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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS
Sedgewick, Robert. Algorithms / Robert Sedgewick and Kevin
004

Wayne. - 4th ed. - Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley, 2011. - xii,
955 p. : ill. (some col.) ; 24 cm. - Includes index.
ISBN 9780321573513.

LAIKRAKSTI. PRESE. ŽURNĀLISTIKA
Key Readings in Journalism / edited by Elliot King & Jane L.
070

Chapman. - New York, NY : Routledge, 2012. - vii, 413 p. - Includes
bibliographical references and index.
Introduction: what we should know. The development of
journalism. Discovering the news / Michael Schudson. A place in the
news / Kay Mills. Technology and ideology: the case of the telegraph /
James W. Carey. The African American newspaper / Pat Washburn.
Comparative media history / Jane Chapman. Free for all: the Internet's
transformation of journalism / Elliot King. Doing Journalism. Deciding
what's news / Herbert Gans. The face of war / Martha Gellhorn. The race
beat / Gene Roberts and Hank Klibanoff. The first casualty / M. Phillip
Knightley. All the President's men / Carl Bernstein and Bob Woodward.
The girls in the balcony / Nan Robertson. Biography. Pulitzer: a life in
politics, print and power / James McGrath Morris. The autobiography of
Lincoln Steffens / Lincoln Steffens. Margaret Bourke White: a biography
/ Vicki Goldberg. Murrow: his life and times / A.M. Sperber. Breaking
barriers / Carl Rowan. Personal history / Katherine Graham. Classic
reporting. Southern horrors: Lynch Law in all its phases / Ida WellsBarnett. A history of Standard Oil Company / Ida Tarbell. Ernie's war /
David Nichols. Silent Spring / Rachel Carson. In cold blood / Truman
Capote. The boys on the bus / Timothy Crouse. Journalism and society.
Democracy in America / Alexis de Tocqueville. Public opinion / Walter
Lippmann. The brass check / Upton Sinclair. A free and responsible
press: the Hutchins Committee response / Robert D. Leigh. The press /
A.J. Liebling. Manufacturing consent: the political cconomy of the mass
media / Edward S. Herman and Noam Chomsky. On television and
journalism / Pierre Bourdieu.

ISBN 9780415880282pbk.
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Blasovičs, Džims. Bezgalīgā realitāte : avatāri, nemirstība un
virtuālās revolūcijas rītausma / Džims Blasovičs, Džeremijs
Beilensons ; no angļu val. tulk. Velga Vīgante ; red. Māra Ciēlēna ;
Māra Garjāņa makets un vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2012. 270, [2] lpp. : il., fotogr. - Grāmata aizraujoši iepazīstina ar aizvien
virtuālāku pasauli, ko mūsdienās nosaka datu nesēju tehnoloģiju
nemitīga attīstība. - Oriģ. nos.: Infinite Reality. Avatars, Eternal Life,
New Worlds, and the Dawn of the Virtual Revolution.
Piezīmes: 246.-[271] lpp.
ISBN 9789984869216.
Virtuālā realitāte.
Osho. Apskaidrības ABC / Osho ; no angļu val. tulk. Andžela
Šuvajeva ; red. Gints Tenbergs ; Māras Alševskas vāka dizains ;
vāka noform. izmantota Kārļa Sīmaņa fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2011] (A/s "Poligrāfists"). - 526, [2] lpp. ; 22 cm. - Rād.: 515.[523]. lpp. - Oriģ. nos.: The ABC of Enlightenment.
ISBN 9789934011467.
Garīgā dzīve - Latviešu valoda. - Vārdnīcas.
Sleits, Džo H. Dabas spēks / Džo H.Sleits ; no angļu val. tulk. Dace
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Krūtaine ; Ievas Nagliņas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga
: SiA "J.L.V.", 2012 (Rēzekne : SiA "Latgales druka"). - 145, [1] lpp.
- Ieteicamā lit.: 140.-142.lpp. - Vārdnīca 143.-146.lpp. - Džo Sleits
piedāvā daudz baudāmu un iedvesmojošu vingrinājumu un
meditāciju, sākot no smilšu slidināšanas cauri pirkstiem līdz
zvaigžņu vērošanai un meditācijai ar dzīvniekiem. Tu apgūsi
dabiskus un iedarbīgus veidus, kā tikt galā ar bēdām, mazināt
spriedzi, izprast problēmas, piekļūt iekšējam spēkam un sasniegt
savus augstākos mērķus, vien piebremzējot un prātīgi savienojoties
ar dabu. - Oriģ. nos.: Connecting to the Power of Nature.
ISBN 9789934110689.
Meditācija.
Smedlija, Dženija. Dzīvnieks tavs sargeņģelis / Dženija Smedlija ;
no angļu val. tulk. Kristīna Blaua ; Ievas Nagliņas vāka māksl.
noform. ; atb. red. Ieva Heimane ; lit. red. Gundega Ločmele. - Rīga
: Jumava ; SIA "J.L.V.", 2012 (SIA "Latgales druka"). - 198, [1] lpp.
: il. - Šajā grāmatā Dženija Smedlija, slavena spirituālā dziedniece,
dzīvnieku mīļotāja, terapeite un konsultante, pēta dzīvnieku daudzos
spirituālos aspektus, sniedzot padomus, kā sasniegt tuvāku
saskarsmi ar savu mīluli. Viņa iepazīstina ar stāstiem par
dzīvniekiem, kas atgriezušies pēc nāves vai pār kuriem nākusi
dievišķa žēlastība. “Dzīvnieks tavs sargeņģelis” palīdz dzīvniekiem
un cilvēkiem kļūt vienotiem un sniedz mierinājumu tiem, kuri sēro
par zudušu dzīvnieku, parādot, ka viņi patiesībā nekad nepazūd. Oriģ. nos.: Pets are forewer.
ISBN 9789934110634.
Ziedu valoda : vārdnīca / sast. Gundega Sēja ; red. Zinta Stikute ;
māksl. Laura Akmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 48 lpp. Sen zināmā, bet mūsdienās piemirstā ziedu valoda - spēle, kas
ikdienai piešķir mazliet rotaļīguma, krāsas un smaržas...
ISBN 9789934027765.
Ziedi.
Bērgs, Bobs. 5 veiksmes likumi : kas nosaka mūsu panākumus
darbā, biznesā, dzīvē? / B. Bērgs & Dž.D. Manns ; no angļu val.
tulk. Māris Garbers ; lit. red. Sandra Meškova ; red. Valdis Zoldners
; grām. noform. izmantoti Leonardo da Vinči zīm. - [Jelgava] :
Zoldnera izdevniecība, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 124, [3] lpp.
; 22 cm. - (Sveicamgrāmata). - Grāmatā atklāti universāli likumi,
kas ir gan katra atsevišķa cilvēka, gan arī mūsu visu kopējo
panākumu pamatā. - "Attīstībai, izaugsmei, motivācijai"-- Uz vāka.
ISBN 9789934808388.
Panākumi - Psiholoģiskie aspekti. Panākumi uzņēmējdarbībā.
Dillarda, Šerija. Tavs intuīcijas spēks : kā attīstīt un izmantot savu
dabisko intuīciju / Šerija Dillarda ; no angļu val. tulk. Dace Krūtaine
; māksl. Ieva Nagliņa. - Rīga : J.L.V., 2012 (SIA "Latgales druka"). 204 lpp. - Šerija Dillarda, profesionāla terapeite un medijs, ir
atklājusi, ka intuīcija un garīgā izaugsme ir dabiski saistītas. Šī
revolucionārā grāmata piedāvā personisku pieeju garīgajai attīstībai,
aplūkojot četrus dažādus intuīcijas veidus un atklājot, kā attīstīt
katra veida īpašās spējas. Šī grāmata ir paredzēta gan iesācējiem,
gan pieredzējušiem medijiem un piedāvā vienkāršu, pakāpenisku
plānu. Visas grāmatas garumā Dillarda dalās aizraujošos stāstos no
savas profesionālās pieredzes, kas apliecina intuīcijas neticamo
spēku un tās saikni ar garu pasauli, iekšējo gudrību un augstāko es.
- Oriģ. nos.: Discover Your Psychic Type : Developing and Using
your Natural Intuition.
ISBN 9789934110887.
Intuīcija.
Gils, Mels. Meta noslēpums ir nākamais līmenis : pievilkšanās
likums ir tikai viens no septiņiem senajiem principiem. Apgūstiet arī
sešus pārējos! / Mels Gils ; no angļu val. tulk. Daina Grūbe ; red.
Anda Brazauska ; priekšvārda, 6.-8. lpp., autors Džeks Kenfīlds. Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Preses nams Baltic). - 223 lpp. : krās.
il. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: The Meta secret anything is possible.
ISBN 9789934019937.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Jaunā domāšana. Panākumi Psiholoģiskie aspekti.
Presfīlds, Stīvens. Cīņa par radošumu : kā pārvarēt iekšējās
barjeras un atbrīvot radošo potenciālu? / Stīvens Presfīlds ; no angļu
val. tulk. Māris Garbers ; red. Valdis Zoldners ; priekšvārda, 3.-7.
lpp., autors Roberts Makī ; grām. noform. izmantoti Leonardo da
Vinči zīm. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, [2012] (Jelgavas
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tipogrāfija). - 125, [2] lpp. : il. ; 22 cm. - (Sveicamgrāmata). Autors stāsta, kā pārvarēt dažādas iekšējās barjeras un apstākļus,
lai sekotu savam aicinājumam. - "Attīstībai, izaugsmei, motivācijai"-Uz vāka.
ISBN 9789934808395.
Jaunrade (literārā, mākslinieciskā utt.) - Psiholoģiskie aspekti.
Radošā domāšana. Pretestība (psihoanalīze).
Sentdžons, Noass. Panākumu slepenais kods : 7 pakāpieni līdz
bagātībai un laimei / Noass Sentdžons ; no angļu val. tulk.i Aija
Amoliņa ; red. Gunta Šustere ; priekšv., 9.-11. lpp., aut. Džeks
Kenfīlds ; vāka māksl. Artūrs Bērziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012
(Jelgavas tipogrāfija). - 270 lpp. : il. ; 19 cm. - Alf. rād.: 265.-268.
lpp. - Oriģ. nos.: The secret code of success.
ISBN 9789934021671ies.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Panākumi - Psiholoģiskie
aspekti.
Svijašs, Aleksandrs. Atvērtā zemapziņa : kā ietekmēt sevi un
citus : viegls ceļš uz pozitīvām pārmaiņām / Aleksandrs Svijašs ;
[no krievu valodas tulkojusi Inna Vaitmane] ; Lienes Apines vāka
noformējums. - Rīga : Vieda, 2011 (Latgales druka). - 425, [3] lpp.
: il. ; 20 cm. - Ietver bibliogr. ([427.] lpp.). - Šajā grāmatā tiek
attīstītas Saprātīgā ceļa idejas. Tajā pirmoreiz sīki aplūkots, kādi
procesi noris katrā no mums, kad mēs pieņemam lēmumus; kāpēc
mēs vairāk sliecamies uz agresiju, nevis uz prieku; kāpēc dažkārt
slikti īstenojas mūsu visskaistākie centieni; kā panākt, lai jūs kaut
mazlietiņ labāk sāktu vadīt sevi un nesaceltu brēku katra nieka dēļ.
ISBN 9789984782607.
Suģestija. Doma un domāšana. Zemapziņa. Psihiskā
dziedināšana. Panākumi - Psiholoģiskie aspekti.
Vebsters, Ričards. Radošā vizualizācija / Ričards Vebsters ; no
angļu val. tulk. Diāna Alksne ; atb. red. Ieva Heimane ; lit. red.
Sanita Igaune ; Laumas Šķetres vāka māks. noform. - Rīga :
Jumava. SIA "J.L.V.", 2012 (Rēzekne : SIA "Latgales druka"). - 156,
[3] lpp. ; 20 cm. - Radošā vizualizācija ir kas vairāk par pozitīvu
domāšanu. Pozitīva domāšana ir ārkārtīgi vērtīgs vingrinājums, un
mums visiem būtu jācenšas domāt pēc iespējas vairāk pozitīvu
domu. Taču radošā vizualizācija iet krietni tālāk. Tas ir process, kas
ļauj konkrētu pozitīvu domu pārvērst realitātē. Pozitīvā domāšana ir
viens no soļiem ceļā uz šo mērķi. Radošā vizualizācija ļauj
koncentrēties uz vēlamo, nevis uz to, no kā gribat izvairīties. Ja jūs
to darāt pareizi, prāts sāk darboties, lai jums piesaistītu to, ko jūs
vēlaties. Šai grāmatā ir izklāstīts, kā tas darāms. - Oriģ. nos.:
Creative visualization for beginners.
ISBN 9789934110672.
Tēlainība (psiholoģija). Vizualizācija. Pašaktualizācija
(psiholoģija).
Vitāle, Džo. Bez robežām : noslēpumainā havajiešu sistēma, kā
iegūt bagātību, veselību un dvēseles mieru / Džo Vitāle, Ihaleakala
Hjū Lens ; [no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa]. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2012] (Preses nams Baltic). - 262 lpp. : il. ; 19 cm.
- Ietver bibliogr. ([255.]-[261.] lpp.). - Džo Vitāle reiz bija
bezpajumtnieks, bet tagad ir miljonārs. Kā viņš to ir panācis? Ar
grūtu darbu, ar Dieva svētību vai ar abiem? Atbilde ir pārsteidzoša Džo Vitāle sāka gūt fantastiskus panākumus, kad iepazina senu
Havaju salās radušos dziedniecības sistēmu ho'oponopono. Oriģ.nos.: Zero limits.
ISBN 9789934020827.
Panākumi - Psiholoģiskie aspekti. Panākumi - Reliģiskie
aspekti. Pašaktualizācija (psiholoģija).

SABIEDRISKĀ ĒTIKA
Fox, William. A Guide to Public Ethics / William Fox. - Claremont : Juta,
179
2010. - xii, 196 p. : ill.
Saturs. Introduction. Foundations of modern-day ethics.
Democratic basis of public ethics. Developing democratic principles.
Legal framework. Constitutional and constitutionally based policy and
legislation. Unbuntu. Constitutional basis of managing public financial
and human resources. Future perspectives.
ISBN 9780702177620.
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Amorts, Gabriēle. Sātana izdzinēja stāsts : Romas katoļu baznīcas
galvenā eksorcista piezīmes / Gabriēle Amorts ; no itāliešu val. tulk.
Astra Šmite ; red. Māra Rune ; ceļavārdu, 5.-9. lpp., autors Pauls
Kļaviņš ; priekšvārda, 10.-13. lpp., autors Tēvs Kandido Amantīni ;
Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012
(Jelgavas tipogrāfija). - 207, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogr. norādes
parindēs. - Grāmatā ir apkopota gan autora ilggadējā eksorcista
pieredze, gan neparastākie sātana izdzīšanas piemēri. Autors māca
pamanīt tā tuvošanos un aizsargāt sevi. Grāmatā iekļautas piecas
īpaši spēcīgas lūgšanas, kas sargā un atbrīvo no slimībām,
noburšanas un citām nelaimēm. - Oriģ. nos.: Un esorcista racconta.
ISBN 9789934021923.
Eksorcisms.
Cinks, Jorgs. Vienkārši dzīves avoti / Jorgs Cinks ; tulk. Irīda Miska
; atb. red. Ieva Heimane ; lit. red. Sandra Krēķe ; Zandas
Marķitānes vāka māksl. noform. - Rīga : Jumava, 2012
("Mantoprint"). - 108, [1] lpp. ; 20 cm. - Grāmatā paustās atziņas
saka: paraugies apkārt! Uzņem sevī visu, ko redzi un dzrdi.
Sadraudzējies ar apziņu, ka tu dzīvo uz Zemes, arī tās mīklāms un
tumsībā. - Oriģ. nos.: Quellen einfachen Lebens.
ISBN 9789934110856.
Garīgā dzīve. Meditācija.
Neziņas mākonis : gudrs padomdevējs katram, kas vēlas meditēt /
no angļu val. tulk. Uģis Treilons ; red. Zane Seņkova ; priekšvārda,
8.-22. lpp., autors Juris Rubenis ; Aigara Truhina vāka dizains. Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 135 lpp. ; 18
cm. - "Neziņas mākonis" ir viens no izcilākajiem kristīgās mistikas
darbiem, kristīgās mistikas literatūras pērle. To sacerējis anonīms
autors ap 1375. gadu Anglijā vidusangļu valodā. Grāmata pirmo
reizi publicēta 1912. gadā. - Oriģ. nos.: The Cloud of unknowing. "Grāmata latviešu valodā tulkota no "Neziņas mākoņa" modernās
angļu valodas versijas, kuru izstrādājis Bernards Benglijs"--Vāka 4.
lpp.
ISBN 9789934027086.
Meditācija. Meditācija - Kristietība.
Rāmdass. Atveries mīlestībā. Sirds ceļš / Rāmdass ; no angļu val.
tulk. Signe Ābola, Dace Saule ; Māra Garjāņa vāka dizains ; red.
Elviss Ozols. - Rīga : Lietusdārzs, 2012 (''Scriptum''). - 268, [1] lpp.
: il. - Piezīmes: 265.-[269] lpp. - Grāmata ir krāšņš un niansēts
Indijas garīgās dzīves tēlojums, kas ļauj iepazīt senās Vēdas,
dievības un kultūru,kura nostiprinājusi pamatus Austrumu garīgajai
pasaulei.Tas ir stāsts par svētajiem un to sekotājiem, gara
izaicinājumiem un pārbaudījumiem, drosmi un cilvēka ceļu cauri
inkarnāciju līkločiem. - Oriģ. nos.: Be Love Now.
ISBN 9789984869209.
Garīgā dzīve - Indija.
Velss, Maikls. Nedzirdēti stāsti un nezināmi svētie / Maikls Velss ;
tulk. Ilgvars Vērmelis ; red.: Rita Priedīte, Ilgvars Vērmelis ; māksl.
Gints Veilands. - [Rīga] : Latvijas Kristīgais radio ; Kristus Latvijai,
[2010]. - 452 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Untold Stories & Unknown
Saints.
ISBN 9784751006924. - ISBN 4751006924. - ISBN
4751006920071kļūda(atcelts).
Pastorālā aprūpe. Pastorālā padomdošana. Garīgā vadīšana.
Nabadzīgie - Reliģiskā dzīve. Atdzimšana (reliģija). Kristieši - Sociālā
dzīve un paražas. Kristīgā dzīve.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA
316.77

Curran, James. Misunderstanding the Internet / James
Curran, Natalie Fenton, and Des Freedman. - New York :
Routledge, 2012. - 194 p. - (Communication and society). Index: p.186.-194.
ISBN 9780415579582.

POLITIKA. POLITOLOĢIJA
Frīdmens, Džordžs. Valstu un tautu likteņi : analīze un prognozes
327(100)
nākamajiem 100 gadiem / Džordžs Frīdmens ; tulk. Kārlis Skruzis ;
red. Ilze Čerņevska ; māksl. Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2012
(Rēzekne : SIA "Latgales druka"). - 245 lpp. : kartes ; 24 cm. Grāmatā aplūkotas ģeopolitiskās, tehnoloģiskās, demogrāfiskās,
kultūras un militārās tendences un norādīti svarīgākie iespējamie
notikumi. - Oriģ. nos.: The next 100 years.
ISBN 9789984859507.
Starptautiskās attiecības - Vēsture. Divdesmit pirmais
gadsimts - Prognozes. Pasaules politika - Prognozēšana - 21. gs.
Starptautiskās attiecības - Prognozēšana.

EKONOMIKA
338.1

336.22

Development and Underdevelopment : the political economy of
global inequality / edited by Mitchell A. Seligson and John T. PasseSmith. - 4th ed. - Boulder : Lynne Rienner Publishers, 2008. - xiii, 437
p. : ill. ; 23 cm. - Includes bibliographical references and index.
Saturs. Is there a gap between rich and poor countries? The
historical origins of the gap. The other gap: domestic income inequality.
The classic thesis: convergence or divergence? Culture and
development. Dependecy and world systems theory: still relevant? The
role of institutions. The impact of globalization.
ISBN 9781588265845. - ISBN 1588265846

Зайцева, Евгения, 1962-.
Fizisko personu nulles deklarācija / Jevgeņija Zaiceva. - 2.
papildinātais izdevums. - Rīga : Beno Presse, 2012 (Zelta Rudens). 128 lpp. : tab., veidlapas ; 24 cm.
ISSN 1407-1983.
Īpašums. Nodokļi - Latvija - Tiesības un likumdošana.

JURIDISKĀS ZINĀTNES
Juridiskās zinātnes aktuālās problēmas : rakstu krājums / Andis
34(08)

Auza, Agnese Beļska, Aleksandrs Berezins, Inga Bite, Kitija Bite,
Ainars Feldmanis, Vitālijs Freidenfelds, Artūrs Gaveika, Rihards
Gulbis, Simona Innus-Pāvelskopa, Petra Janule, Liene Jenerte,
Vadims Kalašnikovs, Irēna Kalniņa, Ilga Krampuža, Irēna Kucina,
Jānis Maizītis, Juris Matisāns, Žaneta Mikosa, Imants Muižnieks,
Inese Nikuļceva, Solvita Olsena, Daina Ose, Oksana Priedīte, Vija
Putāne, Dana Rone, Jānis Rozenbergs, Sigita Silarāja, Biruta
Skaburska, Kristīne Strada-Rozenberga, Dace Šulmane, Ēriks Treļs,
Modrīte Vucāne ; autoru redakcijā ; projekta vadītājas: Vineta
Liepiņa, Antra Zavele ; priekšvārdu sarakstīja Kristīne StradaRozenberga ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2012 (A/s "Poligrāfists"). - 432 lpp. : il., sh., tab. ; 22 cm. Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs. - Krājuma raksti veltīti
ļoti plašam juridisko zinātņu jautājumu lokam. Tā lasītāji gūs
jaunas zināšanas, vielu pārdomām, uzmundrinājumu un
pamudinājumu pētīt pašiem.
Saturs:I. CIVILTIESISKO ZINĀTŅU SEKCIJA: Likumisko
procentu piedziņa apdrošināšanas atlīdzības izmaksas lietās / Dana
Rone. Šķīrējtiesas institūta izcelsmes, veidošanās un attīstības
atsevišķi vēsturiskie un teorētiskie aspekti Latvijā / Andis Auza.
Pierādīšanas process civilprocesā / Daina Ose. Pašvaldību loma
trešo personu tiesību nodrošināšanā detālplānošanas procesā / Ilga
Krampuža. datorprogramma kā autortiesiski aizsargājams darbs /
Rihards gulbis. II. KRIMINĀLTIESISKO ZINĀTŅU SEKCIJA:
Nepabeigts noziegums Amerikas Savienoto Valstu krimināltiesībās.
Mēģinājums / Agnese Beļska. Maksājumu karšu elektronisko
rekvizītu prettiesiskās iegūšanas veidi un klasifikācija / Aleksandrs
Berezins. Profesionālā izglītība policijā - tiesiskais regulējums un
praktiskā īstenošana / Kitija Bite. daži policijas attīstības
problēmjautājumi Latvijas tiesību sistēmas transformācijas
kontekstā / Ainars Feldmanis. Biotehnoloģijas un nedzimušas
dzīvības aizsardzības tiesiskais regulējums / Petra Janule. Sods un
tā noteikšana: no viduslaikiem līdz mūsdienām / Vadims
Kalašnikovs. Kriminālprocesa vienkāršoto pabeigšanas veidu
aktualitāte / Jānis Maizītis. Noziedzīgi nodarījumi ar divām vainas
formām / Jānis Rozenbergs. Ar biroja tehniku iegūta zīmoga
nospieduma imitācijas izpētes pieredze / Sigita Silarāja, Oksana
Priedīte, Vitālijs Freidenfelds. terorisma izpratne un veidi / Biruta
Skaburska. Naida noziegumi: jēdziens, būtība un izpausmes
formas / Ētriks Treļs. III. STARPTAUTISKO UN EIROPAS TIESĪBU
ZINĀTŅU SEKCIJA: Uzņēmuma pāreja darba tiesībās / Irēna
Kalniņa. Nairobi 2007. gada starptautiskā konvencija par kuģu

vraku aizvākšanu - vienots starptautiskais standarts kuģu vraku
radītā apdraudējuma kuģošanai vai jūras videi novēršanai / Vija
Putāne. Hāgas konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas
civiltiesiskajiem aspektiem - laiks pārskatīšanai / Irēna Kucina.
Publiskā un privātā sektora partnerību veidošanas tiesiskie aspekti
Eiropas Savienībā / Imants Muižnieks. IV. TIESĪBU TEORIJAS UN
VĒSTURES SEKCIJA: Tiesību normu efektivitātes jēdziena
problemātika mūsdienu tiesību socioloģijā / Dace Šulmane. Bērnu
tiesību institūts viduslaiku zemes tiesībās / Liene Jenerte.
Pagasttiesa - aizbildnības un aizgādnības institūcija XX gs. 20.-30.
gados / Modra Vucāne. Ģimenes institūta būtība un nozīme
romiešu tiesībās / Simona Innus-Pāvelskopa. V. VALSTSTIESĪBU
ZINĀTŅU SEKCIJA: Kriminālsodu izpildes administratīvi procesuālie
aspekti / Inga Bite. Valsts amatpersonu disciplināratbildība Latvijā
/ Juris Matisāns. Administratīvais akts un iestādes faktiskā rīcība kā
miruša cilvēka aizsardzības līdzekļi / Solvita Olsena. Lēmumu
pieņemšana par ģenētiski modificēto organismu apriti un ES
dalībvalsts loma tajā / Žaneta Mikosa. Fakultatīvā tautas
nobalsošana Latvijā un Eiropā / Inese Nikuļceva. Latvijas
Republikas valsts robežas un pierobežas režīmu tiesiskais
regulējums / Artūrs Gaveika.
ISBN 9789934020322.
Tiesību zinātne.

VALSTS ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE
Ceļu satiksmes noteikumi un Ceļu satiksmes likums / FCS. - Rīga :
351.81

355(474.3)

354

351

354

354

FCS, 2012. - 126 lpp. : krās. il. ; 20 cm + pielikums Ceļa zīmes un
apzīmējumi (191 lpp.). - Izdoti saskaņā ar LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.571, izdoti 2004.gada 29.jūnijā, ar grozījumiem
līdz 2011.gada 31.decembrim.
ISBN 9789934814617.
Ceļu satiksmes noteikumi - Latvija - Avoti.
Latvijas valsts robežsardze : State Border Guard of Latvia /
grāmatas tekstu tulkoja Oksana Halupjaka ; grāmatas radošais
kolektīvs : Oskars Indriksons, Zane Šukšina, Inese Sticere, Diāna
Safonova, Svetlana Akmene, Oksana Halupjaka, Kristīne
Pētersone, Marina Upīte, Oļegs Jemašovs, Inga Strode, Sanita
Kesenfelde, Kitija Bite, Vija Einikova, Dace Ivanova, Artis Vītols. B.v. : b.i., [2012]. - 64 lpp. : il. - Teksts paral. angļu valodā.
Robežsardze - Latvija.

Accountable Governance : problems and promises / edited by
Melvin J. Dubnick and H. George Frederickson ; foreword by David
Mathews. - Armonk,, NY : M.E. Sharpe, 2011. - xxxii, 328 p. : ill. ; 27
cm. - Includes bibliographical references and indexes.
Saturs. Complex challenges. Obstacles to accountability.
Assessing accountability. Adapting to accountability. Strategies.
Rethinking accountability.
ISBN 9780765623843.
Shafritz, Jay M. Cases in Public Policy and Administration / by Jay M.
Shafritz and Christopher P. Borick. - Boston : Longman, 2011. - xvii,
281 p. : ill. ; 23 cm. - Includes bibliographical references and index.
Saturs. The development of U.S public administration. Public
policy making. The machinery of government. Intergovernmental
relations. Ethics. Organization theory. Organization behavior.
Managerialism and information technology. Strategic management.
Leadership. Personnel management. Social equity. Public finance.
Program analysis and evaluation.
ISBN 9780205607426.
Steets, Julia. Accountability in Public Policy Partnerships / Julia
Steets. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2010. - xiii, 264 p. : ill. ; 23
cm. - Includes bibliographical references and index.
Saturs. Introduction. The concepts of partnerships and
accountability. Why organisations ought to be accountable.
Partnerships in practice. Concrete partnership accountability standards.
Conclusion.
ISBN 9780230238978. - ISBN 0230238971.
Talbot, Colin. Theories of Performance : organizational and service
improvement in the public domain / Colin Talbot. - Oxford : Oxford
University Press, 2010. - xii, 257 p. : ill. ; 25 cm. - Includes
bibliographical references (p. [281]-240) and index.
Saturs. Performance and theory. Governance and performance.
Performance and organizations. Responses and conclusions - shaping
performance.
ISBN 9780199575954. - ISBN 0199575959
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The New Public Governance? : emerging perspectives on the
theory and practice of public governance / edited by Stephen P.
Osborne. - London : Routledge, 2010. - xv, 431 p. : ill. ; 25 cm. Includes bibliographical references and index.

IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA. MĀCĪŠANA
Ceļā uz skolu : bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei / Ruta
373.2

Kaņepēja, Daina Lieģeniece, Ieva Mangule, Rita Ukstiņa, Daina
Dzintere, Inga Stangaine, Ilze Miķelsone, Ilga Millere, Arvīds
Platpers, Zane Gaugere ; red. Iveta Ikale ; māksl. red. Māra
Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (A/s "Poligrāfists"). - 270, [1]
lpp. : il., tab. ; 22 cm. - (Pirmsskolas izglītība). - Bibliogr. rakstu
beigās. - Izglītības speciālisti grāmatā sniedz atbildes uz daudziem
jautājumiem - kas ir gatavība skolai, un ko ar to saprot sabiedrība,
vai sagatavotība mācībām skolā ir lasīšana, rakstīšana un
rēķināšana, kā nodrošināt pilnvērtīgu bērna attīstību, kāda ir rotaļas,
mūzikas un tēlotājdarbības loma, kā sekmēt bērna fiziskās
aktivitātes, kā organizēt sadarbību ar ģimeni. Grāmata adresēta
pirmsskolas skolotājiem, pirmsskolas izglītības studentiem un bērnu
vecākiem.
Saturs: Gatavība skolai / Ruta Kaņepēja. Pārdomas par bērna
sagatavošanu skolai / Daina Lieģeniece. Pedagoģiskais process
pirmsskolā un tā plānošana / Ruta Kaņepēja. Pirmsskolas vecuma
bērnu sociālās prasmes / Ruta Kaņepēja, Zane Gaugere. Veselības
mācība pirmsskolas izglītības programmā / Ieva Mangule.
Matemātisko priekšstatu veidošanās un bērna gatavība skolai / Rita
Ukstiņa. Runātprasmes saikne ar apkārtnes un literatūras iepazīšanu
/ Ruta Kaņepēja. Lasīt un rakstīt mācīšana vai mācīšanās? / Ruta
Kaņepēja. Radošā rotaļa un spēles / Daina Dzintere, Inga Stangaine.
Bērna fizisko aktivitāšu sekmēšana / Inga Stangaine. Tēlotājdarbība
pirmsskolā / Ilze Miķelsone. Mūzikas uztvere pirmsskolas vecumā /
Ilga Millere. Karla Orfa muzikālās audzināšanas sistēmas elementi
Latvijas mūzikas pedagoģijā / Arvīds Platpers. Sadarbība ar ģimeni
bērna personības veidošanā / Ruta Kaņepēja, Zane Gaugere. Vecāku
pedagoģiskās izglītošanas darba plāns piecus un sešus gadus vecu
bērnu grupā / Zane Gaugere.
ISBN 9789934020650.
Izglītība, pirmsskolas - Latvija.

37.02(072)

376.3

371.2

Kalniņa, Daiga. Dārzs kā mācību vide un mācību līdzeklis :
aizraujošas nodarbes zaļā vidē priekpilnai attīstībai : rokasgrāmata
skolotājiem un vecākiem / Daiga Kalniņa ; red. Santa Grigus ; Jutas
Tīronas il. ; Māras Alševskas māksl. noform. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2012] (A/s "Poligrāfists"). - 80 lpp. : il., tab. ; 29 cm. - Bibliogr.:
51.-52. lpp. - Grāmata ir rosinājums paskatīties uz mācīšanos dabā
no cita skatpunkta. Apkopotas teorētiskās atziņas par izglītību
ilgtspējīgai attīstībai, papildinot tās ar īstenošanas pieredzi. Autore
piedāvā konkrētas idejas eksperimentiem, pētījumiem un
nodarbībām dārzā vecākiem un ikvienam skolotājam pirmsskolā,
skolā un interešu izglītībā.
ISBN 9789934022647.
Dārzkopība - Mācīšana un mācīšanās - Rokasgrāmatas, uzziņu
līdzekļi utt. Brīvdabas pedagoģija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi
utt.
Kauliņa, Anda. Lasīšanas traucējumi : specifiski lasīšanas
traucējumi sākumskolēniem un to mazināšanas iespējas / Anda
Kauliņa, Sarmīte Tūbele ; red. Rita Cimdiņa. - Rīga : RaKa, 2012
(SIA "Izdevniecība RaKa" tipogrāfija). - 112, [1] lpp. : sh., tab. ; 22
cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze, prakse). - Bibliogr.:
103.-[113.] lpp. (175 nos.). - Grāmatā analizēta lasītprasmes
veidošanās sākumskolā, lasīšanas traucējumu diagnostika un sniegti
ieteikumi lasīšanas traucējumu mazināšanā sākumskolā. Grāmata
adresēta pedagoģisko specialitāšu studentiem, logopēdiem,
psihologiem, pedagogiem, vecākiem un interesentiem, lai labāk
izprastu un atbalstītu bērnu, kam ir lasīšanas traucējumi.
ISBN 9789984462240.
Lasīšanas grūtības.
Mūsdienu skolēni Rīgā un Maskavā : salīdzinošais starptautiskais
pētījums / sast. un iev. aut. Ausma Špona ; zin. red.: A. Špona, V.
Sobkins ; red. Rita Cimdiņa ; tekstus angļu val. tulk. Inta Ratniece ;
tekstu krievu val. red. Jeļena Jermolajeva ; vāka dizains: Arta
Muceniece ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija.

Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniski pētnieciskais institūts. - Rīga :
RaKa, 2011 (SIA "Izdevniecība RaKa" tipogrāfija). - 312 lpp. :
diagr., sh., tab. ; 21 cm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Rakstu krājumā
ietverti salīdzinoši pētījumi par mūsdienu skolēnu tolerances
izpausmēm, nākotnes perspektīvu apzināšanos, brīvā laika
struktūru, informatīvo vidi, vērtību struktūru, pašvērtējumu,
personības pilnveidošanos, dialoģismu, attieksmi pret smēķēšanu un
alkohola lietošanu, kas veikti Rīgā un Maskavā. Pētījums par
mūsdienu skolēniem atklāj viņu sociālo un pedagoģisko situāciju.
Grāmata adresēta skolēniem, esošiem un topošiem skolotājiem, kā
arī pedagoģijas un sociālo zinātņu pētniekiem. - Teksts latviešu,
angļu un krievu val.
Saturs: Skolēnu attieksme pret skolu un savas nākotnes
perspektīvām kā pedagoģiska problēma / Ausma Špona, Dmitrijs
Igoņins. Кросскульткрный анализ ценностных ориентаций
современных подростков / Владимир Собкин, Анастасия
Буреломова. Информационная среда и художественные
предпочтения современных подростков Москвы и Риги /
Владимир Собкин, Илья Иванов. Skolēna statusa klasē
pašvērtējums un tā izmaiņas socializācijas procesā / Airisa
Šteinberga. Эмиграционные планы старшекласников / Владимир
Собкин, Теймур Мурсалиев. Skolēnu mērķtiecības veidošanās skolā
/ Māra Bernande. Подросток о возможности включения
представителей другой национальности в круг значимых других /
Владимир Собкин Мария Смыслова. Skolēnu
dialoģiskums/nedialoģiskums viņu uzvedībā konfliktsituācijās un
attieksmē pret ekstrēmistisko darbību / Jeļena Jermolajeva.
Отношение учащихся Москвы и Риги к употреблению алкоголя /
Дмитрий Адамчук. Подростковое табакокурение в Москве и Риге:
распространенность, интенсивность, особенности мотивации /
Дмитрий Адамчук. Отношение школьников Москвы и Риги к
экстремизму / Владимир Собкин, Арег Мкртычян. Skolēna vērtību
karte Rīgā un Maskavā / Elmārs Vēbers.
ISBN 9789984462158.
Skolēni - Latvija - Rīga. Skolēni - Krievija - Maskava.

37.01

37.015
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Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and Teacher Education
/ atb. red.: Tatjana Koķe, Baiba Kaļķe ; krājumu sast. Zanda
Rubene ; redkol.: Irēna Žogla, Ilze Kangro, Tatjana Koķe, Irina
Maslo, Dainuvīte Blūma, Baiba Kaļķe, Vladimirs Kincāns, Andrejs
Rauhvargers... u.c. ; latv. teksta lit. red. Ruta Puriņa ; angļu teksta
red. Anna Stavicka, Māra Antenišķe. - Rīga : Latvijas Universitāte ;
LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (SIA "Latgales druka"). - 231 lpp. (Latvijas Universitātes raksti , 1407-2157 ; 781. sēj.). - Ietver
bibliogrāfiju (rakstu beigās). - Teksts latviešu un angļu val., rakstu
kopsav. angļu val.
ISBN 9789984454993.
Izglītība un valsts - Latvija. Pedagoģija. Izglītības psiholoģija.
Plašsaziņas līdzekļi.
Rutka, Lūcija, 1963-. Pedagoga psiholoģiskā kompetence / Lūcija
Rutka ; red. Rita Cimdiņa. - Rīga : RaKa, 2012 (Izdevniecība RaKa
tipogrāfija). - 178 lpp. : sh., tab. ; 22 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka.
Psiholoģiskā pedagoģija). - Bibliogr.: 169.-178. lpp. (152 nos.). - L.
Rutkas grāmata veltīta psiholoģiskajai pedagoģijai. Autore aplūko
pedagogu psiholoģisko zināšanu kopuma efektīvu izmantošanu
mācību procesā, ikdienas saskarsmē un problēmu risināšanā
personības dzīves mērķu sasniegšanai un pozitīvai pašizjūtai.
Grāmata adresēta skolotājiem, psihologiem, augstskolu docētājiem,
vecākiem, studentiem un visiem, kuri saistīti ar izglītības,
audzināšanas, sadarbības un saskarsmes jautājumu risināšanu un
ieinteresēti savas profesionālās dzīves kvalitātes uzlabošanā.
ISBN 9789984462264.
Izglītības psiholoģija.
Samete, Dace. Pētīšanas prasmju attīstīšana dabaszinātnēs
pamatskolā : Ventspils 2. pamatskolas prakse / Dace Samete ; galv.
red. Vilnis Purēns ; red. Rita Cimdiņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa.
- Rīga : RaKa, 2012 (SIA "Izdevniecība RaKa"). - 57 lpp. : il., diagr.,
tab. ; 28 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija. Pieredze. Prakse). Bibliogr.: 36.-37. lpp. - Grāmata ir metodisks un praktisks līdzeklis
pedagogiem un studentiem, organizējot pētniecisko darbību
dabaszinātnēs pamatskolā.

Tūbele, Sarmīte. Ja skolēns raksta nepareizi... : (bērni ar valodas
sistēmas nepietiekamu attīstību) / Sarmīte Tūbele, Judīte Lūse ; red.
Rita Cimdiņa. - 2. izd. - Rīga : RaKa, 2012 (SIA "Izdevniecība RaKa"
tipogrāfija). - 132 lpp. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija. Pieredze.
Prakse). - Literatūra: 129.-132.lpp. - Grāmatā ietvertas teorētiskās
atziņas un praktiskā pieredze, rosinot lasītāju radošam darbam palīdzēt bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību.
ISBN 9984155706.
Rakstīšanas grūtības.

376.3

MODE
391

Stīvensone, Nikola Džeina. Modes vēsture : aizraujošs ceļojums
modes mākslā / NJ Stevenson ; no angļu valodas tulkojusi Stella
Pelše ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 288
lpp. : krās. il. ; 26 cm. - Bibliogr.: 282.-283. lpp. - Rād.: 284.-287.
lpp. - Oriģ. nos.: The chronology of fashion.
ISBN 9789934024603ies.
Mode - Vēsture. Apģērbs - Vēsture.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
VIDES AIZSARDZĪBA
502.4(474)

502.4

502.4

Smaļinskis, Juris. Baltijas nacionālie parki : Igaunija, Latvija, Lietuva :
tūrisma ceļvedis / apsekojumi, teksts, foto Juris Smaļinskis ; Latvijas
Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs". - Rīga : Latvijas Lauku
tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", 2011. - 250 lpp. : il., fotogr., kartes.
Saturs. Kā lietot ceļvedi? Kas atrodams ceļvedī? Lietotie simboli.
Baltijas daba - ar ko tā ir unikāla? Nacionālie parki - īpaši aizsargājamas
dabas un NATURA 2000 teritorijas. IGAUNIJA. Lahemā nacionālais parks.
Matsalu nacionālais parks. Vilsandi nacionālais parks. Somā nacionālais
parks. Karulas nacionālais parks. LATVIJA. Slīteres nacionālais parks.
Ķemeru nacionālais parks. Gaujas nacionālais parks. Rāznas nacionālais
parks. LIETUVA. Kuršu kāpu nacionālais parks. Žemaitijas nacionālais
parks. Augšaitijas nacionālais parks. Traķu vēsturiskais nacionālais
parks. Dzūkijas nacionālais parks.
ISBN 9789934818165.
Smaļinskis, Juris. Baltic National Parks : Estonia, Latvia, Lithuania /
visits, text, photo Juris Smaļinskis ; translation Kārlis Streips ; Latvian
country tourism association "Lauku ceļotājs". - Rīga : Latvian country
tourism association "Lauku ceļotājs", 2011. - 250 lpp. : il., fotogr.,
kartes.
Saturs. Using the guidebook. Symbols in the guidebook. What's in
the guidebook? The Baltic environment - in what sense is it unique?
National parks specially protected environmental and NATURA 2000
territories. ESTONIA. The Lahemaa National park. The Matsalu National
park. The Vislandi National park. The Soomaa National park. The Karula
National park. LATVIA. The Slītere National park. The Ķemeri National
park. The Gauja National park. The Rāzna National park. LITHUANIA.
The Dunes of Kuršiai National park. The Žemaitija National park. The
Aukštaitijos National park. The Traku Historical National park. The
Dzūkija National park.
Smaļinskis, Juris. National Parks : Latvia : Slītere, Ķemeri, Gauja and
Rāzna national parks : visitors guide / site visits, textm photography
Juris Smaļinskis, U.Būde, A.Ziemele ; Latvijas Lauku tūrisma asociācija
"Lauku ceļotājs". - Rīga : Lauku ceļotājs, 2011. - 162 lpp. : ill., photos,
maps.
Saturs: The Slītere National park. The Ķemeri National park. The
Gauja National park. The Rāzna National park.
ISBN 9789934818158.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
615.8

Ajengārs, B.K.S. Jogas gudrība un prakse : veselībai, laimei un
labākai pasaulei / B.K.S. Ajengārs ; no angļu val. tulk. Dace Rudzīte
; red. Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 256 lpp. : il. (A Dorling Kindersley Book). - Vārdnīca: 205.-251. lpp. - Āsanu alf.
rād.: 252. lpp. - Rādītājs: 253.-254. lpp. - Citāti: 254.-256. lpp. Grāmatā atradīsiet iedvesmojošas un izteiksmīgi ilustrētas jogas
pozas, kuru izpilde tiek demonstrēta soli pa solim, ar viedā guru
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Ajengāra komentāriem. - Oriģ. nos.: Yoga Wisdom and Practice. "Joga - dzīvespriekam, patiesam iekšējam mieram un visai dzīvei!" - uz pēdējā vāka.
ISBN 9789934024658.
Joga.
Gala, D.R. Daba ārstē : [veselība bez tabletēm un injekcijām] /
D.R. Gala, Dhirens Gala, Sandžejs Gala ; no angļu val. tulk. Irma
Sabele ; vāka foto un dizains: Una Šneidere. - Rīga : SIA ''Biznesa
Augstskola Turība'', 2012. - 192 lpp. - Oriģ. nos.: Nature Cure.For
Common Diseases.
ISBN 9789984828619.
Tautas medicīna.
Gituna, Tatjana. Gastrīts : ārstniecisks uzturs : uztura pamati +
ārsta ieteikumi / Tatjana Gituna ; no krievu val. tulk. Kristīne Stalte
; red. Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (SIA Preses
nams Baltic). - 90, [3] lpp. : krās. il. ; 22 cm. - Grāmatā atradīsiet
ārstnieciskā uztura principus gastrīta gadījumā, diētu veidus, kā arī
100 veselīgu, daudzveidīgu un viegli pagatavojamu ēdienu receptes.
- Oriģ. nos.: Лечебное питание при гастрите.
ISBN 9789934019319.
Gastrīts - Diētas terapija - Receptes.
Iļjins, V. Aknu slimības : kā tās ārstēt un novērst / Viktors Iļjins ;
no krievu val. tulk. Anna Kuprijenko ; red. Jana Taperte ; Aigara
Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (A/s
"Poligrāfists"). - 93, [1] lpp. ; 20 cm. - (Laba ārsta padomi). - Aknu
un žultspūšļa slimības, to cēloņi, simptomi, ārstēšana un profilakse.
Kā arī efektīvi dabiski dziedniecības līdzekļi, kuri lieliski papildinās
tradicionālās terapijas metodes. - Oriģ. nos.: Болезни печени.
ISBN 9789934025952.
Aknas - Slimības.
Iļjins, V. Disbakterioze : kā to ārstēt un novērst / V. Iļjins ; no
krievu val. tulk. Anna Kuprijenko ; red. Margita Krasnā ; Aigara
Truhina sērijas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (A/s
"Poligrāfists"). - 88 lpp. - (Laba ārsta padomi). - Grāmatā:
disbakteriozes cēloņi un sekas; ārstēšanas stratēģija un taktika;
derīgie un kaitīgie mikroorganismi; zarnu mikrofloras līdzsvara
atjaunošana; tautas medicīnas receptes un ieteikumi. - Oriģ. nos.:
Дисбактериоз.
ISBN 9789934026010.
Zarnas - Mikrobioloģija. Disbakterioze.
Jangs, Roberts O. pH brīnums : līdzsvarojiet savu diētu,
atjaunojiet veselību! / Roberts O. Jangs, Šellija Redforda Janga ; no
angļu val. tulk. Alberts Aldersons. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC,
2012. - 400 lpp. - Informācijas avoti: 395.-400.lpp. - Oriģ. nos.:
The pH Miracle.
ISBN 9789934018961.
Diētas terapija.
Lorenca, Terēze. Skaistuma anatomija : būt un palikt izskatīgai :
rokasgrāmata sievietei / Terēze Lorenca ; sast., red. Dagnija Dreika
; māksl. Aldis Aleks ; vākam izmantota māksl. Valentīnas Zeiles
skulptūra. - Jūrmala : Apgāds Daugava, [2012] ("Latgales druka"). 287, [1] lpp. - Vārdnīca: 247. - 285. lpp. - Šī grāmata paredzēta
visu vecuma sievietēm - arī tām, kuras domā, ka viņām nekādi
padomi nav vajadzīgi - jaunām un veiksmīgām, kam šķiet - to sejas
nekad neapvītīs, jo āda vienmēr būs gluda. Jo ir maz tādu, kurām
izdevies saglabāt labu izskatu, ja tas nav kopts kopš jaunības.
Protams, tūlīt radīsies jautājums - kur ņemt laiku un naudu. Tomēr kādu stundiņu sevis aprūpēšanai var atrast vienmēr.
ISBN 9789984410562.
Skaistumkopšana - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Skaistums, cilvēka - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Sievietes Veselība un higiēna - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Madžo, Kerola. Intensīvā Facercise : tonizējoši vingrinājumi sejai /
Kerola Madžo ; no angļu val. tulk. Ieva Šmite ; red. Guntis Kalns ;
Ilzes Isakas vāka dizains ; fotogrāfs Māris Zemgalietis. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2012 (SIA Preses nams Baltic). - 127, [1] lpp. : krās.
il. ; 25 cm. - Grāmatā - vingrinājumi, padomi un metodes. - Oriģ.
nos.: The ultimate Facercise.
ISBN 9789934024115.
Sejas vingrinājumi. Seja - Aprūpe un higiēna. Skaistums,
cilvēka.
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MEŽSAIMNIECĪBA
630.1(474.3)

DEKORATĪVIE AUGI
635.9

Nikoļčenko, A. Nieru slimības : kā tās ārstēt un novērst / A.
Nikoļčenko ; no krievu val. tulk. Anna Kuprijenko ; red. Veronika
Pužule ; Aigara Truhina sērijas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012
(A/s "Poligrāfists"). - 104 lpp. ; 20 cm. - (Laba ārsta padomi). Nieru slimības, to simptomi un sekas. - Oriģ. nos.: Болезни почек.
ISBN 9789934023385.
Nieres - Slimības.
Sinepes / sast. Patrīcija Sakne ; red. Margita Krasnā ; māksl. Māra
Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (A/s "Poligrāfists"). - 63
lpp. : il. ; 20 cm. - (Aptieka dārzā). - Cilvēki jau tūkstošiem gadu
sinepes lieto uzturā, izmanto ārstniecībā un kosmetoloģijā. Tautas
medicīnas krājumos ir simtiem ārstniecisku komponentu maisījumu
ar sinepēm. Vislielākā vērtība dažādu slimību ārstēšanā un
profilaksē ir sinepju pulverim un eļļai, kura satur vitamīnus,
nepiesātinātās taukskābes un citas cilvēka organismam
nepieciešamas vielas.
ISBN 9789934027284.
Sareptas sinepes.
Valērijs Siņeļņikovs. Atrodi savu īsto ceļu / Valērijs Siņeļņikovs ;
no krievu val. tulkojusi Gunta Briede. - [Rīga] : Sol Vita, 2011. 158, [1] lpp. + 1 CD. - Grāmatai pievienotajā CD ir autora lasīta
meditācija (krievu val.).
ISBN 9789984894003.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Pašpalīdzības metodes.
Žuravļova, Larisa. Diabēts : ārstniecisks uzturs : uztura pamati +
ārsta ieteikumi / Larisa Žuravļova ; no krievu val. tulk. Gunta
Silakalne ; red. Sarmīte Lomovceva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012
(SIA Preses nams Baltic). - 108, [3] lpp. : krās. il. ; 22 cm. Grāmatā atradīsiet par pareiza uztura nozīmi diabēta ārstēšanā,
uztura dienasgrāmatu, tautas medicīnas ieteikumus, kā arī 70
veselīgu, daudzveidīgu un viegli pagatavojamu ēdienu receptes. Oriģ. nos.: Лечебное питание при сахарном диабете.
ISBN 9789934020513.
Diabēts - Diētas terapija - Receptes.
Kasparinskis, Raimonds. Latvijas meža augšņu daudzveidība un
to ietekmējošie faktori = Diversity of Forest Soils and Its Influencing
Factors in Latvia : promocijas darbs : doktora grāda iegūšanai
ģeogrāfijas vides zinātnes nozarē dabas aizsardzības apakšnozarē /
Raimonds Kasparinskis ; darba zin. vad.: Oļģerts Nikodemus, Māris
Kļaviņš ; Latvijas Universitāte Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakutāte Vides zinātnes nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitātes
Akadēmiskais apgāds, 2012 (SIA "Latgales druka"). - 154 lpp. : il.,
tab. - Kopsavilkums angļu val.
ISBN 9789984455105.
Mežs. Augsne.
Kaškure, Aija(Aija). Koki un krūmi Latvijas dārzam / Aija Kaškure,
teksts, foto ; atb. red. Ieva Heimane. - Rīga : Jumava, [2012]
(Latvijas karte). - 126, [1] lpp. : il., tab. ; 22 cm. - Ietver
bibliogrāfiju ([127.] lpp.). - Dendroloģes A. Kaškures grāmatā
apkopota praktiska informācija par kokaugu kopšanu, pareizu
audzēšanu un saderību ar citiem augiem. Grāmatā ievietotas
tabulas, kuras ļauj informācijai būt pārskatāmākai un labāk
uztveramai. Katra nodaļa papildināta ar krāsainiem fotoattēliem no
autores arhīva, kuros ir redzami kokaugi Latvijā visos gadalaikos.
ISBN 9789934110863.
Koki - Latvija. Krūmi - Latvija. Daiļdārzniecība. Dārzi.

PĀRTIKAS PRODUKTI
Zivju kūpināšana mājas apstākļos / sast. Jānis Leja ; red. Ilze
637.56

Čerņevska ; Ilgoņa Riņķa vāka dizains. - Rīga : Avots, 2012
(Rēzekne : SIA "Latgales druka"). - 62, [1] lpp. : il., tab. ; 21 cm. Grāmatā stāstīts, kā mājas apstākļos pareizi un daudzveidīgi
sagatavot zivis kūpināšanai, kādas izejvielas un kādu kūpināšanas
veidu izvēlēties. Sniegti padomi, kā ierīkot vienkāršas kūpinātavas,
un pievienotas receptes, kā šos kūpinājumus pasniegt.
ISBN 9789984859477.
Kūpinātas zivis. Kulinārija (zivis). Kulinārija (kūpināti
produkti).

MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA
Galēja, Iveta. Garšaugi / Iveta Galēja ; Jura Galēja fotoattēli ;
641.5

641.5
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māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 168 lpp. :
fotogr. - Šīs bagātīgi ilustrētās grāmatas autore ir Latvijā pazīstamā
kulinārijas un gastronomijas speciāliste, žurnāliste, tulkotāja un
Radio SWH „balss” Iveta Galēja. Grāmatā iekļauti 25 garšaugi,
kurus katrs var audzēt arī pats savā piemājas dārziņā, dzīvoklī uz
palodzes vai uz lodžijas. Grāmatā iztirzāti dažādi garšaugu
praktiskās izmantošanas aspekti. Aprakstīta augu izcelsme,
ieviešanas vēsture, tradicionālā pielietošana dažādās zemēs, kā arī
izmantošanas iespējas mūsdienās – virtuvē, ķermeņa kopšanai un
dvēseles stāvokļa uzlabošanai. Lasītājs uzzinās.
ISBN 9789934018541.
Garšaugi. Kulinārija.
Galēja, Iveta. Lieldienu ēdieni / Iveta Galēja ; red. Gunta Šustere ;
fotogrāfiju autors Juris Galējs ; Aigara Truhina vāka un iekārtojuma
dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 47
lpp. : il. ; 24 cm. - Lieldienās goda vietā uz galda, protams, liek olas
un no tām gatavotus ēdienus. I. Galējas ēdienu receptes palīdzēs
dažādot svētku galdu, pagatavojot pavasarīgu un daudzveidīgu
svētku mielastu - pikantas uzkodas, veselīgus, krāsainus un
zaļumiem bagātus salātus, sātīgas zupas un aromātiskus otros
ēdienus, kā arī kārdinošus desertus un našķus.
ISBN 9789934027833.
Lieldienu kulinārija.
Galēja, Iveta. Pavasara ēdieni / Iveta Galēja ; red. Gunta Šustere ;
fotogrāfiju autors Juris Galējs ; Aigara Truhina vāka un iekārtojuma
dizains, māksl. red. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas
tipogrāfija). - 47 lpp. : il. ; 24 cm. - Grāmatā atrodamās receptes
palīdzēs dažādot jūsu ēdienkarti, pagatavojot veselīgas uzkodas,
zaļumiem bagātus salātus, aromātiskas mērces, vieglas zupas,
spēcinošus otros ēdienus un brīnišķīgus desertus.
ISBN 9789934028755.
Pavasara ēdieni.
Neri, Marina. Kūkas : kēksi, ruletes un citi gardumi / Marina Neri ;
no angļu val. tulk. Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011
(Ķīna). - 320 lpp. : krās. il. ; 23 cm. - Recepšu rād.: 316.-318. lpp.
- Gardas un kārdinošas receptes katrai dzīves situācijai. Gandrīz
pusotra simta lielisku ideju saldiem kārumiem. Visi našķi aplūkojami
skaistos, krāsainos attēlos. - Oriģ. nos.: Cakes.
ISBN 9789984233680.
Kūkas.
Repše, Gundega, 1960-. Rakstnieku pavārgrāmata / Gundega
Repše ; red. Zaiga Lasenberga ; māksl. Vita Lēnerte ; L. Langas
fotogrāfijas autors K. Zilgalvis, I. Zanderes fotogrāfijas autors J.
Nīgals. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (SIA Preses nams Baltic). 128 lpp. : ģīm. ; 25 cm. - Rakstniece G. Repše savākusi receptes no
saviem spalvas brāļiem un māsām, intervējusi tos un izveidojusi
savdabīgu grāmatu ar sarunām par un ap ēdienu. Rakstnieki katrs
savā savdabīgajā stilā, katrs ar savām valodas spēlēm un
jocīgumiņiem stāsta par ēdienu. Rakstnieku pavārgrāmata ir ne tikai
aizraujoši lasāma, bet arī izmantojama virtuvē gluži praktiskiem
nolūkiem.
Aut.: Inga Ābele, Ēriks Hānbergs, Gundars Ignats, Nora
Ikstena, Andris Kolbergs, Liāna Langa, Laima Muktupāvela,
Gundega Repše, Dace Rukšāne-Ščipčinska, Lelde Stumbre, Inese
Zandere.
ISBN 9789934027475.
Kulinārija. Kulinārija literatūrā. Autori, latviešu.

Sirmais, Mārtiņš, 1976-. Mārtiņa Sirmā virtuves padomu grāmata
/ Mārtiņš Sirmais ; Ilzes Lasmanes-Brožes projekta vadība ; atb.
red. Renāte Neimane ; teksta red. Kristīna Blaua, Ieva Bakāne ;
Reiņa Virtmaņa il. - Rīga : Jumava, [2012]. - 175 lpp., [5] lp. iel. :
il., ģīm., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 174.-175. lpp. - Grāmatā
atraktīvais pavārs M. Sirmais sev raksturīgā manierē dalās virtuves
pasaules noslēpumos, sniedz padomus, kā atšķirt vienu produktu no
otra, kā sagatavot produktu gatavošanai, kā panākt, lai konkrētais
produkts iegūtu neaizstājamu garšu. M. Sirmais tajā apkopojis arī
receptes, kuras ir vērts zināt. Grāmatu bagātina dažādas noderīgas
ziņas un "knifiņi".
ISBN 9789934110771.

641.5

APĢĒRBS
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Uzkodas itāļu gaumē : brusketas un karstmaizes / no itāļu val. tulk.
Baiba Ozola ; atb. red. Anna Pavlovska. - Rīga : J.L.V. ; Jumava,
2012 (SIA "Latgales druka"). - 123, [5] lpp. : il. - Uzkodas itāļu
gaumē. Karstmaize ir vienkāršs un gards ēdiens, par kuru
mūsdienās lielajā ēdienu piedāvājuma klāstā bieži vien aizmirstam.
Itālijā grauzdētu maizi parasti pasniedz ar olīveļļu, sāli, ķiploku un
sieru vai dārzeņiem. Šajā grāmatā piedāvātas tradicionālas un
izsmalcinātas maizīšu receptes. - Oriģ. nos.: Bruschette & Crostoni.
ISBN 9789934110986.
Uzkožamie.
Holahena, Lī. Kā izmantot, pielāgot un modelēt apģērba
piegrieztnes : soli pa solim no vienkāršas pamatpiegrieztnes līdz
radoši modelētam tērpam / Lī Holahena ; no angļu val. tulk. Ilze
Krastiņa ; red. Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 144
lpp. : krās. il., tab. ; 26 cm. - Rād.: 142.-143. lpp. - Grāmatā
detalizētos aprakstos un krāsainās ilustrācijās atklāts ceļš no
vienkāršas pamatpiegrieztnes līdz unikālam, profesionāli modelētam
tērpam. - Oriģ. nos.: How to use, adapt, and design sewing
patterns.
ISBN 9789934022883.
Sieviešu apģērbu šūšana - Konstruēšana - ieztnes.

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
Strategies and Communications for Innovations / ed. Michael
65

Hulsmann, Nicole Pfeffermann. - New York : Springer, 2011. - xxx, 404
p. : ill., fig.
Saturs. Strategic perspectives on innovation. Communicative
perspectives on innovation. Integrated perspectives on innovation. Best
practices.
ISBN 9783642172229.

PERSONĀLS
658.3
658.3

KOSMĒTIKA
687.5

Handbook of Organizational Creativity / edited by Jing Zhou,
Christina E. Shalley. - reprinted. - New York : Psychology Press, 2009. xxiv, 393 p. : ill. ; 24 cm. - Ietver bibliogr. un rād.
ISBN 9780805840728. - ISBN 0805840729.
Leaders and Corporation Holdings : educational guidance / V.
Gaga, S.Kozlova, A.Tytyushev, E. Jaroslavceva ; general editing by V.F.
Gaga ; reviewers: B.S. Burihin ... [u.c.]. - [Rīga] : V. Gaga, [2012]
(Madris). - 183 p. : sh., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija daļu beigās. "Leader's personal power. To what extend distance matters? Evaluation
of social economic activity of experts. Russian cencept for determining
and guiding a leader" -- Uz vāka.
ISBN 9789984316260. - ISBN 9984316262

Palma, Stefānija. Tava stila rokasgrāmata : Apģērbs. Aksesuāri.
Krāsas. / Stefānija Palma, Urzula Šolca ; Ievas Nagliņas vāka māksl.
noform. ; atb. red. Liene Soboļeva ; lit. red. Brigita Šoriņa ; [no
vācu val.] tulk. Irīda Miska. - Rīga : Jumava ; SIA "J.L.V.", 2012
(SIA "Latgales druka"). - 142, [1] lpp. : il. - Grāmata, kas māca
piemērot apģērbu, rotas, aksesuārus savam augumam, noskaņai,
stilam, gadalaikam, bet neuzspiež stereotipiskus ģērbšanās
kanonus. - Oriģ. nos.: Typberatung, die Anzieht. Ideen und Impulse
fur mehr Stilgefuhl.
ISBN 9789984389943.
Mode.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
MĀKSLAS VĒSTURE.DAIĻRADES METODES
Personība mākslas procesos : rakstu krājums / sast., red. un
7.03(474.3)

ievada autore Kristiāna Ābele ; redkolēģija: Elita Grosmane, Marts
Kalms, Rūta Kaminska, Eduards Kļaviņš, Ingrīda Korsakaite, Vojtehs
Lahoda, Larss Olofs Laršons, Malgožata Omilanovska, Jānis Zilgalvis
; ieceres autore Ruta Čaupova ; latviešu valodas red. Māra Ņikitina ;
angļu val. red. Andris Mellakauls ; tulk. latviešu valodā Stella Pelše ;
tulk. angļu valodā: Stella Pelše, Kristiāna Ābele, Eduards Kļaviņš ;
māksl. Juris Petraškevičs ; uz vāka: Kārlis Padegs "Kailais
pašportrets" (1932). - Rīga : Neputns ; Mākslas vēstures pētījumu
atbalsta fonds, 2012 (Dardedze hologrāfija). - 295 lpp. : il., ģīm.,
faks ; 26 cm. - (Materiāli Latvijas mākslas vēsturei). - Bibliogr.
lappušu piezīmēs. - Personu rād.: 282.-291. lpp. - Vietvārdu rād.:
291.-294. lpp. - Grāmata ir kārtējais izdevums rakstu krājumu

sērijā "Materiāli Latvijas mākslas vēsturei", kas top sadarbībā ar
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures intitūtu, kas veltīts
Borisa Vipera piemiņas lasījumu konferencei. - Kopsav. angļu val.
Saturs: Būvmeistars Ruperts Bindenšū: ietekmes un
sasniegumi Rīgas arhitektūrā 17. gadsimta pēdējā ceturksnī / Anna
Ancāne. Kurzemes hercoga galma galdnieka Tobiasa Heinca
lasāmpults: mākslinieka pašapziņas veidošanās atspoguļojums
Latvijas mākslā / Elita Grosmane. Georgs Francis Bernharts un 19.
gadsimta otrās puses neogotisko altāru retabli Latvijā / Daina Lāce.
Tēla individualizācijas un formālās struktūras attiecības portretā:
Latvijas mākslas vēstures piemēri / Eduards Kļaviņš. Mākslinieka
personības traktējums latviešu mākslas vēstures monogrāfijās: no
pirmsākumiem līdz padomju ēras norietam / Stella Pelše. Autoru
meklējumos: mākslas kritiķi Baltijas un Pēterburgas vācu presē 19.20. gs. mijā un viņu dalība latviešu mākslas popularizēšanā /
Kristiāna Ābele. Pola Sezana ietekme un sezanisms Latvijas
glezniecībā 20. gadsimta pirmajā trešdaļā / Nataļja Jevsejeva.
Latvijas Mākslas akadēmijas Dabasskatu meistardarbnīca pirmās
brīvvalsts mākslas kritikas vērtējumā Kristīne Ogle. Zaudējumi un
ieguvumi ceļā no autsaidera līdz kanonam / Jānis Kalnačs.
Personības skatījuma pretmeti realitātē un portrettēlniecībā
padomju periodā: oficiālā retorika un slēptās pretestības intonācijas
/ Ruta Čaupova. LPSR dizains. Process un personības / Ilze
Martinsone. Marta Staņa. Dailes teātra kolīzijas / Vita Banga.
Bronzas cilvēks un bezpajumtnieks: performance Latvijā toreiz un
tagad / Eimija Brizgela. Xchange tīkla mākslinieku kopiena
akustiskajā kibertelpā / Rasa Šmite. Māksla un savatnīgais / Māra
Rubene.
ISBN 9789984807911.
Māksla - Latvija - Vēsture.

IEVĒROJAMU VIETU AIZSARDZĪBA
Neapzinātais kultūras mantojums kopējā dabas un kultūras telpā
719
[elektroniskais resurss] = (Cultural Heritage) / Valsts meža
dienests. - Rīga : Valsts meža dienests, 2011. - 1CD.
Saturs. Rekomendācijas kultūras mantojuma objektu
apsaimniekošanai. Gaujas (Koivas) kultūrvēsturiskā taka. Kultūras
mantojums lauku ainavā. Ziemeļvidzemes ainavas noklusētie stāsti.

ARHITEKTŪRA
726

GLEZNIECĪBA
75(474.3)(092)

ROKDARBI
746

Piramīdas : to vēsture, aizsargājošā un dziednieciskā iedarbība /
sastādījis Kārlis Riekstiņš ; redaktore Ilze Čerņevska ; mākslinieks
Ints Vilcāns. - Rīga : Avots, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 148,
[1] lpp. : il. ; 17 cm. - Grāmatā stāstīts par vienīgo līdz mūsdienām
saglabājušos pasaules brīnumu – Ēģiptes piramīdām, kas ar savu
diženumu nebeidz pārsteigt ceļotājus, zinātniekus un pētniekus.
Atklāti interesanti fakti par piramīdu un cilvēku savstarpējo
enerģētisko iedarbību, par to, kā mazās dziednieciskās piramīdas
mūs aizsargā un palīdz saglabāt veselību.
ISBN 9789984859491.
Piramīdas - Ēģipte - Dažādi fakti. Piramīdas - Psihiskie aspekti.
Piramīdas - Izmantošana terapijā.
Brancis, Māris, 1947-. Krāsa un līnija. Laimonis Mieriņš / teksts,
sast.: Māris Brancis ; red. Aija Lāce ; Māra Garjāņa vāka dizains ;
foto: Māris Brancis, Normunds Brasliņš, Juris Krūmiņš, Valters Lācis.
- Rīga : Mansards, 2012. - 94, [1] lpp. : il., ģīm. ; 24 x 24 cm. Bibliogr.: 80.-[93.] lpp. un norādes parindēs. - M. Branča grāmata
veltīta Anglijā dzīvojušajam latviešu gleznotājam Laimonim
Mieriņam (1929-2011). Tajā stāstīts par mākslinieka bērnību, skolas
gaitām, izceļošanu uz Rietumiem, darbu, studijām un daiļradi.
ISBN 9789984872353.
Gleznotāji - Latvija - Biogrāfijas.
Anženžē, Veronika. Izšūšana krustdūrienā : šokolāde, tēja, kafija
/ Veronika Anženžē ; [no franču val.] tulk. Maija Indraša ; atb. red.
Anna Pavlovska ; lit. red. Raita Saleniece ; Franka Šmita fotoat. un
māksl. noform. - Rīga : Jumava ; SIA "J.L.V.", 2012 (Rēzekne : SIA
"Latgales druka"). - 79 lpp. : krās. il., tab. ; 19 cm. - Oriģ. nos.:
Chocolat, thé, café.
ISBN 9789934110764spirālies.
Krustdūriens. Izšuvumi - Raksti.

746

746

MŪZIKA
785.16(474.3)(092)

785.16(73)(092)

785.16(73)(092)

78(100)(091)

Egimane-Junsone, Ingrida. Rozes : izšūtas, aplicētas, pērļotas /
Ingrida Egimane-Junsone, Helēnas Tūresdoteras foto ; no zviedru
val. tulk. Madara Bernharda ; red. Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2012. - 128 lpp. : krās. il., il. ; 25 cm. - Grāmatā atrodami
gan detalizēti populārāko rokdarbu tehniku apraksti, gan praktiski
izmantojami darba zīmējumi, piegrieztnes un shēmas. - Oriģ. nos.:
Rosenbroderier & andra tekniker.
ISBN 9789934025181.
Rokdarbi.
746Šnēbeli-Morella, Debora. Vintāžas stils : rotājumi : skaisti
aksesuāri no jauniem un veciem materiāliem / Debora ŠnēbeliMorella ; tulk. Arita Piķe ; atb. red. Anna Pavlovska ; lit. red. Ligita
Betaga. - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.", 2012 (Rēzekne : SIA
"Latgales druka"). - 127 lpp. : krās. il. ; 19 cm. - Grāmatā
uzzināsiet, kā izveidot oriģinālas un modernas rotaslietas. - Oriģ.
nos.: Vintage-style beaded jewelry.
ISBN 9789934110757spirālies.
Pērlīšu vēršana. Juveliermāksla - Rokasgrāmatas, uzziņu
līdzekļi utt.
Anitens, Kārlis. Mana Svētku Diena : biogrāfisks romāns / Kārlis
Anitens, Olga Rajecka ; Guntara Ošenieka vāka dizains. - Rīga :
Mikrofona ieraksti, 2012 ("Eveko"). - 142, [1] lpp. : il. - Fotogrāfiju
saraksts: 136.-138.lpp. - Olgas Rajeckas diskogrāfija : 139.-[143.]
lpp. - Dziedātājas 50 gadu jubilejai par godu tapušo grāmatu
papildina plašs fotomateriālu klāsts, kas organiski papildina
dziedātājas vēstījumu par savu dzīvi un skatuves gaitām.
ISBN 9789984495040.
Dziedātājas - Latvija - Biogrāfijas.
Dilans, Bobs. Hronikas / Bobs Dilans ; no angļu val. tulk. Vilis
Kasims ; red.: Aija Lāce, Klāss Vāvere ; Māra Garjāņa vāka dizains.
- Rīga : Mansards, 2012. - 238, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogr. norādes
parindēs. - "Hronikas. Pirmā grāmata" ir amerikāņu dziedātāja Boba
Dilana memuāri, kas pirmizdevumu piedzīvojuši 2004. gadā. - Oriģ.
nos.: Chronicles.
1. grāmata.
ISBN 9789984812694.
Dziedātāji - Amerikas Savienotās Valstis - Biogrāfijas
Kross, Čārlzs R. Smagāks par debesīm : Kurta Kobeina biogrāfija /
Čārlzs R. Kross ; no angļu val. tulk. Ilze Jansone ; red. Aija Lāce,
Klāss Vāvere ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2012
(SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 453, [1] lpp. - Šī biogrāfija balstīta
vairāk nekā četrsimt intervijās, izpēte veikta četrus gadus, turklāt
autoram bijusi ekskluzīva pieeja Kobeina nepublicētajām
dienasgrāmatām, dziesmu tekstiem un ģimenes fotogrāfijām, kā arī
plašam dokumentu klāstam. - Oriģ. nos.: Heavier Than Heaven. A
Biography of Kurt Cobain.
ISBN 9789984812960.
Mūziķi - Biogrāfija. Rokmūzika - Biogrāfija.
Ross, Alekss. Viss cits ir troksnis : divdesmitā gadsimta mūzikas
vēsture / Alekss Ross ; no angļu val. tulk. Selga Lase un Māra
Poļakova ; Kārļa Vērdiņa atdzejojumi ; māksl. Aivars Plotka. - Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 565 lpp. ; 25 cm.
- Bibliogr. un piezīmes: 483.-535. lpp. - Alf. rād.: 539.-565. lpp. Grāmata ieved lasītāju modernās mūzikas pasaulē; iepazīstina ar
izcilākajiem 20.gs. skaņražiem un skaņdarbiem, kā arī spilgti iezīmē
sabiedrības un politiskās dzīves fonu. - Oriģ. nos.: The Rest is noise.
ISBN 9789984233871.
Mūzika - Vēsture un kritika - 20. gs.

MĀCĪBU SPĒLES UN ROTAĻAS
1000 jautājumu un atbilžu : pārbaudi savas zināšanas / sast. Ilze
793.7

Vjatere ; red. Ilze Čerņevska ; Ilgoņa Riņķa vāka dizains. - Rīga :
Avots, 2012 (Ogre : "Tipogrāfija Ogrē"). - 343 lpp. ; 20 cm. (Erudītiem). - Grāmatā apkopoti 1000 jautājumi no dažādām dzīves
jomām - vēstures, politikas, ģeogrāfijas, sporta, reliģijas, mākslas
un citi jautājumi sakārtoti tā, lai rosinātu domāt un sniegtu iespēju
uzzināt ko jaunu. Pareizās atbildes uz šiem jautājumiem rodamas
grāmatas beigu daļā.
ISBN 9789984859484.
Jautājumi un atbildes.

SPORTS
Puče, Armands. Klients [ficus] : stāsta pamatā patiesi notikumi :
autobiogrāfiska laikmeta liecība, septiņdesmitie... : Viktora Hatuļeva
traģēdija / Armands Puče ; literārā redaktore Antra Rēķe ;
mākslinieks Edgars Švanks. - Rīga : Armands Puče, 2012 (Jelgavas
tipogrāfija). - 239, [1] lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. - Žurnālists A. Puče
grāmatā par Rīgas "Dinamo" hokejistu Viktoru Hatuļevu (19551994) meklē notikumu aculieciniekus un darbojošās personas. Par
to pirms četrdesmit gadiem neviens nerakstīja. Hokejists bija viens
no skandalozākajām savas paaudzes personībām. No hokeja
laukuma līdz psihoneiroloģiskajai slimnīcai, no cerības līdz cietuma
kamerai.
ISBN 9789984756066.
Hokejisti - Latvija - Biogrāfijas. Biogrāfiskā proza, latviešu.

796.9(474.3

MAKŠĶERĒŠANA
799

Pučinsks, Stepons. Makšķerējam zivis / Stepons Pučinsks ; no
lietuviešu val. tulk. Lilija Kope ; red. Agnese Biteniece. - 2.
atjauninātais un papildinātais izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 244, [1] lpp. : il. ; 23 cm. - Grāmatā
atradīsiet makšķerēšanas veidus, atziņas no autora un viņa draugu
piezīmēm, dienasgrāmatām un publikācijām presē. - Oriģ. nos.:
Šiuolaikinė žūklė.
ISBN 9789934024641.
Makšķerēšana.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
808.51

O'Hair, Dan. Speaker's Guidebook : text and reference / Dan O'Hair,
Rob Stewart, Hannah Rubenstein. - 3rd ed. - New York : Bedford/St.
Martins, 2007. - xl, 552 p. : ill. ; 24 cm. - Ietver bibliogr. un rād.
ISBN 0312443188. - ISBN 9780312443184.

Ostins, Džons Langšovs. Kā ar vārdiem darīt lietas / Džons
Langšovs Ostins ; no angļu val. tulk., koment., 283.-297. lpp., un
pēcvārdu, 301.-324. lpp., uzrakstījis Jānis Nameisis Vējš ; latviešu
teksta red. Aldis Lauzis ; māksl. Ilmārs Blumbergs. - Rīga :
Liepnieks & Rītups, 2011 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 326, [1] lpp.
; 23 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Vārdu rād.: 299.-300. lpp. Oriģ. nos.: How to do things with words. - Teksts paralēli latviešu
un angļu val.
ISBN 9789934812019.
Valoda un valodas - Filozofija. Runas akti (valodniecība).

81

LITERATŪRZINĀTNE
Repše, Gundega, 1960-. Rakstnieki ir. Gadsimta sākuma skatiens
821.174.0
/ Gundega Repše ; redaktore Gundega Blumberga ; ievada
Kolaboracionisms, kapitālisms un kultūra, 9.-13. lpp., autore Vita
Matīsa ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata,
2012. - 190, [1] lpp. ; 22 cm. - Rakstnieces G. Repšes sarunu
krājums ar sabiedrībā pazīstamiem literātiem ir kā spogulis. Tas ir
nepārvērtējami svarīgi sabiedrībai bezizejas un depresijas periodā,
lai tā iepazītu sevi no jauna, nevis vēlvienreiz attaptos masku un
rēgu karnevālā. G. Repše uzdod jautājumu sev un rakstniekiem par
šo laiku, par pagājušajiem laikiem, par sadarbību ar varu, par
esamības uztveri, par ticību un misiju, par atbildību un brīvību.
Aut.: Inga Ābele, Guntis Berelis, Māris Bērziņš, Uldis Bērziņš,
Roalds Dobrovenskis, Inga Gaile, Guntars Godiņš, Arno Jundze,
Agnese Krivade, Liāna Langa, Edvīns Raups, Jānis Rokpelnis, Dace
Rukšāne, Māra Zālīte.
ISBN 9789984887098.
Autori, latviešu - Intervijas.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ARHEOLOĢIJA
902(474.3)

Petrenko, Valērijs. Grobiņas arheoloģijas pieminekļi :
[monogrāfija] / Valērijs Petrenko, Juris Urtāns ; māksl. Rihards
Delvers. - Rīga : Nordik, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 100, [3] lpp.
: il. ; 25 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Grāmatā apkopotas
arheologa J. Urtāna un PSRS ZA Arheoloģijas institūta Ļeņingradas
nodaļas zinātniskā līdzstrādnieka V. Petrenko (1943-1991) atziņas
pēc 20. gs. 80. gados veiktās Kurzemes ekspedīcijas Grobiņā un tās

902(474.3)

ĢEOGRĀFIJA
913(474.3)(03)

913(548.7)

910.4(479.22)

LATVIJAS VĒSTURE
94(474.3)”
1918/1940”

apkaimē, kur tika veikti plaši arheoloģiskie izrakumi. Tie lielā mērā
apgāž vai papildina iepriekšējos zinātnieku atzinumus par Kurzemes
piekrastes vēsturisko apdzīvotību, sociālo iekārtu, paražām, sadzīvi,
rituāliem un amatniecību. - Kopsav. angļu, krievu val.
ISBN 9789984854366.
Arheoloģiskie izrakumi - Latvija - Grobiņa (Grobiņas novads).
Antikvitātes, aizvēsturiskās - Latvija - Grobiņa (Grobiņas novads).
Grobiņa (Grobiņas novads, Latvija) - Antikvitātes. Latvija Antikvitātes.
Zagorska, Ilga. Senie ziemeļbriežu mednieki Latvijā :
[monogrāfija] / Ilga Zagorska ; red. Ināra Stašulāne ; māksl. Andris
Nikolajevs ; Malgožatas Viņarskas-Kabacinskas piel. ; uz 1. vāka
Gunta Eniņa foto, uz 4. vāka Andas Bērziņas foto. - Rīga : Zinātne,
2012 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 205, [1] lpp., [8] lpp. krās. il. :
diagr., il., tab., kartes ; 25 cm. - Bibliogr.: 182.-[193.] lpp., [206.]
lpp. - Monogrāfija ir arheoloģes I. Zagorskas pirmais un plašākais
pētījums par mūsu zemes vissenākajiem iedzīvotājiem, kas pēc
pēdējo ledāju atkāpšanās ieceļoja tagadējā Latvijas teritorijā.
Grāmatā apkopoti ilgus gadus vāktie materiāli par mūsu zemes
agrīno senvēsturi, sniedzot vispusīgu zinātniskā materiāla analīzi un
izvērtējumu, iezīmējot Latvijas vietu visā Ziemeļeiropas reģionā. Kopsav. angļu val.
ISBN 9789984879123.
Arheoloģiskie izrakumi - Latvija. Antikvitātes, aizvēsturiskās Latvija. Aizvēsturiskās tautas - Latvija. Paleolīts, vēlais - Latvija.
Latvija - Antikvitātes.
Latvija : tūrisma ceļvedis / teksta autori : Ilze Antēna, Muntis Auns,
Kaspars Blekte, Ritvars Eglājs, Mareks Kilups, Juris Smaļinskis, Raitis
Strautiņš, Jānis Turlajs, Rūdolfs Vingris, Edmunds Gvido Zvaigzne ;
māksl. Līga Dubrovska ; red. Jānis Turlajs. - Rīga : Karšu
izdevniecība Jāņa sēta, 2012. - 280 lpp. : il., kartes. - Vietu un
objektu rādītājs 277. lpp.
ISBN 9789984076270.
Ceļošana. Iedzīvotāji - Statistika.
Valmiera (Latvija). Latvija. Mazsalaca (Valmieras rajons,
Latvija). Rūjienas novads (Latvija). Livonija.
Neikena, Ilze. Šrilanka : noslēpumainā ūdensroze Indijas okeānā /
Ilze Neikena ; red. Ilona Ruķere ; kartogrāfe Rita Saurova ; māksl.
red. Eduards Groševs ; Ilzes Neikenas, Jāņa Kreicberga fotogrāfijas ;
4. vāka fotogrāfijas autors Anrijs Kristiāns Ābele. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 126, [2] lpp., [32] lpp. krās. il.,
ģīm. : il., kartes ; 22 cm. - Alf. rād.: [127.]-[128.] lpp. - I. Neikena
savu aicinājumu atradusi gides profesijā un jau gandrīz 10 gadus
ved ceļotājus gan uz tuvām, gan tālām zemēm. Grāmatā autore
aicina doties līdzi ceļojumā pa eksotisko tējas zemi Šrilanku. "Bagātīgs uzziņu avots un lielisks palīgs ceļojumā" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934025013.
Šrilanka - Ceļojumu apraksti.
Ruka, Elvita, 1970-. Gruzija : sarunas ar dūjām / Elvita Ruka ;
redaktore Gundega Blumberga ; Aijas Bley fotogrāfijas ; māksliniece
Katrīna Vasiļevska. - [Rīga] : Dienas Grāmata, 2012. - 165, [2] lpp.
: il., ģīm. ; 21 cm. - (15 jukušas avis). - Gruzija ir rietumnieciski
orientēta valsts, kas, pārdzīvojusi pilsoņu karus un grūtus juku
laikus, tagad atplaukusi mierīgai dzīvei. Šī cēlā, brīvdomīgā zeme
iemājojusi Kaukāza kalnos un godam kalpo par tramplīnu starp
Eiropu un Āziju, starp pagātni un nākotni, starp miesisko un
dvēselisko. Gruzīni skaļi svin svētkus un ilgi valkā sēras, viņi visu
dara pa īstam. Mēs, rietumnieki, varam no gruzīniem mācīties - kā
godam sadzīvot ar rētām un nezaudēt dzīvesprieku.
ISBN 9789984887036.
Gruzija - Ceļojumu apraksti.

Apvērsums : 1934. gada 15. maija notikumi avotos un pētījumos /
sast.: Valters Ščerbinskis, Ēriks Jēkabsons ; galv. red. Valda
Pētersone ; red. Ilze Antēna ; ievadeseju autori: Valters Ščerbinskis,
Ēriks Jēkabsons, Inesis Feldmanis, Ilgvars Butulis ; māksliniece
Ināra Jēgere. - Rīga : Latvijas Nacionālais arhīvs ; Latvijas Arhīvistu
biedrība, 2012 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 575 lpp : il., ģīm.,
faks., tab. ; 24 cm. - (Vēstures avoti ; 7). - Bibliogr.: [536.]-548.
lpp. un norādes parindēs. - Personu rād.: [549.]-563. lpp. - Grāmatā

ievietotie dokumenti vēsta par valsts apvērsuma cēloņiem,
sagatavošanu, norisi un tiešajām sekām jeb autoritārās iekārtas
sākuma posmu, ieskaitot izmaiņas visos valsts pārvaldes iekārtas
līmeņos. Avotu krājumā kopumā ievietoti 286 dokumenti, kuri
vispilnīgāk reprezentē autoritārā apvērsuma cēloņus, sagatavošanu,
norisi un tiešās sekas. - Kopsav. angļu val.
ISBN 9789984986654.
Latvija - Vēsture - Valsts apvērsums, 1934 - Avoti. Latvija Vēsture - Valsts apvērsums, 1934 - Historiogrāfija.

94(474.3)”1940/1990
”

94(474.3)”1940/1990
”

94(474.3)”1914/1918
”

EIROPAS VĒSTURE
94(4)” 1939/1945”

Bergmanis, A. Zemcilvēka piezīmes / A. Bergmanis ; no krievu val.
tulk. Māra Naruka ; red. Marija Pužule ; māksl. Solomons Vija. Rīga : Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome, 2011 (JUMI). 312, [4] lpp. : il., faks. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Записки
недочеловека.
ISBN 9789934805592.
Holokausts, ebreju (1939-1945) - Latvija - Biogrāfijas.
Holokaustu pārdzīvojušie - Latvija - Biogrāfijas. Ebreji - Latvija Biogrāfijas.
Ozola, Agrita, 1960-. Sibīrijas vēstules uz bērza tāss : cilvēks
padomju represiju sistēmā, 1941-1956 / Agrita Ozola, Ritvars
Jansons ; redaktore Liene Akmens ; tulkojums angļu valodā: Kārlis
Streips, Oskars Gruziņš ; izmantoti A. Hofmaņa zīmējumi ;
izmantotas N. Andersona, K. Baula, Ž. Berga, R. Bļodnieka, A.
Dambja, E. Krauca, L. Kreicberga, E. Liepiņa, M. Lustes, H. Meijera,
K. Ozolas, J. Pabērza, V. Upīša, A. Veisa, I. Vistopolas fotogrāfijas. 2., atkārtotais izdevums. - [Tukums] : Tukuma muzejs, 2012
(Dardedze hologrāfija). - 343, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 16 x 22 cm.
- Bibliogr. rakstu beigās. - Grāmatas autori uzskatīja par
nepieciešamu izskaidrot ne tikai masveida represiju norises shēmu
un aprakstīt bērza tāss vēstuļu un atsevišķu adresātu piedzīvoto, bet
arī iepazīstināt ar viņu krimināllietās esošajiem dokumentiem un
sniegt ieskatu izmeklēšanas un krimināllietu noformēšanas procesā
valsts drošības iestādēs. Grāmatā ar arhīva dokumentu palīdzību
sniegts neliels ieskats arī izsūtīto atgriešanās procesa norisē. Teksts latviešu un angļu val.
ISBN 9789934803635.
1941. gada 14. jūnija deportācijas. 1949. gada 25. marta
deportācijas. Politiskie ieslodzītie - Latvija - Sarakste. Politiskie
ieslodzītie - Lietuva - Sarakste. Politiskie ieslodzītie - Latvija Biogrāfijas. Politiskie ieslodzītie - Lietuva - Biogrāfijas. Politiskā
vajāšana - Latvija. Pretošanās kustības - Latvija.
Latvija - Politika un pārvalde - 1940-1991.
Vārpa, Igors, 1932-. Ceļš uz Latvijas valsti, 1914-1922 / Igors
Vārpa ; atb. red. Renāte Neimane ; lit. red. Marita Freija ; Jāņa
Pavlovska vāka māksl. noform. - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.", 2012
(tipogrāfija "Informatīvā biznesa centrs"). - 422, [1] lpp., [8] lpp. il.,
ģīm. ; 25 cm. - Bibliogr.: 415.-[419.] lpp. - Personu rād.: 404.[414.] lpp. - I. Vārpa grāmatā pievēršas vēstures posmam no 1914.
līdz 1922. gadam, kad Latvijas vēsturē tiek ierakstītas varonīgākās
kaujas par Latviju - cīņas Mazās Juglas krastos, Ziemassvētku un
Ķekavas kaujas, Nāves salas aizstāvēšana, pret Bermontu vērstās
kauju operācijas, līdz ceļš uz Latvijas valsti un sapnis par Latviju
vainagojas ar tās atzīšanu "de facto" un "de iure".
ISBN 9789934110603.
Latvija - Vēsture, militārā - 20. gs. Latvija - Vēsture - 19141918. Latvija - Vēsture - Cīņas par Latvijas neatkarību, 1918-1920.
Rigs, Braiens Marks. Žīdu karavīri Hitlera armijā : līdz šim
nepateiktais par nacistu rasu likumiem un žīdu izcelsmes karavīriem
Vācijas bruņotajos spēkos / Braiens Marks Rigs ; no angļu val. tulk.
Santa Andersone ; zin. red. Valdis Kuzmins. - Rīga : Vieda, Latvijas
Ekoloģiskās izglītības apgāds, 2012 (SIA "Latgales druka"). - 476,
[3] lpp. : il., tab., faks. ; 24 cm. - Bibliogr.: 431.-452. lpp. - Rād.:
453.-[477.] lpp. - Oriģ. nos.: Hitler’s Jewish soldiers.
ISBN 9789984782806.
Ebreju karavīri - Vācija - Pētniecība. Otrais pasaules karš,
1939-1945 - Līdzdalība, ebreju - Pētniecība. Mischlinge (1935. gada
Nirnbergas likumi) - Pētniecība.

KRIEVIJAS VĒSTURE
Šteimans, Josifs. Staļina diktatūra un tās sekas : [monogrāfija] /
94(470)

Josifs Šteimans ; red. Skaidrīte Svikša ; priekšvārdu sarakstīja Jānis
Elksnis ; vāka un titullapas noformējums: Jānis Svenčs. - Rēzekne :
Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2011 (Latgales druka). - 167,
[1] lpp. : ģīm. ; 21 cm. - Bibliogr.: 155.-157., 165.-167. lpp. / sast.
Boriss Volkovičs. - Personu rād.: 158.-164. lpp. - J. Šteimana (19232011) monogrāfijā aplūkoti ne tikai Staļina valdīšanas gadi, bet arī šī
tirāna prettautiskā režīma sekas 20. gadsimta otrajā pusē un 21.
gadsimta sākumā.
ISBN 9789984292038 : 300eks.
Diktatori - Padomju Savienība. Totalitārisms - Padomju
Savienība.
Padomju Savienība - Politika un pārvalde. Krievija - Politika un
pārvalde - 1991-.
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Bliksena, Karena. Ziemas pasakas : [stāstu krājums] / Karena
Bliksena ; no dāņu val tulk. Pēteris Jankavs ; Māra Ābeles vāka
dizains ; red. Antra Lezdiņa. - Rīga : Atēna, 2011 (SIA ''Jelgavas
Tipogrāfija''). - 317, [2] lpp. - Skaidrojumi: 309.- [318.] lpp. - Oriģ.
nos.: Vinter -Eventyr.
ISBN 9789984344164.
Stāsti, dāņu.
Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908. Es runāt gribētu uz visu zemi...
: [izteicieni, atzinumi, spriedumi un vērtējumi no R.Blaumaņa
prozas, dramatiskajiem darbiem un oriģināldzejoļiem] / R.
Blaumanis ; sast. un priekšv. sar. Anna Kuzina ; Jāņa Āboliņa foto. [Rīga] : Annele, 2012. - 158 lpp. : il.
ISBN 9789984843493.
Aforismi, latviešu.
Bolis, Jānis. Likuma ēnā : [romāns] / Jānis Bolis ; māksl. Dairis
Hofmanis. - Rīga : Jumava, 2012 (SIA "Tipogrāfija Ogrē"). - 270, [2]
lpp. - Oskars Valters. Oskars Valters nav varonis. Varbūt viņš par
tādu būtu kļuvis, ja 1940. gadā nesagrūtu zēna dzīve. Oskars
zaudēja tēvu, kurš pazuda Sibīrijā, bet viņiem abiem ar māti izdevās
no Pleskavas atbēgt uz vācu nacionālistu okupēto dzimteni. Kara
beigās viņi nokļuva Vācijā un pēc bēgļu nometnē pavadītiem gadiem
emigrēja uz ASV...
ISBN 9789934110900.
Latviešu proza.
Brenne, Kāri F. Zem kuplo lapotņu dziļajām ēnām : [romāns] / Kāri
F. Brenne ; no norvēģu val. tulk. Māra Valpētere ; red. Liene
Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2012
(SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 340, [7] lpp. ; 31 cm. - Ziemeļu
saules pielijusi, ievelkoša un skaudra kādas ģimenes sāga par
mīlestību vairākās paaudzēs. - Oriģ. nos.: Under de dype skyggene
av løvtunge trær.
ISBN 9789984355962.
Ģimenes sāgas, norvēģu.
Briedis, Andris, 1937-. Palma : mirkļi / Andris Briedis ; autora
redakcijā ; māksliniece Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011].
- 118, [1] lpp. ; 17 cm. - A. Briedis ir vairāku grāmatu autors,
satīrīķis un žurnālists, savai grāmatai devis žanra apzīmējumu
"mirkļi". Īsajos pastāstos atklājas asa apkārtējās pasaules uztvere,
trāpīga valoda, laba humora izjūta un talants rosināt lasītāja
pārdomas par dzīvi un cilvēkiem.
ISBN 9789934021688.
Humoristiskie stāsti, latviešu.
Brontē, Emīlija. Kalnu aukas : [romāns] / Emīlija Brontē ; no angļu
val. tulk. Helga Gintere ; Zandas Marķitānes vāka māksl. noform. Rīga : Jumava, [2012] (SIA "Latgales druka"). - 296 lpp. - Ir 19. gs
pirmā puse, un Emīlija Brontē (1818-1848), pieklājībā un pieticībā
audzināta mācītājmeita raksta savu vienīgo romānu – par mežonīgu
mīlestību, par postošām kaislībām, kuras padara nelaimīgus gan
pašus mīlētājus, gan viņu ģimenes. Drūmais atradenis Hitklifs un
aušīgā lauku muižnieka meita Katrīna savā egoistiskajā apmātībā
rotaļājas ar savām jūtām, nesaprotot, ka viņu attiecībām nav
nākotnes. - Oriģ. nos.: Wuthering Heights.
ISBN 9789934110825.
Angļu proza.
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Brontē, Emīlija. Vējainās virsaunes : [romāns] / Emīlija Brontē ; no
angļu val. tulk. Dagnija Dreika ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga :
Daugava, [2012] (Rēzekne : tipogrāfija "Latgales druka"). - 365, [2]
lpp. ; 21 cm. - (XIX gadsimta klasiķi). - Stāsts par romantisku
mīlestību un atriebību, par divu ģimeņu vēsturi - Ērnšoviem un
Lintoniem. - Oriģ. nos.: Wuthering heights. - "Šis romāns iepriekš
izdots ar nosaukumu "Kalnu aukas""--Titlp. 2. pusē.
ISBN 9789984410579.
Angļu romāni.
Brukfīlda, Amanda. Pastaiga mākoņos : romāns / Amanda
Brukfīlda ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Vita
Baumgartena ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents,
[2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 411 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Before
I knew you.
ISBN 9789984355917ies.
Angļu romāni.
Dēblīns, Alfrēds. Berlīne, Aleksandra laukums : stāsts par Francu
Bīberkopfu : [romāns] / Alfrēds Dēblīns ; no vācu val. tulk. Silvija
Brice ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas
tipogrāfija). - 527, [1] lpp. - Romāna darbības vieta ir 20. gadu
Berlīne - ar ļaužu drūzmu, ielu troksni, namu labirintiem... Autors
stāsta par transporta strādnieku Francu Bīberkopfu, kurš pēc
cietumsoda izciešanas grib atgriezties dzīvē kā godīgs cilvēks. - Oriģ.
nos.: Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf. "Viens no ievērojamākajiem lielpilsētas romāniem pasaules
literatūrā" -- uz vāka.
ISBN 9789934023507.
Vācu romāni.
Dīvers, Džefrijs. Carte Blanche : [romāns] / Džefrijs Dīvers ; no
angļu val. tulk. Uldis Šēns ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga :
Kontinents, 2012 (SIA "Jelgavas Tipogrāfija"). - 432 lpp. - 21.
gadsimtā karš ir mainījies. Neviena no pusēm vairs nespēlē pēc
noteikumiem. Tikko atgriezies no misijas Afganistānā, Džeimss
Bonds tiek nosūtīts veikt nākamo uzdevumu - novērst, iespējams,
lielāko draudošo uzbrukumu... Jaunizveidotā aģentūra, kura oficiāli
nepastāv, piešķir Džeimsam Bondam "carte blanche" - pilnīgu rīcības
brīvību - pilnvarojot viņu paveikt visu iespējamo, lai misija noritētu
veiksmīgi. - Oriģ. nos.: Carte Blanche. - "Pēc šī romāna motīviem
uzņemta 23. bondiādes filma "007 Skyfall" "-- uz pēdējā vāka.
ISBN 9789984355924.
Amerikāņu proza.
Ezeriņš, Jānis, 1891-1924. Kādas blusas stāsts / Jāņa Ezeriņa
proza ; atb. red. Renāte Neimane ; Zandas Marķitānes vāka māksl.
noform. - Rīga : Jumava, 2012 (SIA "Informatīvā biznesa centrs"). 214, [2] lpp. ; 21 cm. - J. Ezeriņš (1821–1924) ir viens no
spožākajiem un daudzpusīgākajiem stāstniekiem, modernās noveles,
"smalko kaišu" aizsācējiem latviešu literatūrā, izcils sižeta veidotājs,
kura darbos savijas traģiskais un komiskais, groteska un absurdas
sitācijas, "melnā humora" elementi, reālpsiholoģiskais un
romantiskais.
Saturs: Iegātnīša. Apstarotā galva. Prātnieka atriebšanās.
Cilvēks mārkā. Kaprači. Joču pirts. Aizmugures varonis. Burbeka
tēva noslēpums. Miga. Kontrabandists. Kādas blusas stāsts.
Bendesmaiss. Pēdējā māja uz Pelnu kalna. Bēres. Divi un divi.
Pusdienas ar mūziku. Mērkaķis.
ISBN 9789934110658.
Latviešu proza.
Foresters, Džeimss. Karalienes vārdā : [romāns] / Džeimss
Foresters ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Dairis
Hofmanis ; red. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2012] (SIA
"Zelta rudens"). - 432 lpp. - Romānā atdzīvojas 16.gadsimta
Londonas notikumi, domas un cilvēku bailes. Tas ir aizraujošs
vēstījums par nodevību un uzticību, un rakstīta vārda spēku. - Oriģ.
nos.: Sacred Treason. - "Tavs Dievs, Tava valsts, Tava karaliene,
kuru Tu esi gatavs nodot?" -- uz vāka.
ISBN 9789984355900.
Angļu romāni.
Freimanis, Aivars, 1936-. Vienos ratos ar slavenībām : atmiņas,
stāsti, joki / Aivars Freimanis ; redaktore Kristīne Matīsa ; Māra
Garjāņa vāka dizains ; fotogrāfi: Aivars Freimanis, Ivars Seleckis,
Aivars Čakste, Harijs Burmeistars, Pēteris Korsaks, Vladimirs Gailis,
Laimonis Stīpnieks, Zigurds Mežavilks, Gunārs Binde, Agris Dzelme ;
vāka foto autors Valdis Ilzēns. - Rīga : Mansards, 2012. - 179, [2]
lpp. : il., ģīm. ; 19 cm. - Kinorežisors A. Freimanis ar šo grāmatu
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pierāda, ka ir viens no tiem kinoprofesionāļiem, kuru talanti sniedzas
arī ārpus filmu uzņemšanas, turklāt apliecina, ka joprojām grib un
var strādāt radoši. Krājums turpina A. Freimaņa viegli ironisko
pastāstu virteni, apvienojot vienos vākos gan dokumentālā materiālā
balstītus atmiņu tēlojumus, gan "tīru daiļliteratūru", gan paša A.
Freimaņa oriģinālžanru - īsus anekdotes formāta vērojumus "iz
dzīves".
ISBN 9789984872377.
Kinofilmu producenti un režisori - Latvija. Autobiogrāfiskā
proza, latviešu.
Heniņš, Arturs, 1932-. Smilšu pulkstenī birst cits laiks : romāns /
Arturs Heniņš ; Daira Hofmaņa vāka māksl. noform. ; red. Renāte
Neimane. - Rīga : Jumava, 2012 (Tipogrāfija ''Zelta rudens''). - 326,
[1] lpp. - Ceturtā grāmata vēsturisko romānu sērijā, kas vēsta par
gadsimtu seniem notikumiem Rīgā.
ISBN 9789934110597.
Latviešu romāni.
Herdens, Etjēns van. 30 naktis Amsterdamā : [romāns] / Etjēns
van Herdens ; Mārtiņa Ābola vāka māksl. noform. ; tulk. Kristīne
Dudareva. - Rīga : J.L.V. ; Jumava, 2012. - 359 lpp. - Frenks de
Melkers, Dienvidāfrikas vēstures muzeja darbinieks saņem vēstuli,
ka tālajā Amsterdamā viņu gaida sen pazudušās tantes Zuzannas
mantojums, kura ir nesen mirusi. Viņš dodas uz turieni un
piedzīvojumi var sākties... Viņu gaida ceļojums ne tikai uz jaunu
zemi, bet arī uz savu un savas ģimenes pagātni... - Oriģ. nos.: 30
Nights in Amsterdam.
ISBN 9789934110405.
Dienvidafrikāņu romāni.
Ikstena, Nora, 1969-. Besa : divdesmitā gadsimta mīlasstāsts /
Nora Ikstena ; red. Aija Lāce ; māksl. Māris Garjānis. - Rīga :
Mansards, 2012. - 91, [1] lpp. - Garstāsts „Besa" vēsta par sievietes
jūtu pasauli un viņas attiecībām ar Dievu.
ISBN 9789984872346.
Latviešu proza.
Ikstena, Nora, 1969-. Dzīvespriecīgais vakarēdiens / Nora Ikstena
; red. Gundega Blumberga ; māksl. Elita Šica Vāvere ; foto: Gvido
Kajons, Matīss Markovskis, Levans Beridze ; vāka dizainā izmantota
Arkady Mazor fotogrāfija. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 150, [1]
lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. - Šī ir ļoti neparasta pavārgrāmata - drīzāk
garšīgas iedvesmas un veldzējoša garīga ceļojuma grāmata - un ne
tikai virtuves virtuoziem, bet arī tiem, kuri, bailēs izdarīt kaut ko ne
tā, plītij līdz šim labprātāk metuši līkumu. N. Ikstenas stāsti par
sastaptajiem virtuves dieviem un dievietēm ir kā ēdienu sastāvdaļu
noklusēto proporciju slepenais kods - lasiet, uzburiet iztēlē
aprakstīto maltīti, apsieniet priekšautu un ķerieties pie darba.
Aut.: Gundars Āboliņš, Antra Cilinska, Visvaldis Dreiska, Gunilla
Forsēna, Margita Gailītis, Elita Juhņēviča, Andra Konste, Leonarda
Ķestere, Gundega Repše, Smaida Rubeze, Alise Šica, Kristīne
Šneidere.
ISBN 9789984887074.
Latviešu esejas. Kulinārija.
Išervuds, Kristofers. Atvadas no Berlīnes : [romāns] / Kristofers
Išervuds ; no angļu val. tulk. Silvija Brice ; māksl. Māris Sīmansons.
- Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 254, [2] lpp.
; 20 cm. - Grāmatas darbība risinās 20. gadsimta 30. gados, kad
Veimāras Republikas norieta dienā pilnā plaukumā ieraugāms
Berlīnes sabiedrības spožums un posts, pārmērības un cilvēku
psiholoģiskās problēmas. - Oriģ. nos.: Goodbye to Berlin. "Iedvesmas avots klasiskajai Boba Foses filmai "Kabarē"" -- uz vāka.
ISBN 9789934022227.
Angļu romāni.
Berlīne (Vācija) - Daiļliteratūra.
Jundze, Arno, 1965-. Gardo vistiņu nedēļa : septiņi bandītu laika
stāstiņi / Arno Jundze ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; red. Bārbala
Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). 134, [1] lpp.
Saturā: Šaušalīgs atgadījums ar melnām mežģīņu biksītēm. Kā
nogalināt Cecīliju Bočs kundzi? Sirdi plosošs monologs uz
psihoterapeita dīvāna. Kā pensionētā skolotāja Minna Kārkls
kriminālo autoritāti uzmeta. Kādā tumšā pusnakts stundā.
Paranormāla dēka ar sliktām beigām. Frīdmaņa kungs jeb Stāsts par
kāda lūriķa prieciņiem. Kā noslēpt līķi piknika braucienā jeb
Slepkavība angļu gaumē. Gardo vistiņu nedēļa.
ISBN 9789934027635.
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Kaldupe, Skaidrīte, 1922-. Ābeles vētrā : dzejoļi / Skaidrīte
Kaldupe ; red. Lolija Soma ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 127, [1] lpp. ; 21 cm. Dzejniece S. Kaldupe dzejoļu grāmatu velta ļaudīm, kuriem mīļi
mūsu Tēvzemes meži, ezeri, upes, avoti. Dzejoļi ir sakārtoti tādā
secībā, it kā tos rakstījis kāds ceļinieks, kas sākdams gaitu Vidzemes
jūrmalā, nolēmis izstaigāt visu Vidzemi, Latgali, Zemgali, Kurzemi.
ISBN 9789934028069.
Kārds, Orsons Skots. Endera spēle : [romāns] / ORsons Skots
Kārds ; no angļu val. tulk. Dainis Leinerts ; māksl. Enrika
Ernestsone. - Rīga : SiA "The White Book", 2012 (SiA "Preses nams
Baltic"). - 304 lppl. - Zeme gatavojas izšķirošajai cīņai par
izdzīvošanu. Lai uzvarētu pēdējā sadursmē ar citplanētiešu armiju,
topošos virsniekus apmāca kopš agras bērnības. Prestižajā Kaujas
skolā tiek uzņemts arī brīnumbērns Enders... Stāsts par brīvu gribu,
par taistību un morāli, par jaunu ģēniju, kas lemts vientulībai... Oriģ. nos.: Ender's Game.
ISBN 9789934826214.
Amerikāņu romāni.
Kerets, Etgars. Autobusa šoferis, kas gribēja būt Dievs : stāstu
izlase / Etgars Kerets ; no ivrita tulk. Māra Poļakova un Ilmārs
Zvirgzds ; māksl. Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012
(Jelgavas tipogrāfija). - 139, [1] lpp. ; 21 cm.
ISBN 9789984233857.
Stāsti, izraēliešu.
Kolbergs, Andris, 1938-. Mantojums un citi stāsti : stāstu izlase /
Andris Kolbergs ; vāka māksl. noform.: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas
Grāmata, 2012. - 261, [2] lpp. ; 17 cm. - (A.K. Kriminālromānu
bibliotēka). - Rakstnieka A. Kolberga īpašais sabiedrības vērotāja
talants jo spilgti atklājas ne tikai viņa kriminālromānos un
publicistikā, bet arī stāstos. Lasītāja priekšā izvērpjas aizraujošs un
argumentēts vēstījums, kas spriedzi notur nevis ar lētu
šausmināšanu, bet gan rūpīgu cilvēka iedabas un mūsu vēstures
kūleņu izpēti. Grāmata ir nozīmīgāko un populārāko A. Kolberga
stāstu izlase.
Saturs: Mantojums. Sieviete laivā. Makšķernieks un
monuments. Stāsts par milicijas leitnantu un govi. Kolekcionāra
mīlas dēkas. Gangsteris Francis Ferdinands Žuks. Mājas pirkšana un
pārdošana. Sausais likums. Spēle. Taksometrs pie vārtiem. Violetie
toņi. Bojātā skaņuplate. Kolekcionārs.
ISBN 9789984887081.
Stāsti, latviešu.
Koreckis, Daņils. Rokenrols Kremļa dzīlēs : [kriminālromāns] /
Daņils Koreckis ; no krievu val.tulk. Maija Medne ; red. Irisa Sakse. Rīga : [Juvetas], [2012]. - 398,[2] lpp. - (Krievu detektīvs).
4. grām. Vēl viens spiegs.
ISBN 9789984817625.
Detektīvromāni, krievu.
Kronbergs, Juris, 1946-. Nebūtības izplatījumā : [dzejas triloģija]
/ Juris Kronbergs ; red. Ieva Lešinska ; Egīla Kronberga vāka
dizains. - Rīga : Mansards, 2011. - 106, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogr.:
[2.] lpp. - J. Kronberga dzejas triloģijai "Nebūtības izplatījumā", kurā
jau iznākušas grāmatas "Vilks Vienacis" (1996/2008) un "Notikumu
apvārsnis" (2002), pievienojas noslēdzošā daļa, abu iepriekšējo sava
veida antitēze. Jaunajā dzejoļu krājumā dzejnieks mums parādās
jaunā, negaidītā gaismā.
[3. grāmata]. Ik diena.
ISBN 9789984872148.
Latviešu dzeja.
Laukmane, Maija, 1953-. Durvis : dzeja un domu planējumi /
Maija Laukmane ; Lelde Šēnfelde, māksl. noform. - Rīga : Jumava,
2012 ("Mantoprint"). - 132 lpp. - Anotācija - Krājumā 4. nodaļās
apkopoti Maijas Laukmanes jaunākie dzejoļi, kurus papildina nelielas
esejas. Katrs no tiem stāsta par dzejnieces personiskajām izjūtām,
dažādām epizodēm no dzīves, maziem priekiem un skumjām.
Ikvienā nodaļā lasītājam tiek sniegta iespēja nokļūt atšķirīgā vidē;
paveras durvis uz gluži jaunām noskaņu ainām - koridoru, istabu,
virtuvi un dārzu. Sajūtu dzeja.
ISBN 9789934110917.
Latviešu dzeja.
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Lī, Linda Frānsisa. Dūjas ceļš : romāns / Linda Frānsisa Lī ; no
angļu valodas tulkojusi Inguna Gulbe ; vāka dizains: Dairis
Hofmanis. - Rīga : Kontinents, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 376,
[1] lpp. ; 21 cm. - Romantisks vēstījums, kura varoņu dzīve noris
starp mežonīgu eksistenci Āfrikas kontinentā un civilizētās Amerikas
augstākajām aprindām. - Oriģ. nos.: Dove's way.
ISBN 9789984355931ies.
Amerikāņu romāni.
Losāne, Rudīte. Dvēseli tecinu zelta traukā : [dzejoļu krājums] /
Rudīte Losāne ; māksl. Marta Jurjāne. - Rīga : Atklāsme, 2004
(Imanta). - 134 lpp. : il. ; 18 cm. - Dzejnieces un kristietes
R.Losānes grāmata liek apzināties, ka dzīve Tā Kunga paspārnē nav
gozēšanās miera un apmierinātības pasaulē, kā tīri cilvēciski gribētos
vai varētu šķist. Cilvēks nav pasargāts no mīlestības krustugunīm,
dziļiem ievainojumiem, no šaubām, jautājumiem un pretrunām.
Tomēr dzīvošana Dievā un ar Dievu ļauj ik reizi Viņa spēkā
augšāmcelties un ieraudzīt Dieva pasaules un radības skaistumu.
ISBN 9984961680.
Reliģiskā dzeja, latviešu.
Makkalova, Kolīna. Divpadsmit : [romāns] / Kolīna Makkalova ; no
angļu val. tulk. Aija Čerņevska ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgava : (Jelgavas tipogrāfija). - 412, [1]
lpp. - 1967. gada pavasarī Konektikutas štata mazpilsētu Halomenu
satricina nepieredzēta noziegumu lavīna - divpadsmit nežēlīgas, bet
ļoti dažādas slepkavības vienā dienā!. - Oriģ. nos.: Too Many
Murders.
ISBN 9789934021602.
Austrāliešu romāni.
Makkalova, Kolīna. Dronta noslēpums : [romāns] / Kolīna
Makkalova ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska ; vāka dizains Arnis
Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgava : (Jelgavas
tipogrāfija). - 365, [1] lpp. - Universitātes pilsētiņas Halomenas
sievietes jau kādu laiku cieš no maniaka uzbrukumiem. Pārdzīvotās
šausmas liek klusēt, bet tad viena no sievietēm vēršas policijā... Oriģ. nos.: Naked Cruelty.
ISBN 9789934024351.
Austrāliešu romāni.
Maknota, Džūdita. Mīlas veltes : stāsti / Džūdita Maknota & Džūda
Devero ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains:
Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 428,
[1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Simple gifts.
saturs: Tikai ziņkāres pēc / Džūda Devero. Brīnumi / Džūdita
Maknota. Pārvērtības / Džūda Devero. Dubultattēls / Džūdita
Maknota.
ISBN 9789984355948ies.
Mīlas stāsti, amerikāņu. Stāsti, amerikāņu.
Margēvičs, Tālivaldis, 1946-. Zigfrīda Annas Meierovica sadalītā
mīlestība / Tālivaldis Margēvičs ; Elīnas Eleres vāka māksl. noform. ;
foto: Vilis Rīdzenieks. - Rīga : Jumava, [2012] (Mantoprint). - 93,
[2] lpp. : il. ; 20 cm. - Vēsturiska drāma trijos cēlienos. Īpaša ar to,
ka nav pilnībā definējama kā luga, jo ir iekļauti arī teksti prozā,
kuros autors apraksta vēsturisko ainu. Aprakstītās ainas un dialogi ir
balstīti uz patiesiem faktiem. Aizraujoša ar to, ka autors nelielās
epizodēs atklāj Meierovica un Kristīnes attiecības - iepazīšanos,
iemīlēšanos, kopdzīvi un traģisko šķiršanos.
ISBN 9789934110696.
Biogrāfiskā drāma, latviešu.
Moreino, Sergejs. Frāze un līdzsvars : esejas, 1990-2010 / Sergejs
Moreino ; teksts: Daniels Moreino ; no krievu val. tulk.: Amanda
Aizpuriete, Maira Asare, Jānis Elsbergs, Ieva Kolmane, Orests
Silabriedis ; red. un priekšvārda, 5.-6. lpp., autore Ingmāra Balode ;
vāka zīmējums: Ingmāra Balode. - Rīga : Mansards, 2012. - 212,
[3] lpp. ; 19 cm.
ISBN 9789984872322.
Krievu esejas - Latvija.
Murakami, Haruki. 1Q84 : [romānu triloģija] / Haruki Murakami ;
no japāņu val. tulk. Ingūna Beķere ; red. Anita Poļakovska ; Arņa
Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas
tipogrāfija). - 398, [1] lpp. ; 21 cm. - Triloģijas “1Q84” otrajā
grāmatā skolotājs un rakstnieks Tengo, sirdsapziņas vadītā
sērijslepkava Aomame un daiļā, talantīgā, no sektas aizbēgusī
Fukaeri katrs no savas puses lēnītiņām tuvojas stāsta
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atrisinājumam. Šķiet, tūlīt, tūlīt atklāsies, kas ir little people un
kāpēc Tokijas debesīs spīd divi mēneši, atklāsies Fukaeri pazudušo
vecāku noslēpums un pat Aomame iegūs dvēseles mieru. Un tad
autors liek varoņu likteņiem savīties vēl vienā nāves cilpā, aizmet
tajā mezglu, savij grīstē, samudžina, līdz viss notiekošais atkal
iegūst citu jēgu. - Uz vāka : Labākie jaunie kulta romāni.
2. grāmata. Jūlijs - septembris.
ISBN 9789934026256.
Japāņu romāni.
Ņikuļins, Nikolajs. Atmiņas par karu / Nikolajs Ņikuļins ; no krievu
val. tulk. Juris Ciganovs ; atb. red. Renāte Neimane ; lit. red. Ieva
Zarakovska ; Ievas Nagliņas vāka māksl. noform. ; grāmatas māksl.
noform. izmant. Daniila Onohina, Hendrika Vijersa fotoattēli. - Rīga :
Jumava, 2012 (SIA "Latvijas karte"). - 222, [2] lpp., [8] lpp. iel. : il.
; 20 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Oriģ. nos.: Воспоминания о
войне.
ISBN 9789934110795.
Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Atmiņas, krievu.
Autobiogrāfiskā proza, krievu.
Olivera, Lorena. Delīrijs : [romāns] / Lorena Olivera ; no angļu val.
tulk. Vanda Tomaševiča ; red. Ita Pelīte. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 381, [2] lpp. ; 21 cm. - Mīlestība ir
nāvējoša slimība - tu mirsti gan tad, ja tev tā ir, gan tad, ka tev tās
nav... - Oriģ. nos.: Delirium.
ISBN 9789934024160.
Jaunatnes proza, amerikāņu.
Ostina, Džeina. Prāta apsvērumi : [romāns] / Džeina Ostina ; no
angļu val. tulk. un pēcv. aut. Dagnija Dreika. - Rīga : Daugava,
[2012]. - 346 lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - Oriģ. nos.: Persuasion.
ISBN 9789984410586.
Penaks, Daniels. Skolas sāpes : [romāns] / Daniels Penaks ; no
franču val. tulk. Agnese Kasparova ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga :
OMNIA MEA, 2012. - 263 lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Chagrin d'école.
ISBN 9789984992693.
Autobiogrāfiskā proza, franču.
Pētersone, Olga. Орфеизмы = Orfejismi [aforismu krājums] / Olga
Pētersone ; red. Sandra Ņedzvecka ; Jeļenas Antimonovas zīmējumi
; Natālijas Sinčukas dizains. - [Rīga] : Mansards, 2012. - [192] lpp.
: il. ; 18 cm. - Kad no domu graudiem laiks ir atsijājis pelavas, tie
pārtop aforismos. Savas domas O. Pētersone nodēvējusi par
orfejismiem. Vēl pirms lasīšanas liekot saprast, ka tās saistītas ar
mūziku. Lielā un nepārejošā mīlestībā pret mūziku, cilvēkiem un
dzīvi ir savākti šie graudi, uzdīguši te un tagad, kad patiesīgumam,
lai tas nešķistu patētisks, ir nepieciešama arī maza deva sarkasma
un pašironijas. - Teksts latviešu un krievu val. - Grāmata lasāma no
abām pusēm, dalīta paginācija, atsevišķas titullapas.
ISBN 9789984872315.
Aforismi, latviešu. Mūzika - Citāti, aforismi utt.

Pīrsa, Leslija. Bella : [romāns] / Leslija Pīrsa ; no angļu val.
tulkojusi Agate Vilde. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012. - 496
lpp. - Bellas mammai Enijai pieder bordelis Londonas sirdī, tur Bella
uzaug, mammas draudzenes Mogas mīlēta un aprūpēta, pilnīgā
neziņā par mammas meiteņu īsto nodarbošanos. Kādudien Bellas
rāmā pasaulīte sabrūk: viņa uzzina, ko dara klienti ar meitenēm, un
kļūst par liecinieci briesmīgai slepkavībai... - Oriģ. nos.: Belle.
ISBN 9789934024801.
Angļu romāni.
Rūmnieks, Valdis, 1951-. Viestura zobens : vēsturisks romāns /
Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla ; redaktore Zaiga Lasenberga ;
pēcvārdu sarakstīja Raitis Simsons ; mākslinieks Aigars Truhins ;
vāka noformējumā izmantota Jura Urtāna fotogrāfija ; kartes autore
Rita Saurova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). 415, [1] lpp. : karte ; 21 cm. - Romāns ir aizrautīgs, piedzīvojumiem
un traģiskiem pavērsieniem bagāts vēstījums par dižā Viestura Zemgales valdnieka dzīvi vienā, ļoti izšķirīgā 1219. gadā.
Vēsturiskajā romānā stingra dokumentalitāte savienojas ar
māksliniecisku izdomu, tautas ticējumiem un nostāstiem, atklājot
seno zemgaļu godaprātu un varonību.
ISBN 9789934025716ies.
Vēsturiskā proza, latviešu.
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Skailis, Andrejs, 1927-2012. Melnā atraitne : [romāns] / Andrejs
Skailis. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. (Jelgava : SiA "Jelgavas
tipogrāfija"). - 206 lpp. - Asprātīgs, dinamisks stāsts par mūsu
nacionālajām īpatnībām. Galvenā notikumu vērpēja un kopā turētāja
ir melnā zirnekliene, kas ieklīdusi Latvijas laukos, sāk vairoties un ir
cilvēkam bīstama. Tiklīdz tā iekož kādam un šis kāds izdzīvo, viņa
skatiens iegūst paranormālu spēku: bagātie izdāļā naudu nabagiem,
noīrē helokopteru un ber latus virs Rīgas... Vieni ar zirnekļu palīdzību
grib izputināt konkurentus, citi novākt nevēlamas personas, vēl citi iegūt popularitāti. Iintrigas skaistajā Dzintarzemītē viļņojas un aug
augumā.
ISBN 9789984878232.
Latviešu romāni.
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Sondore, Dzidra. Amizantās un dramatiskās nejaušības : žurnālistu
pastāstiņi / rosināja un apkopoja Dzidra Sondore ; red. Edīte Pulka ;
vāka māksl. noform.: Inese Zariņa ; Dzidras Sondores, Ulda Brieža
foto. - Rīga : Iespēju grāmata, 2011 (SIA "Operatīvā druka"). - 243
lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. - Dz. Sondore lūdza kolēģiem, lai katrs pēc
brīvas izvēles apraksta kādu epizodi, kas šķitis intreresants
žurnālista darbā, lai vēlreiz izdzīvo mirkli, kas palicis atmiņā. Kā nu
kurš to prata un saprata. Tā tapa Dz. Sondores piektā grāmata.
Aut.: Arnolds Auziņš, Olita Bērtulsone, Juris Brežģis, Arvīds
Briedis, Ilze Brinkmane, Liena Britāne, Aija Cālīte, Ēriks Hānbergs,
Voldemārs Hermanis, Aivars Jansons, Pēteris Jaunzems, Skaidrīte
Jurjeva, Zaiga Kipere, Ārija Klimkāne, Dace Kokareviča, Marina
Kosteņecka, Viola Lazo, Augusts Lediņš, Jānis Leja, Maiga Lejiete,
Ziedonis Lešinskis, Laima Muktupāvela, Ivars Ošiņš, Selga PaluKaņepe, Sarmīte Pujēna, Leopolds Purviņš, Kārlis Reimanis, Andžils
Remess, Lita Robežniece, Māra Sadovska, Dzidra Sondore, Andris
Sproģis, Anatolijs Stafeckis, Ingrīda Stroda, Andris Tiļļa, Klaudija
Tiltiņa, Gunnars Treimanis, Olga Utkina, Viesturs Vējš, Aldonis
Vēriņš, Pēteris Vilcāns, Dzintra Zālīte, Pēteris Zeile.
ISBN 9789984875002.
Stāsti, latviešu. Žurnālisti - Latvija.
Šafere, Mērija Anna. Gērnsijas Literatūras un tupeņmizu pīrāga
biedrība : [romāns] / Mērija Annna Šafere & Annija Barouza ; no
angļu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012. 318 lpp. - Oriģ. nos.: The Guernsey Literary and Potato Peel Pie
Society.
ISBN 9789934024092.
Amerikāņu romāni.
Šiškins, Mihails. Vēstulnieks : [romāns] / Mihails Šiškins ; no
krievu valodas tulkojusi Maira Asare. - Rīga : Jumava, [2012]
(Informatīvā biznesa centrs). - 287, [1] lpp. ; 24 cm. - Oriģ. nos.:
Письмовник.
ISBN 9789934110788.
Krievu romāni.
Ulberga- Rubīne, Kristīne, 1979-. Zaļā vārna : romāns / Kristīne
Ulberga ; red. Guntis Berelis, māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas
Grāmata, 2012. - 189, [3] lpp. - 7.-9. kl.
ISBN 9789984887104.
Jaunatnes proza, latviešu.
Verbērs, Bernārs. Tanatonauti : [romāns] / Bernārs Verbēns ; no
franču val. tulk. Maija Indraša ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2011 (A/s "Poligrāfists"). - 637, [3] lpp. - Verbēra
fenomens turpinās! Apgāds Zvaigzne ABC piedāvā romānu
“Tanatonauti”* – mūsdienīgu episku darbu, kurā galvenie varoņi
cenšas atklāt nāves noslēpumu. - Oriģ. nos.: Les Thanatonautes.
ISBN 9789934013522.
Franču romāni. Zinātniskā fantastika, franču.
Vitmors, Edvards. Jeruzālemes pokers : [Jeruzālemes kvarteta
otrais romāns] / Edvards Vitmors ; no angļu valodas tulkojusi Māra
Poļakova ; redaktore Dace Sparāne ; pēcvārda, 441.-[453.] lpp.,
autors Tomass Voless ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas
Grāmata, 2012. - 452, [3] lpp. ; 22 cm. - (Jeruzālemes kvartets ;
2). - Oriģ. nos.: Jerusalem poker.
ISBN 9789984887043ies.
Amerikāņu romāni.
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Vonnegūts, Kurts. Čempionu brokastis jeb Ardievu, melnā
pirmdiena! : [romāns] / Kurts Vonnegūts ; no angļu val. tulk. Klāvs
Elsbergs, Ainis Ulmanis ; Ingunas Kļavas vāka dizains. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2012 (A/s "Poligrāfists"). - 314, [4]. lpp. - (Ķengura
grāmata). - Fantastikas romānu autors Kilgors Trauts ir ceļā uz
mākslas festivālu Midlendsitijā, uz kuru viņu ir uzaicinājis
automašīnu tirgotājs Dveins Hūvers, vīrs, kurš pakāpeniski jūk
prātā, un aizsākas notikumi, kas izmaina daudzu cilvēku dzīvi... Oriģ. nos.: Breakfast of Champions or Goodbye Blue Monday!. Publicēts pēc: Vonnegūts, Kurts. Čempionu brokastis jeb Ardievu,
melnā pirmdiena!, [b.v.] : Liesma, 1987. - Izdevums sagatavots pēc
1987. gadā izdevniecībā "Liesma" publicētā darba, novēršot tajā
izdarītos cenzūras labojumus.
ISBN 9789934022524.
Amerikāņu proza.
Vonnegūts, Kurts. Kaķa šūpulis : [romāns] / Kurts Vonnegūts ; no
angļu val. tulk. Anna Bauga ; Ingunas Kļavas vāka dizains. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2012 (A/s "Poligrāfists"). - 279, [1]. lpp. - (Ķengura
grāmata). - Oriģ. nos.: Cat's Cradle. - Publicēts pēc: Vonnegūts,
Kurts. Kaķa šūpulis, [b.v.] : Liesma, 1973. - Izdevums sagatavots
pēc 1973. gadā izdevniecībā "Liesma" publicētā darba, saglabājot šī
izdevuma īpatnības.
ISBN 9789934021565.
Amerikāņu proza.
Žolude, Inga, 1984-. Sarkanie bērni : romāns / Inga Žolude ;
redaktore Gundega Blumberga ; vāka mākslinieciskais noformējums:
Jānis Esītis ; vāku noformējumā izmantots Janas Briķes zīmējums
"Meitene, kas paslēpās mežā". - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. 175, [1] lpp. ; 22 cm. - Raimonda Gerkena un Rakstnieku savienības
2011. gada rīkotajā konkursā godalgotais romāns ir rakstnieces I.
žoludes trešā grāmata. Sarkano bērnu "gēns" no 16. gadsimta
Francijas cauri laikiem ir pārdzimis līdz 21. gadsimta Latvijai.
Romāna varones Liesma, Nadja un Mārīte ir iezīmētas ar mītisku
misiju - izdzīvot par spīti nolemtībai. Romānā grodi savijas gan šie
trīs likteņi, gan dažādās vides un laiki, gan reālais un nereālais.
ISBN 9789984887067ies.
Latviešu romāni.

