusi Regīna
Beldava ; redaktori: Baiba Apine, Pēteris Brūders, Inta
Geile, Gundega Goldšmite, Sarmīte Meinerte, Inta Šmite,
Aija Vanka-Seigneurin ; ievadu sastādījusi un latviskojusi
Astra Skrābane ; mākslinieks Eduards Groševs. - 2.,

811.174(07)

811.174(07)

811.174’374=162.1

811.174’35

811.174’282’374=174

papildinātais izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012
(Jelgavas tipogrāfija). - xii, 1427 lpp. ; 25 cm. - Teksts
franču un latviešu val. - 1. izdevums iznāca 2002. gadā.
ISBN 9789934009310 (ies.).
Franču valoda - Latviešu valoda - Vārdnīcas.
Klēvere-Velhli, Inga. Latviešu valoda studentiem : mācību
līdzeklis latviešu valodas kā svešvalodas apguvei / Inga
KlēvereVelhli, Nikole Naua. – Rīga : Latviešu valodas aģentūra,
2012
(Jelgavas tipogrāfija). – 278, [2] lpp. : il., tab. ; 25 cm + 1
CD. –
CD: audiopielikums. – Ietver rādītāju (251.-272. Lpp.).
ISBN 9789984815657.
Klēvere-Velhli, Inga. Latviešu valoda studentiem [skaņu
ieraksts]
: audiopielikums / Inga Klēvere-Velhli, Nikole Naua ;
tekstus
ierunājuši: V. Balčunaite, Dz. Belogrudovs, Z. Daudziņa, M.
Egliens, I. Martinsons. – Rīga : Latviešu valodas aģentūra,
2012. –
1 skaņu disks. – Prasības datoram: minimālā ekrāna
izšķirtspēja
1024x768; CD atskaņotājs; operētājsistēma Windows XP,
MAC
OS x10,4; pārlūkprogramma Internet Explorer 8.0, Firefox
12.0,
Google Chrome 11.0, Safari 5.0, Opera 11.0; aktivizēts
JavaScript;
aktivizēts Adobe Flash Player 9 spraudnis.
ISBN 9789984815657.
Latviešu-poļu vārdnīca : apmēram 48000 šķirkļu = Słownik
łotewsko-polski : około 48000 haseł / Justyna Bociek,
Paulina Ciucka, Dorota Demidziuk, Magdalena Kobojek,
Agnieszka Katarzyna Lament-Bialkowska, Zuzanna
Ledworowska, Magdalena Siwanowicz-Michalak, Anna
Elżbieta Stawikowska-Krok, Ewa Stołowska, Michal
Szczęsny, Jolanta Wiśnioch ; rediģējis, papildinājis un
izdošanai sagatavojis Alberts Sarkanis ; redaktori: Henriks
Bondzinskis, Jolanta Wiśnioch ; projekta vadītāja Sarmīte
Lomovceva ; Lauras Sarkanes vāka dizains. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 1551 lpp. ; 25
cm. - Paral. latviešu un poļu val.
ISBN 9789934011146 (ies.).
Latviešu valoda - Poļu valoda - Vārdnīcas.
Laugale, Velga. Lielo burtu lietojums latviešu valodā :
ieskats vēsturiskajā izpētē, problēmas un risinājumi / Velga
Laugale, Dzintra Šulce ; redaktors Aldis Lauzis. - Rīga :
Latviešu valodas aģentūra, 2012 (Zelta rudens). - 87 lpp. ;
21 cm. - Ietver bibliogrāfiju (68.-79. lpp.). - Autori uz vāka
nav uzrādīti.
ISBN 9789984815688.
Latviešu valoda - Pareizrakstība - Sarunvārdnīcas.
Lukaševičs, Valentins, 1968-. Latgaliešu-latviešu
vārdnīca : vīna
cylvāka specvuorduojs : ap 4000 vārdu / Valentīns
Lukaševičs. -
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Daugavpils : Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds
"Saule", 2011 (Madonas poligrāfists). - 229, [2] lpp. ; 15
cm. Teksts latviešu un latgaliešu val.
ISBN 9789984145488.
Par latviešu valodu. Pret rusifikāciju : 1944-1989,
dokumenti / Jānis Riekstiņš, [sastādītājs, tulkotājs no krievu
valodas, priekšvārda autors ; atbildīgā redaktore Dite Liepa
; U. Ozoliņa priekšvārdu no angļu valodas tulkojusi Kritīne
Motivāne]. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2012
(Dardedze hologrāfija). - 151 lpp. : faks. ; 21 cm. - Ietver
bibliogrāfiju (148.-151. lpp. un zemsvītras piezīmēs). Lasītājam tiek piedāvāts dokumentu krājums, kas tapis,
apkopojot padomju okupācijas laika valodas politikas
dokumentus no 1944. līdz 1989. gadam. Krājumā ievietoti
latviešu valodā rakstīti dokumenti un dokumentu tulkojumi
no krievu valodas.
ISBN 9789984815558.
Latviešu valoda - Latvija - Politiskie aspekti - 20 gs Sarunvārdnīcas - Vēsture. Pārkrievošana - Latvija - Vēsture
- 20 gs - Avoti. Valodas politika - Latvija - Vēsture - 20 gs Avoti.
Strelēvica-Ošiņa, Dace. Kāpēc mēs gribam, lai valoda ir
pareiza?
: ieskats preskriptīvisma vēsturē, teorijā un praksē / Dace
Strelēvica-Ošiņa. – Otrais izdevums. – Rīga : LU Latviešu
valodas
institūts, 2012 (Dobums). – 318, [1] lpp. ; 22 cm. – Ietver
bibliogrāfiju (290.-[319.] lpp.). – Teksts latviešu val.,
nobeiguma
tēzes arī angļu val. – „Grāmata izdota Valsts pētījumu
programmas „Nacionālā indentitāte (valoda, Latvijas
vēsture,
kultūra un cilvēkdrošība)” ietvaros–Titlp. 2. Pusē.
ISBN 9789984879352.
Valoda laikā un kultūrtelpā. Atim Kronvaldam 175 :
2012.
gada 28. aprīļa konferences materiāli / [Ina Druviete ...
[u.c.] ;
Turaidas muzejrezervāts. - Rīga : Zinātne, [2012] (Jelgavas
tipogrāfija). - 79, [1] lpp. : il. ; 30 cm. - Ietver bibliogrāfiju
(rakstu
beigās). - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā.
Saturs. Runa Vidzemes skolotāju sapulcē Turaidā,
1869.gada
2.jūlijā / Atis Kronvalds. Latviešu literārās valodas
veidošanās
sākumi : vēsturiskā vide kā valodas attīstības faktors /
Valda
Kļava. Latviešu valodas attīstība : no Kronvalda iecerēm līdz
mūsdienu situācijai / Ilga Jansone. Latviešu valoda kā
nacionālās
identitātes pamats : Ata Kronvalda ieguldījums mūsdienu
skatījumā / Ina Druviete. Atis Kronvalds un viņa devums
latviešu
kultūrā / Ilona Miezīte. Skolotāju konferences Cesvaines

draudzē
19.gs. 80. gadu vidū / Dace Zvirgzdiņa. Jānis Cimze
Vidzemē un
Eiropā / Tālis Pumpuriņš. Turaidas muižas Šveices māja un
Vidzemes skolotāju konferences Turaidā 19. gadsimtā /
Egils
Jemeļjanovs. Runa pie Ata Kronvalda (1837-1875)
pieminekļa
Siguldā 2012. gada 28. aprīlī / Edvīns Raups.
ISBN 9789984879284.

LITERATŪRZINĀTNE
821.174.0

821.174.0

"Un es tieši gāju vārdu meklēt" (O.Vācietis) : 24 sarunas ar
rakstniekiem : populārzinātnisks izdevums / [izdevuma
sastādītājas: Ieva Ķīse, Vita Mekša ; redaktore Mārīte
Āboltiņa]. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2012 (Zelta
rudens). - 335 lpp. : il. ; 25 cm. - Latviešu valodas
aģentūra sadarbībā ar O. Vācieša muzeju no 2009. gada trīs
gadu garumā katra mēneša pēdējā trešdienā O. Vācieša
muzejā rīko valodas vakarus „Un es tieši gāju vārdu
meklēt”. Tikšanos ar dzejniekiem, rakstniekiem un
tulkotājiem sarunu galvenais temats – valoda un literatūra
laikmetu griežos, valoda kultūrvēsturiskā skatījumā. XXI
gadsimtā arvien vairāk apzināmies, ka valoda ir ne tikai
tautas gara un vienotības simbols, bet arī kultūras vērtība.
Daiļliteratūrā valoda veic īpašu uzdevumu - kā satura
atklāsmes un īstenības mākslinieciskās atveides līdzeklis.
ISBN 9789984815671.
Autori, latviešu - Intervijas.
Zeile, Pēteris, 1928-. Rainis un Latgale / Pēteris Zeile ;
redaktore Skaidrīte Svikša ; vāku noformējumā izmantota
Jura Gaigala glezna "Latgales ainava" ; vāku dizains: Stella
Elksne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība,
2012 (Latgales druka). - 315 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. Bibliogr.: 312.-315. lpp. - Latgales laiks un ar Latgali
saistītie jautājumi dzejnieka Jāņa Raiņa (1865-1929) esībā
ir tikai daļa, kaut arī visai būtiska. P. Zeile atklāj Raini kā
cilvēku, dzejnieku, plaša mēroga darbinieku. Visspilgtākais,
dažādā ziņā visrosmīgākais J. Rainim bija Jasmuižā
pavadītais laiks. Tāpēc tieši tam šajā grāmatā atvēlēta
vislielākā vieta un uzmanība.
ISBN 9789984292229.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
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The Historical Centre of Turaida, The Turaida
Museum
Reserve : a guide / [author: The Turaida Museum
Reserve, a
cultural monument of national importance ; editor, Anna
Jurkāne ; English translation, Kārlis Streips]. - [Riga] :
Mantojums Publishing House, 2012. - 160 p. : il. (arī krās.),
faks., krās. kartes ; 24 cm.

ISBN 9789984823256.

ĢEOGRĀFIJA
910.4(5
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913(438)(03)

913(691)

Greindžs, Kevins. Ziedu lietū : iepazīstot Butānu
visgrūtākājā pārgājienā pasaulē / Kevins Greindžs ; no
angļu valodas tulkojusi Vita Holma ; mākslinieki Arta un
Jānis Jaunarāji. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Jelgavas
tipogrāfija). - 341, [1] lpp. - (Vēju roze). - Bibliogr.: 339.[342] lpp. - Kevins Greindžs, amerikāņu rakstnieks un
žurnālists, sasniedzis 33 gadu vecumu un nonācis dzīves
krustcelēs, nolemj doties uz Butānu, lai kopā ar astoņiem
citiem pārgalvjiem veiktu pārgājienu pa Sniega cilvēka taku,
kas tiek uzskatīta par ekstrēmāko augstkalnu maršrutu
Himalajos. Kopā ar grāmatas autoru lasītājiem ir iespēja soli
pa solim iepazīt unikālo Pērkonu pūķa zemes kultūru,
rakstnieka acīm vērot vienu no neskartākajām savvaļas
teritorijām pasaulē un iejusties pārgājiena dalībnieku ādā. Oriģ. nos.: Beneath Blossom Rain.
ISBN 9789984234267.
Ceļojumi.
Butāna - Ceļojumu apraksti.
Militārā mantojuma karte, Latvija [kartogrāfiskais
materiāls] : 60 apskates objektu apraksti un attēli,
informācija
par 239 naktsmītnēm = A map of military heritage,
Latvia :
descriptions and photos of 60 sites, information on
239
accommodations / apsekojumi, teksts: Juris Smaļinskis,
Andris
Junkurs, LLTA "Lauku ceļotājs". - Mērogs 1:550,000. - Rīga
:
Lauku ceļotājs, 2011. - 1 karte : krās. ; lp. 69 x 99 cm,
saloc. 23 x
14 cm. - Paneļnosaukums. . - Ietver naktsmītņu un
apskates
objektu rādītāju, tekstu un krāsainas fortogrāfijas. . Papildkarte:
Eiropas zaļā josta.
ISBN 9789934818127.
Polija : ceļvedis / galv. sast.: Terēza Čerņeviča-Umera,
Malgožata Omilanovska, Ježijs Majevskis ; no angļu val.
tulk.: Guntis Kalns, Magda Riekstiņa, Agnija Švēde ; red.:
Ilona Ruķere, Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. 384 lpp. : krās. il., kartes ; 23 cm. - (DK ceļvedis). - Alf.
rādītājs: 362.-383. lpp. - Oriģ. nos.: Poland.
ISBN 9789934030918.
Polija - Ceļveži.
Bradt, Hillary. Madagascar : the Bradt Travel Guide /
Hillary
Bradt ; updated by Daniel Austin. - 10th ed. - [Bucks] :
Bradt
Travel Guide, 2011. - viii, 424 p. : ill., maps, photos. (Bradt
travel guide).
ISBN 9781841623412

913(691)
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LeHoullier, Sara. Madagascar : travel companion / Sara
LeHoullier. - [Durham] : Other Places Publishing, 2010. 144 p. :
ill., map, photos. - (Other Places Travel Companion).
Saturs. Welcome to Madagascar. Why Madagascar.
Antananarivo. All Points South. All Points North.
Background.
ISBN 9780982261958.
Red Brick Gothic : Medieval and Hanseatic Culture /
ed.
Betina Meliss. - Greifswald : Univeristy of Greigswald, 2012.
- 57,
[2] p. : ill., photos, maps. - (Treasures of the Baltic Sea :
Natural
and cultural heritage tourism for increased Baltic Sea
region).
ISSN 2194-8224.
Shifting Sand Dunes : discover moving landscapes /
ed. Betina
Meliss. - Greifswald : Univeristy of Greigswald, 2012. - 43 p.
: ill.,
photos, maps. - (Treasures of the Baltic Sea : Natural and
cultural
heritage tourism for increased Baltic Sea region).
Saturs. Shifting dunes in the Baltic Sea Region. Denmark Rabjerg Mile. Germany - The Peninsula of Fishland-DarssZingst.
Poland - Shifting Sand Dunes in the Country of Lebok.
Latvia The Sunset Trail to the White Dune. Latvia - The Pūrciems
Trail of
the White Dune. Latvia - The Kolkasrags Pine Trail. Latvia The
Grey Dune of Pāvilosta. Latvia - The Mouth of River Užava.:
Latvia - The Mouth of River Gauja. Latvia - The Nature Trail
of
Pape. Latvia - The Pūsēnu Hill. Latvia - The "Sedums" of
Lapmežciems. Estonia - Luitemaa Nature Reserve. Russia The
Curonian Spit in the Kaliningrad Region. Lithuania - The
Curonian
Spit in Lithuaninan at a Glance. Tourism information.
ISSN 2194-8224.

VĒSTURES PALĪGDISCIPLĪNAS
930.85

Hantingtons, Semjuels. Civilizāciju sadursme : pasaules
kārtības pārveide / Semjuels Hantingtons ; no angļu
valodas tulkojis Guntis Dišlers. - Rīga : Jumava, [2013]
(Viļņa : Spauda). - 371 lpp. : graf., kartes, tab. ; 25 cm. Bibliogr.: [329.]-368. lpp. . - Rād.: [369.]-371. lpp. Grāmatā ir daudz konkrētu notikumu apskatu, tā ir reti
spoža, liecina par lielisku izglītību un sevišķi par spēju
ieraudzīt pazīstamo jaunā un rosinošā veidā. Šajā
grāmatā autors piedāvā rosinošu modeli, kā izprast
globālās politikas reālijas 21. gadsimtā. - Oriģ. nos.: Clash
of Civilizations.

ISBN 9789934111754.
Civilizācija. Pasaules politika. Starptautiskās
attiecības.

LATVIJAS VĒSTURE
94(474.3)”1918/1940”

94(474.3)”1918/1940”

Daukšts, Bonifācijs. Kopveža Voldemāra Ozola kara
gaitas un
politiskā evolūcija / Bonifācijs Daukšts ; lit. red. Ruta
Puriņa ;
Baibas Lazdiņas vāka dizains. - Rīga : LU Akadēmiskais
apgāds,
2012 (Rēzekne : SIA Latgales druka). - 120 lpp. : il.,
faks., ģim.,
tab. ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). Ieteic. lit.
saraksts: 95.lpp. - Šīs grāmatas tapšanu noteica autora
pārliecība,
ka Voldemāra Oskara Edmunda Ozola Anša dēla
fantastiskais
dzīves gājums un viņa, kā latīņi teiktu, res gestae ir
pelnījuši
lielāku Latvijas vēstures pētnieku uzmanību un dziļāku
analīzi
nekā līdz šim. Tiesa, tas ir sarežģīts uzdevums, jo
kopvedim
Ozolam, tāpat kā daudziem citiem latviešiem, piekritusī
likteņa
ekstraordinaritāte ir izcili unikāla un rada grūti atrisināmas
avotu
meklēšanas, izvērtēšanas un faktu verificēšanas
problēmas. Sava
pasionārā rakstura un visai "augstā lidojuma" dēļ kopvedis
(vēlāk
-ģenerālis) ir piedalījies visos nozīmīgākajos 20. gadsimta
pirmās
puses Eiropas un Latvijas laikagriežos, daudzās kolīzijās
un nereti
arī ar vairāku valstu specdienestu cīņu saistītās politiskās
intrigās.
ISBN 9789984455419.
Daukšts, Bonifācijs. Kulturālās tuvināšanās biedrība ar
SPRS
tautām (1929-1940) / Bonifācijs Daukšts ; [sērijas red.
kol.: Inesis
Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; vāka
dizains: Baiba
Lazdiņa]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012
(Rēzekne :
Latgales druka). - 112, [2] lpp. : il., ģīm., faks. - (Latvijas
vēstures
mazā bibliotēka). - Bibliogr. norādes parindēs.
Saturs: Kulturālās tuvināšanās biedrības izveidošana un
darbības sākuma posms (1929-1934) ; KTB laikā no
K.Ulmaņa
1934.gada 15.maija apvērsuma līdz 1939.gada 5.oktobra
PSRSLatvijas
"bāzu līgumam" ; KTB padomju okupācijas mijkrēslī

94(474.3)”1940/1990”

94(474.3)”1990/...”

(1939-1940).
ISBN 9789984455686.
Feldmanis, Inesis. Latvija Otrajā pasaules karā (19391945): jauns
konceptuāls skatījums / Inesis Feldmanis ; literārā
redaktore Ruta
Puriņa ; vāka dizains Baiba Lazdina. - Rīga : LU
Akadēmiskais
apgāds, 2012 (Rēzekne : Latgales druka, SIA). - 97, [1]
lpp. : faks.
- (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Ieteicamās lit.
saraksts:
95.lpp. . - Piel.: PSRS Aizsardzības tautas komisāra
direktīva
02622 par darbību pret Baltijas valstīm (1940.gada
9.jūnijs): 96.97.lpp.
Saturs: Molotova-Ribentropa pakts un Latvija ; Latvijas
okupācija un aneksija ; Vācu laiks Latvijā.
ISBN 9789984455402
Starptautiska zinātniska konference "1990. gada 4.
maija Latvijas Neatkarības deklarācija:
starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti". (2010 :
Rīga, Latvija). 1990. gada 4. maija Latvijas Neatkarības
deklarācija: starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti :
starptautiskas zinātniskas konferences rakstu krājums /
Latvijas Vēsturnieku komisija ; zinātniskie redaktori:
Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns ; literārās redaktores:
Gita Bērziņa, Māra Antenišķe ; Valda Zatlera ievada
uzruna ; ievadu sarakstīja Inesis Feldmanis ; vāka
dizains: Ilze Reņģe. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2011 (SIA "Latgales druka"). - 245 lpp. ; 25 cm. Bibliogr. rakstu beigās. - Grāmatā apkopoti raksti, kas
tapuši, papildinot un pilnveidojot referātus, kuri nolasīti
starptautiskajā konferencē. Tā bija veltīta 1990. gada 4.
maijā pieņemtās deklarācijas "Par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu" 20. gadadienai. - Teksts
latviešu un angļu val. - Konference norisinājās 2010. gada
3. maijā Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
Saturs: 1. daļa. 1990. gada 4. maija deklarācija un
Latvijas valsts atjaunošanas tiesiskie aspekti: 1990. gada
4. maija deklarācijas sagatavošana un pieņemšana /
Romāns Apsītis. Baltijas valstu neatkarības deklarāciju
juridiskie aspekti un to starptautiskā rezonanse / Gvido
Zemribo. 1990. gada 4. maija deklarācijas piemērošana /
Jānis Pleps. 2. daļa. Cīņa par neatkarības starptautisku
atzīšanu: Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas
ārpolitiskie aspekti: ieskats historiogrāfijā / Jānis Taurēns.
Sarunas ar Kremli par Latvijas neatkarības atzīšanu - vai
tās bija iespējamas? / Daina Bleiere. Rietumvalstu
nostājas maiņa Baltijas valstu neatkarības atzīšanas
jautājumā / Sandra Kalniete. Three Little Finlands: The
balt's strategic conceptions of the pre-recognition period,
1988-1991 / Edijs Bošs. 3. daļa. Politikas un vērtību
transformācija: Intellectuals and the Baltic Way in the
1980s: transformation of ethnic nostalgia into a political
movement / Vilius Ivanauskas. LTF ekonomiskā politika no
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dibināšanas līdz 1990. gada 4. maijam / Gatis Krūmiņš.
Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa tiesiskais statuss un
stratēģija Latvijas neatkarības atjaunošanai / Tālavs
Jundzis. Sociālo un kultūras vērtību transformācijas pēc
Latvijas neatkarības atgūšanas / Maija Kūle.
ISBN 9789984453781.
Latvija - Vēsture - Trešā Atmoda, 1987-1991 Kongresi, konferences utt. Latvija - Politika un pārvalde 1987-1991 - Kongresi, konferences utt.
Šoks : (Šucmaņu Orģijas Kara Sākumā) : [atmiņu un
dokumentu krājums] / A. Cīrulis, A. Celmiņš, A. Skude, A.
Čumaka, Ā. Krivāns, E. Freimanis. - [Mārupe] : SiA
"Drukātava" ; Autorizdevums, 2012. - 336 lpp. : il.
ISBN 9789934828201.
Otrais pasaules karš, 1939-1945.
Zunda, Antonijs. Latvija un Lielbritānija: partneri vai
sabiedrotie
(1930-1940) / Antonijs Zunda ; [sērijas red. kol.: Inesis
Feldmanis,
Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; vāka dizains: Baiba
Lazdiņa]. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (Rēzekne : Latgales
druka).
- 103, [1] lpp. : il., ģīm., faks. - (Latvijas vēstures mazā
bibliotēka).
- Bibliogr. norādes parindēs.
Saturs: Politisko attiecību stagnācija (20.gadu beigas 30.gadu sākums) ; Britu nacionālās valdības Eiropas
politika
(1933-1935) ; Kara priekšvakarā (1936-1939) ; Anglijas
un
Latvijas attiecības Otrā pasaules kara sākumposmā
(1939-1940).
ISBN 9789984455679.
94(474.3)”
Zvaigzne, Jānis. Kas ir Litene? / Jānis Zvaigzne ; red.
Ilona Vītola ; pēcv. sarakst. Māris Atgāzis. - 2. pārstr. un
pap. izd. - Rīga : Vītolas izdevniecība, [200X]. - 378 lpp. :
il. - Literatūra: 366.-378.lpp.
ISBN 9984969479.
Politiskā vajāšana - Latvija - Litene (Gulbenes
novads).
Litene (Gulbenes novads, Latvija) - Vēsture. Latvija
- Litenes notikumi, 1941 - Vēsture.
Андерс, Эдвард. Среди латышей во время Холокоста
/ Эдвард Андерс ; перевод с латышского языка Инессы
Иванчиковой ; [предисловие Яниса Страдиня]. - Рига :
Jumava, 2011 (Preses nams Baltic). - 278, [1] с. : ил.,
карта, портр., факс. ; 21 см. - Содержит библиографию
(в подстроч. примеч.) и указатель (с. 273-[279]). Oriģ. nos.: Amidst Latvians during the Holocaust. Оригинальное издание на англ. яз.
ISBN 9789984389165.
Holokausts, ebreju (1939-1945) - Latvija - Atmiņas.
Holokaustu pārdzīvojušie - Latvija - Biogrāfijas. Ebreji Latvija - Biogrāfijas.
Рислакки, Юкка. Манипуляции фактами: латвийский

вариант : четырнадцать острых вопросов и прямых
ответов / Юкка Рислакки ; перевод с финского языка
Геннадия Муравина ; перевод с английского,
немецкого, французского и латышского языков Инессы
Иванчиковой ; ответственный редактор Анна
Павловская ; литературный редактор Инесса
Иванчикова. - Рига : Jumava, 2011 (Latgales druka). 283, [1] с. : ил., диагр. ; 24 см. - Библиогр.: с. 273-280
и в примеч. в конце разделов. . - Именной указатель:
с. 281-[284]. - Oriģ. nos.: Tapaus Latvia.
ISBN 9789984389073.
Latvija - Etniskās attiecības. Latvija - Vēsture - 20
gs. Latvija - Vēsture - Otrās brīvvalsts periods, 1991-.
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Askillsens, Hjells. Spainis pilns laika : noveļu krājums /
Hjells Askillsens ; no norvēģu valodas tulkojusi un
krājumu sastādījusi Solveiga Elsberga ; literārā redaktore
Rūta Koluža ; priekšvārda, 5. lpp., autors Snorre
Karkonens-Svensons ; Lienes Hapanionekas vāka dizains.
- Rīga : Nordisk, 2012 (Valmieras tipogrāfija "Lapa"). 227, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Alt som før. - Teksts
paralēli latviešu un norvēģu valodā.
ISBN 9789934822179 (ies.).
Noveles, norvēģu.
Bargais, Rihards, 1969-. Tenkas / Rihards Bargais ;
redaktore Antonija Skopa-Šlāpina. - Rīga : Biedrība
"Ascendum", 2012 (Dardedze hologrāfija). - 188, [3] lpp.
; 16 cm. - (Satori bibliotēka). - Grāmata sevī ietver ne
tikai anekdotes par tēliem, kuru vārdi atgādina autoram
pazīstamu vai svarīgu personu vārdus, bet arī vērojumus
un pārdomas par dzīves acumirklīgo trauslumu, kā arī
rakstnieka dienasgrāmatas fragmentus.
ISBN 9789984496634.
Latviešu proza. Satīra, latviešu
Briedis, Andris, 1937-. Cilvēks ir liels brīnums : Ar
skumju smaidu... / Andris Briedis ; Induļa Bukas zīmējumi
; redaktors Māris Eihmanis. - [Rīga : Vērtums, 2012] (SIA
"Valmieras tipogrāfija LAPA"). - 135 lpp. : il.
ISBN 9789984920290.
Satīra, latviešu. Latviešu asprātība un humors.
Čaks, Aleksandrs, 1901-1950. Iedomu spoguļi : dzejas
/ Aleksandrs Čaks ; redaktore Santa Grigus ; priekšvārdu
Čaka dvēseles spoguļi, 5.-16. lpp., sarakstīja Valdis
Rūmnieks ; Lauras Akmanes vāka dizains. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 125, [1] lpp. ; 21 cm.
- (Skolas bibliotēka). - Vai tie ir tikai dzejnieka A. Čaka
(īst.v. Aleksandrs Čadarainis, 1901-1950) iedomu spoguļi?
Nē, A. Čaks ļoti redzīgām acīm staigāja pa savu mīļoto
Rīgu un redzēja to, ko mēs, pārējie, pat nespējam
pamanīt. Dzejnieks šo grāmatu veltīja savai nākamajai
sievai Anitai Bērziņai. - Dzejoļu krājums sagatavots pēc
1938. [1937] gada krājuma "Iedomu spoguļi"
pirmpublicējuma, bet izmantoti arī Kopotu rakstu 2.
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sējuma (1992) ortogrāfijas, interpunkcijas, leksikas
labojumi un komentāri.
ISBN 9789934025242 (ies.).
Latviešu dzeja.
Čaks, Aleksandrs, 1901-1950. Mana paradīze :
dzejoļu krājums / Aleksandrs Čaks ; redaktore Santa
Grigus ; priekšvārdu sarakstīja Valdis Rūmnieks ; Lauras
Akmanes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]
(Poligrāfists). - 159, [1] lpp. ; 21 cm. - (Skolas
bibliotēka). - Bibliogr. norādes parindēs. - A. Čaka (19011950) dzejoļu krājums nāca klajā 1931. gadā. Tas
neapšaubāmi ir viens no populārākajiem dzejnieka darbu
kopojumiem. Dzejoļu krājums sagatavots pēc Kopotu
rakstu (1991) 1. sējuma, bet atsevišķos dzejoļos
saglabātas krājuma "Mana paradīze" 1931. gada
pirmizdevuma dzejas rindu izkārtojuma, leksikas,
ortogrāfijas un interpunkcijas savdabības.
ISBN 9789934025235 (ies.).
Latviešu dzeja.
(Divas) puses. Latviešu kara stāsti [skaņu ieraksts] :
Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās / Ulda
Neiburga, Aijas Rozenšteines un Vitas Zelčes zinātniskajā
redakcijā. - [Rīga] : Apostrofs ; LU Sociālo zinātņu
fakultāte, 2012. - 2 CD : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta
piel. (23 lpp. : ģīm. ; 12 cm). - (Klausāmgrāmata).
(Zinātne + stāsti). - Aprakstīts pēc diska sākumlapām.
ISBN 9789984886022.
Draguns, Pēteris, 1976-. Tumšā stundā : [dzeja] /
Pēteris Draguns ; redaktore Jana Vērdiņa ; māksliniece
Inga Ģibiete. - Rīga : Neputns, 2012. - [64]lpp. : il. ; 21
cm. - Grāmata lasāma no abām pusēm.
ISBN 9789934512018.
Latviešu dzeja.
Džoiss, Džeimss. Dublinieši : [stāstu krājums] / Džeimss
Džoiss ; no angļu valodas tulkojis Dzintars Sodums ;
Artura Hansona komentāri un pēcvārds ; mākslinieks
Ilmārs Blumbergs. - Rīga : Liepnieks&Rītups, 2012. - 253,
[2]lpp. - Stāstu krājuma pamatā ir Džoisa Īrijas dzīves
pieredze; darbība stāstos risinās Īrijā, tajos dziļi analizēta
Dublinas sabiedrības stagnācija. Stāstos atrodamas
epifānijas — pēkšņi atklāsmes brīži, kas iezīmē radikālas
pārmaiņas galvenajos varoņos. "Dublinieši" lielā mērā ir
reālistisks stāstu krājums. Daudzi stāstos sastopamie tēli
vēlāk marginālās lomās parādās romānā "Uliss". - Oriģ.
nos.: Dubliners.
ISBN 9789934812033.
Īru proza
Džoiss, Džeimss. Mākslinieka portrets jaunībā :
[romāns] / Džoiss Džeimss ; no angļu valodas tulkojis
Raimonds Jaks ; mākslinieks Valdis Villerušs ; redaktore
Dace Krecere. - [Rīga] : SIA "J.L.V", [2013]. - 279 lpp. Grāmata ir pusautobiogrāfisks darbs, kurā galvenā varoņa
prototips ir pats autors. Par sižeta pamatu kalpo Džoisa
bērnībā un pusaudža gados piedzīvotais, un gandrīz
visiem tēliem prototipi atrodami autora biogrāfijā. Tomēr
“Portretā" aprakstīto notikumu hronoloģija ne vienmēr
sakrīt ar Džoisa biogrāfiskajiem datiem. Autoram svarīgāk
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par to bijis mākslinieciskais un formas koncepts.
“Portretā" daudzviet ir manāmas skaidras asociācijas un
norādes uz tādiem darbiem kā Ovīdija “Metamorfozes",
Dantes Aligjēri “Dievišķā komēdija", Henrika Ibsena luga
“Brands", Aleksandra Dimā (tēva) romāns “Grāfs Monte
Kristo" u.c. - Oriģ. nos.: A Portrait of the Artist as a Young
Man.
ISBN 978993411278
Ezera, Regīna. Zemdegas : fantasmagorija / Regīna
Ezera ; redaktore Santa Grigus ; pēcvārdu Regīna Ezera:
izšķirošā žesta māksla, 433.-[444.] lpp., sarakstīja Guntis
Berelis ; māksliniece Laura Akmane. - [Atkārt. izd.]. Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 443, [2] lpp. ; 21 cm. (Skolas bibliotēka). - Bibliogr. norādes parindēs. - R.
Ezeras (1930-2002) romānu veido noveļu virkne, kurās
autore parāda dažādus cilvēkus, viņu likteņus un
attiecības. Rakstnieces uzmanības lokā laikabiedru
attieksme pret nezūdošajiem ētiskajiem ideāliem,
sarežģītie iekšējie konflikti, tās dvēseles zemdegas, kuras
cilvēki paši reizēm pat īsti neapzinās un tādēļ arī nespēj
apdzēst. 1. izdevums iznāca 1977. gadā, 2. izdevums
iznāca 1988. gadā.
ISBN 9789934021411 (ies.).
Latviešu romāni.
Filipsa, Sūzana Elizabete. Bēgošā līgava : [romāns] /
Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu val. tulk. Gunita
Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents,
2012 (SIA "Preses Nams Baltic"). - 412, [1] lpp. ; 21 cm.
- Tā vietā, lai dotos pie altāra un sacītu "Jā" misteram
Lieliskajam, labi audzinātā un pieklājīgā Lūsija pamet
baznīcu, apmulsušo līgavaini, šokētos kāzu viesus un
bēg... - Oriģ. nos.: Great Escape.
ISBN 9789984356242.
Amerikāņu romāni.
Filipss, Kerils. Kembridžs / Kerils Filipss ; no angļu
valodas tulkojusi Aija Uzulēna ; mākslinieks Jānis Esītis ;
redaktore Dace Sparāne. - Rīga : Dienas grāmata, 2012. 180, [3] lpp. ; 22 cm. - Romānā darbība risinās 19.
gadsimta vidū kādā Karību jūras salā. Viena no romāna
galvenajām varonēm – jauniņā Emīlija Kārtraita no
Anglijas dodas uz sava tēva cukurniedru plantāciju. Kad
jūras brauciena laikā mirst Kārtraitas jaunkudzes
pavadone, ceļš Emīlijai jāturpina vienai. Pamazām
iepazīstot salu un tās dzīvi, attiecības starp vergiem un
vergturiem, Emīlija atskārš, ka tieši viņas tēva klāt
neesamība šeit radījusi pasīvu, bet jūtamu sociālo
anarhiju abās pusēs. Kādā starpgadījumā Emīlija sastopas
ar vergu Kembridžu, kuru pati iedēvē par Herkulesu. Viņai
ātri top skaidrs, ka šis nav tāds pats vergs kā citi redzētie,
jo šī cilvēka būtībā jaušama savāda neatkarība un kaut
kas no pasaules, kurā viņa pati augusi. Bet patiesība par
Kembridžu viņai un lasītājam paliek slēpta, līdz grāmatas
otrajai daļai, kurā atklājās patiesība par Kembridža dzīvi,
notikumiem un to kā viņš kļuvis par vienu no plantācijas
vergiem. - Oriģ.nos.: Cambridge.
ISBN 9789984887296.
Vēsturiskā proza, angļu.
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Gailīte, Skaidrīte, 1940-. Neredzamo važu gūstā :
neparasts dzīvesstāsts / Anna Skaidrīte Gailīte ; redaktore
Māra Rune ; mākslinieks Aigars Truhins ; Vijas Kilblokas
vāka foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). 222, [2] lpp., [16] lpp. il., ģīm. : ģīm. ; 21 cm. - A. S.
Gailītes romānā izsekots vācu zēna Pētera Tomasa, vēlāk
saukta Pierre van de Velde, tad - Georgs Jaunzemis,
liktenim. Puisēns 1945. gadā tiek nolaupīts no bērnu
patversmes Beļģijas galvaspilsētā Briselē. Autore cenšas
izprast latviešu sievietes, bēgles Annas Rauzes motivāciju:
kāpēc viņa bērnu nozagusi un ar to bēguļojusi pa pasauli,
mainot dzīves vietas Briselē, Lībekā, Minhenē, līdz beidzot
nokļuvusi Jaunzēlandes Dienvidsalas pilsētā Kraistčērčā.
ISBN 9789934033063 (ies.).
Biogrāfiskā proza, latviešu.
Grills, Bērs. Dubļi, sviedri un asaras : Bēra Grilla
autobiogrāfija / Bērs Grills ; no angļu val. tulk. Linda
Kalna ; red. Elga Rusmane ; Ilzes Isakas vāka dizains. Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (A/s "Poligrāfists"). - 373 lpp.,
[16] lpp. iel. : krās. il. ; 24 cm. - Rādītājs: 366.-373. lpp.
- ...Āfrikā lecot ar izpletni, Bērs guva smagas traumas trijās vietās salauza muguru. Viņš nezināja, vai vēl kādreiz
spēs staigāt. Tomēr jau astoņpadsmit mēnešus vēlāk,
spītējot ārstu negatīvajām prognozēm, Bērs kļuva par
vienu no jaunākajiem alpīnistiem, kas uzkāpuši Everestā.
Tad viņam bija divdesmit trīs gadi. Tas bija tikai viņa
daudzo neparasto piedzīvojumu sākums... - Oriģ. nos.:
Mud, sweat and tears : The autobiography Bear Grylls.
ISBN 9789934033339.
Autobiogrāfiskā proza, angļu. Piedzīvojumi un
piedzīvojumu meklētāji - Lielbritānija - Biogrāfijas.
Alpīnisti - Lielbritānija - Biogrāfijas.
Gūtmane, Margita, 1943-. Dzīve ir viens vella
izgudrojums : Veronika Strēlerte manās atmiņās / Margita
Gūtmane ; redaktore Inta Čaklā ; māksliniece Anta Pence.
- Rīga : Neputns, 2012 (Dardedze hologrāfija). - 230 lpp.
: il. ; 20 cm. - Margitas Gūtmanes stāstījums un atmiņas
par izcilo latviešu dzejnieci Veroniku Strēlerti, papildināts
ar foto materiālu. - Ietver rādītāju (222.-230. lpp.).
ISBN 9789984807973.
Biogrāfiskā proza, latviešu.
Hills, Tobiass. Akmeņus mīlot : [romāns] / Tobiass Hills ;
no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Ingūna Jundze ;
vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012
(Jelgava : (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 463 lpp. ; 21 cm.
- Kopš seniem laikiem dārglietas ir cieši saistītas ar
pasaules bagātajiem un varenajiem. Karalienes Elizabetes
I rotaslieta- Trīs brāļu piespraude, kuras dārgakmeņu
apjoms un vērtība pārsteidz ikvienu senlietu kolekcionāru,
savieno vairāku cilvēku likteņus neticamā rēbusā.
Aptverot divus kontinentus un sešas valstis, stāsts seko
trim ļoti dažādiem cilvēkiem, kurus vieno kopīgs mērķis
un kaislība uz leģendārajiem akmeņiem. - Oriģ. nos.: The
Love of Stones.
ISBN 9789984356341.
Angļu romāni. Rotaslietas - Kolekcionāri un
kolekcionēšana - Daiļliteratūra.
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Ilfs, Iļja. Divpadsmit krēsli : romāns / Iļja Ilfs un
Jevgeņijs Petrovs ; no krievu val. tulk.: Alberts Jansons,
Gunta Silakalne ; red. Veronika Pužule ; Mirdzas Ramanes
il. ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - 2. papild. izd. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2012 (Preses nams Baltic). - 527, [1] lpp. :
il. ; 23 cm. - "Romāna autoru smalkā ironija, humors un
dzirkstošā asprātība, ar kādu viņi radījuši tālaika dzīves
neticamās nejaušības un bezjēdzības Krievijā,
mietpilsonību un birokrātiju, nebija glaimojošs padomju
varai. Saistošais sižets – divu avantūrisku vīru dzīšanās
pēc krēslā noslēptām dārglietām – ir bijis pamatā arī
vairākām veiksmīgām ekranizācijām, kas darījušas
neaizmirstamus gan spilgtos, izteiksmīgos tēlus, gan viņu
trāpīgos, aforismiem līdzīgos izteicienus.". - Oriģ. nos.:
Двенадцать стульев. - "Pirmoreiz latviešu valodā
necenzēts romāna variants ar komentāriem"-- Titlp.
ISBN 9789934029479.
Krievu romāni.
Kacena, Vera, 1912-1999. Pabērni : diloģija / Vera
Kacena ; Vitas Zelčes un Kaspara Zeļļa redakcijā ;
projekta koordinatore Aija Rozenšteine. - [Rīga] :
Mansards, c2013. - 383, [1] lpp. : il. ; 19 cm. (Nospiedumi. Latviešu kara stāsti). - Bibliogr.: 369.[377.] lpp. . - Personu rād.: 378.-[384.] lpp. - Izdevumā
iekļauts arī Ilgoņa Bērsona raksts "Uzbrukumi un
aizstāvēšanās (-na). No 1963. gada literārās dzīves
hronikas" un Aijas Rozenšteines, Vitas Zelčes un Kaspara
Zeļļa raksts "Karavīri pēc kara : Otrajā pasaules karā
Sarkanajā armijā karojušie Latvijas cilvēki".
2.grām. Balle beidzās pusnaktī.
ISBN 9789984872667.
Dokumentālā proza, latviešu. Kara stāsti, latviešu.
Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Atmiņas, latviešu.
Keplers, Lārss. Hipnotizētājs : kriminālromāns / Lārss
Keplers ; no zviedru val. tulk. Dace Deniņa ; red. Aija
Lāce ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2012.
- 439, [1] lpp. ; 21 cm. - Trejkārša slepkavība vienā
ģimenē. Noziedznieks ir brīvībā, un šķiet, ka tikai vecākā
māsa paglābusies no bojāejas. Taču viņa ir pazudusi, un
tas ir tikai laika jautājums, pirms viņa tiks nogalināta.
Pretēji valsts policijas vēlmēm detektīvinspektors Jona
Linna pieprasa, lai šaušalīgo mīklu ļauj izmeklēt viņam... Oriģ. nos.: Hypnotisoren.
ISBN 9789984872605.
Detektīvromāni, zviedru.
Klārks, Lindsijs. Trojas karš : [romāns] / Lindsijs
Klārks ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga ;
redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). 445 lpp. ; 21 cm. - Trojas karš ienes svaigu, spēcīgu elpu
Homēra mītos par Iliādu, prasmīgi atjauno Parida un
Helenas, Agamemnona un Klitaimnestras, Ahilleja, Odiseja
un Hektora tēlus, risinot mūsdienīgu kaislību drāmu.
Spēcīgu vīriešu un stipru sieviešu dzimtas izdzīvo likteņus
bezlaika zonā, kur mīti un vēsture krustojas, kur ķildas un
kari starp dieviem ataino cilvēka dvēseles konfliktus. Šis
tēlainais vēstījums aizraujošā manierē atdzīvina klasiskos
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mītus un nostāstus. - Oriģ. nos.: The War at Troy.
ISBN 9789984356266 (ies.).
Vēsturiskā proza, angļu. Trojas karš - Daiļliteratūra.
Troja (izzudusi pilsēta) - Daiļliteratūra.
Koelju, Paulu. Akras manuskripts : [romāns] / Paulu
Koelju ; no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups ; māksl.
Aivars Plotka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (elgavas
tipogrāfija). - 171, [1] lpp. ; 18 cm. - Ir 1099. gada 14.
jūlija nakts. Pie Jeruzalemes vārtiem stāv krustnešu
karaspēks, kas rītausmā grasās ieņemt pilsētu. Lai gan
iedzīvotāji drudžaini gatavojas pilsētas aizstāvībai, grieķu
gudrais, saukts par koptu, aicina visus ļaudis uz tautas
sanāksmi pilsētas laukumā... - Oriģ. nos.: Manuscrito
eucontrado em Accra.
ISBN 9789984234182.
Brazīliešu romāni.
Lū, Ērlenns. Mulejs : romāns / Ērlenns Lū ; no norvēģu
valodas tulkojusi Jolanta Pētersone. - Rīga : Nordisk,
[2012] (Valmieras tipogrāfija Lapa). - 134, [1] lpp. ; 22
cm. - Romāns veidots dienasgrāmatas formā, tajā
savijušies smiekli, eksistenciāli jautājumi un apbrīnojams
dzīvības apliecinājums. Grāmata, kas vienlīdz būtiska kā
jaunajiem lasītājiem, tā viņu vecākiem; tā ir vienlīdz
skaudra un aizraujoša cilvēkiem visās paaudzēs. Tā
fascinē ar skaudru patiesīgumu un reizē errīgu humoru.
"Gribēju radīt darbu, kurā humors ļautu noraut
noslēpumainības plīvuru tīņu romantizētajam pašnāvības
fenomenam"- par savu darbu tikšanās laikā Latvijā
stāstījis autors. Grāmata būs vienlīdz būtiska kā
jauniešiem, tā viņu vecākiem, lai saprastu, cik jauna
cilvēka dzīve var būt mokošu pretrunu pilna, cik vērta ir
dzīvība un spēja apjaust savu dziļāko patību. - Oriģ.nos.:
Muleum.
ISBN 9789934822155.
Norvēģu romāni. Dienasgrāmatas - Daiļliteratūra.
Pašnāvība - Daiļliteratūra.
Miķelsone, Liāna, 1953-. Vai nāks tava valstība? :
romāns / Liāna Miķelsone ; Arņa Kilbloka vāka dizains. Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, [2013] (Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija). - 349, [3] lpp. - "Vai nāks tava valstība?" ir
Liānas Miķelsones trešā grāmata (pirms dažiem gadiem
izdoti arī romāni "Pasaki Lukrēcijam" un "Auni un ārsti").
Ikdienā Liāna Miķelsone ir ķirurģe. Un tieši tas, iespējams,
ļauj gluži vai ar skalpeļa asumu atvērt lasītājam it kā jau
zināmu patiesību dziļāko būtību. Romāns ir gudrs un dziļi
personiski izsāpēts stāsts: par attiecībām ar savu
sirdsapziņu un par to, ko visos laikmetos nozīmē būt
cilvēkam.
ISBN 9789934034169.
Latviešu romāni.
Mortone, Keita. Aizmirstais dārzs : [romāns] / Keita
Mortone ; no angļu val. tulk. Ligita Lanceniece ; red.
Baiba Īvāne-Kronberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (A/s
"Poligrāfists"). - 535, [1] lpp. ; 23 cm. - (Starptautisks
bestsellers). - "Romāns „Aizmirstais dārzs” vēsta par
kādas dzimtas sieviešu līnijas samudžinātajiem likteņiem,
un sižetam par pamatu kalpojusi autores Keitas Mortones
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vecmāmiņas līdzīga atzīšanās.". - Oriģ. nos.: The
forgotten garden.
ISBN 9789934032653.
Austrāliešu romāni.
Nenoģistā roze : slovāku dzejas antoloģija / no slovāku
val. atdzej. Dagnija Dreika, Uldis Bērziņš ; sast. un pēcv.,
234.-235. lpp., aut. Dagnija Dreika ; māksl. Aldis Aleks. [Rīga] : Daugava, [2011] (Rēzekne : "Latgales druka"). 238, [1] lpp. ; 21 cm. - Dzejas antoloģija sniedz ieskatu
slovāku dzejas kopainā 19. un 20. gadsimtā. Tajā
pārstāvēti dažādu laikmetu un paaudžu slovāku dzejnieki.
ISBN 9789984410487.
Slovaku dzeja. Antoloģijas.
Oksanena, Sofi. Staļina govis / Sofi Oksanena ; no
somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; ilustrācijas,
vāka māksliniecisakis noformējums: Mārtiņš Ābols. - Rīga
: Jumava, [2013] (Scriptum). - 382, [1] lpp. ; 24 cm. Tas ir ļoti personīgs un aizraujošā valodā pasniegts jaunas
sievietes skatījums uz notikumiem un pārmaiņām, ko
ietekmēja PSRS okupācija pār dzimto Igauniju. Tā
rezultātā ģimenei nācās pārvākties uz dzīvi Somijā un
piedzīvot virkni problēmu, kas saistītas ar iejušanos
citādajā kultūrā un cīņu par to, lai atbraucējus pieņemtu. Oriģ. nos.: Stalinin lehmät.
ISBN 9789934112485.
Somu romāni
Railija, Lūsinda. Orhideju nams : [romāns] / Lūsinda
Railija ; no angļu val. tulk. Karīna Tillberga ; red. Anda
Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 494, [2]. lpp. (Starptautisks bestsellers). - Džūlija Forestere, slavena
paniste, bērnībā bieži uzkavējās Vortonpārkas muižas
siltumnīcā, kur viņas vectēvs audzēja eksotiskos ziedus.
Pēc daudziem gadiem, cenšoties atgūties pēc ģimenes
traģēdijas, Džūlija atkal atgriežas Vortonpārkā... - Oriģ.
nos.: Hothouse Flower.
ISBN 9789934032783.
Īru romāni.
Robertsa, Nora. Dzīvot vēlreiz : [romāns] / Nora
Robertsa ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; vāka dizains:
Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgava : SIA
"Jelgavas Tipogrāfija"). - 392 lpp. - Gudrā meitene
Elizabete dzīvo smalku, gudru ļaužu un attīstītu prātu
pasaulē. Sešpadsmit gadu vecumā viņas IQ pārspēj
labākās cerības, un ir skaidrs, ka spoža mediķes karjera
Elizabetei ir garantēta. Tomēr reiz meitene saceļas pret
savu emocionāli auksto, vēsa aprēķina un pareizas dzīves
kārtības apsēsto māti.Nakts izklaide diskotēkā negaidīti
izvēršas bīstamā murgā, kas ar katru dienu aizved
Elizabeti arvien tālāk no ierastās, apnicīgās rutīnas un
skaidru prognožu pilnās dzīves.Kad Elizabetei šķiet, ka
beidzot ir atstājusi senos piedzīvojumus pagātnē, senie
notikumi gluži kā sliktā filmā atgriežas viņas dzīvē
atkārtoti…. - Orig. nos.: Witness.
ISBN 9789984356358.
Amerikāņu romāni.
Roulinga, Dž. K. Nejaušā vakance : [romāns] / Dž. K.
Roulinga ; no angļu val. tulk.: Ilona Bērziņa, Laura
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Freidenfelde, Ieva Kolmane, Ance Švajnzgere ; atb. red.
Ieva Heimane ; lit. red. Keta Īva. - Rīga : Jumava, 2012
(SIA "Scriptum"). - 494, [1] lpp. ; 25 cm. - Pegfordas
pilsētiņu satriec Berija Fērbrazera pēkšņā nāve. Mazpilsēta
ar bruģētu tirgus laukumu un vecu klosteri šķiet īsta angļu
idille, bet aiz tās piemīlīgās fasādes plosās vietēja mēroga
karš... Pegforda nebūt nav tāda, kā izskatās pirmajā
acumirklī. Pilsētas domnieka krēsls pēc Berija palicis
tukšs. Kurš svinēs uzvaru kaislību, divkosības un necerētu
atklāsmju cauraustajās vēlēšanās?. - Oriģ. nos.: The
Casual Vacancy. - Liels stāsts par mazu pilsētu. "Nejaušā
vakance" ir Dž. K. Roulingas pirmais romāns
pieaugušajiem.
ISBN 9789934112874.
Angļu romāni.
Stīvotera, Megija. Mūžam : [triloģija] / Megija Stīvotera
; no angļu val. tulk. Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2012 (A/s "Poligrāfists"). - 335, [1] lpp. ([Mērsifolas vilki]). - “Mūžam”, triloģijas noslēdzošā daļa,
ir tik satraucoša, autores piedāvātais risinājums Greisas
un Sema attiecību samezglojumiem tik negaidīts, ka
lasītāji visā pasaulē, elpu aizturējuši, seko notikumiem. Kā
beigsies meitenes un vilku attiecības? Un kas notiks, kad
Izabelas tēvs īstenos savu grandiozo medību ieceri: no
helikoptera apšaut visus Mērsifolas vilkus?. - Oriģ. nos.:
Forever.
[3.daļa].
ISBN 9789934033278.
Fantastiskā proza, amerikāņu. Amerikāņu romāni.
Strandbergs, Matss. Engelsforsa : [triloģija] / Matss
Strandbergs, Sāra B. Elfgrēna ; no zviedru valodas
tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Daina Grūbe ; Arņa
Zariņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012
(Jelgavas tipogrāfija). - 543, [1] lpp. : il. ; 21 cm. Engelsforsa – skaists nosaukums noplukušai zviedru
pilsētai, kurā sešas meitenes tikko uzsākušas skolas
gaitas ģimnāzijā. Viņām nav nekā kopēja, izņemot to, ka
viņas vajā sens ļaunums... - Oriģ. nos.: Cirkeln.
1.grām. Aplis.
ISBN 9789934030086 (ies.).
Jaunatnes proza, zviedru. Raganas - Daiļliteratūra.
Suvorovs, Viktors. Kuzjas māte : dižās desmitgades
hronika / Viktors Suvorovs ; no krievu val. tulk. Jānis
Kalve ; red. Gundega Blumberga ; māksl. Jānis Esītis. Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 310, [1] lpp. ; 22 cm. Grāmatā rekonstruēti 1950. gada beigu - 1960. gadu
pirmās puses vēsturiskie notikumi, kad divu
superlielvalstu - PSRS un ASV - opozīcijas rezultātā
cilvēce nokļuva uz Trešā pasaules kara sliekšņa, par mata
tiesu no bojāejas globālā kodolkatastrofā. Tā ir grāmata
par politiskajām intrigām un cīņu par varu, par divām
superlielvalstīm un to specdienestu savstarpējo cīņu, par
slepenām izlūkošanas operācijām un par cilvēkiem, kas
tuvināja cilvēci bojāejai un izglāba to... - Oriģ. nos.:
Кузькина мать.
ISBN 9789984887326.
Kubas krīze, 1962. Kodolieroči - Padomju Savienība
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- Valdības politika. Pasaules politika - 1955-1965.
Padomju Savienība - Starptautiskās attiecības 1945-1991. Padomju Savienība - Amerikas Savienotās
Valstis - Starptautiskās attiecības. Amerikas Savienotās
Valstis - Starptautiskās attiecības. Padomju Savienība Politika un pārvalde - 1945-1991.
Visockis, Juris, 1954-. 4 rakstāmgaldi / Juris Visockis ;
redaktori: Renāte Neimane, Guntis Keisels, Ēriks
Hānbergs ; mākslinieciskais noformējums Dina Ābele. Rīga : Jumava, [2013] (Tipogrāfija Ogrē). - 147, [1] lpp.,
[8] lp. iel. : il. ; 20 cm. - Grāmatizdevējs Juris Visockis
beidzot izdod pats savu grāmatu! Omulības jeb
skarmulības apkoptas četrās Jurim Visockim nozīmīgās
dzīves jomās jeb sadaļās – grāmatniecība, sports,
sabiedriskā dzīve un tālās zemes.
ISBN 9789934112744.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu
Zelčs, Ainārs, 1959-. Leģionāri : romāns / Ainārs Zelčs
; red. Eva Mārtuža ; vāka dizains un il.: Ints Vilcāns. Rīga : Lauku Avīze, 2012 (Rēzekne : SIA "Latgales
druka"). - 207 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. - (Lata
romāns ; 1 (163). - Bibliogr.: 207. lpp. - A. Zelča romāns
sākas mūsdienās skolā, kur rit vēstures stunda. Skolotājs
stāsta par Otro pasaules karu, jaunieši mazliet bravūrīgi
cenšas skolotāju "iegāzt" ar āķīgiem jautājumiem. Piepeši
aina aiz skolas loga mainās. Ir karš. Un Kurzemes katlā
satiekas jaunie karotāji, katrs ar savu bērnības un
jaunības stāstu, ar piedzīvojumiem līdz frontei un frontē.
Karš plosās, leģionāriem jāpatur skaidra doma, kāpēc viņi
karo, kas notiks pēc tam.
ISBN 9789984878539.
Latviešu romāni. Leģionāri.
Икстена, Нора. Amour fou : чокнутая любовь в 69-и
строфах / Нора Икстена ; пер. с латыш. и авт. послесл.,
с. 177- [184], Людмила Нукневич ; ред. Гундега
Блумберга ; фото: Янис Дейнатс. - Rīga : Dienas
Grāmata, 2010. - 183, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.:
Amour fou. Aplamā mīla 69 pantos.
ISBN 9789984847467.
Latviešu proza.
Литвинова, А.(Анна Витальевна). Несвятое
семейство : роман / Анна Литвинов, Сергей Литвинов. Москва : Эксмо, 2012. - 352 с. - (Звездный тандем
российского детектива). - В Москве при странных
обстоятельствах была убита влиятельный
телепродюсер Елена Постникова. Незадолго до этого
при попытке ограбления особняка олигарха погиб
известный красавец-актер Роман Черепанов. В
случившемся с ним начинает разбираться журналист
Дмитрий Полуянов. Изначально он испытывает
неприязнь к Роману за то, что тот приударял за его
девушкой Надей Митрофановой, но, разбираясь в
хитросплетениях этого дела, всё больше проникается к
несчастному сочувствием. В процессе расследования
открывается множество чудовищных подробностей,
вплоть до похищения человека. В числе прочего он
выясняет, что убитые Постникова и Черепанов были
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любовниками. Раскрывающаяся перед журналистом
картина оказывается весьма нелицеприятной и
шокирующей, однако опубликовать эту сенсационную
историю у него нет никакой возможности...
ISBN 978569960706.
Krievu romāni.
Кнагис, Илмар. Такие были времена / Илмар Кнагис ;
перевод и редактирование: Жанна Эзите ; авт.
предисл. Анда Лице ; дизайн: Ванда Войциша ; Фото:
Дзинтра Гека. - Рига : Фонд "Sibīrijas bērni", 2010 (Talsu
tipogrāfija). - 594, [2] с., [16] л. вкл. : ил., портр., карт.
; 18 см. - Библиогр.: с. [595]. - Oriģ. nos.: Bij tādi laiki.
ISBN 9789984490175.
Politiskā vajāšana - Latvija.
Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 19401991. Latvija - Vēsture - Otrās brīvvalsts periods, 1991-.
Маринина, Александра, 1957-. Оборванные Нити :
[роман в 3 томах] / Александра, Маринина. - Москва :
Эксмо, 2012. - 384 с. - (Королева детектива). - Сергей
Саблин живет в Северогорске, работает в бюро
судмедэкспертизы. К нему приехала его любимая
Ольга. Все у них хорошо. Зарплата у Саблина гораздо
выше, чем раньше. Он ее пересылает жене и ребенку.
Раз в год приезжает к ним в отпуск. Ездят в Турцию, в
Испанию. Там Сергей изменяет любовнице с женой.
Разводиться он не хочет из-за дочери. - Содержание:
Оборванные Нити. Том 2. Оборванные Нити. Том 3
(Отрывок).
Том 2.
ISBN 9785699609987
Платова, Виктория. Купель Дьявола : роман /
Виктория Платова ; художник Андрей Ферез. - Москва :
Астрель, 2013. - 473, [7] c. - Кате Соловьевой,
владелице крошечной арт-галереи, и в самых
радужных снах не могло присниться, что в ее руках
окажется одно из самых ярких полотен одного из
самых мистических художников Фландрии. А на тот
факт, что все обладатели картины рано или поздно
погибали при загадочных обстоятельствах, можно
закрыть глаза. Но... только до тех пор, пока смерть не
коснулась близких Кате людей. А они уходят из жизни
один за другим. И все указывает на то, что убийцей
является… сама картина. Катя почти убеждена в этом в
начале своего собственного расследования. Оно
приведет ее на родину художника, в Нидерланды, но
разгадка окажется гораздо ближе. И невероятнее. И
заставит Катю совершенно по-другому взглянуть на
свою собственную жизнь.
ISBN 9785271404061. . - ISBN 9785271404078. . ISBN 9789851813182. . - ISBN 9789851813199.
Krievu romāni.
Фреймане, Валентина. Прощай, Атлантида! /
Валентина Фреймане при участии Гунты Страутмане ;
перевод с латышского: Эва Гурвич ; редактор Роальд
Добровенский ; дизайн обложки и обработка
иллюстраций: Марис Ионов. - Рига : Atēna, 2012
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(Jelgavas tipogrāfija). - 412, [2] с., [32] с. вкл. : ил. ; 23
см. - Oriģ. nos.: Ardievu, Atlantīda!.
ISBN 9789984344348.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Otrais pasaules
karš, 1939-1945 - Atmiņas, latviešu. Holokausts, ebreju
(1939-1945) - Atmiņas.
Цыгальская, Ирина, 1939-. Оглашенная : рассказы и
повести / Ирина Цыгальская ; в оформлении обложки
использована картина Анны Аузини. - Rīga : Sol Vita,
[2012]. - 267, [2] с. ; 21 см.
ISBN 9789984894072.
Krievu proza - Latvija.

