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Kimeiša, Linda. Pārdotspējīgi teksti interneta mājaslapām :
padomi tekstu veidošanā, fakti, iedvesmojoši piemēri, idejas,
jaunākās tendences / Linda Kimeiša. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2013 (A/s "Poligrāfists"). - 125, [1] lpp. : il. ; 24 cm. - Grāmata
vienkāršā un saistošā veidā stāsta par mājaslapas vai interneta
veikala nozīmi uzņēmējdarbībā, sniedz praktiskus piemērus un
ieteikumus satura izveidē. Grāmata ir unikāla, jo tajā iekļauti
piemēri, kas atspoguļo Latvijas uzņēmumu praksi, gan pasaules
tendences.
ISBN 9789934035425.
Interneta reklāma.

FILOSOFIJA
133

14

Dugana, Elena. Dabiskā maģija : atklāj savu maģisko enerģiju /
Elena Dugana ; no angļu val. tulk. Aija Uzulēna ; atb. red. Ieva
Heimane ; lit. red. Anda Lase ; Aijas Andžānes vāka māksl.
noform. - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.", 2013 (Rēzekne : (SIA
"Latgales druka"). - 231, [1.] lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.: 224.[226]. lpp. - Grāmata - tie ir konkrēti ieteikumi, stāsti no
personīgās pieredzes, maģijas formulas, rituāli, testi un radoši
vingrinājumi, lai palīdzētu jums sevī atklāt maģijas spēku.
Attīstot intuīciju, iespējams piešķirt spēku saviem maģijas
rituāliem un bagātināt ikdienas dzīvi. Pielikumā īpaša "Raganas
grāmata" ar maģisko atbilstību karti un dienasgrāmatu, kurā
pierakstīt jaunās izjūtas un gūtās atziņas. - Oriģ. nos.: Natural
Witchery: Intuitive, Personal and Practical Magick. - "Praktisks
ikdienas ceļvedis dabiskās maģijas mākslā" -- uz pēdējā vāka.
Saturā: Dabiskā ragana un intuīcija. Mēness psihiskie cikli.
Jūsu personības spēks. Personības maģiskā attīstība. Veidojot
savu grupu. Praktiskā maģija: kas ir dabiskā raganas dzīve?
Maģijas māksla darbā. Garīgums un personības izaugsme.
Raganas grāmata.
ISBN 9789934113215.
Maģija. Burvestība.
Kirkegors, Sērens. Slimība uz nāvi / Sērens Kirkegors ; no
dāņu val. tulk. Inga Mežaraupe ; red. Karstens Lomholts ;
portreta aut. Nilss Kristians Kirkegors. - Rīga : Ad verbum,
c2013. - 229 lpp. + portr. - 1849.gadā izdoto “Slimība uz nāvi”
Serēns Kirkegors uzskatīja par vienu no saviem svarīgākajiem
darbiem. Izmantojot pseidonīmu Anti-Climacus, Kirkegors
iedziļinās izmisuma un grēku jēdzienos, mēģinot skaidrot dažas
no tumšākajām cilvēka eksistences pusēm. Šis sarežģītais darbs
balstās uz tēzi, ka izmisums un baismas ir teju neatņemama
cilvēka eksistences sastāvdaļa, un to pārvarēšana nav iespējama
vien cilvēka paša spēkiem. Un tomēr, kaut arī pārvarēt šīs savas
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šķautnes ir ārkārtīgi grūti, tas cilvēkam tomēr ir iespējams. Sevī
ir jāizprot šīs cerības pamats, lai varētu sākt pārvarēt savu
izmisumu un savas baismas. Un šo cerību nekad nedrīkst
pamest, pat ja tās attaisnošana prasa visu mūžu vai pat ilgāk. Oriģ. nos.: Sygdommen til Doden.
ISBN 9789984498010.
Nāve.
Mikušina, T. Kā izvairīties no kataklizmām / T. Mikušina ; no
krievu valodas tulkojusi Lauma Ērgle ; redaktore Ieva Šuplinska.
- Rīga : Sol Vita, [2013] (Zelta Rudens). - 262, [1] lpp. : il. ; 15
cm. - (Gudrības valdoņu vēstījumi). - Šajā grāmatā apkopoti
Gudrības Valdoņu vēstījumi, kas doti ar viņu sūtnes Tatjanas
Mikušinas starpniecību laikā no 2005. līdz 2012. gadam un kuros
atklāta Mācība par kataklizmām. Vai planētai draud globāla
kataklizma? Vai pastāv sakarība starp cilvēces apziņas pakāpi un
tādām parādībām kā ekstremāli laika apstākļi, zemestrīces un
vulkānu izvirdumi, kari un revolūcijas? Vai katrs, kas lasa šīs
rindas, var palīdzēt planētai izvairīties no dabas un tehnogēnām
kataklizmām, sociāliem satricinājumiem un kariem? Uz šiem un
daudziem citiem jautājumiem lasītājs gūs atbildi, iepazīstoties ar
Gudrības Vārdiem, kas apkopoti šajā grāmatā. - Oriģ. nos.: Как
избежать катаклизмов.
ISBN 9789984894195 (ies.).
Gara vēstījumi. Gara pavadoņi (spiritisms).
Vebsters, Ričards. Sejas vaibstu lasīšana / Ričards Vebsters ;
no angļu val. tulk. Ingrīda Keviša ; vāka māksl. noform.: Ieva
Nagliņa ; atb. red. Anna Pavlovska ; lt. red. Ineta Rāte. - Rīga :
J.L.V. ; Jumava, 2013. - 231, [1] lpp. : il. - Pamatojoties uz
senajām ķīniešu gudrībām, sejas lasīšana, tāpat kā hiromantija
un akupunktūra, māca pa īstam ieskatīties sejās, ko redzam
katru dienu. - Oriģ. nos.: Face Reding Quick and Easy.
Saturā: Sejas lasīšanas prasme. Kā interpretēt sejas
izteiksmi.
ISBN 9789934113680.
Seja.

PSIHOLOĢIJA
159.94

159.92

Bjergegors, Martins. Uzvarēt nezaudējot : 66 stratēģijas, kā
izveidot panākumiem bagātu biznesu vienlaikus ar laimīgu un
līdzsvarotu dzīvi / Martins Bjergegors, Džordans Milns ; no angļu
val. tulk. Māra Rūmniece ; vāka dizains: Uldis Baltutis ; red. Ilze
Čerņevska. - Rīga : Avots, 2013 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). 273, [7] lpp. : il. - Grāmatā apkopota 25 uzņēmēju no visas
pasaules pieredze, kā gūt panākumus biznesā, vienlaikus
dzīvojot laimīgu, pilnvērtīgu dzīvi. - Oriģ. nos.: Winning Without
Losing.
ISBN 9789984859767.
Psiholoģija, industriālā. Panākumi uzņēmējdarbībā. b
Keina, Sūzana. Klusie ūdeņi : introverto spēks ekstravertajā
pasaulē / Sūzana Keina ; no angļu val. tulk. Maija Brīvere ;
māksl. Sana Romanovska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013
(Jelgavas tipogrāfija). - 445, [3] lpp. - Alf. rād.: 431.-[441]. lpp.
- Ieskats cilvēka psihē, kas var mainīt dzīvi un noderēs gan
introvertiem, gan ekstravertiem. - Oriģ. nos.: Quiet. The Power
of Introverts in a World That Can't Stop Talking.
ISBN 9789984234410.
Tipoloģija (psiholoģija). Temperaments.
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Švarcs, Deivids Dž. Vērienīgās domāšanas spēks / Deivids Dž.
Švarcs ; no angļu val. tulk. Elita Līdumniece ; vāka dizains: Ilze
Isaka ; red. Vija Stabulniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013
(Jelgavas tipogrāfija). - 271, [1] lpp. - Grāmata mudina atmest
neveiksminieka paradumus un apgūt līdera domāšanas veidu. Oriģ. nos.: The Magic of Thinking Big.
ISBN 9789934033124.
Doma un domāšana.
Vēra, Bronija. Piecas lietas, ko cilvēki visbiežāk nožēlo pirms
nāves : kā dzīvot, lai aizejot nebūtu jānožēlo / Bronija Vēra ; no
angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Vija Stabulniece. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2013 (A/s "Poligrāfists"). - 302, [2] lpp. - Oriģ.
nos.: The Top Five Regrets of the Dying. - Izlasiet šo gudro,
gaišo un aizkustinošo grāmatu un uzziniet, kā dzīvot tā, lai
aizejot nekas nebūtu jānožēlo!.
ISBN 9789934034534.
Emocijas.
Volfs, Entonijs. Es klausītu savus vecākus, ja viņi aizvērtos :
ko teikt un ko neteikt bērniem pusaudža vecumā / Entonijs Volfs
; no angļu val. tulk Sintija Zariņa ; Ilzes Isakas vāka dizains. Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (A/s "Poligrāfists"). - 351, [1] lpp. Grāmatā saistošā veidā - caur dialogiem - izskaidrots, kādi ir 21.
gadsimta pusaudži un kādi noteikumi jāievēro viņu audzināšanā.
- Oriģ. nos.: I'd Listen to My Parents if They'd Just Shut Up.
ISBN 9789934033452.
Pusaudža gadi. Pusaudžu psiholoģija.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
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Džonstons, Viljams. Dzīve Mīlestībā : praktisks ceļvedis
garīgajā praksē / Viljams Džonstons ; no angļu val. tulk. Kārlis
Žols ; vāka dizains: Aigars Truhins ; latv. izd. iev. aut.: Juris
Rubenis ; red. Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]
(Jelgavas tipogrāfija). - 207 lpp. ; 21 cm. - Grāmata par
daudzveidīgiem lūgšanas ceļiem kā garīgās izaugsmes praksi. Tā
ir ļaušanās Mīlestībai, kas mūs galu galā pārvērš pa īstam. - Oriģ.
nos.: Being in love. - "Iesaka Juris Rubenis"--Uz vāka.
ISBN 9789934035555.
Lūgšana. Garīgā dzīve - Kristietība.
Eskovars, Mario. Francisks. Lūgšanu spēks : biogrāfija / Mario
Eskovars ; teol. konsult. Pr. Pauls Kļaviņš, Dr. theol. ; no angļu
val. tulk. Liene Akmens ; red. Ingūna Jundze. - Rīga :
Kontinents, 2013 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 192, [8] lpp. Bibliogr.: 165.-166. lpp. - Francisks. Lūgšanu spēks ir stāsts par
lēnprātīgu cilvēku, kurš kļuva par vienu ietekmīgākajiem un
varenākajiem cilvēkiem pasaulē. Vai šis beidzot būs katoļu
pavasaris, kas iestājies pēc ārkārtīgi ilgas ziemas?. - Oriģ. nos.:
Francis. Man of Prayer.
ISBN 9789984356631.
Katoļi. Pāvesti.
Latkovskis, Leonhards. Aglonas baznīcas un klostera vēsture /
Leonhards Latkovskis ; no angļu valodas tulkoja: Līva Kalniņa,
Renārs Latkovskis, Dace Skuja ; tredaktore Valentīna Unda ; uz
1. vāka Oskara Felsko glezna ; vāku dizains: Stella Elksne. Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2012 (Latgales
druka). - 159 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. - Bibliogr. nodaļu
beigās.
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ISBN 9789984292182 : 1000 eks.
Klosteri - Latvija - Vēsture - Aglona (Aglonas novads).
Aglona (Aglonas novads, Latvija) - Baznīcas vēsture. Latvija
- Baznīcas vēsture.
Smedlija, Dženija. Gads ar eņģeļiem / Dženija Smedlija ; no
angļu val. tulk. Līva Siliņa ; atb. red. Ieva Heimane ; lit. red.
Ligita Smilga ; priekšv., 7.-11. lpp., aut. Krisija Estele ; Ievas
Nagliņas vāka māksl. noform. - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.",
2012 (Rēzekne : SIA "Latgales druka"). - 179, [4] lpp. ; 20 cm. Bibliogr.: [181.] lpp. - Oriģ. nos.: A Year with the Angels.
ISBN 9789934111938.
Eņģeļi.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA
316.7

316.7

Dzīvesstāsts un pašapziņa : mutvārdu vēsture Latvijā :
[kolektīvā monogrāfija] / zin. red. un iev. aut. Ieva GardaRozenberga ; nodaļu aut.: Maija Krūmiņa, Dagmāra Beitnere-Le
Galla, Edmunds Šūpulis, Maruta Pranka, Dace K. Bormane, Ieva
Garda-Rozenberga, Māra Zirnīte ; red. Māra Zirnīte ; vāka
dizains: Zbigņevs Beinarovičs ; vāka noformējumā izmantota
Māras Brašmanes fotogrāfija ; LU Filozofijas un socioloģijas
institūts. Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija
"Dzīvesstāsts". - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts ;
Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija "Dzīvesstāsts",
2012. - 280 lpp. ; 21 cm. - Bibliogr.: 263.-269. lpp. un norādes
parindēs. . - Personu rād.: 270.-275. lpp. . - Priekšmetu rād.:
276.-280. lpp. - Dzīvesstāsti atklāj, kas slēpjas aiz stereotipiem,
un izpauž katra cilvēka radošo spēku. Tie parāda niansēm bagātu
vēstures ainu. Sevišķi svarīgi tas ir Baltijas valstīm. - Kopsav.
angļu val.
Saturs: IEVADS: 1. nodaļa. Mutvārdu vēstures avotu
perspektīva vēstures izpētē. 2. nodaļa. Vēsture, atmiņa un
pašapziņa. 3. nodaļa. Identitātes, atmiņas un biogrāfiskā
naratīva mijattiecības. 4. nodaļa. Biogrāfiskais pārrāvums kā
pieredze dzīves gājumā. 5. nodaļa. Ekopašapziņa un identitāte.
6. nodaļa. Dzīvesstāsti un nacionālā pašapziņa. 7. nodaļa.
Kultūru saskarsmes dzīvesstāstu pētījumos. DZĪVESSTĀSTU
INTERVIJAS: Dzīvesstāstu intervijas - starp dzīvi, mākslu un
zinātni. Tur mēs dabūjām pēdējo latviešu maizi / Mirdza
Andersone. Bija tikai viena vēlēšanās - atgriezties Latvijā / Lūcija
Kazeniece. Karš - tas ir šausmīgi grūts darbs / Pēteris Čačka. Aiz
muguras bija mūsu latviešu vecīši, mūsu sievas un bērni / Juris
Kļaviņš. Četras Latvijas vienā Omskas apgabalā / Jānis Salmiņš.
Lai cilvēks var dzīvot, kur viņam saknes ir / Veronika Vaivode.
Celtnieks savā zemē - suitos / Pēteris Bērtulsons. Es iejūdzu vēja
zirgus zosu kaulu kamanās... / Marija Jankovska. Jūrkalnes
hronists / Jānis Priedoliņš. Pārcēlājs / Pēteris Jansons. Biju
iemīlējusies / Inga Jansone. Kā šodien redzu, ka mans koferis
aizpeld / Spodra Jurjāne. Ja devi jūrnieka goda vārdu / Ēriks
Tomsons. Life story and self-awareness. Oral history in Latvia.
ISBN 9789984959979.
Dzīvesstāsti. Nacionālisms - Latvija - Pētniecība.
Dzīvesstāsti - Latvija. Mutvārdu vēsture - Latvija.
Krogzeme-Mosgorda, Baiba. Atmiņu albumu tradīcija latviešu
skolēnu kultūrā / Baiba Krogzeme-Mosgorda ; redaktore Ligita

Bībere ; pielikuma redaktore Elga Melne ; tulkotāja Liene Zeltīte
Kalniņa ; priekšvārdu sarakstīja Dace Bula ; māksliniece Dita
Pence. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts,
2013 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 239 lpp., [40] lpp. iel. :
il., ģīm., faks. ; 21 cm. - (Studia Humanitarica). - Bibliogrāfija:
192.-203. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Bērnu pašu radītā
kultūra ir līdz šim Latvijā maz skarta pētniecības joma, kam
veltītas tikai atsevišķas publikācijas. B. Krogzemes-Mosgordas
grāmata ir pirmais solis šīs jomas atvēršanā. No folkloristikas
viedokļa tā ir pirmā monogrāfija, kas veltīta mūsdienu rakstiskai
tradīcijai – skolēnu atmiņu albumiem, tajā aplūkoti ne tikai
teksti, bet arī bērnu darinātie zīmējumi un aplikācija. Atmiņu
albumi aplūkoti ne tikai kā bērnu mākslinieciskās jaunrades
paraugi, bet arī kā savstarpējās saziņas līdzeklis, kuru bērni lieto,
lai paplašinātu draugu loku un atrastu savu vietu klases
kolektīvā. - Kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789984893020.
Atmiņu albumi - Latvija.

EKONOMIKA
338

33(03)

Balodis, Kārlis. Ievads tautsaimniecībā un ekonomiskā politika /
Kārlis Balodis ; rediģēja : S. Ataudziņa, I. Prūsis ; priekšvārdu
autori: Ivars Brīvers, Manfrēds Šneps-Šnepe ; vāku noformēja
Inga Apsīte. - Ogre : Ivars Prūsis, 2013 (Rīga : Drukātava). 560 lpp. : tab., karte ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. - K. Balodis (1864-1931) ir pasaules līmeņa
ekonomists, demogrāfs un statistiķis, kurš Latvijā vienmēr ir bijis
ideoloģiski neērts. K. Balodis bija pirmais, kurš zinātniski
pierādīja ne tikai to, ka sociālisms ir iespējams, bet arī to, ka
sociālisms ir efektivāks par kapitālismu. Izdevumā apkopotas K.
Baloža ekonomikas mācību grāmatas un nozīmīgākie viņa raksti
par Latvijas tautsaimniecību. Grāmatu ieteicams izlasīt gan
ekonomikas un finanšu jomā strādājošajiem, gan ikvienam, kurš
vēlas izprast ekonomikas un valsts pārvaldes būtību. Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
Saturs: Ievads tautsaimniecībā. Ekonomiskā politika.
Latvijas saimniecība pie spējīgas un pie nespējīgas valdības.
Latvijas izveidošana: individuālā un sociālā Latvija. Nākotnes
valsts.
ISBN 9789934826511.
Ekonomika. Ekonomiskā politika.
Pētersone, Zane. Intelektuālā īpašuma civiltiesiskās
aizsardzības līdzekļi / Zane Pētersone ; pirekšv. sar. Kalvis
Torgāns. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2013 (Poligrāfists). - 400
lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [365.]-400. lpp. un zemsvītras
piezīmēs.
ISBN 9789984790992.
Intelektuālais īpašums. Intelektuālais īpašums - Latvija.
Civilprocess - Latvija.

TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
343.1

Grūtups, Andris. Tiesāšanās kā māksla : [vēsturiskie tiesu
procesi Latvijā un citās valstīs] / Andris Grūtups ; iev. sarakst.
Viesturs Vecgrāvis ; māksl. Aldis Aleks ; vāka dizains: Agata
Muze. - Jauna redakcija. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013. 325, [2] lpp. : il. - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs. -

347.7

Advokāts A. Grūtups konkrētus vēsturiskus tiesu procesus ataino
uzskatāmi detalizēti, apzināti liekot konfrontēties dažādiem
viedokļiem un situācijām. Līdzās apsūdzētajiem redzama vieta
ierādīta advokātiem, prokuroriem un tiesnešiem, mēģinot apjaust
šo cilvēku izjūtas un rīcības motīvus. 1. izdevums iznāca 2001.
gadā.
1. grām.
Saturs: Šarla Bodlēra tiesāšana. Pirmās krievu teroristes
process. Literātu tiesa jeb rakstnieka Pāvila Rozīša lieta.
Gleznotāja Ludolfa Liberta pārkāpums. Operdziedātāja Jāņa
Korneta prāva. Modra Lujāna lieta. Andrieva Niedras prāva : I d.
Tiesas priekšvakarā, II d. Iztiesāšana, III d. Mājupceļš. Pēcvārda
vietā.
ISBN 9789984234403.
Pētersone, Zane. Intelektuālā īpašuma civiltiesiskās
aizsardzības līdzekļi / Zane Pētersone ; pirekšv. sar. Kalvis
Torgāns. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2013 (Poligrāfists). - 400
lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [365.]-400. lpp. un zemsvītras
piezīmēs.
ISBN 9789984790992.
Intelektuālais īpašums. Intelektuālais īpašums - Latvija.
Civilprocess - Latvija

LABKLĀJĪBA UN SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA
364

Sabiedrības novecošana : sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un
darba tirgus riski : [monogrāfija] / autori : Ritma Rungule, Ilze
Koroļeva, Inta Mieriņa, Ija Trapežņikova, Ieva Kārkliņa, Ilze
Trapenciere, Aleksandrs Aleksandrovs ; literārā redaktore Ināra
Stašulāne ; vāka dizains: Ieva Tiltiņa ; vāka fotogrāfijas autore
Ilze Koroļeva. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts,
2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 179 lpp. : diagr., tab. ; 21
cm. - Bibliogrāfija: 169.-177. lpp. - Monogrāfijas autori
pievērsušies galveno iedzīvotāju novecošanas izpausmju izpētei
un salīdzinošai analīzei sociālās aizsardzības, nevienlīdzības,
sociālās politikas un nodarbinātības aspektos. Pētījumā sniegti kā
teorētiskie sabiedrības novecošanas raksturojumi, tā arī analizēta
vecu cilvēku situācija Latvijā salīdzinājumā ar citām Baltijas un
Eiropas valstīm. - Kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934506055.
Iedzīvotāju novecošana - Eiropas Savienības valstis.
Iedzīvotāju novecošana - Baltija. Veci cilvēki - Eiropas Savienības
valstis - Sociālais stāvoklis. Veci cilvēki - Baltija - Sociālais
stāvoklis. Vecuma diskriminācija - Eiropas Savienības valstis.
Vecuma diskriminācija - Baltija. Pensionēšana - Baltija. Darba
tirgus. Nodarbinātība. Dzīves kvalitāte.

ETNOLOĢIJA. ETNOGRĀFIJA. FOLKLORA
398.8(=174)

Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās / il. Reinis Birzgalis ;
J.Anerauda priekšv. ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. - 171. [2] lpp. : il.
Saturs : Bērnība. Mūilestība. Darbs. Tēvu zeme. Svētki.
Alutiņš.
ISBN 9789934003851.
Tautasdziesmas, latviešu.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
ZOOLOĢIJA
Gaross, Vitauts, 1929-. Vilki un lūši Latvijā / Vitauts Gaross
; red. Judīte Putāne ; māksl. Gundega Jēruma ; lit. red. Sigita
Kušnere ; ceļavārdu, 5.-6. lpp., autors Jānis Vanags. - [Ogre]
: Divpadsmit, 2013. - 151 lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogrāfija:
143.-148. lpp. - Fotogrāfijas no autora personīgā arhīva.
Saturā: Vilks. Lūsis. Vilku un lūšu trofejas. Lielo plēsīgo
dzīvnieku slimības. Patiesi un pamācoši notikumi medībās.
ISBN 9789984884004.
Vilki - Latvija. Lūši - Latvija.
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6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
613.2

615.8

613.2

Kempbels, T. Kolins. Ķīnas pētījums : sensacionāli atklājumi
par diētu, svara samazināšanu un ilgtermiņa veselību / T.
Kolins Kempbels un Tomass M. Kempbels II ; no angļu val.
tulk. Alberts Aldersons ; red. Guntis Kalns ; priekšv., 14.-15.
lpp., aut. Džons Robinss ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 479 lpp. : il.,
diagr., tab. ; 23 cm. - (Pasaules bestsellers). - Bibliogr.: 420.466. lpp. un rādītājs: 447.-479. lpp. - Grāmatas pamatā ir
visplašākais un nozīmīgākais zinātniskais pētījums par uzturu.
Autors izkliedē neprecīzas informācijas radītos maldus un
sniedz svarīgu, ar faktiem un zinātniskiem pētījumiem
pamatotu informāciju ikvienam, kuru uztrauc saslimšana ar
vēzi, diabētu, sirds un asinsvadu slimībām, citām
deģeneratīvām slimībām vai aptaukošanos. - Oriģ. nos.: The
China Study. - "Balstīts uz plašiem un detalizētiem
zinātniskiem pētījumiem, kas veikti 20 gadu garumā :
patiesība, kas jāzina katram" -- uz pirmā vāka.
Saturā: Ķīnas pētījums. Pārtikušo valstu slimības.
Padomi par labu uzturu. Kāpēc jūs neesat par to dzirdējuši
agrāk?.
ISBN 9789934034947.
Uzturs un barošanās. Slimnieku uzturs. Ēšanas
paradumu izraisītās slimības.
Kudrjavcevs, Igors. Miera ārsta padomi : kā mazināt
spriedzi, palēnināt iekšējo ritmu un iegūt mieru / Igors
Kudrjavcevs ; Aigara Truhina dizains un il. - Rīga : Apgāds
Zvaigzne ABC, 2013 ([Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija). - 184,
[6] lpp. : il. - (Saules ceļš).
ISBN 9789934036514.
Dvēseles miers. Uzmanība. Elpošanas vingrinājumi Izmantošana terapijā. Mūzika. Meditācija. Autogēnais treniņš.
Alternatīvā medicīna.
Liepa, Dzintra. Ko mēs apēdam? : krāsvielas, smaržvielas,
mīklas irdinātāji, modificēts uzturs / Dzintra Liepa, Aivars
Plēpis ; vāka dizains: Lilija Rimicāne. - Rīga : "Izdevniecība
Avots", 2013 (SIA Latgales druka). - 197 lpp. - (Ēst vai
dzīvot!). - Grāmatā apkopoti dažādu uzturzinātnieku atzinumi
un pētījumi par to, ko ēdam un kā tas ietekmē mūsu veselību,
stāstīts par veselīga uztura pamatprincipiem, par dažādiem
veselīgiem pārtikas produktiem un par veselībai kaitīgām
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613.8

615.8

615.3

pārtikas piedevām. Sniegti praktiski padomi, kā pareizi
iepirkties, kā izvairīties no E vielām pārtikā. - "Pārtikas
kvalitāte - dzīves kvalitāte" -- uz pēdējā vāka.
Saturā: Par veselīgu maltīti. Veselīgs uzturs. Pārtikas
kvalitāte - dzīves kvalitāte. Burtiņš E uz etiķetes. Uztura
sastāvdaļas. Plašā eļļu pasaule. Majonēze. Piens un piena
produkti. Sviestu vai margarīnu? Miltu ēdieni. Gaļa. Zivis.
Ģenētiski modificēta pārtika. Ko dzert. Kā mūsdienās mainās
ēšanas paradumi. Daži uzturzinātnieku ieteikumi. Pārtikas
produkti ārstniecībā. Mazliet padomāt, pirms apēst.
ISBN 9789984859712.
Veselīgs dzīvesveids. Pārtika. Pārtikas piedevas. Ēšanas
paradumi. Uzturs un barošanās.
Lūisa, Rendaina. Sievietes auglībai : senā ķīniešu
reproduktīvās veselības mācība neauglības novēršanai, lai
ieņemtu un laistu pasaulē gaidītus bērnus / Rendaina Lūisa ;
[no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa]. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2013] (Preses nams Baltic). - 311 lpp. : il. ; 25 cm. Skaidrojošā vārdnīca : 302.-309. lpp. - Oriģ. nos.: The
Infertility Cure.
ISBN 9789934032301.
Neauglība, sievietes - Alternatīvā ārstēšana. Medicīna,
ķīniešu.
Makenna, Pols. Atmet smēķēšanu šodien, nepieņemoties
svarā / Pols Makenna ; no angļu val. tulk. Māris Baltiņš ; red.:
Ieva Āboliņa, Rudīte Kriķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Rīga
: Poligrāfists). - 125 lpp. : il. + 1 CD. - Pielikumā: Hipnozes 1
CD ar tādu pašu nos. - Oriģ. nos.: Quit Smoking Today
Without Gaining Weigth.
ISBN 9789934025853.
Smēķēšana.
Morics, Andreass. Atmet diētas - sāc dzīvot! : ķermeņa
svara dabiska regulēšana / Andreass Morics ; no angļu val.
tulk. Elviss Ozols ; red. Māra Cielēna ; vāka dizains: Māris
Garjānis. - Rīga : Lietusdārzs, 2013. - 182, [2] lpp. - Šajā
grāmatā autors palīdz izprast daudzus ķermeņa procesus un
atrast saistību starp liekajiem kilogramiem un citiem veselības
traucējumiem, sniedz faktus, kas pierāda daudzu pārtikas un
medikamentu ražotāju vainu dažādu slimību izplatībā.
Grāmatā stāstīts arī par to, kā soli pa solim veicot svarīgas
izmaiņas ēdienkartē un citos ikdienas paradumos, var atgūt
stipru veselību, slaidu augumu un labu pašsajūtu. Daudz
uzmanības veltīts bērnu un pusaudžu kaitīgu ieradumu analīzei
un paņēmieniem, kā tos nepieļaut vai novērst. - Oriģ. nos.:
Feel Great, Lose Wight.
ISBN 9789984869377.
Uzturs un barošanās. Veselīgs dzīvesveids.
Popila, Aija. Stēvija Latvijā / Aija Popila ; red. Gints
Tenbergs ; vāka dizains: Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2013. - 63, [1] lpp. : il. - Šī grāmata ir tapusi, ņemot
vērā pēdējā laikā arvien pieaugošo interesi par šo augu kā
dabisku saldinātāju. Lai kliedētu mītu, ka stēvija ir kaprīzs
augs un nav piemērots Latvijas apstākļiem, šeit apkopota
stēvijas audzēšanas pieredze, kas iegūta, audzējot augu
Latvijas apstākļos vairāku gadu garumā.
ISBN 9789934033605.
Stēvija.
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Авиценна. Канон врачебной науки / Авиценна ; пер. с лат.
- Минск : ООО "Попурри", 2000. - 447 с.
ISBN 9854382583.

INŽENIERZINĀTNES. TEHNISKĀS ZINĀTNES
629.3

629.3

Kudrjavcevs, Igors. Miera ārsta padomi : kā mazināt
spriedzi, palēnināt iekšējo ritmu un iegūt mieru / Igors
Kudrjavcevs ; Aigara Truhina dizains un il. - Rīga : Apgāds
Zvaigzne ABC, 2013 ([Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija). - 184,
[6] lpp. : il. - (Saules ceļš).
ISBN 9789934036514.
Dvēseles miers. Uzmanība. Elpošanas vingrinājumi Izmantošana terapijā. Mūzika. Meditācija. Autogēnais treniņš.
Alternatīvā medicīna.
Podlubnijs, Viktors. Amoplant : Latvijas autobūves vēsture /
Viktors Podlubnijs ; no krievu val. tulk. Arnis Terzens ; māksl.
noform.: Jānis Pavlovskis ; atb. red. Ieva Heimane ; lit. red.
Marita Freija. - Rīga : Jumava, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). 150, [1] lpp. : il. ; 25 cm. - Grāmata atklāj pārsteidzošus
vēsturiskos faktus par autobūves nozares izveidošanos Latvijā,
tās attīstību un mūsdienu sasniegumiem. V. Podlubnijs
grāmatā ir apkopojis interesantus faktus par tādām nozarei
svarīgām personībām kā Aleksandrs Leitners, šveiciešu
inženieris Žiljēns Poters, lidaparātu konstruktors Mihails
Šidlovskis, latviešu mašīnbūves leģenda Irbītis.
ISBN 9789934113963.
Automobiļu rūpniecība un tirdzniecība - Latvija - Vēsture.
Motorizēto transportlīdzekļu ražošana - Latvija - Vēsture.

LAUKSAIMNIECĪBA
636

635.9

634

Latvietis, Jānis. Lopbarība / Jānis Latvietis. - [Jelgava :
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2013]. - 308 lpp. ; 22
cm. - Bibliogrāfija: 297.-299. lpp. - Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984480961.
Barība un lopbarība - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Rihtere, Gabriēle. Rozes : apburošā ziedu bagātība /
Gabriēle Rihtere, Tomass Prolls ; no [vācu val.] tulk.: Zīle
Ozoliņa-Šneidere, Raita Saleniece. - Rīga : Jumava, [2013]
(LĢIA tipogrāfija "Latvijas karte"). - 91, [1] lpp. : krās. il. Alf. rād.: 89.-91. lpp. - Izveidojiet savu rožu paradīzi un
ļaujieties stīgotāju un kāpelētāju, ziedēšanas brīnumu un
smaržu mākoņu burvībai. - Oriģ. nos.: Rosen.
ISBN 9789934113437.
Rozes. Rožu audzēšana.
Skrīvele, Māra. Latvijas ābeles / Māra Skrīvele, Laila Ikase ;
vāka māksl. noform.: Jānis Pavlovskis ; atb. red. Renāte
Neimane ; lit. red. Kaspars Poikāns ; fotogr. aut.: Laila Ikase,
Edgars Rubauskis, Māra Skrīvele, Artūrs Stalažs, Agris Šiliņš,
Valdis Semjonovs, Inese Drudze. - Riga : Jumava, 2013. 135, [1]. lpp. : il. - Bibliogr.: 134. lpp. - Grāmata tapusi
sadarbībā ar Dobeles Valsts augļkopības institūtu, tās autores
ir ievērojamās ābeļu speciālistes Māra Skrīvele un Laila Ikase.
Autores stāsta par ābeļu stādīšanu, kopšanu, ražas glabāšanu,
izplatītākajiem kaitēkļiem un slimībām, kā arī sniedz plašu
ieskatu ābolu šķirnēs un dod vērtīgus padomus, kā kopt vecas
ābeles. Grāmata paredzēta ikvienam mazdārziņa īpašniekam. Kopsav. angļu val.
Saturā: Ābeļu šķirnes. Dārzu izveide. Ābeļdārzu kopšana.

Ražas kopšana, vākšana un glabāšana. Ābeļu slimības dārzā.
Nozīmīgākie kaitēkļi.
ISBN 9789934113529.
Augļkopība. Ābeles - Latvija.

MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA
641.5

Edvardsa, Nataša. Visuvarenais ķiploks : gatavošana,
audzēšana un ārstniecība / Nataša Edvardsa ; no angļu val.
tulk. Iveta Galēja. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2013]. - 159,
[1] lpp. : il. - Rād.: 157.-159. lpp. - Mūsdienīga rokasgrāmata
ķiploka lietošanai. Tajā atradīsiet gan brīnišķīgas receptes, gan
ieteikumus, kā audzēt ķiplokus pašu spēkiem, kuras šķirnes ir
pašas veselīgākās, kā ķiplokus kopt un uzglabāt, lai
ārstnieciskās īpašības neizzustu. - Oriģ. nos.: Garlic. The
Mighty Bulb.
Saturā: Iepazīstieties - ķiploks ir lielisks! Gatavošana un
receptes. Veselībai un dziedniecībai. Kas ir ķiploks? Šķirnes un
audzēšana. Visbiežāk uzdotie jautājumi par ķiplokiem.
Latviešu pieredze Ķiploku fermā.
ISBN 9789984234335.
Ķiploki - Receptes. Ķiploki - Audzēšana. Ķiploki Ārstniecība.

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
658.8

658

Klousons, Trevors. Bizness Džeimija Olivera stilā : 10
zīmola veidošanas noslēpumi / Trevors Klousons ; no angļu
val. tulk. Signe Skujeniece ; red. Aldis Vēvers ; Ilzes Isakas
vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (A/s "Poligrāfists").
- 216 lpp. ; 20 cm. - Bibliogr.: [214].-216. lpp. - Grāmatā tiek
atklāti autora panākumu noslēpumi un 10 veiksmes
stratēģijas. Tās izmantojamas jebkurā biznesā un karjerā. Oriģ. nos.: Business the Jamie Oliver Way.
ISBN 9789934029752.
Zīmolzinība (tirgvedība). Panākumi uzņēmējdarbībā.
Neilande, Jadviga, 1971-. Komersanta ABC / Jadviga
Neilande ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Zane
Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). - 270
lpp. ; 21 cm. - Grāmata iedrošina ikvienu, kas vēlas mainīt
savu pašreizējo dzīvi, uzsākt uzņēmējdarbību, līdz ar to radīt
jaunas darba vietas. Tajā ietverta izsmeļoša informācija par
jautājumiem, kas svarīgi katram komersantam ikdienas
darbībā: par uzņēmuma reģistrāciju un likvidāciju,
grāmatvedību, nodokļu veidiem, darba tiesiskajām attiecībām,
samaksu un atpūtas laiku, darba aizsardzību, dokumentu
uzskaiti, preču apriti u.c.
ISBN 9789934032677.
Uzņēmējdarbība - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
VISPĀRĪGĀ MĀKSLAS TEORIJA
7(474.3)

Latviešu māksla trimdā : katalogs = Latvian Art in Exile :
Catalogue / [sast. Dace Lamberga ; teksta aut.: Māra Lāce,
Dace Lamberga ; red. Laima Slava ; lit. red. Guna Pence ;
tulk. uz angļu val. Andris Mellakauls ; māksl. Inga Ģibiete ;
fotogr.: Normunds Brasliņš, Jānis Pipars. - Rīga : LNMM ;
Neputns, 2013. - 278, [1] lpp. : reprod., fotogr. - Bibliogr.:
277.-278.lpp. . - Izstādes darbu katalogs: 254.-276.lpp. -

Teksts paralēli latv. un angļu val. - Izstāde Latvijas Nacionālā
mākslas muzeja izstāžu zālē "Arsenāls" no 2013. gada 9.
maija līdz 28. jūlijam.
Saturs: Trimdas mākslas mantojums Latvijas Nacionālajā
mākslas muzejā ; Bēgļu mākslas fenomens ; Albums ; Politika
un māksla: nozīmīgākie notikumi 1944-2013.
ISBN 9789934512070.

KULTA CELTNES UN BŪVES
726(474.3)

Kaminska, Rūta, 1950-. Sakrālās arhitektūras un mākslas
mantojums vēsturiskajā Preiļu rajonā = The Heritage of
Religious Architecture and Art in the historical Preiļi District =
Наследие сакральной архитектуры и искусства
исторического Прейльского района / Rūta Kaminska, Anita
Bistere ; red. Ieva Jansone ; tulkotājs angļu valodā Valdis
Bērziņš ; tulkotāja krievu valodā Ludmila Kļešņina ; māksl.
Inta Sarkane ; baznīcu plānu zīmējumi: Gunta Bistere ; foto:
Marika Vanaga, Anita Bistere, Andrejs Holcmanis, Rūta
Kaminska, Dace Venta, Kārlis Vents. - Rīga : Neputns, 2013
(Jelgavas tipogrāfija). - 279, [1] lpp. : il., plāni. - (Mākslas
pieminekļi Latvijā). - Objektu saraksts: 220.-221. lpp. . Literatūra un avoti: 222.-223. lpp. . - Terminu vārdnīca: 224.229. lpp. . - Personu rād.: 230.-231. lpp. - Šis grāmatu sērijas
sējums veltīts baznīcām un lūgšanu namiem, kas celti Preiļos
un bijušajā Preiļu rajonā. - Teksts paralēli angļu, krievu val.
ISBN 9789934512094.
Sakrālā arhitektūra - Latvija - Preiļu rajons. Sakrālā
arhitektūra - Latvija - Preiļi. Kristīgā māksla un simbolisms Latvija - Preiļi. Kristīgā māksla un simbolisms - Latvija - Preiļu
rajons.
Preiļu novads (Latvija) - Kultūras vēsture. Preiļi (Preiļu
novads, Latvija) - Kultūras vēsture.

DEKORATĪVĀ UN LIETIŠĶĀ MĀKSLA. DAIĻAMATNIECĪBA
745

745

745

Gārmaša-Hatama, Polīna. Puķes no kreppapīra / [Polīna
Gārmaša-Hatama ; Ārija Servuta, tulkojums latviešu valodā]. Rīga : Jumava, 2013 (Rēzekne : Latgales druka). - 101, [2]
lpp. : il. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Blütenpracht natürlich schön.
ISBN 9789934112386.
Papīra ziedi. Mākslīgie ziedi.
Hūbere, Tanja. Floristikas radošā darbnīca : idejas visam
gadam / Tanja Hūbere ; no vācu val. tulk. Ārija Servuta ; atb.
red. Anna Pavlovska ; lit. red. Ligita Smilga. - Rīga : SIA
"J.L.V.", 2013 (LĢIA tipogrāfija "Latvijas karte"). - 103 lpp. :
il. ; 22 cm. - Grāmata palīdz apgūt floristikas pamatus un
sniedz daudz vērtīgu ideju darbā ar dabas materiāliem. Autore
plaši apraksta dažāda izmēra un stila ziedu pušķu un vainagu
pagatavošanu atbilstoši gadalaikam un augu piedāvājumam. Oriģ. nos.: Kreativwerkstatt floristik.
ISBN 9789934113000.
Floristika.
Žagariņa, Aija. Līgo : tradīcijas un mūsdienu floristika =
традиции и современная флористика = traditions &
contemporary floristry / Aija Žagariņa ; aut., red., tulk.(krievu
val.) un fotogr. Nadīna Laukmane ; tulk.: Inese Šaudiņa,
Ketija Džeina Rota (angļu val.) ; foto: Ginta Nordmane, Uldis
Domburs... u.c. - [Olaine] : Nadīna L, SIA, 2013, (tipogrāfija
"Dardedze hologrāfija"). - 106, [2] lpp. : il., fotogr. - Grāmatā
aplūkotas latviešu līgo tradīcijas un mūsdienīga floristika.

Grāmatu papildina krāsainas fotogrāfijas un to aprakti
latviešu, krievu un angļu valodā. - Paralēli latviešu, krievu un
angļu val.
ISBN 9789984947549.
Floristika. Jāņi.

FOTOGRĀFIJA
77(474.3)

Repšs, Ernests. Černobiļa 1986 : dokumentāls fotostāsts =
Chernobyl 1986 : documentary photo story = Чернобыль
1986 : документальный фоторассказ / Ernests Repšs ; red.
Valdis Klišāns ; Ulda Brūna tulk. angļu valodā ; Veronikas
Pužules tulk. krievu valodā ; priekšv. aut. A. Ā. Vērzemnieks ;
Guntas Plotkas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]
(Jelgavas tipogrāfija). - 94, [2] lpp. : il., ģīm., karte ; 20 cm. Pirmoreiz plašākam lasītāju lokam tiek piedāvātas unikālas
fotogrāfijas, kas tapušas 1986. gadā Černobiļas sagrautajā
atomelektrostacijā un tās tuvākajā apkaimē avārijas seku
likvidācijas darbu laikā. E. Repšs, siguldietis, Turaidas muzeja
fotogrāfs, ignorējot stingro aizliegumu fotografēt 30 km zonā
ap Černobiļu, dokumentējis un izveidojis skaudru fotostāstu
par Latvijas "černobiliešu" redzēto un piedzīvoto pēc lielākās
kodolkatastrofas cilvēces vēsturē. - Teksts latviešu, angļu un
krievu valodā.
ISBN 9789934036453.
Černobiļas AES avārija, Černobiļa, Ukraina, 1986 Fotoalbumi.

MŪZIKA
785.16

Lintiņa, Indra. Jasmīn' baltais, mana mūža... : Latvijas
dziedātājas likteņstāsts / Indra Lintiņa ; māksl. noform.:
Nataļja Kugajevska ; atb. red. Renāte Neimane ; lit. red.
Inta Kārkliņa. - Rīga : Jumava, 2013. - 238, [2] lpp. : il.,
fotogr. - Indra Lintiņa savulaik popularitāti ieguva kā
Operetes dziedātāja un Eduarda Rozenštrauha dziesmu
izpildītāja un partnere. Savā atmiņu grāmatā viņa stāsta par
vidi, kādā veidojusies viņas personība. Indra Lintiņa
aizrautīgi stāsta arī par savu studiju laiku Mūzikas akadēmijā
un darbu Operetē. Vissaistošākā un visatklātākā nodaļa
veltīta Eduardam Rozenštrauham, kurās Indra Lintiņa atklāj
patiesību par dziesmu autorību un viņu attiecībām. Grāmatā
ietvertas arī strīdīgāko dziesmu notis, kas parakstītas ar
paša Rozenštrauha roku.
ISBN 9789934113857.
Dziedātājas - Latvija.

BALETS. DEJA
792.8

Spalva, Rita, 1953-. Klasiskā deja un balets Eiropas
kultūrā / Rita Spalva ; māksl. Gita Treice ; kopsav. angļu
val. tulk. Anna un Viesturs Celmiņi. - Rīga : Zinātne, c2013
(Jelgavas tipogrāfija). - 270, [1] lpp. : il. ; 21 cm. Bibliogr.: [251.-254.] lpp. . - Personu rād.: [260.-271]. lpp.
- Teksts latviešu valodā, nodaļu kopsavilkumi angļu valodā.
Saturs : Dejas vēstures pētniecības metodes. Dejas
pirmsākumi un tās evolūcija. Deja antīkajā kultūrā. Deja
agrīnajos viduslaikos. Renesanses laika baleti Itālijā 14.15.gadsimtā. Pirmo galma baletu estētika. Baroka laika
balets Francijā. Baleta māksla apgaismības laikmetā.
Pirmsromānisma laika ievērojamākie horeogrāfi. Romantisms
- baleta zelta laikmets. Mariusa Petipā baletu estētika.
20.gadsimta sākuma reformas krievu baletā. Latviešu

nacionālā baleta pirmsākumi.
ISBN 9789984879413.
Balets - Eiropa. Deja - Vēsture.
Brīdaka, Lija, 1932-. Vija Vētra : deja - mans mūžs =
The World of Vija Vetra / Lija Brīdaka ; māksl. Andris
Lamsters ; tulk. angļu val. Valda Liepiņa. - Rīga : Madris,
2013. - 150, [2] lpp. : il., fotogr. - Grāmata – albums
atspoguļo Vijas Vētras – vienas no izcilākajām šī laikmeta
pasaules dejas māksliniecēm – dzīvi dejā. Izdevumā
izmantots ārkārtīgi plašs fotomateriālu klāsts no Vijas Vētras
personiskā arhīva. - Teksts paralēli latviešu un angļu val.
Saturā: Deja pasaules vējos. Modernās dejas mūža
mācība. Indiešu dejas izteicēja. Sakrālās dejas dievs.
Grieķijas vilinājums. Lepnā, izaicinošā spāņu deja.
Pedagoģes talants. Dokumentālās filmas. Ar sirdi Latvijā.
ISBN 9789984319025.
Deja. Dejotājas - Latvija. Indiešu deja.

793.3

SPORTS
Rubenis, Miķelis. Kompensācijas laiks / Miķelis Rubenis ;
māksl. Rihards Delvers ; fotoattēli no M.Rubeņa pers. arhīva.
- Rīga : Nordik, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 251, [5] lpp. :
il., fotogr. - Miķeļa Rubeņa - pazīstamā sporta žurnālista un
futbola tiesnešā - atmiņu grāmata par dzīves un darba
gaitām gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā, saistībā ar
80. mūža gadskārtu. Grāmatā ir arī ap 100 fotoattēlu.
ISBN 9789984854489.
Futbols. Futbols - Vēsture. Futbola stāsti.

796.3

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
8111.112.2

811.111

811.134.2

Goldinga, Silvija. Vācu valoda : katru dienu mācieties
vācu valodu tikai 15 minūtes / Silvija Goldinga ; no angļu
val. tulk. Anita Kulačkovska ; red. Sarmīte Lomovceva. Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 160 lpp. : krās. il. - (DK
Katru dienu 15 minūtes). - Šī grāmata jums palīdzēs īsā
laikā apgūt valodas pamatus vai arī atsvaidzināt jau esošās
vācu valodas zināšanas. - Oriģ. nos.: Eyewitness travel 15Minute German.
ISBN 9789984374079.
Vācu valoda
Petročenkovs, A. V. 1000 vissvarīgākie vārdi angļu valodā
: [vārdnīca] / A. V. Petročenkovs ; tulkojums latviešu
valodā: Ingrīda Keviša ; mākslinieciskais noformējums: Aija
Andžāne. - Rīga : J.L.V., [2013]. - 196 lpp. ; 19 cm. (Valodu pašmācība). - Bibliogrāfija: [12.]-13. lpp. - Teksts
latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934113444.
Angļu valoda - Latviešu valoda - Vārdnīcas.
Spāņu valodas minikurss : runā spāniski jau pēc 5
stundām! / no vācu val. tulk. Inga Grundmane ; ;red. Inese
Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (A/s "Poligrāfists"). 159 lpp. : il. + 1 MP3. - Pielikumā: 1 MP3 ar tādu pašu nos.
- Oriģ. nos.: Mini-Sprachkurs Spanisch. - Teksts paralēli

latviešu un spāņu valodā.
ISBN 9789934030741.
Spāņu valoda. Spāņu valoda - Latviešu valoda Vārdnīcas.

LITERATŪRZINĀTNE
821.174.0

821.174.0

82.0

821.174.0

Blaumaņu dzimtas līkloči / grāmatas teksts, sakārtojums un
priekšvārds: Zinta Saulīte. - [Ērgļu novads] : R. Blaumaņa
memoriālais muzejs "Braki" ; Biedrība "Rūdolfa Blaumaņa
kultūrvēsturiskais mantojums", 2012 (Erante). - 151, [1]
lpp., [1] atsev. saloc. lp. : il., ģīm., karte ; 25 cm + 1 saloc.
lp. - Bibliogr.: 39. lpp. - Pāragri no dzīves aizgāja latviešu
novelists, dramaturgs un dzejnieks Rūdolfs Blaumanis
(1863-1908), taču viņa padarītais palicis ar kvalitātes zīmi
un nezūdošu vērtību cauri laikiem un gadsimtiem. Ērgļu
pagastā viena no kuplām dzimtām ir Blaumaņu dzimta, tās
šūpulis kārts "Spijēnu" un "Brantēnu" mājās. Visi Blaumaņu
dzimtas likteņstāsti vienkopus ievietoti šajā grāmatā. - Klāt
pievienota 1 saloc. lp.: Blaumaņu dzimtas koks.
ISBN 9789984496986 (ies.).
Autori, latviešu - Ģenealoģija.
Latvija - Ģenealoģija.
Čaklā, Inta. Kas dzīvo vārdos : raksti par literatūru / Inta
Čaklā ; redkolēģija: Raimonds Briedis, atb. red. Ieva E.
Kalniņa Kārlis Vērdiņš ; sakārtojusi Inta Čaklā ; zinātniskā
redaktore un ievada autore Ieva E. Kalniņa ; māksliniece
Ligita Linmeiere ; izmantotas Aleksandra Aržanovska,
Raimonda Brieža, Andra Slapiņa, Mārtiņa Zelmeņa
fotogrāfijas. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas
institūts, 2013 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 295 lpp.,
[16] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. - (Kritikas bibliotēka ; 1). Bibliogrāfija: 271.-283. lpp. . - Personu rādītājs: 284.-295.
lpp. - Sērijas "Kritikas bibliotēka" pirmā grāmata ir
literatūrkritiķes I. Čaklās recenziju un rakstu apkopojums,
kas aptver vairāk nekā četrdesmit gadu ilgu laikposmu.
Rakstu atlasi veikusi pati autore, neatsakoties arī no
padomju laikā rakstītā un tā apliecinot, ka režīma apstākļos
literatūrkritikā bija iespējams godīgi (kā pret sirdsapziņu, tā
dzeju) pastāvēt "legālās nelojalitātes" (K. Skujenieks)
robežās, respektīvi, izveidot savus estētiskos un arī vērtību
kritērijus, nesaskanīgus ar sociālistiskā reālisma prasībām,
pēc kuriem vērtēt dzeju, nepakalpojot varai un - kas nav
mazsvarīgi - neapdraudot recenzējamos autorus.
Saturs: RECENZIJAS: RAKSTI.
ISBN 9789984893037 (ies.).
Latviešu literatūra - Vēsture un kritika.
Eiropas literatūras vēsture : hrestomātija / Annikas BenuāDizosuā un Gija Fontēna redakcijā ; Vairas Vīķes-Freibergas
priekšv. ; no franču val. tulk. Vineta Berga, Dens Dimiņš,
Astra Skrābane...[u.c.] ; māksl. un datorgrafiskais noform. :
Anda Austriņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, c2013 (Jelgavas
tipogrāfija). - 991 lpp. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [955.]-958.
lpp. . - Personu rād.: [959.]-991. lpp. - Oriģ. nos.: Lettres
Européennes.
ISBN 9789984234380.
Eiropiešu literatūra - Vēsture un kritika. Literārie žanri.
Mans Ziedonis : veltījums dzejniekam jubilejā / sakārtojusi
Lija Brīdaka ; fotogrāfs Gunārs Janaitis ; mākslinieks Aigars

821.174.0

821.174.0

Truhins ; redaktore Māra Rune ; autori: Pēteris Kļava, Nora
Ikstena, Andra Konste u.c... - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC,
2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 270, [2] lpp. : il., fotogr.
ISBN 9789934035791.
Dzejnieki, latviešu.
Gunāra Priedes dzīve un darbi / sastādītāja Ieva Struka. Rīga : Jumava, c2013. - 783, [1] lpp. : il. ; 25 cm. - Personu
rādītājs: 764.-[779.] lpp.
[1.sēj.]. 1928-1958.
Saturā : Vēstures notikumi. Dienasgrāmata.
Korespondence. Raksti. Runas. Tēlojumi : Slepkava ;
Brauciens uz Užavu ; Felicita. Lugas : Zeva templis Olimpijā
; Jaunākā brāļa vasara ; Lai arī rudens ; Normunda meitene
; Pozitīvais tēls.
ISBN 9789934113154.
Latviešu proza. Latviešu drāma.
Ziedonis, Imants, 1933-2013. No Jāņiem līdz Murjāņiem
/ Imants Ziedonis, Aivars Berķis ; teksti un citējumi: Ilze
Būmane, Ēriks Hānbergs, Nora Ikstena, Ausma Kantāne,
Skaidrīte Kovaļevska, Jānis Martinsons, Zigmunds Skujiņš,
Tekla Šaitere, Ingrīda Vāverniece ; redaktores: Gundega
Blumberga, Dace Sparāne ; priekšvārdu Epifānija ar niedru
jumtu, 5.-8. lpp., sarakstīja Ēriks Hānbergs ; māksliniece
Katrīna Vasiļevska ; priekšlapā Pētera Upīša veidotais
Imanta Ziedoņa Ex libris (1980) ; fotogrāfijas: Gunārs
Janaitis, Uldis Zemzaris, Juris Krieviņš, Jānis Eiduks, Jānis
Gžibovskis, Valters Ezeriņš, Inta Vīnšteina, Didzis Rāga,
Kristaps Sietiņš, Ināra Kehre, Daiga Bērziņa. - Rīga : Dienas
grāmata, 2013. - 301, [2] lpp. : il., ģīm., faks. ; 23 cm. Bibliogr.: 300.-301. lpp. - Grāmatā stāstīts par I. Ziedoņa
(1933-2013) Murjāņu māju, tajā vadīto laiku un pasauli, kas
pār un ap to mutuļojusi vairāk nekā četrus gadu desmitus.
Tas ir atmiņu stāsts par Dzejnieka un viņa mājas lielo
piedzīvojumu - no dullas idejas kādā Jāņu rītā līdz ēkai, kuru
nepārstāja apbrīnot un kura bija gan rakstīšanas un ideju
dzimšanas vieta, gan viesu oāze, kas šodien un nākamībā,
pateicoties fondam "Viegli", turpināsies kā Ziedoņa radošais
muzejs.
ISBN 9789984887425.
Murjāņi (Sējas novads, Latvija) - Vēsture.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ARHEOLOĢIJA
902(474.3)

Arheoloģija un etnogrāfija / LU Latvijas Vēstures institūts ;
red. Andrejs Vasks, Antonija Vilcāne. - Rīga : Zinātne, 2012
(SIA "Dardzedze Hologrāfija"). - 239 lpp. : il. - Kopsav. angļu
val.
XXVI sēj.
Saturs : Priekšvārds / Antonija Vilcāne. Meža cūku (Sus
scrofa L.) ilkņi, to apstrāde un izmantošana Lubāna mitrāja
neolīta apmetnēs = Elaborationd and use of Sus scrofa L.
tusks at the Neolithic settlements of the Lubāns Wetlands /
Ilze B. Loze. Agrā un vidējā dzelzs laikmeta ķemmes Latvijas
teritorijā = Early and Middle Iron age combs from the
territory of Latvia / Silvija Tilko. Lielās tautu staigāšanas
perioda cīņas par dzīvību, bagātību un godu zemēs starp

Mūsu, Lielupi un Daugavu = Migration period struggles for
life, property and honour in the territories between the Mūša,
Lielupe and Daugava rivers / Audrone Blujiene, Ernests
Vasiļausks. Divasmeņu zobeni zemgaļu apdzīvotajās
teritorijās (5.-14.gs.) = Double-edged swords from the areas
populated by the Semigallians (5th-14th centuries) /
Normunds Jērums. Vendu jautājums Latvijas aizvēsturē =
Problem of the Vends in Latvian prehistory / Andrejs Vasks.
Kristieši pirms krusta kariem Latvijas teritorijā? kristietības
izplatība Daugavas lībiešu zemēs 11.-12.gs. = Christians in
the area of present-day Latvia before the Crusades? The
spread of Christianity in the Lands of the Daugava Livs in the
11th-12th centuries / Roberts Spirģis. Monētu atradumi kā
avots Valmieras vēstures izpētē = Coin finds as a source for
the study of the History of Valmiera / Tatjana Berga.
Reinzemes - Rarenas un Vestervaldes 16.-18. gs. plastiski
dekorētie akmensmasas trauki Rīgas arheoloģiskajā materiālā
= 16th-17th centuries plastic decorated stoneware from
Rhineland - Raeren and Westerwald in the archaeological
collections of Riga / Ilze Reinfelde. Līgatnes Ķempju depozīts
un tā īpašnieki = Hoard from Līgatnes' Ķempji manor and its
owners / Jānis Ciglis. Deguna dobuma patoloģijas Ķivutkalna
kapulauka antropoloģiskajā materiālā = Nasal cavity
pathologies in the anthropological material form the
Ķivutkalns burial ground / Guntis Gerhards. Lībiešu
ģērbšanās kultūra 19.gs. pirmajā pusē = Liv culture of dress
in the first half of the 19th century / Aija Jansone. Vēstures
avotu ziņas par austo jostu lietojumu Latvijā = Evidence from
historical sources on the use of woven belts in Latvia / Anete
Karlsone.
ISBN 9789984879406.
ISSN 0320-9415.
Arheoloģiskie izrakumi. Antikvitātes.
Valmiera (Latvija).

NOVADPĒTNIECĪBA
908

908

Atmiņu Daugava : [atmiņas, dokumenti, fotoliecības] / sast.
Jānis Ivars Padedzis, Mārtiņš Mintaurs ; māksl. Valdis
Villerušs. - [Koknese] : Biedrība "Koknesei", 2013. - 443, [5]
lpp. : il., fotogr. - Izmantoto fotogr. autori: [446]. lpp. Grāmatā apkopoti materiāli, kas iegūti, triju gadu garumā
vācot atmiņas, dokumentus un fotoliecības par Daugavas
senleju posmā no Pļaviņām līdz Aizkrauklei pirms senlejas
appludināšanas.
ISBN 9789984497594.
Upes - Latvija. Daugava.
Jucevičs, Egils. Laiks. Cilvēki. Grobiņa / Egils Jucevičs ; red.
Gunta Tramdaka ; recenzijas aut. Arnolds Bērzs ; māksl.
Ginta Cukura. - Grobiņa : Grobiņas pilsētas Dome, 2009
(Dardedze hologrāfija). - 403 lpp. : il., ģīm., kartosh. ; 22
cm. - Bibliogr. nod. beigās. - E. Juceviča grāmata ir pirmais
mēģinājums apkopot vēsturi par Grobiņu - pilsētu ar unikālu
pagātni - no vissenākajiem laikiem līdz pat 1945. gadam, kā
arī atsevišķas tematiskas nodaļas par Grobiņas skolām, par
Grobiņas evaņģēliski luterisko baznīcu un tās mācītājiem,
Zentu Mauriņu (1897-1978) un admirāli grāfu Arhibaldu
Keizerlingu (1882-1951). Tā ir pirmā apdzīvotā vieta Latvijā,
kas minēta rakstu avotos.

908(474.3)

ISBN 9789984397931 (ies.).
Grobiņa (Grobiņas novads, Latvija) - Vēsture.
Slate un Slates sils : folklora un arheoloģija : zinātniski
raksti un folkloras kopojums / atb. red. Juris Urtāns ; māksl.
Rihards Delvers ; Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās
pētniecības centrs. - Rīga : Nordik, 2013 (Jelgavas
tipogrāfija). - 255, [1] lpp. : il. - Grāmatā publicēti neseno
pētījumu rezultāti un atklājumi, kā arī folkloras materiālu
kopojums, kurā iekļautas 2010. gada lauka pētījumos
dokumentētās mutvārdu liecības, Mazslates iedzīvotājas
rokraksta fragmenti par Slati un Slates silu, kā arī Latviešu
Folkloras krātuves materiāli - 20.gs. 30.gados pierakstītās
teikas un nostāsti.
ISBN 9789984854496.
Jēkabpils novads (Latvija) - Slate.

ĢEOGRĀFIJA
910.4

Latviešu klaidoņu stāsti / sast. Juris Lorencs ; atb. red. Ieva
Heimane ; vāka māksl. noform.: Ingus Feldmanis. - Rīga :
Jumava, [2013]. - 174, [2] lpp. : il., fotogr. - (Aiz apvāršņa).
- Grāmata “Latviešu klaidoņu stāsti” veidota kā atskats uz
iepriekšējiem Klaidoņu saietiem, kur par piedzīvoto stāsta
Valdis Brants, Māris Gailis, Džeimss Krogzemis, Juris Lorencs,
Pēteris Strubergs, Andrejs Hansons un Bruno Šulcs.
Grāmatas sastādītājs Juris Lorencs piedāvājis vēl kādu
interesantu tekstu — diplomāta Andreja Kovaļova “Sibīrijas
dienasgrāmatu”, kas stāsta par viņa viesošanos pie Sibīrijas
latviešiem.
ISBN 9789934113765. . - ISBN 9789934113840.
Ceļojumi.

SENĀ VĒSTURE
94(37)

Rubenis, Andris, 1951-. Varas politika Senajā Romā :
pilsoņu kopiena. Reliģija. Tiesības. Valsts = Civitas. Religio.
Ius. Imperium / Andris Rubenis ; autora redakcijā ; red.
Aivars Kļaviņš ; māksl. Kaspars Podskočijs. - Rīga : [Andris
Rubenis], 2013. - 367 lpp. : il., tab. ; 24 cm. - Bibliogrāfija:
261.-266. lpp. - A. Rubenis grāmatā aplūko Romas tēlu,
etruskus, Senās Romas vēstures galvenos attīstības posmus,
republikāniskās Romas sociāli tiesisko uzbūvi, Romas
impērijas sociāli tiesisko sistēmu, romiešu reliģiju. Romieši
parādīja, ka politiskās dzīves galvenais mērķis ir cīņa par
varas sagrābšanu, tās noturēšanu un nostiprināšanu visiem
iespējamiem līdzekļiem. Pielikumā ievietotas Romas vēstures
ievērojamākās personas un romiešu imperatori. - Izmantoti
termini latīņu valodā.
Saturā: Romas tēls. Etruski. Senās Romas vēstures
galvenie attīstības posmi. Republikāniskās Romas sociāli
tiesiskā uzbūve. Romas impērijas sociāli tiesiskā sistēma.
Romiešu tiesības. Romiešu reliģija. Romas vēstures
ievērojamākās personas. Romiešu imperatori.
ISBN 9789984497556.
Romiešu tiesības - Vēsture.
Roma, Senā - Vēsture. Roma, Senā - Reliģija.

LATVIJAS VĒSTURE
94(474.3)”1940/1990
”

Brunovskis, Ilgvars. Varmācības ēnā / Ilgvars
Brunovskis. - Viesītes novads : Ilgvars Brunovskis,
2013 (Erante). - 211 lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija:
210.-211. lpp. - I. Brunovska grāmata ir par mūsu

neseno vēsturi un šodienu. Tā ir veltījums visiem tiem
Lavijas cilvēkiem, kuri cieta no komunistiskā režīma,
tika represēti, deportēti, piedalījās pretošanās
kustībā, tika nogalināti un gāja bojā no bada un sala
tālajā Sibīrijā. Grāmatā analizēta un parādīta
marksisma-ļeņinisma ideoloģijas varmācīgā būtība.
Grāmata ir veltījums arī šodienai, tās cilvēkiem un
problēmām, kuras liedz mums garīgi un ekonomiski
daudz straujāk savā dzīvē virzīties uz priekšu. Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984497709 (ies.).
Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods,
1940-1991.

94(474.3)”1990/...”

Vārpa, Igors, 1932-. Atmodas eiforija un
atmošanās paģiras / Igors Vārpa ; māksl. Eduards
Groševs ; lit. red. Rūta Koluža. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2013] (A/s "Poligrāfists"). - 359, [1] lpp. : il. - Pers.
rād.: [346.]-359. lpp.
2.
ISBN 9789934035234.
Latvija - Vēsture - Trešā Atmoda, 1987-1991.
Latvija - Vēsture - 1987-1991.
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Auziņš, Arnolds, 1931-. Nevīstošā saulespuķe : romāns /
Arnolds Auziņš ; red. Eva Mārtuža ; Anitas Jansones-Zirnītes
zīmējumi ; vāka dizains Ints Vilcāns. - Rīga : Lauku Avīze,
2013 (Rēzekne : (SIA Latgales druka). - 207, [1] lpp. - (Lata
romāns ; 5 (167). - Garu dzīvi nodzīvojušais Alvils Zeltiņš
nokļūst slimnīcā - vēžinieku nodaļā. Paralēli saprot, ka
gribētos izdarīt vēl tik daudz labu darbu... Viņam laimējas diagnoze nav dzīvībai bīstama.
ISBN 9789984878591.
Latviešu romāni.
Avotiņa, Daina, 1926-. Dzērvju svētība : [romāns] / Daina
Avotiņa ; red. Daina Grūbe ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 239, [1] lpp. Skaudrs, bet patiesas cilvēku un dzimtās zemes mīlestības
caurstrāvots dzīvesstāsts, kura pamatā reālu ļaužu likteņi.
ISBN 9789934033650.
Latviešu proza.
Bārnss, Džūljens. Beigu izjūta : [romāns] / Džūljens
Bārnss ; no angļu val. tulk. Ieva Lešinska ; māksl. red.
Inguna Kļava-Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas
tipogrāfija). - 175 lpp. - Kas ir tas, ko mēs dēvējam par
atmiņām? Vai tie ir patiesi notikumi vai tikai notikumu
atspulgi, kas dažādojas atkarībā no tā, kurš notikuma
dalībnieks tos atceras? Vai varbūt ikviens no mums glabā
atmiņas tādos kā slāņos: virsējais, ar kuru dalāmies, vidējais,
kuru atklājam pavisam īpašiem cilvēkiem, nākamais, kuru
atminamies vien paši un tad tumšā dzelme – atmiņas, kuras
droši noglabātas pat no sevis?. - Oriģ. nos.: The Sense of an
Ending. - "2011. gada Bukera balvas laureāts" -- uz pirmā
vāka.
ISBN 9789934036880.

Angļu romāni.
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Bauere, Inguna, 1960-. Līdz septītajai paaudzei :
[romāns] / Inguna Bauere ; māksliniece Vita Lēnerte. - Rīga
: Apgāds Zvaigzne ABC, [2013] (A/s "Poligrāfists"). - 269,
[1] lpp. - Stāsts, kurā savijas darbība mūsdienās ar seniem
notikumiem 18. gadsimtā. Romāns vēsta par kādas dzimtas
likteņa līkločiem līdz pat septītajai paaudzei, par mīlestību,
ciešanām un cilvēciskām kaislībām, kas liek iedegties
neprātīgā naidā... - Viss ir tāpat, kā reiz bija - mīlestība un
naids, piedošana un apžēlošana...
ISBN 9789934033209.
Latviešu romāni.
Bauere, Inguna, 1960-. Marta, mana Andromeda :
[romāns] / Inguna Bauere ; Nataļjas Kugaļevskas vāka
māksl. noform. - Rīga : Apgāds "Jumava", 2013. - 278, [1]
lpp. - (Vēsturisks romāns). - Dzērbenes draudzes skolas
darbinieku Toma un Paulīnas Gailīšu piektais bērns, meita
Marta, piedzima saltā, spoži zvaigžņotā 1880. gada decembra
naktī, kad baltajā Dzērbenes baznīcā klusi skanēja
Ziemassvētkus gaidošie zvani. Ne zvaigznēm kaisīts, tomēr
Visaugstākā svētīts izrādījās Martas Celmiņas piecdesmit
septiņus gadus garais šīszemes ceļš, piedzīvojot lielu
mīlestību un strādājot darbu, kura lielākā alga nebija laicīga
bagātība, bet gan simtu un tūkstošu cilvēku neizmērojama
pateicība par izglābto veselību un dzīvību. Marta Celmiņa –
medmāsa, varonīgo latviešu strēlnieku «baltais eņģelis»,
Latvijas Žēlsirdīgo māsu kustības dibinātāja...
ISBN 9789934113932.
Latviešu romāni. Biogrāfiskā proza, latviešu.
Bauere, Inguna, 1960-. Melu māja : romāns / Inguna
Bauere ; Amandas Balodes ilustrācijas ; Inta Vilcāna vāka
dizains. - Rīga : Lauku Avīze, 2013 (Rēzekne : Latgales
druka). - 190 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. - (Lata romāns ;
6 (168). - Ģimene sapulcējas Ziemassvētkos. Pēkšņi nāk
gaismā sen radušies noslēpumi un patiesība satricina visu
dzīves.
ISBN 9789984878607.
Latviešu romāni.
Bērziņš, Māris, 1962-. Sveiks, Dzintar Mihail! : [romāns] /
Māris Bērziņš ; lit. red. Guntis Berelis ; vāka dizains: Jānis
Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 215, [1] lpp. Pusmūža pāra, kalēja Dzintara un viņa sievas Zelmas,
ikdienu samutuļo vajadzība pēc palīga Dzintara darbnīcā.
Jaunais, centīgais Miša šķiet kā radīts mācekļa amatam, taču
viņš līdzi nes arī kādu noslēpumu. Šajā romānā drosmīgi
skartas dziļas un aktuālas mūsu sabiedrības problēmas, un
autora ierasti labestīgā ironija un veselīgi gaišais skats uz
dzīvi ievelk vēstījumā, izraisot īstu līdzpārdzīvojumu.
ISBN 9789984887456.
Latviešu romāni.
Briedis, Leons, 1949-. Mariagrammas : [vizuālā dzeja] /
Leons Briedis ; aut. iev. māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Neputns,
2013 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 95 lpp. - Dzejas
krājums, kurā pārstāvēta tikai un vienīgi grafiska dzeja,
Latvijā iznācis pirmo reizi. Tie ir dzejoļi – zīmējumi, kas
uzzīmēti ar vārdiem.
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ISBN 9789984512063.
Latviešu dzeja. Vizuālā dzeja.
Brunere, Vera, 1931-. Gaita : nostāsti par dzīvi un
ceļojumiem / Vera Brunere ; atb. red. Renāte Neimane ; lit.
red. Brigita Šoriņa ; māksl. noform.: Dina Ābele. - Rīga :
Jumava, 2013 (SIA "Latgales druka"). - 237, [3] lpp. - Vera
Brunere ir ilggadīga Latvijas augstskolu docente, ķīmijas
zinātņu doktore un desmit grāmatu autore. Šī ir otrā atmiņu
grāmata par autores dzīvi, kurā turpinās "Gatves dejā"
aprakstītie notikumi. Te tiek iepazīta ne tikai Latvija, bet arī
svešas zemes Eiropā, Āzijā un pat Āfrikā. Mūsdienās šīs
vietas labi pazīstamas, bet pagājušā gadsimta otrajā pusē
Latvijas iedzīvotājiem bija maz pieejamas un arī atšķirīgas no
tā, ko redzam šodien.
ISBN 9789934113574.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Cukurs, Herberts, 1900-1965. Mans lidojums uz Gambiju /
Herberts Cukurs. - [Ķeipene] : Herberta Cukura piemiņas
fonds, [2013]. - 400 lpp. : il. ; 22 cm. - Grāmata stāsta par
Latvijas visu laiku ievērojamākā aviatora Herberta Cukura
lidojumu uz seno Kurzemes hercogistes koloniju— Gambiju.
Tajā slavenais lidotājs fiksē savas ceļojuma piezīmes un
iespaidus. - "Atkārtots 1934. gada izdevums"--titlp. otrā
pusē. . - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984497969.
Lidotāji - Latvija - Biogrāfijas.
Gambija - Ceļojumu apraksti. Āfrika - Ceļojumu
apraksti.
Dāboliņa, Ieva. Lieta LR2 : [dzeja] / Ieva Dāboliņa ; red.
Inta Čaklā ; māksl. Rihards Delvers ; fotogrāfi Aigars Lapiņš,
Ainars Meiers, Aldis Jonikāns, Edijs Pālens. - Rīga : Nordik,
2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 116, [4] lpp. : il., fotogr. Ievas Dāboliņas sociālā dzeja ir atšķirīga balss intīmu un
eksistenciālu pārdomu pārņemtajā Latvijas dzejas telpā.
ISBN 9789984854472.
Latviešu dzeja.
Deja, Silvija. Spoguļojos tevī : [romāns] / Silvija Deja ;
tulk. latviešu val. Anna Zābere. - [Rīga : Zvaigzne ABC],
2013. - 399, [1] lpp. - (Krustuguns). (Kompliments 18+). Gideons Kross. Ārēji skaists un nevainojams, taču iekšēji
sagrauts un nomocīts. Kā spoža, svelmaina lāpa viņš ir
ievilinājis mani visslēptākajās izpriecās. Es nespēju viņam
pretoties. Es to pat nevēlos. Viņš ir mana apmātība... viss,
pēc kā es alkstu... manējais. - Oriģ. nos.: Refflected In You. Romāna “Atkailinos tevī” turpinājums.
ISBN 9789934035432.
Amerikāņu romāni.
Dragniča, Nataša. Ik dienu, ik stundu : [romāns] / Nataša
Dragniča ; no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 298, [5] lpp. - Makarska Horvātijas piekrastes pilsētiņa 20. gadsimta 60. gados. Dora
pirmo reizi ierodas bērnudārzā. Luka vēl nekad nav redzējis
neko tik skaistu! Piecgadīgais puisēns paģibst. Dora
uzmodina viņu ar skūpstu un abi kļūst nešķirami - līdz tai
septembra dienai, kad Dora ar vecākiem pārceļas uz Parīzi...
Paiet sešpadsmit gadu. 1984. gadā abi satiekas Parīzē... Oriģ. nos.: Jeden Tag, jede Stunde.
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ISBN 9789934036309.
Horvātu romāni.
Duenjasa, Marija. Sapņu atbalss : romāns / Marija
Duenjasa ; no spāņu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2013 (SIA Preses nams Baltic). - 631, [1] lpp. Bibliogr.: 629.-[632]. lpp. - Sira Kiroga ir jauna šuvēja
trīsdesmito gadu Madridē, viņa gatavojas kāzām un dzīvei,
kurā nav gaidāms nekas neparedzēts, kad piepeši zaudē
galvu kāda harismātiska uzņēmēja dēļ un pilsoņu kara
priekšvakarā kopā ar viņu pamet Spāniju, lai pārceltos uz
dzīvi Marokā. Taču tur viņa pavisam drīz attopas viena,
pievilta un līdz ausīm parādos... - Oriģ. nos.: El tiempo entre
costuras. - MegaBestsellers Spānijā.
ISBN 9789934034473.
Spāņu romāni.
Džeimsa, Erika. Keitijas Lavenderes cita dzīve : [romāns] /
Erika Džeimsa ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze ; vāka
dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2013 (SIA
"Jelgavas Tipogrāfija"). - 448 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules
bestsellers). - Keitija Lavendere vienmēr uzskatījusi sevi par
līdzsvarotu reālisti. Nav tādu satricinājumu, kas liktu viņai
zaudēt prātu un savaldību. Līdz brīdim, kad viņa saņem
vēstuli no advokātu biroja, kurā lūgts ierasties personīgi... Oriģ. nos.: The Real Katie Lavender.
ISBN 9789984356563.
Angļu romāni.
Džonsone, Millija. Negaidīta romance : romāns / Millija
Džonsone ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ;
redaktore Ilze Jankovska ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga
: Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 411, [1] lpp. ; 21
cm. - Līdz Stīvijas un Metjū kāzām atlikušas tikai dažas
nedēļas, kad pie Stīvijas ierodas pilsētas mežonīgākais
vīrietis ar pagalam sliktu reputāciju – Ādams Maklīns, lai
paziņotu Stīvijai nelāgus jaunumus... - Oriģ. nos.: The birds
& the bees. - Romantiskās literatūras gada balva. . - Romānu
rakstnieku asociācijas Gada balva.
ISBN 9789984356594 (ies.).
Angļu romāni.
Eljota, Ketrina. Zāles pret vientulību : [romāns] / Ketrina
Eljota ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; vāka dizains:
Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas
tipogrāfija). - 441 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). Kad Popija atklāj, ka visas viņas draudzenes viena pēc otras
iestūrē laulības ostā un novij siltu ģimenes ligzdu, viņa
saprot, ka pienākusi arī viņas kārta. Tāpēc, kad Popija sastop
Filu, glītu, gudru, pieklājīgu finansistu, viņai liekas, ka ar to
pietiek, lai veiksmīgi apprecētos... - Oriģ. nos.: A Rural Affair.
ISBN 9789984356549.
Angļu romāni.
Ērvings, Vašingtons. Alhambra : [romāns] / Vašingtons
Ērvings ; tulk. Dagnija Dreika ; red. Inguna Cepīte ; māksl.
Dina Ābele. - Rīga : Pētergailis, [2013]. - 310, [2] lpp. - Oriģ.
nos.: The Alhambra.
ISBN 9789984333656.
Amerikāņu proza.
Foenkinoss, Dāvids. Smalkjūtība : romāns / Dāvids
Foenkinoss ; no franču val. tulk. Anda Pelēka ; Ingunas
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Kļavas Švankas vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC,
2013 (SIA Preses nams Baltic). - 286 lpp. - Romāns par
mīlestību, kas aizsākas starp diviem cilvēkiem, par kuriem
sākotnēji visiem citiem jau ir gatavs spriedums - tie nekad
nebūs pāris... - Oriģ. nos.: La Delicatesse.
ISBN 9789934035715.
Franču romāni.
Gibinss, Deivids. Trojas maska : [romāns] / Deivids
Gibinss ; no angļu val. tulk. Raimonds Auškāps. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2013 (A/s "Poligrāfists"). - 446, [2] lpp. Pētot senu kuģu vraku, arheologs un dzīļu pētnieks Džeks
Hovards nejauši iekļūst pašā notikumu virpulī: šausminoši un
rūpīgi glabāti pagātnes noslēpumi, nonākuši atklātībā, var
izraisīt neiedomājamas sekas... - Oriģ. nos.: The Mask of
Troy.
ISBN 9789934030635.
Angļu romāni.
Jangs, Viljams Pols. Krustceles / Viljams Pols Jangs ;
[tulkojums latviešu valodā Fēlikss Švarcs]. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 286, [2] lpp. Egocentriskais multimiljonārs Antonijs Spensers pēc
asinsizplūduma smadzenēs nonāk komā – un “atmostas”
sirreālā pasaulē, dzīvā ainavā, kas atspoguļo viņa zemes
mūžu ar visiem postījumiem un zaudējumiem. Viņš sastop
cilvēkus, kurus uzskata par savas zemapziņas projekcijām, to
vidū arī vīrieti, kurš dēvējas par Jēzu. Dvēseles izmisumā
Antonijs lūdz otru iespēju dzīvot un drīkst atgriezties uz
zemes, lai vērstu par labu savas kļūdas. Tiesa gan, pasauli
viņš tagad redz ar citu cilvēku acīm un dalās viņu pieredzē un
emocijās. Katrs viņa pieredzējums ir citāds un savā veidā
palīdz tuvoties glābiņam. Antonijam ir piešķirta īpaša dāvana:
viņš var izdziedēt kādu cilvēku. Tikai vienu. Un var izvēlēties
arī pats sevi... - Oriģ. nos.: Cross Roads. - Pasaules
bestsellera "Būda" autora otrais romāns.
ISBN 9789934035548.
Kanādiešu romāni. Reliģiskā proza, kanādiešu. Koma Pacienti - Daiļliteratūra.
Kaplinskis, Jāns. Acs : īsromāns / Jāns Kaplinskis ; no
igauņu val. tulk. Guntars Godiņš ; red. Sandra Godiņa ; vāka
noform. izmantots Jorena Godiņa zīm. - Rīga : Mansards,
2010. - 134, [1] lpp. ; 18 cm. - (Mansarda kolekcija ; 8). Īsromāns „Acs” ir savdabīga grāmata, kuras pamatā ir cilvēka
cenšanās saprast nesaprotamo Dieva eksistenci, meklēt
kristietības un citu reliģiju atšķirības. Kā grāmatas ievadā
raksta tās autors, „šī stāsta ierosinātāja ir kāda doma.
Uzskatu, ka cilvēks ir pilns paradoksu. Kristieši un musulmaņi
cer uz dzīvi pēc nāves, Indijā cits citu cenšas atbrīvot no
nākamo dzīvju rata, tur mūžīgā nāve cilvēkam šķiet labāka
nekā mūžīgā dzīve. Kristīgā un islāmiskā mistika ir meklējusi
iespēju tuvoties Dievam, sajust Dieva klātbūtni, to, ko ebreju
mistika dēvē par Shehina un kas kabalistiskajā tradīcijā ir
kļuvusi par atsevišķu būtni. Es iedomājos, kā varētu justies
cilvēks, kas patiešām sajūt Dieva klātbūtni, kas redz Dieva
aci viņam sekojam. Ir grūti iztēloties, kā cilvēks šo Dieva
ciešo acs skatu varētu izturēt”.
ISBN 9789984812632.
Igauņu romāni.
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Kings, Stīvens. Mirdzums : [romāns] / Stīvens Kings ; no
angļu val. tulk. Santa Brauča ; red. Anda Brazauska ; vāka
dizains: Artūrs Bērziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013
(Jelgavas tipogrāfija). - 455, [1] lpp. - Viesnīca "Overlook" ir
izslavēta kā visskaistākā atpūtas vieta pasaulē. Tomēr Džeks
Toranss, jaunais viesnīcas ziemas uzraugs, viņa sieva Vendija
un piecgadīgais dēls Denijs ierauga ko vairāk par spožumu...
- Oriģ. nos.: The Shining.
ISBN 9789934035296.
Amerikāņu proza.
Kivirehks, Andruss. Skaistais dzīvnieks : stāsti / Andruss
Kivirehks ; no igauņu val. tulk. Maima Grīnberga ; red. Inese
Zandere ; dizains: Zigmunds Lapsa. - Rīga : Mansards, 2013.
- 227, [1] lpp. - Šajā izlasē iekļauti stāsti no trim Andrusa
Kivirehka īsprozas grāmatām, kas iznākušas 1999., 2005. un
2012. gadā.
ISBN 9789984872919.
Stāsti, igauņu.
Klārks, Stīvens. Ellīgs gads Parīzē : skaties, kur liec kāju!
: [romāns] / Stīvens Klārks ; no angļu val. tulk. Ingrīda
Krūmiņa ; red. Ilona Ancāne ; Arņa Kilbloka vāka dizains ;
Ingunas Kļavas-Švankas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2013 (SIA Preses nams Baltic). - 343, [1] lpp. ; 23 cm. (Pasaules bestsellers). - Divdesmit septiņus gadus vecais
brits Pols Vests ieradies Parīzē, lai strādātu kādā vietējā
uzņēmumā un iepazītu franču kultūru, virtuvi un sieviešu
apakšveļu. Taču integrēties Francijas sabiedrībā nav tik
vienkārši. Izrādās, ka streikošana ir franču nacionālais sporta
veids, franči ēd tonnām siera, kas sasodīti slikti ož, bet
Parīzes ielas ir "mīnētas", tāpēc uzmanīgi jāskatās, kur likt
kāju... - Oriģ. nos.: A year in the merde.
ISBN 9789934033407.
Angļu romāni.
Laukmane, Maija, 1953-. Laiks kā jūra : [dzeja] / Maija
Laukmane ; māksl. noform.: Dina Ābele. - Rīga : J.L.V. ;
Jumava, 2013. - 117, [3] lpp.
ISBN 9789934114014.
Latviešu dzeja.
Laukmane, Maija, 1953-. Sasildīt akmeni : dzeja / Maija
Laukmane ; māksl. Vita Lēnerte ; red. Aldis Vēvers. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 108 lpp. : il.
ISBN 9789934031311.
Latviešu dzeja.
Markopa, Irma, 1936-. Kaijas kliedziens : stāsti, tēlojumi
un... / Irma Markopa ; vāka māksl. Imants Liepiņš. - Liepāja
: LiePA, 2009. - 245 lpp. ; 20 cm. - Liepājnieces I. Markopas
grāmatā ievietoti stāsti, tēlojumi un romāns "Kaijas
kliedziens". Darbus raksturo cilvēku attiecību samezglojumi,
dabas norises, mums tik tuvā jūra.
Saturs: Vasaras vakars. Oginska "Polonēze". Aizpūstās
pēdas. Svešinieks. Egle un Zibens. Vizbulīte. Vecais tilts.
Sirmgalve pie jūras. Bezdelīga. Lāse. Savāda tikšanās.
Ielūgums uz kāzām. No ļaužu mutes noklausīts.
Plastmasmaisiņa brīvības izjūta. Reņģēdājs. Pārpratums
biznesā. Kaimiņdārza noslēpums. Izvēle. Kaijas kliedziens.
ISBN 9789984821825.
Latviešu proza.
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Mārtins, Čārlzs. Kalns starp mums : [romāns] / Čārlzs
Mārtins ; no angļu val. tulk. Ilze Jansone ; red. Anita
Poļakovska ; vāka māksl.: Nataļja Kugajevska. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2013 (A/s "Poligrāfists"). - 358, [2] lpp. Lidostā nejauši sastopas ķirurgs Bens un žurnāliste Ešlija.
Atcelts reiss draud izjaukt svarīgus plānus - Benu gaida
pacienti, bet Ešlija steidzas uz savām kāzām. Tāpēc, kad
nelielas lidmašīnas pilots piekrīt aizvest abus uz Denveru,
viņiem tas šķiet lielisks risinājums... - Oriģ. nos.: The
Mountain Between Us.
ISBN 9789934035449.
Amerikāņu romāni.
Miso, Gijoms. Neatstājot pēdas : [romāns] / Gijoms Miso ;
no franču val. tulk. Maija Indraša ; red. Iveta Polkmane. Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013 (A/s "Poligrāfists"). - 352
lpp. - (Zvaigznes Detektīvu klubs). - Telefons ir visa viņu
dzīve... Ņujorka, Džona Kenedija lidosta. Pārpildītā
uzgaidāmajā zālē kāds vīrietis un sieviete uzskrien viens
otram virsū. Medlina un Džonatans nekad agrāk nav tikušies,
un viņiem nevajadzētu satikties vēlreiz. Taču, paceļot no
grīdas izbirušās mantas, viņi nejauši apmainās ar mobilajiem
telefoniem... - Oriģ. nos.: L'appel de L'ange.
ISBN 9789934033261.
Detektīvromāni, franču.
Morels, Deivids. Uz naža asmens : [romāns] / Deivids
Morels ; no angļu val. tulk. Uldis Šēns ; vāka dizains: Dairis
Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2013 (SIA "Jelgavas
Tipogrāfija"). - 464 lpp. - Reiz bērnībā, viņi bija labākie
draugi, kuri kopā spēlēja karu un sapņoja par dižām uzvarām
kaujas laukā. Pieauguši viņi kopā cīnījās kā DELTA vienības
labākie kareivji. Nu viņi ir aizgājuši katrs savu ceļu.
Sastapšanās ir neizbēgama, un tā nozīmē atklātu cīņu, kurā
izdzīvos tikai viens no viņiem... - Oriģ. nos.: The Naked Edge.
- 2009. gadā nominēts "Thriller Master Award".
ISBN 9789984356570.
Amerikāņu romāni.
Morgensterna, Erina. Nakts cirks : romāns / Erina
Morgensterna ; no angļu val. tulk. Lauma T. Lapa ; red. Anda
Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (A/s "Poligrāfists"). 391, [1] lpp. - Mistika un maģiskais reālisms, noslēpuma
klātbūtne - cirks kā spēle un mīlestība kā cirks... Tomēr ne
visi šeit svin dzīves svētkus. Sīlijai un Marko cirks ir
sacensību vieta. Noteikumi ir skarbi: uzvarētājs dzīvo,
zaudētājs mirst. Un ko darīt, ja ceļā stājas mīlestība?... Oriģ. nos.: The Night Circus.
ISBN 9789934033872.
Amerikāņu romāni.
Nīla, Fiona. Viltus eņģelis : [romāns] / Fiona Nīla ; no angļu
valodas tulkojusi Liene Akmens ; Artūra Zariņa vāka dizains.
- Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgava : SIA "Jelgavas
Tipogrāfija"). - 443, [1] lpp. - Romāns sniedz dziļi intīmu
ieskatu Lielās Naudas pasaulē laikā, kad 2008. gada globālā
finanšu krīze ienāk investīciju baņķiera Nika Skinera un viņa
sievas Brionijas, lielas PR kompānijas vadītājas, ģimenē... Oriģ. nos.: What the Nanny Saw.
ISBN 9789984356587.
Angļu romāni.
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Puče, Armands. Slazds : sterva, spiegs un lidmašīna :
[dokumentāls romāns] / Armands Puče ; lit. red. Antra Rēķe
; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : [Mediju nams], 2013
(Jelgavas tipogrāfija). - 287, [1] lpp. - Latviešu modele Laura
Ziemele sadarbojas ar aģentūru, kas piedāvā eskorta
pakalpojumus. Viņa meklē bagātu vīru. Zviedru uzņēmējs
Henriks Edbergs ieradies Rīgā, lai atvērtu kazino. Viņš strādā
militārajā izlūkdienestā. Abu attiecības atgādina šaha spēli,
kurā zaudēt nav pieņemts... Līdz viņi atkal satiekas
Jaroslavļā, kur notiek liels starptautisks politiskais forums.
ISBN 9789984756097.
Latviešu proza.
Remess, Andžils, 1938-. Nezināmais Hānbergs / Andžils
Remess ; Līgas Krēžes māksl. noform. ; atb. red. Renāte
Neimane ; lit. red. Inta Kārkliņafotogr.: Uldis Briedis, Anda
Krauze. - Riga : Jumava, 2013 (SIA "Tipogrāfija Ogrē"). 203, [5] lpp. : il. fotogr. - Andžils Remess uzzīmējis spilgtu
Ērika Hānberga portretu, pierakstot dažādus nostāstus,
kopīgi pieredzēto un uzklausījis Ērika Hānberga draugus,
paziņas un kolēģus. Šī ir Ērika Hānberga jubilejas grāmata.
ISBN 9789934113581.
Rakstnieki, latviešu. Publicisti.
Repše, Gundega, 1960-. Vīrs Tapīrs un citas radības :
[stāsti] / Gundega Repše ; Vitas Lēnertes dizains. - Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, [2013] (Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija). - 127 lpp.
Saturs : Perlamutra olas. Antonijas ielas sliekas.
Maijvaboles spirtā. Lapseņu ferma. Tēva baloži Žubītei. Ezis
atejā. Uģis kā Rullis. Vecmāmiņa un Tollis. Kāzu ugunis.
Vecpiebalgas cūka un lidojošais šķīvītis. Edgars uz zirga Zāļu
vakarā. Bullis Aglonā. Vīriešu spēks ūdenszirnekļos. Putns
dekoltejā. Mirušie taureņi. Zivis likteņa pavērsieniem.
Brigaderes gulbis. Vīrs Tapīrs. Okupants Rems. Kallasa un
Labā vēsts. Gaiļa dziesma. Es biju delfīns.
ISBN 9789934034367.
Stāsti, latviešu. Dzīvnieki literatūrā.
Snellmane, Anja. Balkonu dievi : [romāns] / Anja
Snellmane ; no somu val. tulk. Zane Balode ; red. Ieva
Lešinska ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards,
2013. - 261, [3] lpp. - Grāmata ieved lasītāju
multikulturālisma problēmu un vērtību sadursmes epicentrā.
Rakstniece notvērusi stāstījumā un skaudri atklājusi divu
pusaugu meiteņu - somāļu meitenes Anīsas un somu
meitenes Allas - dzīves skatījumu un identitātes meklējumu
paralēlēs, pretrunīgos, aizraujošos un traģiskos jauno vērtību
laikmeta sieviešu likteņos. - Oriģ. nos.: Parvekejumalat.
ISBN 9789984872582.
Somu romāni.
Stendāls. Armansa / Stendāls ; no franču valodas tulkojusi
Dagnija Dreika. - [Jūrmala] : Daugava, [2013] (Rēzekne :
Latgales druka). - 236, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - (Franču
klasika). - Romāns "Armansa" ir Stendāla pirmais darbs. Tas
ir stāsts par mīlestību - sākumā neapzinātu pēc tam
neuzvaramu - starp Oktāvu de Malivēru un viņa skaisto
māsīcu Armansu de Zoilovu, par bagātības ietekmi uz
sabiedrību. - Oriģ. nos.: Armance. - Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā.
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ISBN 9789984410661.
Franču romāni.
Šafaka, Elifa. Četrdesmit vārtu uz mīlestību : [romāns] /
Elifa Šafaka ; no angļu val. tulk. Tamāra Liseka. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2013 (A/s "Poligrāfists"). - 389, [3] lpp. Grāmatā "Četrdesmit vārtu uz mīlestību" patiesībā slēpjas
divi romāni, savstarpēji papildinot un bagātinot viens otru.
Viens ir par mūsdienām, kur trīs bērnu māte, rūpīga
mājsaimniece Ella pamazām sāk pārskatīt savu dzīvi un
atklāj, ka no jaunības sapņiem tajā īstenots gauži maz. Bet
otrs, cieši savijies ar pirmo, ir romāns, kuru Ellai uzticējusi
recenzēt kāda izdevniecība. Nepazīstama rakstnieka darbs
par klejojošu senlaiku filozofu Šamsu un dzejnieku Rūmī. Oriģ. nos.: The Forty Rules of Love.
ISBN 9789934036293.
Turku romāni.
Vailds, Oskars. Gredzens un dūja : dzeja / Oskars Vailds ;
no angļu val. atdzej. un sast. Dagnija Dreika ; māksl.
izveide: Lilija Rimicāne. - [Jūrmala] : Daugava, [2013]
(Rēzekne : "Latgales druka"). - 111, [1] lpp. : il. ; 21 cm. Oskara Vailda dzeju aizēnojuši viņa stāsti, romāns, lugas,
kritiskie dialogi un... viņa dzīve. - Oriģ. nos.: A Ring and a
Dove. - Teksts paralēli latviešu un angļu val. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984410685.
Īru dzeja (angļu valoda) - Tulkojumi latviešu valodā.
Zebris, Osvalds, 1975-. Koka nama ļaudis : [stāstu
krājums] / Osvalds Zebris ; māksl. Jānis Esītis ; red. Dace
Sparāne. - Rīga : Dienas Grāmata, SIA, 2013. - 165, [1] lpp.
- Grāmatas kodolā ir neatbildamais jautājums par to, kur
ceļas ļaunums, un rāmā konstatācija - ļaunums "neceļas", tas
vienkārši ir...
ISBN 9789984887401.
Latviešu romāni.
Zēgners, Henriks Eliass, 1995-. Elementi : [dzeja] /
Henriks Eliass Zēgners ; red. Pēteris Draguns ; dizains:
Zigmunds Lapsa. - Rīga : Mansards, 2013. - 77, [1] lpp.
ISBN 9789934120046.
Latviešu dzeja.
Zīle, Monika, 1941-. Vientuļo spīganu dārzs : [romāns] /
Monika Zīle ; redaktore Eva Mārtuža ; vāka dizains: Baiba
Lūsīte - Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2013 (SIA ''Jelgavas
Tipogrāfija''). - 253 lpp. - Vientuļo spīganu dārzs ir
romantiska vieta Latgalē, kur Kozukolna mājā pēc
sarežģījumiem ar veselību un sirdslietām atpūšanas
veiksmīga rakstniece Raina. Vietējā pašpārvaldē rodas gūzma
jautājumu par jaunās dāmas ierašanās motīviem, no jauna
samilzst vecas nebūšanas, jo Raina savulaik žurnālistes darbā
dažai vietējai "zvaigznei'" uzminusi uz sāpīgas vietas. Arī
tagad Raina kādai traucē, jo viņas kaimiņš ir glīts, brīvs
kungs... Savukārt ar TV raidījumu vadītājas Selestes dzīvi
notiek neparastas pārvērtības, jo viņas vīrs gatavojas
nopietnam karjeras lēcienam, bet neatkarīgi domājoša sieva
var sagādāt pārsteigumus... Tikai pateicoties jaunās sievietes
bērnībā gūtajai skarbajai pieredzei, izdodas izdzīvot un
atdzimt.
ISBN 9789984878560.
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Latviešu romāni.
Žuravska, Dzintra. Piecžuburis : stāstu krājums / Dzintra
Žuravska ; [Inas Žuravskas zīmējumi]. - Rīga : Sol Vita,
[2013]. - 253, [1] lpp. : il. ; 21 cm.
ISBN 9789984894225.
Stāsti, latviešu.
Де Вааль, Эдмунд. Заяц с янтарными глазами : скрытое
наследие : [роман] / Эдмунд де Вааль ; пер. с англ. Т.
Азаркович. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2013. - 431, [1] c. В основе увлекательной семейной биографии Эдмунда де
Ваала под названием «Заяц с янтарными глазами» (The
Hare with Amber Eyes: A Family's Century of Art and Loss) история унаследованной им и единственной в своем роде
коллекция декоративных японских резных фигурок,
известных как нэцкэ. Крошечные и едва ощутимые на
ладони нэцкэ представлены да Ваалем как «маленькие
взрывы точного искусства». Он также описывает стоящие
за ними события; годами он откладывал собственную
работу в качестве всемирно известного гончара и
хранителя музея, чтобы раскрыть невероятную и
трагическую семейную летопись, наследием которой
явились эти фигурки. - Ориг. назв.: De Waal, Edmund. The
Hare with Amber Eyes. A Hidden Inheritance.
ISBN 9785170772698.
Angļu romāni.
Водолазкин, Евгений. Лавр : роман / Евгений
Водолазкин. - Москва : Астрель, 2013. - 440, [8] с.
ISBN 9785271453854.
Krievu romāni.
Коннолли, Джон. Неупокоенные : роман / Джон
Коннолли ; пер. с англ. А. Шабрина. - Москва : Эксмо,
2013. - 480 с. - (Misterium). (Чарли Паркер). - Oriģ. nos.:
The Unquiet.
ISBN 9785699645046.
Īru romāni.
Матвеева, Анна. Подожди, я умру - и приду : рассказы /
Анна Матвеева. - Москва : Астрель, 2012. - 316, [4] с.
ISBN 9785271453885.
Krievu romāni.
Перри, Энн. Призрак с Кейтер-стрит : роман / Энн Перри
; пер. с англ. Я.И.Эпельбойма. - Москва : Эксмо, 2013. 352 с. - (Любимый детектив английской королевы). - Oriģ.
nos.: The Cater Street Hangman.
ISBN 9785699623754.
Angļu romāni.
Степнова, Марина. Женщины Лазаря : роман / Марина
Степнова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2012. - 444, [1] с. (Проза: женский род).
Необычная семейная сага от начала века до наших
дней. Это роман о большой ЛЮБВИ и большой НЕ ЛЮБВИ.
Лазарь Линдт, гениальный ученый, «беззаконная комета в
кругу расчисленных светил», — центр инфернальных
личных историй трех незаурядных женщин. Бездетную
Марусю, жену его старшего друга, смешной юноша
полюбит совсем не сыновней любовью, но это останется
его тайной.
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ISBN 9785170747153. . - ISBN 9785271364211.
Krievu romāni.
Стихотворные посвящения Артура Пунте = Artūra Puntes
poētiskie veltījumi / пер. Андрис Акментиньш, Ингмара
Балоде, Карлис Вердиньш, Инга Гайле, Петерис Драгунс,
Янис Элсбергс ; худ. Мартиньш Ратникс. - [Рига] : Орбита,
2013. - 127, [1] с. - Artūra Puntes poētiskie veltījumi,
sarakstīti krieviski un latviski laikā no 1997. līdz 2012.
gadam, sakārtoti hronoloģiskā secībā. - Teksts paralēli krievu
un latviešu valodā.
ISBN 9789934836114.
Latviešu dzeja - Latviešu valodā. Latviešu dzeja Krievu valodā.
Устинова, Татьяна. Где-то на краю света : роман /
Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2013. - 352 с. (Первая среди лучших).
ISBN 9785699653379.
Krievu romāni
Чиж, Антон. Холодные сердца : роман / Антон Чиж. Москва : Эксмо, 2013. - 416 с. - (Ретро-детективы Антона
Чижа).
ISBN 9785699647972.
Krievu romāni.

