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Buiķis, Andris, 1939-. Vai tas esi tu vai kāds cits : [10 sarunu
cikls] / Andris Buķis, Lia Guļevska. - Rīga : Madris, [2012]. - 326,
[1] lpp. : il. - Vai tas esi tu vai kāds cits – tā grāmatas autori un
varoņi – Bērnu slimnīcas reanimatologs Pēteris Kļava, medicīnas
doktori Alberts Aldersons un Henrihs Grigalinovičs, astroloģe Velta
Karnilavičiene, dzejniece Māra Zālīte, ekonomikas doktors Inesis
Feiferis, animācijas meistari Roze Stiebra un Ansis Bērziņš, aktieri
Rasma Garne, Helga Dancberga, Olga Dreģe, Rēzija Kalniņa un Varis
Vētra - uzrunā lasītāju. Grāmatas pamatu veido 10 sarunas ar
varoņiem par hologrāfisko visumu, par kosmosu, par smadzenēm,
par sapņiem un brīnumiem, par domu enerģiju, par mūsu
ķermeņiem, kas veidoti no enerģētiskajiem laukiem, par šo lauku
mijiedarbību, par apkārtējo vidi, stihijām, klimatu, par to, kā mēs
ikviens, mūsu domas un jūtas ietekmē pasauli un veicina jaunās
realitātes veidošanu.
Saturs: Lielais jautājums - kā dzīvot. Kultūra un subkultūra.
Grieķijā - "Patiesības vietā". Hologrāfiskais visums. Lūgšana
vibrāciju paaugstināšanai. Sarunas Lieldienu laikā. Augšāmcelšanās.
Tauriņa spārna efekts. Sarunas veļu laikā. Vairs nav laika spēlēties.
Izmaiņas var notikt tikai vertikāli.
ISBN 9789984318066.
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Burbo, Līza. Piecas traumas, kas neļauj būt tev pašam : nodevība,
atstumtība, pamestība, pazemojums, netaisnība / Līza Burbo ; tulk.
Lilija Lauce ; Lienes Apines vāka māksl. noform. - Rīga : Vieda,
Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, 2012 (SIA "Latgales druka").
- 187, [4] lpp. : il. ; 20 cm. - Jo dziļāka ir dvēseles brūce, jo biežāk
tā sagādā ciešanas un spiež nesāt attiecīgo masku. Masku radīšana
ir tikai sekas centieniem no sevis vai citiem paslēpt neatrisināto
problēmu. Kā atbrīvoties no tām? Rodi atbildi šajā grāmatā!. - Oriģ.
nos.: Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même.
ISBN 9789984782768.
Sevis pieņemšana. Pašaktualizācija (psiholoģija). Psihiskā
veselība - Latvija. Psihiskā dziedināšana. Dvēsele un miesa.
Hansone, Laura. Laiks kā pozitīvs jēdziens Augustīna mācībā :
monogrāfija / Laura Hansone ; sērijas atb. red. Dace Balode ; red.
kolēģija: Riho Altnurme, Ralfs Kokins, Valdis Tēraudkalns ; lit. red.
Gita Bērziņa. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds,
2012. - 236 lpp. : tab. ; 24 cm. - (Opera Theologica Universitatis
Latviensis ; tomus 2). - Bibliogr.: [228.]-233. lpp. un norādes
parindēs. - L. Hansones darbs ir veltīts Augustīna (354-430)
izpratnei par laiku kā pozitīvu tajā nozīmē, kādā viss radītais ir labs
un kādā laiku labi var izmantot cilvēks. Jautājums par to, vai
Augustīns laiku un cilvēka būšanu laikā uzskatīja par pozitīvu vai
negatīvu parādību, ir tikpat aktuāls kā jautājums, vai Augustīna
izauklētajā Rietumu kristietībā ir atrodams pietiekams pamats
pozitīvai attieksmei pret cilvēka dzīvi, atrašanos laikā un pašu laiku,
vai arī tai piedēvētais dzīves, ķermeņa un laika noliegums ir
pamatots un sakņojas Augustīna darbos. - Kopsav. angļu val.
Saturā: Laiks un tā izcelsme. Laika uztvere un mērīšana.
Cilvēks un laiks. Laika negatīvais redzējums. Kristiešu dzīve
vēsturiskajā laikā. Laika pozitīvais redzējums. Laika beigas.
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ISBN 9789984455372.
Laiks - Filozofija. Laiks - Reliģiskie aspekti - Kristietība. Laiks
Bībelē.
Kellijs, Robins. Hologrāfiskais cilvēks : dzīve harmonijā ar vienoto
apziņas lauku / Robins Kellijs ; no angļu val. tulk. Kristaps Šoriņš ;
red. Elviss Ozols ; vāka dizains: Māris Garjānis. - Rīga : Lietusdārzs,
2012 (tipogrāfija "Scriptum"). - 227, [5] lpp. : il. - Dziedināšana no
attāluma, pēkšņas priekšnojautas, neparedzamie kvantu stāvokļi,
apziņas ietekme uz fiziskajām norisēm un epiģenētika - tie ir tikai
daži no tematiem, kurus autors izskaidro ar jaunākajiem zinātnes
pierādījumiem. - Oriģ. nos.: The Human Hologram. Living Your Life
Harmony with the Unified Field.
Saturā: Dzīve hologrāfiskajā Visumā. Hologrāfiskais cilvēks zinātne. Hologrāfiskais cilvēks - pieredze. Hologrāfiskais cilvēks minējumi.
ISBN 9789984869278.
Hologrāfija.
Stemans, Rojs. Lielā reinkarnācijas grāmata : liecības par mūsu
iepriekšējām dzīvēm / Rojs Stemans ; no angļu val. tulk. Velga
Vīgante ; red. Jānis Lugāns ; Māra Garjāņa makets un vāka dizains.
- Rīga : Lietusdārzs, [2012] (tipogrāfija "Scriptum"). - 318, [2] lpp.
: il., fotogr. - Šīs grāmatas mērķis ir likt iedziļināties divos
jautājumos, kurus savu reizi mūžā uzdevis katrs domājošs cilvēks:
vai pastāv dzīve pēc nāves un, ja pastāv, vai mēs pārdzimstam uz
zemes?. - Oriģ. nos.: The Big Book of Reincarnation.
ISBN 9789984869285.
Reinkarnācija.
Vebsters, Ričards. Plaukstas lasīšana : Uzzini savu nākotni ātri un
vienkārši! / Ričards Vebsters ; no angļu val. tulk. Guna Asare ; vāka
māksl. noform.: Ivars Vimba ; atb. red. Ieva Heimane ; lit. red.
Lonija Duka. - Rīga : SIA "J.L.V." ; Jumava, 2012 (SIA "Latgales
druka"). - 190, [2] lpp. : il. - Bibliogr.(piezīmēs). - Šī grāmata ir
palīgs, lai atšifrētu kodu, kas slēpjas mūsu plaukstās. Ar to mēs
spēsim rast vislabākos padomus, kā būt veseliem, bagātiem,
laimīgiem un kā dzīvot saskaņā ar to, kas ir ierakstīts neredzamajos
likteņa tīmekļos. - Oriģ. nos.: Palm Reading for Beginners: Find Your
Fortune in the Palm of Your Hand.
ISBN 9789934111952.
Hiromantija.
Atkinsons, Viljams Vokers. Atmiņa : kā to attīstīt, trenēt un
izmantot / Viljams Vokers Atkinsons ; tulk. Inna Vaitmane ; Lienes
Apines vāka māksl. noform. - Rīga : Vieda, Latvijas Ekoloģiskās
izglītības apgāds, 2012 (SIA "Latgales druka"). - 133, [2] lpp. ; 20
cm. - "Mūsu zināšanas par kādu objektu parasti aprobežojas ar to,
ka mēs atceramies šo objektu. Tātad ikviena cilvēka zināšanas ir
atkarīgas no viņa atmiņas. Bet, tā kā atmiņa ir atkarīga no
uzmanības, tad varam secināt, ka atmiņa ir zināšanu primārais
faktors. Cilvēks, kas attīstījis savu uzmanību, tiks atalgots par to.
Iemācieties vienlaikus darīt tikai vienu darbu, taču paveikt to
vislabākajā veidā. Koncentrējot savu uzmanību un interesi uz vienu
objektu, mēs strādāsim ar patiku un gūsim panākumus. Mēs
uzzināsim visu, kas par šo jautājumu ir jāzina.". - Oriģ. nos.:
Memory: how to develop, train and use it.
ISBN 9789984782720.
Atmiņa. Mnemonika.
Kānemans, Daniels. Domā ātri, domā lēnām / Daniels Kānemans ;
no angļu val. tulk. Kristīna Blaua, Normunds Pukjans, Signe
Skujeniece ; atb. red. Ieva Heimane ; vāka māksl. noform.: Rodrigo
Corral. - Rīga : Jumava, 2012. - 550 lpp. - Bibliogr.: [513.]-514.
lpp. un norādes piezīmēs. . - Alf. rād.: [547.]-550. lpp. - Daniels
Kānemans savā grāmatā "Domā ātri, domā lēnām", atklāj apziņas
pasauli, izskaidrojot divas sistēmas, kas nosaka mūsu domāšanas
veidu. 1. sistēma ir ātra, intuitīva un emocionāla; 2. sistēma ir
lēnāka, apdomīgāka un loģiskāka. - Oriģ. nos.: Thinking, Fast and
Slow.
ISBN 9789934112102.
Psiholoģija, lietišķā.
Kļučņikovs, Sergejs. Intuīcijas attīstīšana : 14 mācībstundas
intuīcijas attīstīšanai: atmodināšana, attīstīšana, lietošana / Sergejs
Kļučņikovs ; no krievu val. tulk. Aina Cebura ; Lienes Apines vāka
māksl. noform. - Rīga : Vieda, Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds,
2012 ("Latgales druka"). - 289, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.:
286. lpp. - "Modernā zinātne vēl tikai tuvojas intuīcijas izzināšanai.

Ja labi padomā – tā ir tikai aisberga virsotne. Neviens precīzi nezina,
kas slēpjas aiz tās. Vieni saka – virsapziņa, citi – Augstākie spēki,
vēl citi – Dievs. Bet tostarp cilvēks ir lietojis, lieto un lietos intuīciju
diendienā, visai reti uzdodot sev jautājumu – kas tā tāda un kā to
labāk attīstīt". Pazīstamā psihologa praktiķa S. Kļučņikova grāmatā
atradīsit sīkas ziņas par šā noslēpumainā cilvēku psihes fenomena –
intuīcijas – dabu un izpausmēm zinātniskajā un mākslinieciskajā
jaunradē, mīlestībā un cilvēku savstarpējās attiecībās, biznesā un
ekstremālās situācijās. - Oriģ. nos.: 14 уроков развития интуиции:
пробуждение, развитие, примение.
ISBN 9789984782713.
Intuīcija.

RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
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Šmite, Rasa, 1969-. Kreatīvie tīkli / Rasa Šmite. - Rīga : Jauno
mediju kultūras centrs RIXC ; Liepāja : Liepājas Universitātes
MPLab, 2011 (Informatīvā biznesa centrs). - 182 lpp. : il. ; 24 cm. Ietver bibliogr. (178.-182. lpp.) un zemsvītras piezīmēs. - Grāmata
sniedz ieskatu pētījumā par interneta kultūras pirmssākumiem un
attīstību digitālo tīklu laikmetā. - Grāmatas pamatā ir autores
disertācija "Kreatīvo tīklu kopienas".
Saturā: Tīklu teorijas un kontekstu interpretācijas. Tīkla
pamatprincipi. Tīklu topoloģija. Tīklu "sociālā loģika". Tīklu kopienasterminoloģijas jautājums. Tīklu kartēšana-metodoloģijas jautājums.
Translokālo kreatīvo tīklu kopienas un tīklu kultūras rašanās.
Kreatīvo tīklu sociālās organizācijas formas. Lokālo kopienu tīklojumi
interneta pirmssākumos Latvijā. Globālais tīkls kā lokālās kopienas
paplašinājums-Xchange gadījums. No virtuālajām līdz lokatīvajām
un hibrīdo mediju kopienām.
ISBN 9789934822902.
Kopienu tīkli (datortīkli). Internets. Sociālie mediji.
Reinerts, Ēriks S. Kā bagātās valstis kļuva bagātas... un kāpēc
nabadzīgās valstis paliek nabadzīgas / Ēriks S. Reinerts ; no angļu
val. tulk. un priekšv. aut., 14.-17. lpp., Pēteris Treijs ; priekšv., 7.9. lpp., aut. Džomo K.S. ; Aigara Truhina vāka dizains ; grām. vāka
noform. izmant. Vijas Kilblokas fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012
(A/s "Poligrāfists"). - 389 lpp. : il., diagr., tab. ; 22 cm. - Bibliogr.:
369.-389. lpp. - Grāmata sniedz nozīmīgas mācības un aizraujošu
lasāmvielu, padziļinot izpratni par ekonomikas nevienmērīgo
attīstību. - Oriģ. nos.: How rich countries got rich... and why poor
countries stay poor.
ISBN 9789934026690.
Ekonomiskā vēsture. Ekonomiskā attīstība - Vēsture.
Šablovska, Jana. Rokasgrāmata aizbraucējiem uz Lielbritāniju /
Jana Šablovska ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2011] (Poligrāfists). - 95, [1] lpp. : karte ; 19 cm. - J. Šablovskas
rokasgrāmata palīdzēs rast atbildes uz sarežģītiem jautājumiem un
baudīt jauno dzīvi Lielbritānijā. Uzzināsiet, kas jānokārto pirms
aizbraukšanas, kā sameklēt mājokli un skolu bērniem, kādas ir
strādājošo tiesības un pienākumi, kādi pabalsti pienākas nodokļu
maksātājiem Lielbritānijā, dotas noderīgas adreses, interneta
mājaslapas un sadzīviski padomi.
ISBN 9789934021572.
Darba meklēšana - Lielbritānija - Rokasgrāmatas, uzziņu
līdzekļi utt.
Lielbritānija - Sociālā dzīve un paražas - Rokasgrāmatas,
uzziņu līdzekļi utt.
Šenfelde, Maija, 1957-. Makroekonomika / Maija Šenfelde ;
kontroluzdevumu līdzautore G. Blagova ; atb. red. J. Saulītis ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas
institūts. - 4. izdevums. - Rīga : RTU izdevniecība, 2012 (RTU
tipogrāfija). - 244 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 241.243. lpp. (47 nos.). - M. Šenfeldes grāmata apskata
makroekonomikas teorijas pamatjautājumus un tautsaimniecības
funkcionēšanas likumsakarības. Tajā analizēti galvenie

makroekonomiskie rādītāji un atspoguļota to savstarpējā sakarība.
Izdevumā iekļauti testi un uzdevumi, kas ļauj nostiprināt zināšanas.
Grāmata adresēta studentiem, pētniekiem un interesentiem. Kopsav. angļu val.
Saturā: Makroekonomikas būtība, tās metodoloģija un mērķi.
Makroekonomikas pamatrādītāji. Makroekonomiskais līdzsvars.
Inflācija un bezdarbs. Fiskālā politika un ekonomikas valsts
regulēšana. Nauda, banku darbība un monetārā politika. IS-LM
modelis. Starptautiskās ekonomiskās attiecības.
ISBN 9789934102646.
Makroekonomika - Mācību līdzekļi augstskolām.

TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
Pullats, Raimo. Spirta jūra : kontrabanda Baltijas jūrā starp diviem
343

347

kariem / Raimo Pullats, Risto Pullats, Aigars Urtāns ; Renātes
Blumbergas saīsināts tulk. no igauņu val. ; red.: Aigars Urtāns,
Guntars Godiņš, Ieva Jansone ; māksl. Aivars Plotka. - Rīga :
Zinātne, 2012 (SIA "Madonas poligrāfists"). - 463 lpp. : il., ģīm.,
tab., kartes ; 27 cm. - Bibliogr.: 381.-436. lpp. . - Personu rād.:
437.-463. lpp. - Grāmatā uz līdz šim neizmantota plaša arhīvu
materiāla pamata sniegta kopaina par kontrabandas spirta ceļiem no
Igaunijas uz Somiju pagājušā gadsimta divdesmitajos un
trīsdesmitajos gados, skatot šo norisi plašāk uz citu Baltijas jūras
zemju (to skaitā Latvijas) fona. - Oriģ. nos.: Viinameri.
Salapiiritusevedu Läänemerel kahe sõja vahel. - Grāmata ir Raimo
Pullata un Risto Pullata 2010. gadā Tallinā iznākušās monogrāfijas
"Viinameri. Salapiiritusevedu Läänemerel kahe sõja vahel" saīsināts
tulkojums latviešu valodā, kam pievienota nodaļa par spirta
kontrabandu Latvijā.
ISBN 9789984879222.
Kontrabanda - Igaunija - Vēsture. Kontrabanda - Somija Vēsture. Kontrabanda - Latvija - Vēsture. Alkoholisko dzērienu
ražošana - Igaunija - Vēsture. Alkoholisko dzērienu ražošana Somija - Vēsture. Alkoholisko dzērienu ražošana - Latvija - Vēsture.
Rozenfelds, Jānis. Lietu tiesības / Jānis Rozenfelds ; autora
redakcijā ; zinātniskie redaktori: K. Torgāns, K. Balodis. - 4.,
labotais, papildinātais izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists).
- 224 lpp. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Alf. rād.:
[202.]-221. lpp. - Alf. rād. vārdiem un izteicieniem svešvalodās:
[222.]-224. lpp. - J. Rozenfelds grāmatā aplūko lietu tiesības, lietu
klasifikāciju, īpašumu iegūšanu, servitūtus, reālnastas, ķīlas tiesības,
izpirkuma tiesības.
Saturs: Lietas, lietu tiesības, īpašums un manta. Lietu
klasifikācija. Dažādas lietu šķiras. Valdījums. Īpašums. Kopīpašums
(Aprobežojumi, kas attiecas uz īpašumu visā tā apjomā). Īpašuma
atsavināšanas tiesības aprobežojumi. Īpašuma lietošanas tiesības
aprobežojumi. Īpašuma iegūšana. īpašuma prasība. Servitūti.
Reālnastas. Ķīlas tiesības. Izpirkuma tiesība.
ISBN 9789934017001ies.
Lietu tiesības.

GARĪGO UN MATERIĀLO VAJADZĪBU NODROŠINĀJUMS
Tematiskie uzdevumi Ceļu satiksmes noteikumos / LR Satiksmes
351
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ministrijas Ceļu satiksmes drošības direkcija. - 8. izd. - Rīga : Ceļu
satiksmes drošības direkcija, 2011 (Preses nams Baltic). - 213,
[11] lpp. : krās. il. + piel. Pareizo atbilžu tab. (1 lp).
ISBN 9984992837.
Ceļu satiksmes noteikumi - Latvija - Uzdevumu krājumi.
Latvija - Ceļu satiksmes noteikumi - Uzdevumu krājumi.
Tematiskie uzdevumi motociklu vadītājiem / izdevumu
sagatavojusi valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" Kvalifikācijas daļa. - [Rīga : Ceļu satiksmes drošības
direkcija] ; FCS, 2012 (Preses nams Baltic). - 100 lpp. : il. ; 30 cm
+ 1 atsev. lapa. - Pareizo atbilžu tabula (1 atsev. lp.).
ISBN 9789934814655.
Ceļu satiksmes noteikumi - Latvija - Uzdevumi, vingrinājumi
utt. Motociklisti - Uzdevumi, vingrinājumi utt.

IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA. MĀCĪŠANA
Ideju krātuve pirmsskolai : rotaļnodarbības 5-6 gadus veciem
373

bērniem / red. Laura Grīnvalde, Iveta Ikale ; Irēnas Žgutas vāka
dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (A/s ''Poligrāfists''). - 149 lpp
: zim. - (Pirmsskolas izglītība). - Bibliogr.: 149. lpp.
3.
ISBN 9789934009327.
Izglītība, pirmsskolas - Uzdevumi, vingrinājumi. Izglītība,
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pirmsskolas - Mācīšana, mācīšanās.
Kalniņa, Daiga. Pētnieciskās prasmes attīstība dabaszinībās :
[monogrāfija] / Daiga Kalniņa ; red. Rita Cimdiņa ; recenz.: Rudīte
Andersone, Inese Jurgena. - Rīga : RaKa, 2012 (SIA "Izdevniecība
RaKa" tipogrāfijā). - 171 lpp. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija.
Pieredze. Prakse.). - Bibliogr.: 150.-171. lpp. - Monogrāfijā, kura
domāta pedagoģisko specialitāšu studentiem un pedagogiem, autore
aplūko pamatskolas skolēnu pētnieciskās prasmes mācību procesā,
kā arī piedāvā savu modeli pētniecisko prasmju attīstībā
dabaszinātnēs 5. un 6. klasēs.
ISBN 9789984462295.
Izglītības psiholoģija. Dabaszinātnes - Mācīšana un mācīšanās
(pamatskola).
Oganisjana, Karine. Uzņēmējspēja un uzņēmība : [monogrāfija] /
Karine Oganisjana ; red. Rita Cimdiņa ; recenz.: Tatjana Koķe,
Lūcija Rutka. - Rīga : RaKa, 2012 (SIA "Izdevniecība RaKa"
tipogrāfija). - 239 lpp. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija. Pieredze.
Prakse.). - Bibliogr.: 196.-214. lpp. - Grāmatā aplūkota
uzņēmējspējas un uzņēmības būtība un ar praktiskiem piemēriem
tiek apskatīta un analizēta to attīstības starpdisciplinārā
metodoloģija, kuru autore izstrādājusi un aprobējusi Latvijā un ārpus
tās robežām. Grāmata paredzēta uzņēmējspējas, uzņēmības un
uzņēmējdarbības pētniekiem, skolotājiem un skolu vadītājiem,
skolotāju izglītības programmu veidotājiem un īstenotājiem
augstskolās, tālākizglītības mācībās, kā arī augstskolu personālam.
Saturā: Uzņēmējspējas un uzņēmības būtības izpēte.
Uzņēmējspēju un uzņēmību veicinoša mācību procesa raksturojums.
Skolotāju un skolēnu uzņēmējspējas un uzņēmības veicināšanas
metodoloģijas aprobācija praksē.
ISBN 9789984462356.
Uzņēmējdarbības izglītība.
Sīle, Sanda. Vērtību vācelīte pasakās, rotaļās un spēlēs : 5-6 gadus
veciem bērniem / Sanda Sīle, Līga Volkova ; redaktore Iveta Ikale ;
Irēnas Žgutas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011
(Poligrāfists).). - 95, [1] lpp., [16] lpp. iel. : krās. il., notis, tab. ; 22
cm. - (Pirmskolas izglītība). - Bibliogr.: 95.-[96.] lpp.
ISBN 9789934020063.
Mācību spēles.
Žogla, Irēna, 1941-. Skolotāja pētnieciskā darbība / Irēna Žogla,
Daiga Kalniņa, Ināra Antiņa ; red. Rita Cimdiņa ; recenz.: Lūcija
Rutka, Rudīte Andersone. - Rīga : RaKa, 2012 (SIA "Izdevniecība
RaKa" tipogrāfija). - 267 lpp. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija.
Pieredze. Prakse.). - Bibliogr.: 185.-197. lpp. un pielikumā. Grāmatas autores aplūko mācību procesu kā pētniecisku darbību.
Tajā raksturota skolotāja darbības pētīšana, mācīšanās kā pētīšana,
mācību un pētīšanas metodes, pētnieciskā mācību procesa būtība un
organizēšana, tam domātie pedagoģiskie līdzekļi. Grāmata adresēta
pedagoģisko programmu studentiem, skolotājiem un interesentiem.
Saturā: Pētīšana pedagoģisko paradigmu maiņā. Skolotāja
darbības pētīšana. Mācīšanās pētnieciskā procesā. Mācību un
pētīšanas metodes. Pētnieciska mācību procesa būtība un
organizēšana. Pedagoģiskie līdzekļi pētnieciskam mācību procesam.
ISBN 9789984462301.
Skolotāji - Apmācība. Izglītība - Pētniecība - Metodoloģija.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
ĶIMIJA
54

Meija, Juris, 1980-. Matemātikas šarms ķīmijā / Juris Meija, Jānis
Bisenieks ; red. Olita Rause ; lit. konsult., korekt. Ligita Smilga ; zin.
rec. Dr. math. Kārlis Šteiners ; māksl. noform. Dr. chem. Juris Meija.
- Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 309, [3]
lpp. : il. - Pers. rād.: 309.-310. lpp. - Lasot šo grāmatu,
noskaidrosiet, kas kopīgs futbola bumbai ar oglekli, Lieldienām ar
kristāliem, metamajiem kauliņiem ar atomu radioaktīvo sabrukšanu,
lapsu un zaķu dinamikai ar ķīmiskajām reakcijām; ka "akmens,
šķēres, papīrītis" spēlē arī ķirzakas un baterijas; kā iegūt fraktāļus
no vara atomiem un kā saskaitīt 2 un 3 ar DNS molekulām. Bez tam
uzzināsiet, kura ASV prezidenta uzvārds ir arī elementa simbols, un
vēl daudz ko citu.
Saturā: Matemātika un ķīmija. Matemātika vidusskolas ķīmijā.
Abstraktā ķīmija. Matemātika lielajā ķīmijā.

ISBN 9789984233901.
Dabaszinātnes. Ķīmija. Matemātika.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
616

615.8

615.8

ZIRGI
636.1(03)

Beldava, Inta. Alkoholatkarība un osteorefleksoterapija / Inta
Beldava, Baiba Līviņa ; lit. red. Gita Bērziņa ; vāka dizains: Agris
Dzilna ; recenz., priekšv. aut. : Jānis Strazdiņš. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2012 (SIA "Latgales druka"). - 152 lpp. : il. Bibliogr.: 148. lpp.(17.nos.). - Grāmata iepazīstina ar tūlītējām un
tālākām sekām, ko cilvēka organismā izraisa ilgstoša pārmērīga
alkohola lietošana, un ar Latvijas zinātnieku izstrādāto fizioloģisko
alkoholatkarības osteoreflektoro ārstēšanas metodi.
Saturā: Alkoholatkarība. Alkoholatkarīgais cilvēks.
Osteorefleksoterapija-alkohola abstinences un alkoholatkarības
fizioloģiska ārstēšana. Alkoholatkarīgā iespēja veiksmīgi sadzīvot ar
hronisko vielmaiņas slimību.
ISBN 9789984455709.
Alkoholisko dzērienu lietošana. Alkoholisms
Burbo, Līza. Piecas traumas, kas neļauj būt tev pašam : nodevība,
atstumtība, pamestība, pazemojums, netaisnība / Līza Burbo ; tulk.
Lilija Lauce ; Lienes Apines vāka māksl. noform. - Rīga : Vieda,
Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, 2012 (SIA "Latgales druka").
- 187, [4] lpp. : il. ; 20 cm. - Jo dziļāka ir dvēseles brūce, jo biežāk
tā sagādā ciešanas un spiež nesāt attiecīgo masku. Masku radīšana
ir tikai sekas centieniem no sevis vai citiem paslēpt neatrisināto
problēmu. Kā atbrīvoties no tām? Rodi atbildi šajā grāmatā!. - Oriģ.
nos.: Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même.
ISBN 9789984782768.
Sevis pieņemšana. Pašaktualizācija (psiholoģija). Psihiskā
veselība - Latvija. Psihiskā dziedināšana. Dvēsele un miesa.
Siņeļņikovs, Valērijs. Likteņa receptes / Valērijs Siņeļņikovs ; no
krievu val. tulk. un red. Marita Freija. - Rīga : Sol Vita, 2012. - 335
lpp. ; 17 cm. - Bibliogr.: 335. lpp. - Oriģ. nos.: Рецепты судьбы. "Maini sevi - un mainīsies pasaule" -- uz vāka.
ISBN 9789984894065.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Dzīves veidošana.
Langa, Amanda. Jātnieka rokasgrāmata / Amanda Langa ; no
angļu val. tulk. Gundega Gaile ; atb. red. Liene Soboļeva ; zin. red.
Sandra Zaiceva ; Ievas Nagliņas vāka grafiskais noform. ; vāka foto:
Edgars Dreimanis. - Rīga : Jumava, 2012 (LĢIA tipogrāfija "Latvijas
karte"). - 156, [1] lpp. : krās. il. ; 21 cm. - Grāmatā atradīsiet
atbildes par zirga aprūpi, inventāru un jāšanas pamatiem. - Oriģ.
nos.: Horse Riders Manual.
Saturā: Pamatzināšanas par zirgiem un ponijiem. Aprūpe un
uzraudzīšana. Inventārs un ekipējums. Zirgu aprūpe. Zirga veselība.
Gatavs izjādei. Zirgu sporta sacīkstes.
ISBN 9789934111617.
Zirgi - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Zirglietas Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Jāšanas māksla Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA
Dvalishvili, Shota. Gruzīnu virtuve : 90 receptes / Shota Dvalishvili
641.5

641

; no angļu val. tulk. Iveta Galēja ; lit. konsult. Renāte Punka ;
fotogr.: Erik Ekedahl. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Jelgavas
tipogrāfija). - 166, [1] lpp. : il., fotogr. - Recepšu rādītājs: [6].[7].lpp. - Grāmatā apkopotas 90 receptes, kuras sniedz ieskatu
gruzīnu virtuves dažādībā. Daudziem ēdieniem aprakstīti vairāki
gatavošanas un pasniegšanas varianti. - Oriģ. nos.: Georgian
Cuisine. 90 recipes.
Saturā: Veģetārās uzkodas. Gaļas uzkodas. Zivju ēdieni. Zupas
un sautējumi. Karstie ēdieni. Maize un graudaugu ēdieni. Mērces un
piedevas. Deserti.
ISBN 9789984234106.
Kulinārija, gruzīnu. Pavārgrāmatas.
Galēja, Iveta. Konservēšanas rokasgrāmata / Iveta Galēja ;
fotogrāfijas Juris Galējs ; red. Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 287, [1] lpp. + il. - Praktiskās un ļoti
noderīgās rokasgrāmatas autore Iveta Galēja – pazīstamā kulinārijas

641.5

646.2

641.5

641.5

641

un gastronomijas speciāliste, populāru pavārgrāmatu autore,
žurnāliste, tulkotāja un Radio SWH "balss" – piedāvā vairāk nekā
300 konservēšanas receptes – gan pašradītas, gan pārņemtas no
citu konservētāju pieredzes, pārveidotas un pielāgotas savai garšai.
ISBN 9789934031038.
Kulinārija. Dārzeņi - Saglabāšana un uzglabāšana. Augļi Saglabāšana un uzglabāšana. Ogas - Saglabāšana un uzglabāšana.
Pavārgrāmatas. Konservētas ogas. Konservēti augļi. Konservēti
dārzeņi.
Kūkas : skaistākās "Ievas" receptes / receptes: Daina Lapiņa, Agija
Vismane, Laura Dumbere, Anda Sestule, ; fotogrāfijas: Gvido
Kajons, Ieva Andersone ; projekta vadītāja Inguna Kļava Švanka ;
redaktore Kristīne Kupce ; Vitas Lēnertes, Guntas Plotkas dizains. Rīga : Zvaigzne ABC ; Žurnāls Santa, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). 109, [2] lpp. : il. ; 25 x 21 cm. - Grāmata tapusi sadarbībā ar
"Apgādu Zvaigzne ABC" par godu žurnāla "IEVA" 15 gadu jubilejai.
Savā dzimšanas dienā "IEVA" ir apkopojusi labākās un skaistākās
kūku receptes. Grāmatā ievietotas 58 pārbaudītas receptes - kūkas
Ziemassvētkiem, bērnu ballītēm, Vasarsvētkiem, dārza svētkiem,
dzimšanas dienām un skaistai pēcpusdienai mīļu un tuvu cilvēku
lokā.
ISBN 9789934032325.
Kūkas. Pavārgrāmatas.
Kalve, Ilze. Apģērba radoša pārveidošana : 25 vienkāršas idejas,
kā soli pa solim uzlabot, izgreznot vai palielināt vecas un jaunas
drēbes / Ilze Kalve ; autores un Christoper Metcalfe fotogrāfijas. Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (SIA Preses nams Baltic). - 108, [3]
lpp. : il. - Grāmatā atrodamas 25 idejas, kā vienkārši un bez īpašām
zināšanām radīt ekskluzīva dizaina tērpus. Ideju īstenošanai nav
vajadzīga ne šujmašina, ne kāds cits speciāls aprīkojums nepieciešama tikai fantāzija un vēlme darboties. Krāšņas fotogrāfijas
sniedz iespēju soli pa solim izsekot karta apģērba brīnumainajām
pārvētībām. Apģērbu radoša paŗveidošana ir tieši tāds pats hobijs kā
izšūšana, adīšana vai gleznošana, tikai šajā gadījumā par pamatu
tiek izmantots nevajadzīgs apģērbs.
ISBN 9789934030437.
Apģērbs. Apģērbs - Pārveidošana. Šūšana. Apģērba aksesuāri.
Mode.
Šelvaha, Lolita. Tradicionālie latviešu ēdieni : no senatnes līdz
mūsdienām / Lolita Šelvaha ; red. Ilze Sausiņa ; Aigara Truhina
vāka un iekārtojuma dizains ; Elvija Mennika foto. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2012] (Preses nams Baltic). - 166, [1] lpp. : krās. il. ; 25 cm.
- Gadiem ritot, latviešu tradicionālā virtuve ir mainījusies - daudzus
un dažādus ēdienus esam aizguvuši no citām tautām. Lai tautas
kulināro mantojumu iedzīvinātu mūsdienās, grāmatas autore L.
Šelvaha aicina pagatavot un nobaudīt īstenu latviešu maltīti knapsieriņus, pentaku, studiņu, putraimdesas, kupiņas, kuģeli, koču,
skābputru, grūdeni, sklandraušus un daudzus citus.
Saturā: Uzkodas, priekšēdiens un piedevas. Biezpiens un sieri.
Piene un olu ēdieni. Gaļas ēdieni. Sēnes, dārzeņi un zivis. Putras un
virumi. Plāceņi, pīrāgi, klimpas un pankūkas. Saldie ēdieni un
dzērieni.
ISBN 9789934027604.
Kulinārija, latviešu. Pavārgrāmatas.
Vilkinsons, Mets. Brīnišķīgās dārza veltes : receptes gadalaiku
svinēšanai / Mets Vilkinsons ; no angļu val. tulk. Renāte Punka ; lit.
konsultante Iveta Galēja ; fotogr. Jacqui Melville ; il. Stanislava
Pinchuk. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Ķīna : C&C Offset
Printing Co. Ltd.). - 287, [2] lpp. : krās. il. - Rādītājs: 281.-285. lpp.
- Grāmatā atradīsiet receptes gadalaiku svinēšanai: vienkārši
pagatavojamus ēdienus, kuros galvenajā lomā ir kāds no dārzeņiem,
kā arī interesantus faktus par tiem un derīgus ieteikumus
dārzkopjiem. - Oriģ. nos.: MR Wilkinson's Favourite Vegetables. A
Cookbook To Celebrate The Seasons.
ISBN 9789984233994.
Kulinārija (dārzeņi). Pavārgrāmatas.
Wines of the World : your essential handbook / consult. Susan
Keevil ; contributors: Geoff Adams... [u.c.] ; design Simon Murrell. Revised edition. - London : Dorling Kindersley Limited, 2009. - 688
lpp. : il. - (DK Eyewitness Companions [Series]). - Glossary: 656.663. lpp. - General index: 666.-684. lpp. - Follow the story of wine,
from ancient to modern times and learn the process of making it
today. You ll explore the flavours and characteristics of grape
varieties and styles and discover all about wine making. - "Fully

updated" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9781405341837.
Vīnkopība.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
7.03

Atsedzot neredzamo pagātni : [rakstu krājums] / sast. un red. Ieva
Astahovska ; tekstu autori: Ieva Astahovska, Lināra Dovidaitīte,
Dora Hegi, Andress Kurgs, Mari Lānemetsa, Epa Lankotsa, Žuža
Lāslo, Viktors Misiano, Stella Pelše, Pjotrs Pjotrovskis, Magdalēna
Radomska, Marija Kristīne Somre, Marks Alens Švēde, Kedi Talvoja,
Dovile Tumpīte, Iliana Veinberga ; pārpublicēto tekstu autori:
Alfonss Andruškevičs, Vilens Kinnapu, Vitauts Landsberģis,
Leonhards Lapins, Džordžs Mačūns, Varis Rudzītis, Tamāšs Sentjobi,
Juhans Vīdings ; tulkotāji: Ingmāra Balode, Jurijs Dobrjakovs, Jānis
Frišvalds, Irēna Jomantiene, Liene Linde, Stella Pelše ; angļu val.
red.: Jānis Frišvalds, Saimons Rīss ; bibliogrāfe Aivija Everte ;
dizains: Rijada ; fotogrāfiju autori: Lāslo Benke, Māra Brašmane,
Gergs Galāntai, Atis Ieviņš, Dainora Juhnevičūte, Kārlis Kaisers, Jāns
Klešeiko, Artūrs Konrāts, Aļģimants Kunčus, Vitauts Landsberģis, H.
Lenks, Igors Markovs, Jiri Okass, Linda Otomere, Tamāšs Paps,
Dirks Pauels, Laimonis Stīpnieks, Aļģirds Šeškus, Kirils Šmeļkovs,
Raimonds Urbakavičs, Vlads Vildžūns. - [Rīga] : Laikmetīgās
mākslas centrs, 2012. - 283 lpp. : il., faks. ; 26 cm. - Bibliogr.:
258.-265. lpp. un norādes parindēs. - Rād.: 274.-283. lpp. - Rakstu
krājuma uzmanības centrā ir Latvijas un citu bijušās Austrumeiropas
valstu nesenās pagātnes mākslas pārskatīšana laikmetīgā skatienā.
Tajā apkopota daļa no konferences priekšlasījumiem, arī speciāli
rakstītas esejas par tēmām un problemātiku, kas attiecas uz
sociālisma perioda modernizējošo mākslu. Krājumā iekļauti arī
pētnieciskie materiāli par Baltijas valstu un Ungārijas avangarda
mākslu 60. un 70. gados. - Teksts latviešu un angļu val.
Saturs: Priekšvārds = Foreword. No komunisma uz
postkomunisma situāciju = From communist to post-communist
condition / Pjotrs Pjotrovskis. Ilja Kabakovs kā postmodernais
modernists [jeb modernais postmodernists]= Ilya Kabakov as a
postmodern modernist [or a modern postmodernist] / Viktors
Misiano. Viss, kas aizliegts, ir māksla. Ungāru neoavangarda spēles
ar cenzūru = Everything banned is art. The Hungarian neo-avantgarde's games with censorship / Magdalēna Radomska. Kareivīga
nonkonformistu paradigmas apoloģija = An aggressive apologia for
the nonconformist paradigm / MarksAlens Švēde. No dihotomijām uz
ambivalenci padomju mākslas interpretācijas mūsdienu Lietuvā =
Beyond dichotomies, towards ambivalence: interpretations of Soviet
art in today's Lithuania / Linara Dividaitīte. Trīs piegājieni videi. Kā
dizaina un mākslas krustošanās 20. gadsimta 70. gadu Tallinā
iespaidoja priekšstatu par pilsētu = Three takes on the environment.
Redefinitions of the city on the intersections of design and art in
Tallinn in the 1970s / Andress Kurgs. Rūpnieciskā dizaina vieta
mākslas un kultūras vēstures kontekstā Latvijā padomju periodā =
The position of industrial design in the context of the art and cultural
history of the Soviet Latvia / Iliana Veinberga. Neoavangards un
historiogrāfiskā darbība = The neo-avant-garde and the
historiographical act / Epa Lankotsa. Kreisais konceptuālisms
vēlīnajā padomju Latvijā: Ojāra Ābola raksti par mākslu = Leftist
conceptualism in late Soviet Latvia: Ojārs Ābols' essays on art /
Stella Pelše. Izstāžu dinamika padomju periodā no avangarda uz
oficiālo mākslu un atpakaļ = Exhibitionary dynamics of the Soviet
era. From avant-gardeto official art and back again / Marija Kristīne
Somre, Kedi Talvoja. Diskusija "Austrumeiropas mākslas rakstīšana
un tulkošana. Postkomunisma un postkoloniālisma attiecības"=
Discussion "Writting and Translating art from the former eastern
Europe. The relationship between post-communist and postcolonial". Paralēlās hronoloģijas = Parallel chronologies. Paralēlās
hronoloģijas Latvijā: Jaunā māksla sistēmas plaisās 70 gadi =
Parallel chronologies in Latvia: The new art in the system's
breaches. The 1970s / Ieva Astahovska. Paralēlās hronoloģijas
Lietuvā: kā būtu, ja būtu...? = Parallel chronologies in Lithuania:
What if...? / Dovile Tumpīte. Paralēlās hronoloģijas: Igaunija =
Parallel chronologies: Estonia / Mari Lānemetsa. Ungārija: kā māksla
kļūst publiska = Hungary: How art becomes public / Dora Heģi, Žuža
Lāslo. Mākslinieku tekstu pārpublicējumi = Reprinted artists' texts.
Par studentu patstāvīgo darbu izstādēm 70 gados = On the
students' independent works exhibitions in the 1970s / Varis
Rudzītis. Priekšlikums = A proposal / Vilens Kinnapu, Juhans

Vīdings. Jaunās arhitektūras izstādes programma = Program for an
exhibition of new architecture / Tits Kaljundi, Vilens Kinnapu,
Leonhards Lapins, Avohims Lovērs, Ilevi Eljands. Neredzamās
arhitektūras koncepcija = The concept of invisible Architecture /
Leonhards Lapins. Spontānās arhitektūras koncepcija = The concept
of spontaneous architecture / Leonhards Lapins. Jurģa (Džordža)
Mačūna vēstule Vītautam Landsberģim = George Maciunas'letter to
Vytautas Landsbergis. Vitauts Landsberģis, atceroties lekcijas, ko
viņš lasīja Viļņā = Vytautas Landsbergis, recalling the lectures given
in Vilnius. Alfonss Andruškevičs "Par Valentīna Antanaviča gleznu"=
Alfinsas Andriuškevičius "On Valentinas Antanavičius' painting.
Tamāšs Sentjobi "Izslēgšanas vingrinājums: soda novēršanas
pašterapija"= Tamas Szentjoby "Exclusion Exercise: punishmentpreventive auto-therapy".
ISBN 9789934807862.
Avangardisms (estētika) - Austrumeiropa - Kongresi,
konferences utt. Sociālisms un māksla - Austrumeiropa - Kongresi,
konferences utt.

ARHITEKTŪRA
72(474.3)

TĒLNIECĪBA
730(474.3)

ROKDARBI
746

745

Sīlis, Mārtiņš. Mihails Eizenšteins : Rīgas jūgendstila meistars /
Mārtiņš Sīlis ; projekta vadītāja: Skaidrīte Naumova ; māks. Aeks
Andris Lamsters. - Rīga : Madris, [2012]. - 68, [3] lpp. : il., ģīm. ;
22 cm. - Izdevums veltīts M. Eizenšteinam (1867-1921) - Rīgas
ierēdnim un būvinženierim, kura liktenīgā aizraušanās bija
arhitektūra. 20. gadsimta sākumā viņa radošās darbības
uzplaukums sakrita ar straujo celtniecības bumu Rīgā un jūgendstila
uzvaras gājienu pilsētas arhitektūrā. M. Eizenšteina azartiskais
raksturs un bagātīgā fantāzija ļāva radīt Rīgā virkni izcilu jūgendstila
ēku. Tās vēl aizvien ir pilsētas lepnums un tūristu apbrīnas objekti.
ISBN 9984316742.
Jūgendstils (arhitektūra) - Latvija - Rīga.
Appena, Ināra. Rīgas tēlnieks Augusts Folcs = August Volz sculptor
of Riga / Ināra Appena ; galv. red. Laima Slava ; latv. val. lit. red.
Guna Pence ; tulk. angļu val. Valdis Bērziņš ; angļu val. teksta red.
Iveta Boiko ; māksl. Anta Pence ; fotogr. aut.: Marika Vanaga,
Margarita Fedina, Anta Pence, Ināra Appena ; izmantotas Ainara
Meiera, Aigara Altenberga fotogr. - Rīga : Neputns, 2012 (Jelgavas
tipogrāfija). - 308, [3] lpp. : il., ģīm., faks., kartosh. ; 27 cm. Bibliogr.: 308. lpp. un norādes parindēs. - Personu rād.: 298.-307.
lpp. - Arhitektūras pētnieces I. Appenas darbs stāsta par Rīgas
tēlnieku Augustu Folcu (1851-1926) - krāšņāko Rīgas arhitektūras
tēlnieku 19./20. gadsimtu mijā. Grāmata ir autores subjektīvs
skatījums uz viena cilvēka - mākslinieka profesionālo izaugsmi un
veikumu, nepretendējot uz plašu laikmeta vai mākslas stilu analīzi,
bet mēģinot parādīt to likumsakarīgo personības dzīves ceļu, kas
veidojies noteiktā laikā un vietā. - Paral. latviešu un angļu val.
ISBN 9789984807867.
Tēlnieki - Vācija - Biogrāfijas. Vācieši - Latvija - Biogrāfijas Rīga. Rotājumi un ornamenti, arhitektoniskie - Latvija - Rīga.
Atraktīvas zeķes : lieliski modeļi visai ģimenei / no vācu val. tulk.
Daina Burve ; red. Inese Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. 93 lpp. : il. - Zeķu adīšanas rokasgrāmata ar adījumu rakstiem,
krāsainiem ornamentiem un izmēru tabulām. Pavisam vienkārši visu
svarīgāko jēdzienu un adīšanas paņēmienu skaidrojumi. Adīšanas
apraksti vairāk nekā 125 moderna dizaina zeķēm visai ģimenei brīnišķīgi motīvi, raibu raibie raksti, kā arī atturīgi elegantu
vienkrāsainu zeķu paraugi. - Oriģ. nos.: Super-Socken. Tolle
Strickideen fur ganze Familie. - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām.
. - "Vairāk nekā 125 modeļi". -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934026041.
Zeķes. Adīšana - Raksti.
Beridža, Lūsija. Īpašas dāvanas : Oriģinālas idejas dāvanu
saiņošanai / Lūsija Beridža, Šarlote Pekere ; fotogr.: Karolīna
Bārbere ; no angļu val. tulk. Arita Piķe ; atb. red. Anna Pavlovska ;
lit.red. Ligita Smilga. - Rīga : Jumava, 2012. - 93, [3] lpp. : il. Grāmatas autores atklāj jaunu, iztēles bagātu skatījumu uz dāvanu
saiņošanas mākslu un sniedz simtiem ierosinājumu daudzveidīgiem
dāvanu noformējumiem - no neatvairāmi glītiem līdz eleganti
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atturīgiem. - Oriģ. nos.: Gift Wrapping.
ISBN 9789934111518.
Dāvanu iesaiņošana.
Lodinska, Hetere. 150 adīti un tamborēti motīvi : daudzveidīga un
neparasta kolekcija / Hetere Lodinska ; no angļu val. tulk. Baiba
Vītola ; red. Ingrīda Kreicberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 144
lpp. : krās. il. ; 23 cm. - Alfabētiskais rād.: 142.-143. lpp. - Katrā
grāmatas nodaļā motīvi ir sakārtoti pēc formas - gan adīti, gan
tamborēti. Gatavo projektu nodaļā - padomi, kā savienot adītos un
tamborētos motīvus, idejas, kā no motīviem veidot šalles, somas un
segas, padomi, kā plānot un realizēt pašiem savas idejas. Grāmatā
arī tehnisko paņēmienu apraksti, motīviem pievienotas viegli
saprotamas adīšanas vai tamborēšanas instrukcijas un tehniskie
zīmējumi. - Oriģ. nos.: 150 blocks to knit & crochet.
ISBN 9789934029554.
Adīšana - Raksti. Tamborēšana - Raksti.
Maklstone, Mērija Džeina. 200 krāsaini raksti : tehniskie
zīmējumi, rakstu varianti, krāsu salikumi / Mērija Džeina Maklstone ;
no angļu val. tulk. Baiba Vītola ; red. Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2012. - 208 lpp. : il. - Bibliogr.: 207. lpp. . - Alf. rād.: 206.
lpp. - Grāmatā iespēja apgūt pamatprasmes - adīšana pa apli,
pārstaipu veidošana un valdziņu nostiprināšana un pārgriešana.
Atrodamas arī fotogrāfijas dabiskā lielumā, turklāt raksts papildināts
ar tehnisko zīmējumu un shēmām, kuras uzskatāmi un saprotami
parāda krāsu salikumu. Piedāvāti arī ekspertu padomi par krāsu
izvēli. - Oriģ. nos.: 200 Fair Isle Designs.
ISBN 9789934028373.
Adīšana - Raksti. Adīšana - Lielbritānija - Fēra.
Lamberga, Dace, 1948-. Vilhelms Purvītis / Dace Lamberga ;
design: Mārtiņš Ratniks ; translation: Andris Mellakauls. - [Rīga] :
Mūzikas un mākslas atbalsta fonds, 2012 (Livonia Print). - 46, [1]
lpp. : il. - (Format 148 x 210). - As an artist Purvītis is the greatest
Latvian and one of the most visible 20th century landscape painters
in the world.
ISBN 9789934831607.
Ainavisti - Latvija. Ainavu glezniecība, latviešu.
Utāns, Juris, 1959-. Utāns glezno un uzvar : [izstāde : izstādes
katalogs : 04.10.2012.-18.11.2012 : Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja izstāžu zāle "Arsenāls" = The exhibition "Utāns glezno un
uzvar" : the catalog of the exhibition] / Juris Utāns ; kataloga sast.,
izstādes kuratore Diāna Barčevska ; māksl. Inga Ģibiete ; tulk.
angļu val. Imants Mežaraups. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2012. - [112] lpp. : il. (krās.) ; 29 cm. - Jura Utāna vēstījums ir
laikmeta ainas, ko katrs mākslinieks saskaņā ar savu redzējumu
nodod sabiedrības vērtējumam. Tas var neatbilst daudzu
priekšstatiem, taču stāsta par autora izjusto un pieredzēto konkrētā
laika posmā. J. Utāna mākslas uzdevums vienmēr ir bijis izsist
laikabiedrus no komforta zonas. Visas daiļrades garumā kā liriskā
varoņa prototipu Utāns bieži izmanto savu paštēlu. - Teksts latviešu
un angļu val.
ISBN 9789984455655.
Glezniecība, latviešu - 21 gs - Katalogi.
Vilipsons, Aivars, 1964-. Vilipsōns. Grafika : [darbu albums] =
Vilipsōns. Graphic art = Vilipsōns. Графика / grafikas: Aivars
Vilipsons ; red. Dace Sparāne ; priekšv. aut. Ingrīda Burāne ; tulk.
angļu val.: Margita Gailītis ; tulk. krievu val.: Ludmila Nukņēviča ;
māksl. Katrīna Vasiļevska ; A. Vilipsōna portreta fotogrāfs Māris
Zemgalietis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 157, [2] lpp. : il., ģīm.
; 31 cm. - Darbu saraksts: [158.]-[159.] lpp. - Grāmatā mākslinieks
Aivars Vilipsons sakopojis 137 grafikas lapas. Tajā pirmo reizi
vienkopus dota iespēja iedziļināties mākslinieka sniegtā atskatā uz
teju 30 gados veikto mākslas veidā, kuru viņš izkopis patstāvīgi. Paral. latviešu, angļu un krievu val.
ISBN 9789984887227.
Zīmējumi, latviešu - 21 gs - Albumi.
Makajs, Stīvs. Tava ģitāra : iemācies spēlēt bez notīm! / Stīvs
Makajs ; no angļu val. tulk. Andris Irbe ; red. Aija Britāla. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2012. - 64 lpp. : il., fotogr. + 1 DVD. - Grāmata
padziļina izpratni par to, ko iespējams paveikt ar ģitāru, no pašiem
ģitārspēles pamatiem līdz daudz sarežģītākiem paņēmieniem un

plašam akordu klāstam. - DVD ietver 48 minūšu interaktīvu,
daudzpusīgu nodarbību. - Oriģ. nos.: Simply Guitar. - Autors
norādīts 64. lpp.: Stīvs Makajs. - "Ātrā mūzikas apguve. Apgūsti
spēles pamatus pavisam īsā laikā!" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934025846.
Ģitāra - Apmācība. Ģitāra - Mācīšanās un vingrinājumi. Ģitāra Spēles skolas - Pašmācība.
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Kleckins, Ābrams, 1933-. Kino un mūsdienu kultūras likteņi /
Ābrams Kleckins ; lit. red. Ieva Jansone ; vāka dizains: Baiba
Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 192 lpp. : il.,
ģīm., faks. ; 24 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. . - Personu rād.:
190.-192. lpp. - Māksla ir mūžīga, jo tā mūžīgi mainās kopā ar dzīvi
kā mākslinieku darbos, tā arī lasītāju, skatītāju, klausītāju uztverē.
Mūsdienu straujajos laikos šīs pārmaiņas ir īpaši uzkrītošas un jaunā
paaudze ļauj to pilnīgāk izjust visai sabiedrībai. Ā. Kleckina grāmatā
daudz kas radies no pārdomām par studentu teikto un uzrakstīto.
ISBN 9789984455396.
Kinofilmas. Māksla un kinofilmas. Plašsaziņas līdzekļi un
kultūra.
Skangale, Lilija. Latvijas valsts svētku, atceres un atzīmējamās
dienas / Lilija Skangale ; redaktors Leo Skulte ; vāku noformējis
Eduards Groševs ; izmantots V. Rīdzenieka foto. - 4., papildinātais
izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 74 lpp. : il.,
ģīm., karte, notis ; 22 cm. - L. Skangales grāmatā ievietotie svētku
un atceres dienu apraksti sakārtoti kalendāra secībā. Doti apraksti
par Latvijas valsts karoga, ģerboņa un himnas vēsturi, kā arī likums
"Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām". Grāmata adresēta
gan skolēniem, gan pieaugušajiem, lai ikviens atcerētos Latvijas
vēstures svarīgākos notikumus un vienmēr zinātu, kam par godu
noteiktās dienās plīvo karogi. 3. izdevums iznāca 2008. gadā.
Saturs: Svētku dienas. Atceres un atzīmējamās dienas. Sēru
un piemiņas dienas. Latvijas valsts ģerbonis. Latvijas valsts karogs.
Latvijas valsts himna. Likums par svētku, atceres un atzīmējamām
dienām.
ISBN 9789934022517.
Svētki - Latvija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Svētki Latvija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Āboliņa Singajevska, Vera. Mans mūžs / Vera Āboliņa
Singajevska ; [Veras Āboliņas Singajevskas stāstīto pierakstīja Iveta
Mielava]. - Rīga : Upe tuviem un tāliem, 2012. - 207, [1] lpp., 1
atsev. saloc. lp. : il. ; 22 cm + 1 CD. - CD: Nāc, paklausies! : balss
ieraksti.
CD saturs: 1. Baltā grāmata. Siļķes / Jānis Jaunsudrabiņš / no
izrādes "Saule rasas pilienā", mūzika Andrejs Laukmanis (1991.gada
ieraksts). 2. Baltā grāmata. ... Esmu caurām dienām sēdējis uz
ūdeņiem..."/ Jānis Jaunsudrabiņš / no izrādes "Saule rasas pilienā",
lasa Tālivaldis Āboliņš (1980). 3. Ardievu, dzimtene / dziesmas
fragments no izrādes "Saule rasas pilienā", dzied Tālivaldis Āboliņš
un Imants Skrastiņš (1980). 4. Lolīte baro putniņus / Rainis (2008).
5. Zvirbuļu kauja / Arvīds Žilinskis, Jāzeps Osmanis (1960). 6. Bille.
Bezdelīgas / Vizma Belševica (1995). 7. Balta balta kleitiņa / Elga
Īgenberga, Alberts Ločmelis (1974). Sombrero / no izrādes
"Sombrero" / Antonio Spadavekia (1965). 9. Māmiņai / Elga
Īgenberga, Jāzeps Osmanis (1974). 10. Fragments no izrādes
"Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta" / Astrīda Lindgrēne.
Brālītis - Tamāra Soboļeva (1969). 11. Karlsona dziesma / Ārne
Oits, Miks Mikivers, tulk. Laimonis Kamara (1969).
ISBN 9789934832000.
Aktrises - Latvija - Autobiogrāfijas.
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Sīle, Lenvija. Dailes teātra sestā studija : Paralēlā pagātne /
Lenvija Sīle ; red. Zaiga Lasenberga ; māksl. red. Eduards Groševs ;
priekšv. aut. Jānis Siliņš ; zīm.: Petra Glušenkova ; Jāņa Dreimaņa
fotogr. ; māksl. Vladimirs Glušenkovs. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 582, [2] lpp. : il., fotogr. - Dailes
teātra VI studija. 14 talantīgi, daudzsološi jauni mākslinieki ienāk
teātrī 1977. gadā. Skatītāju mīlestība, kritiķu atzinība - lidojums
sācies. Turpinājums ne vienmēr tik rožains - katram savs.
ISBN 9789934030123.
Aktieri un aktrises - Latvija - Biogrāfijas. Aktieri un aktrises Latvija - Intervijas.

Puče, Armands. Balderis 19 : Latvijas un pasaules hokeja leģenda
: kolekcionāru izdevums: 1977 grāmatas ar Baldera autogrāfu! /
aut. un sast. Armands Puče ; lit. red. Antra Rēķe ; māksl. Edgars
Švanks. - Rīga : Helmuts Balderis ; Armands Puče, 2012 (Jelgavas
tipogrāfija). - 132 lpp. : il., ģīm. ; 33 cm. - A. Pučes grāmatā
Helmuts Balderis spēlē hokeju. Tas ir fotogrāfiju albums, kurš
apkopo H. Baldera izcilo karjeru. Tās ir viņa paša atmiņas par laiku,
kas mums dāvāja šo maģisko deviņpadsmito numuru. - Titullapā
Helmuta Baldera autogrāfs.
ISBN 9789984756073.
Hokejisti - Latvija - Biogrāfijas.
Krauksts, Viesturs, 1942-. Lokālā vibrācija kā treniņu līdzeklis
sportā : monogrāfija / Viesturs Krauksts, Aleksejs Ņemčenko ; Ingas
Apsītes vāka dizains. - Mārupe : Drukātava, 2011 ("Drukātava"). 413 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 367.-413. lpp. - Grāmatā
izklāstīti lokālās vibrācijas teorētiskie pamati un praktiskās
pielietošanas iespējas. Sevišķa uzmanība veltīta lokālajai vibrācijai
kā sporta treniņu līdzeklim atlētu darbspēju palielināšanā un
rehabilitācijai pēctraumu atjaunošanās procesā. Visas
rekomendācijas praktiski tiek pamatotas ne tikai uz plašu zinātnisko
pētījumu analīzes bāzes, bet arī uz autoru ilggadīgo praktisko
pieredzi vibrācijas terapijas un treniņu jomās.
1. daļa.
ISBN 9789984853536.
Vibrācija - Fizioloģiskā iedarbība. Muskuļi - Vibrācijas ietekme.
Sporta masāža.
Polmena, Dženifere. Vienkārši pilatesa vingrojumi : uzlabo stāju,
lokanību, kustīgumu un dod enerģiju / Dženifere Polmena ; no angļu
val. tulk. Iveta Boge ; red. Dace Markota ; DVD latv. val.: Dace
Rudzīte ; fotogr.: Peter Wakeman. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. 64 lpp. : il., fotogr. + 1 DVD. - Grāmatā iekļauta treniņu programma
ķermeņa, elpošanas un prāta darbības līdzsvaram, kā arī pievienots
DVD ar vingrinājumiem. - DVD ietver 42 minūšu garu nodarbību ar
27 vingrojumiem. - Oriģ. nos.: Simply Pilates. - Autore norādīta 64.
lpp.: Dženifere Polmena. - "Katrai dienai. Apgūsti galvenos
vingrojumus vienā nodarbībā!" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934025884.
Pilates.
37 stāsti par Kārli / sast. Guntis Keisels ; aut. kol. : Mariss
Andersons, Dainis Āzens, Ingmārs Jurisons, Jānis Matulis, Ilze Pole,
Armands Puče, Māris Zembergs ; Jāņa Pavlovska noform. - Eīga :
Apgāds "Jumava", 2012. - 223 lpp. : il. - Kārlis Skrastiņš: skaitļi un
fakti : 213.-220.lpp. - 37 stāsti par Kārli ir piemineklis latviešu
puisim, kurš agri atrada savu aicinājumu, spēja sasniegt savu mērķi
un atstāja par sevi tik daudz labu atmiņu. Grāmatā ir daudz
cilvēcīgu stāstu, kas būs interesanti gan katram kārtīgam hokeja
fanam, gan arī tiem, kuri par Skrastiņu dzirdēja ziņu pārraidēs.
ISBN 9789934111921.
Sportisti - Latvija - Biogrāfijas. Hokejisti - Latvija - Biogrāfijas.
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Angļu valoda katrai dienai / red. Bārbala Simsone ; Vijas Kilblokas
vāka foto ; Māras Alševskas vāka dizains ; Jutas Tīronas un Aigara
Truhina zīm. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Preses nams Baltic). [768] lpp. : il. ; 14 cm. - Teksts latviešu un angļu val.
Saistoši fakti no Lielbritānijas un citu angliski runājošu valstu
vēstures, interesanti apraksti par tradīcijām Anglijā, Skotijā, Īrijā,
Velsā un ASV, mazliet no angļu valodas gramatikas, derīgi
sarunvalodas izteicieni, asprātīgi citāti, anekdotes un stāstiņi labam
garastāvoklim un smaidam.
ISBN 9789934003141.
Angļu valoda - Latviešu valoda - Mācību līdzekļi cittautiešiem.
Angļu valoda - Kalendāri.
Carmen Almendros de la Rosa, Maria del. Spāņu valoda :
ceļojumi & atpūta / Maria del Carmen Almendros de la Rosa, Claudio
Blasco, Sonja Schuberth-Kreutser ; tulkojis Edgars Briška ;
redaktore Sarmīte Lomovceva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011
(Poligrāfists). - 151 lpp. ; 16 cm. - (1000 svarīgākie vārdi). - Oriģ.
nos.: Die 1000 Wichtigsten Wörter Spanisch. - Teksts latviešu un
spāņu valodā, tulkots no vācu valodas.
ISBN 9789934017414.
Spāņu valoda - Latviešu valoda - Sarunvārdnīcas.
Hilenbrands, Maiks. Spāņu valoda ceļotājiem : svarīgākie vārdi un
frāzes tavam ceļojumam / Maiks Hilenbrands, Frančeska Angrizano ;
no spāņu valodas tulkojis Edgars Briška ; redaktore Meldra Bērziņa.
- Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists).). - 256 lpp. : il. ; 14
cm. - Oriģ. nos.: Sprachfuehrer Spanish für die Reise. - Teksts
latviešu un spāņu val.
ISBN 9789934013690.
Latviešu valoda - Spāņu valoda - Sarunvārdnīcas.
Hiller, Isabelle. Franču valoda : ceļojumi & atpūta / Isabelle Hiller,
Caroline Kober, Bernadette Poltorak-Pfenning ; tulk. Anda Pelēka
Martin ; red. Inta Murāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010
(Poligrāfists). - 160 lpp. ; 16 cm. - (1000 svarīgākie vārdi). - Oriģ.
nos.: Die 1000 wichtigsten Worter Franzosisch : Reise & Urlaub. Teksts latviešu un franču val., tulkots no vācu val. - Autores
uzrādītas titlp. 2. pusē.
ISBN 9789934009242.
Franču valoda - Latviešu valoda - Vārdnīcas.
Jaunā eponīmu vārdnīca / sast. un iev. aut. Baiba Bankava ; red.
Inese Treimane ; vāka dizains: Vanda Voiciša. - Precizēts un
papildināts izdevums. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2012 (SIA
"Talsu tipogrāfija"). - 191 lpp. : il., ģīm., tab. ; 22 cm. - Bibliogr.:
189.-191. lpp. - Latvijā pirmā ilustrētā "Eponīmu vārdnīca" tika
izdota 2007. gadā. Otrais izdevums ir pilnveidots un papildināts ne
tikai ar jauniem šķirkļa vārdiem, bet arī ilustratīvo materiālu.
Vārdnīcā ir reģistrētas leksiskās vienības, kas veidotas no
īpašvārdiem, galvenokārt personvārdiem vai vietvārdiem. Vārdnīca
adresēta valodniekiem, tulkotājiem, prāta spēļu cienītājiem,
ikvienam, kas vēlas vārdus ne tikai lietot, bet arī padziļināti izprast
vārdu vēsturi, to leksiski semantisko dinamiku un kultūrvēsturisko
aspektu.
ISBN 9789984815565.
Latviešu valoda - Eponīmi - Vārdnīcas.
Kaftans, Miroslavs. Modern business English in communication =
Mūsdienu angļu valoda lietišķā saziņā / Miroslavs Kaftans, Zdenka
Strnadova ; no angļu val. tulk. Ināra Dimpere ; red. Bārbala
Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009 (Poligrāfists). - 358 lpp. :
diagr., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 261. lpp. - Teksts angļu un latviešu
val.
ISBN 9789934008894.
Angļu valoda - Lietišķā angļu valoda - Mācību līdzekļi - Latviešu
valoda.
Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca / [E. Grīnberga ... [u.c.] ;
Dorisas Šnē red. - Papild. un pārstrād. izd. - Rīga : Avots, 2012 (SIA
"Jelgavas tipogrāfija"). - 844 lpp. - Autori uzrādīti titullapas otrā
pusē. . - "Ap 7200 šķirkļu un 50 000 sinonīmu"--Uz vāka. . - "Šī
vārdnīca ir 2002. gadā izdotās "Latviešu valodas sinonīmu
vārdnīcas" papildināts un pārstrādāts izdevums"--5. lpp.
ISBN 9789984859545.
Latviešu valoda - Sinonīmi un antonīmi - Vārdnīcas.
Lemuāna, Karolīna. Franču valoda : katru dienu mācieties franču
valodu tikai 15 minūtes / Karolīna Lemuāna ; no angļu val. tulk.
Inese Tālmane ; red. Dace Strelēvica. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2011]. - 160 lpp. : krās. il. - (Katru dienu 15 minūtes). - Šī

grāmata jums palīdzēs īsā laikā apgūt valodas pamatus vai arī
atsvaidzināt jau esošās franču valodas zināšanas. - Oriģ. nos.:
Eyewitness travel 15-Minute French.
ISBN 9789984374086.
Franču valoda.
Rozenberga, Māra. Spāņu valoda = El español / Māra Rozenberga
; atb. red. Anna Pavlovska ; zīm.: Linda Atara ; Ievas Nagliņas vāka
māksl. noform. - 3., papildinātais izd. - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.",
2012 (Ogre : "Tipogrāfija Ogrē"). - 445, [2] lpp. : il., tab. ; 20 cm. M. Rozenbergas grāmata adresēta visiem, kas vēlas sākt mācīties
spāņu valodu. Mācību materiāla mērķis ir attīstīt sarunvalodas
iemaņas, vienlaikus apgūstot spāņu valodas gramatikas pamatus, un
iepazīstināt ar Spāniju, tās vēsturiskajiem apgabaliem, kultūras un
vēstures pieminekļiem, mākslu un tradīcijām. Grāmatu var izmantot,
gan mācoties pasniedzēja vadībā, gan patstāvīgam darbam. - Teksts
latviešu un spāņu val.
ISBN 9789934111037.
Spāņu valoda - Latviešu valoda - Mācību līdzekļi cittautiešiem.
Viitso, Tiit-Rein, 1938-. Līvõkīel-ēstikīel-leţkīel sõnārōntõz : Liivieesti-läti sõnaraamat = Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca / sast. un
priekšv. aut. Tiit-Rein Viitso ; red. un latv. daļas aut. Valts Ernštreits
; igauņu val. red.i: Ellen Niit, Karl Pajusalu ; latv. val. red. Gunta
Kļava ; priekšv. aut.: Tomass Hendriks Ilvess, Andris Bērziņš ;
dizains: Zane Ernštreite. - Tartu : Tartu Ülikool ; Rīga : Latviešu
valodas aģentūra, 2012 ([Rīga] : Dardedze Hologrāfija). - 415 lpp. :
tab. ; 25 cm. - Lībiešu valoda ir radniecīga igauņu valodai, un tā ir
Latvijas pirmiedzīvotāju valoda. Šī grāmata ir visu laiku lielākā
lībiešu valodas vārdnīca, kas paredzēta lībiešiem un visiem lībiešu
valodas un kultūras interesentiem. - Lībiešu, igauņu un latviešu val.
- Nosaukums arī angļu val. titlp. otrā pusē: Livonian-EstonianLatvian dictionary.
ISBN 9789984815763.
Lībiešu valoda - Igauņu valoda - Vārdnīcas. Lībiešu valoda Latviešu valoda - Vārdnīcas.
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Salceviča, Ilona, 1940-. Saucējs : apcere par Jāni Klīdzēju / Ilona
Salceviča ; red. Ligita Bībere ; māksl. Oskars Stalidzāns ; LU
Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Zinātne, 2012
(SIA "Dardedze Hologrāfija"). - 287 lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. (Personība un daiļrade). - Bibliogr.: [211.]-[279.] lpp. un norādes
parindēs. - Personu rād.: [280.]-285. lpp. - I. Salceviča grāmatā
aplūko trimdas rakstnieka J. Klīdzēja (1914-2000) dzīvi un darbību
Latvijā, Vācijā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Atsevišķā nodaļā
ievietotas J. Klīdzēja esejas par Latvijas valstsvīriem, par latgaliešu
rakstniekiem, par latviešu rakstniekiem, par zinātniekiem,
žurnālistiem, izdevējiem. - Kopsav. angļu val.
ISBN 9789984879215.
Autori, latviešu - Biogrāfijas.
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Apals, Jānis, 1930-2011. Āraišu ezerpils : rakstu izlase un draugu
atmiņas / Jānis Apals ; sast.: Andris Caune, Zigrīda Apala ; red. Ilze
Antēna ; iev. aut. Andris Caune ; māksl. Ināra Jēgere ; zīm.: Agris
Liepiņš ; uz vāka Zigrīdas Apalas foto. - Rīga : Latvijas vēstures
institūta apgāds, 2012 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 639 lpp. : il.,
kartes, faks. ; 25 cm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Rakstu izlase un
draugu atmiņas veltītas arheologam Jānim Apalam (1930-2011). J.
Apala un Āraišu ezerpils vārdi nav šķirami, tie tikai papildina viens
otru. Izdevums palīdzēs daudz dziļāk un vispusīgāk izprast J. Apala
raksturu, dzīves gājumu un paveikto darbu. - Atsevišķas nodaļas un
kopsavilkumi angļu, vācu un krievu valodā. - "Āraiši Lake Fortress."
-- grām. beigās.
Aut.: Zigrīda Apala, Māris Atgāzis, Andris Caune, Vija Caune,
Elita Eglīte, Aiva Lapiņa, Ivars Ločmelis, Aija Melluma, Jānis
Miesnieks, Ēvalds Mugurēvičs, Aksilda Petrēvica, Konrāds Sondors,
Viesturs Sprūde, Jānis Stradiņš, Gints Šķenders, Dace Tabūne,
Andris Tomašūns, Rihards Treijs, Anda Vilka, Irina Zeibārte, Guntis
Zemītis, Māris Zunde. Saturā: Historiogrāfisks apraksts par Āraišu
ezerpili. Latvijas ezerpiļu atklāšana. Āraišu ezerpils arheoloģiskā
izpēte. Āraišu ezerpils apbūves rekonstrukcija. Āraišu arheoloģiskais
muzejparks. Jānis Apals mūsu atmiņās. Jāņa Apala izvadīšana
pēdējā gaitā 2011. gadā.
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ISBN 9789984824284.
Antikvitātes, aizvēsturiskās - Latvija - Āraiši (Amatas novads).
Arheoloģiskie izrakumi - Latvija - Āraiši (Amatas novads). Arheologi
- Latvija.
Āraišu arheoloģiskais muzejparks (Latvija).
Arheologu pētījumi Latvijā 2010.-2011. gadā = Archaeological
Investigations in Latvia, 2010-2011 : rakstu krājums / Latvijas
arheologu biedrība ; red. kolēģija: V. Bērziņš, G. Gerhards, U. Kalējs,
J. Urtāns, A. Vasks, A. Vilcāne, I. L. Virse ; sast.: J. Urtāns, I. L.
Virse ; tulk. angļu val.: M. Rūmniece ; māksl. R. Delvers. - Rīga :
Latvijas arheologu biedrība ; Nordik, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). 254, [1] lpp. : il., karte ; 20 cm. - Bibliogr.: 215.-[247.] lpp. / sast.
Inga Doniņa. - Kopsav. angļu val.
Saturs: AKMENS LAIKMETS: Arheoloģiskā apsekošana Sisē Užavas upē un tās krastos 2010. un 2011. gadā / Valdis Bērziņš,
Haralds Libke. Jaunas ķemmes keramikas kultūras apmetnes
atklājums Bolupes krastā Lubāna mitrājā 2011. gadā / Ilze Biruta
Loze. Arheoloģiskie pētījumi Burtnieku ezera ziemeļdaļas piekrastē
2010. un 2011. gadā / Ilga Zagorska, Valdis Bērziņš. DZELZS
LAIKMETS: Uzraudzības darbi Bondaru pilskalna apmetnes teritorijā
2010. gadā / Baiba Eglāja, Uldis Kalējs. Pētījumi Mežītes kapulaukā
2010. un 2011. gadā / Elīna Guščika. Arheoloģiskie aizsardzības
izrakumi Kristapiņu kapulaukā 2011. gadā / Ināra Kuniga.
Arheoloģiskie izrakumi Rušenicas pilskalnā 2010. gadā / Ināra
Kuniga. Arheoloģiskie pētījumi Mežītes pilskalna apmetnē 2010. un
2011. gadā / Inna Lazdiņa, Andrejs Vasks. Arheoloģiskie izrakumi
Čunkānu-Dreņģeru senkapos 2010. gadā / Mārtiņš Lūsēns.
Arheoloģiskās uzraudzības darbi Svitenes parka senkapos 2011.
gadā / Mārtiņš Lūsēns. Pārbaudes izrakumi Mežotnes pagasta
Plūdoņu apmetnē 2010. gadā / Mārtiņš Lūsēns. Pētījumu Slates stilā
2010. gadā / Juris Urtāns. Dobkroga atradumu vietas arheoloģiskā
izpēte 2010. gadā / Armands Vijups. Ģeofizikālie pētījumi un
pieminekļu apzināšana Grobiņā un Grobiņas novadā 2010. un 2011.
gadā / Ingrīda Līga Virse, Ritvars Ritums. Pārbaudes izrakumi
Strazdes Strautiņu senkapos 2011. gadā / Sandra Zirne. VIDUSLAIKI
UNJAUNIE LAIKI: Arheoloģiskā uzraudzība Cēsīs, Pils parkā 2011.
gadā / Zigrīda Apala. Arheoloģiskās uzraudzības darbi Cēsu
senpilsētā 2011. gadā / Zigrīda Apala. Arheoloģiskā uzraudzība un
izpēte Valmieras senpilsētā 2010. gadā / Tatjana Berga, Inita
Dzelme. Arheoloģiskie pētījumi Dzirciema "Bisniekos" 2010. un 2011.
gadā / Rūdolfs Brūzis. Arheoloģiskā uzraudzība Krustpilī 2011. gadā /
Austra Engīzere, Vitolds Muižnieks. Arheoloģiskā uzraudzība
Jēkabpils vēsturiskajā centrā un izrakumi Jēkaba ielas kapsētā 2011.
gadā / Austra Engīzere, Vitolds Muižnieks. Uzraudzības darbi
Krāslavā, 18. novembra laukumā 2010. gadā / Baiba Eglāja, Uldis
Kalējs. Pārbaudes izrakumi Kuldīgas viduslaiku pils vietā 2010. gadā
/ Baiba Eglāja, Uldis Kalējs. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas 2010.
gadā iegūtais antropoloģiskais materiāls / Guntis Gerhards, Elīna
Pētersone-Gordina. Izrakumi Bauskas jaunās pils pagalmā 2011.
gadā / Jānis Grūbe. Arheoloģiskā uzraudzība Siguldas viduslaiku pils
teritorijā 2011. gadā / Egils Jemeļjanovs. Arheoloģiskie pētījumi
Aizkrauklē 2011. gadā / Mārtiņš Lūsēns. Arheoloģiskās uzraudzības
darbi Aizputē 2010. un 2011. gadā / Mārtiņš Lūsēns. Izrakumu
nobeigums Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcā 2010. gadā / Mārtiņš
Lūsēns. Arheoloģiskie izrakumi un uzraudzības darbi Kuldīgā 2010.
un 2011. gadā / Mārtiņš Lūsēns. Arheoloģiskā kultūrslāņa
zondēšanas darbi Ventspils senpilsētas aizsardzības zonā 2011. gadā
/ Mārtiņš Lūsēns. Arheoloģiskās uzraudzības darbi 2010. un 2011.
gadā / Aldis Pravornis. Arheoloģiskās uzraudzības darbi Kuldīgā,
Liepājas ielā 3a 2010. gadā / Ritvars Ritums. Arheoloģiskās
uzraudzības darbi Raunā 2011. gadā / Ritvars Ritums. Arheoloģiskās
uzraudzības darbi Kokneses viduslaiku pils priekšpilī 2010. gadā /
Mārtiņš Ruša. Arheoloģiskie izrakumi un uzraudzības darbi Limbažu
viduslaiku pilī 2010. un 2011. gadā / Mārtiņš Ruša. Arheoloģiskie
pētījumi Rīgā, Kobronskansts vietā, 2010. un 2011. gadā / Andris
Šnē. Seno svētvietu apsekošana Rīgas plānošanas reģionā 2011.
gadā / Juris Urtāns. Arheoloģiskā uzraudzība Cēsu senpilsētā 2010.
gadā / Oskars Ušpelis, Zigrīda Apala. Arheoloģiskās uzraudzības
darbi Kurzemē 2010. gadā / Armands Vijups. Arheoloģiskie izrakumi
2010. gadā Ventspilī, Maiznieku ielā 7/9 un Maiznieku ielā 11 /
Armands Vijups. Arheoloģiskā uzraudzība Livonijas ordeņa pilī
Ventspilī 2011. gadā / Armands Vijups. Arheoloģiskās uzraudzības
darbi Durbē 2010. gadā / Ingrīda Līga Virse, Ritvars Ritums.
Arheoloģiskie izrakumi Raunas viduslaiku pilī 2010 un 2011. gadā /

Sandra Zirne. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
izsniegtās atļaujas arheoloģiskajiem lauku darbiem 2010. un 2011.
gadā. 2010. un 2011 gada Latvijas arheologu un citu autoru
publikācijas par arheoloģiju un ar to saistītiem jautājumiem.
ISBN 9789984854380.
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Lībiešu krasta stāsti : [lībiešu atmiņas un dzīvesstāsti] / sast. Baiba
Šuvcāne ; Laimas Šķetres vāka māksl. noform. ; atb. red. Renāte
Neimane ; lit. red. Iveta Kalniņa. - Rīga : Jumava, 2012 (SIA
"Informatīvā biznesa centrs"). - 415, [1] lpp. : il., fotogr. - Vēstures
avoti un lit.: 403.-[405]. lpp. - Pers. rād.: 407.-[414]. lpp. - "Lībiešu
krasta stāsti" ir unikāls kultūrvēstures piemineklis lībiešu krastam, jo
šeit pirmo reizi apkopotas pašu lībiešu atmiņas un dzīvesstāsti, kas
atspoguļo norises visos lībiešu piekrastes ciemos laika periodā no 19.
gadsimta beigām līdz 20. gadsimta beigām.
ISBN 9789934111471.
Lībieši.
Ziemeļkurzeme (Latvija).
Zanders, Ojārs, 1931-. Zaļajā Zemgalē raugoties / Ojārs Zanders ;
māksl. Aldis Aleks ; Gunāra Janaiša, Romāna Pussara foto. - Rīga :
Zinātne, 2012 (SIA "Dardedze hologrāfija"). - 230, [1] lpp., [32] lpp.
il. il., ģīm., faks. ; 25 cm. - Literatūrpētnieka, grāmatzinātnieka un
kultūrvēsturnieka O. Zandera grāmatā publicētas dažādu gadu
apceres par Zemgales novada kultūras darbiniekiem: zinātniekiem,
rakstniekiem, dzejniekiem, skatuves māksliniekiem, kultūras
mantojuma vācējiem un vērtētājiem, arī tautas modinātājiem
laikmetu griežos. Tā ir kultūras mozaīka no Kurzemes hercogistes
norieta gadiem līdz Otrajam pasaules karam.
ISBN 9789984879192.
Kultūras darbinieki - Latvija - Zemgale. Intelektuāļi - Latvija Zemgale.
Zemgale (Latvija) - Kultūras vēsture.
Riekstiņa, Magda. TOP 10 ceļojumu maršruti pa Lietuvu / [teksta
autore Magda Riekstiņa] ; Vitas Lēnertes dizains. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2010] (A/s "Poligrāfists"). - 80 lpp. : il., kartes ; 22 cm. - "+
15 kartes"-- Uz vāka. - Nos. no vāka. - Aut. uzrādīts izdevējziņās.
ISBN 9789934011603.
Lietuva - Tūrisma maršruti. Lietuva - Ceļveži. Lietuva - Kartes,
tūrisma.
Benets, Džefrijs. Atbrīvojot Baltiju : 1919-1920 / Džefrijs Benets ;
tulk. latvi. val.: Dainis Poziņš, Imants Breidaks ; red. Dainis Poziņš ;
Rodnija M. Beneta priekšv., 7.-9. lpp. ; Eduarda Groševa māksl.
noform. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (A/s "Poligrāfists"). - 271, [1]
lpp. : il., kartes ; 22 cm. - Bibliogr.: 245.-248. lpp. . - Rād.: 266.[272.] lpp. - Grāmata "Atbrīvojot Baltiju", kuru sarakstījis jūras
virsnieks Džefrijs Benets un kura pirmoreiz publicēta ar nosaukumu
"Kovana karš", stāsta par maz zināmu, bet aizraujošu britu flotes
vēstures posmu. Tā ir unikāls vēstures avots, kas būtiski papildina
lasītāju priekšstatus par jauno valstu, sevišķi Igaunijas un Latvijas
brīvības cīņām 1919.-1920. gadā. - Oriģ. nos.: Freeing the Baltic.
Saturā: Baltijas aina. Sarkanie ūdeņi. Volters Kovans. Liepāja.
Bjorkas šaurums. Operācija "RK". Bermonts un Judeņičs. Pēkšņi
dumpju uzplūdi. Admiralitātes trofeja.
ISBN 9789934029042.
Jūras kaujas - Baltijas jūras piekraste - Vēsture - 20 gs.
Baltija - Vēsture - Revolūcija, 1917-1921 - Jūras spēku
operācijas. Krievija - Vēsture - Revolūcija, 1917-1921 - Jūras spēku
operācijas. Krievija - Vēsture - Ārvalstu militārā intervence, 19181920. Lielbritānija - Vēsture, kara flotes - 20 gs.
Linde, Māris. Citādā vēsture / Māris Linde. - Liepāja : LiePA, 2012.
- 299, [2] lpp., [12] lpp. il., faks. ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana ;
XI). - Bibliogr. tekstā. - Šī grāmata, saturot sevī "Slepeno mongoļu
teiksmu", ir kļuvis par piekto visā pasaulē, kas ļauj teiksmu izlasīt,
tādējādi padarot latviešu valodu par vienu no pirmajām, kas sniedz
iespēju iepazīt ziņas, kuras vēl nesen varēja un drīsktēja apgūt tikai
Čingizhana pēcteči. - Nos. no vāka un iespiedziņām.
10. grām. Čingizhans.

ISBN 9789984864686.
Čingizhans.
Mongolija - Vēsture.
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Ābele, Inga, 1972-. Akas māja [skaņu ieraksts] : stāsti / Inga
Ābele ; lasa Guna Zariņa ; skaņu rež. Olivers Tarvids ; dizains: Ieva
Dzintare. - [Rīga] : Apostrofs, 2012. - 1 mp3 [~5 h]. - (Lasi ar
ausīm!). - Stāstā "Ziemeļu strazdi" dzirdama romu valoda.
Saturā: Akas māja. Kā allaž industrijas. Hēbes grafiti. Tālās
satiksmes vilciens. Pagalmiņā, kur pārkrauj maizi. Nātres. Spēles ar
izkapti. Ziemeļu strazdi. Emu, mans draugs.
ISBN 9789984886008.
Stāsti, latviešu.
Aherna, Sesilija. Līdz varavīksnei : [romāns] / Sesilija Aherna ; no
angļu val. tulk. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (A/s
"Poligrāfists"). - 461, [3] lpp. ; 21 cm. - Rozija un Alekss kopš
bērnības ir bijuši kopā gan priekos, gan bēdās.Taču, kad Aleksa
ģimene pēkšņi pārceļas no Dublinas uz Bostonu Amerikā, draugi
pēkšņi tiek šķirti. - Oriģ. nos.: Where Rainbows End.
ISBN 9789934029158.
Īru romāni.
Amirrezvani, Anita. Ziedu asinis : romāns / Anita Amirrezvani ; no
angļu val. tulk. Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (SIA
Preses nams Baltic). - 391 lpp. - Krāšņi paklāju darināšanas mākslas
apraksti romānā saaužas ar bagātīgu tautas teiksmu materiālu un
iejūtīgi pavēstītu stāstu par sievietes ceļu pretī neatkarībai - laikā un
vidē, kad tā vēl bija neiedomājama. - Orig. nos.: The Blood of
Flowers. - Arābu un persiešu vārdu skaidrojums grāmatas beigās.
ISBN 9789934027642.
Amerikāņu romāni.
Irāna - Vēsture - Sefevīdu dinastija, 1501-1736 - Daiļliteratūra.
Ārnstede, Simona. Nepakļāvīgā : [romāns] / Simona Ārnstede ; no
zviedru val. tulk. Rute Lediņa ; red. Iveta Polkmane. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2012 (SIA Preses nams Baltic). - 420, [2] lpp. - Brīva
uzskatos un rīcībā, nepieradināma un nepakļāvīga, Beatrise īgnā
tēvoča paspārnē tikai eksistē, nevis dzīvo... Vakars Stokholmas
Operā un nejauša satikšanās ar Setu, pilsētas iekārojamāko
vecpuisi, skandalozu uzņēmēju un pleiboju, maina Beatrises rāmo
dzīvi pašos pamatos... - Oriģ. nos.: Overenskommelser.
ISBN 9789934029141.
Zviedru romāni.
Baieta, A.S. Džins lakstīgas acī : piecas pasakas / A.S.Baieta ; no
angļu val. tulk. Maija Andersone ; red. Māra Cielēna ; Kārļa Vērdiņa
atdzej. ; Māra Ābeles vāka dizains. - Rīga : Atēna, 2004 (a/s "Preses
nams"). - 171, [5] lpp. : il. - Oriģ. nos.: The Djinn in The
Nightingale's Eye.
Saturā: Stikla zārks. Aukles Godes stāsts. Vecākās Princeses
stāsts. Pūķu elpa. Džins lakstīgalas acī.
ISBN 9984341127.
Angļu proza. Literārās pasakas, angļu - Tulkojumi latviešu
valodā.
Balode, Ingmāra, 1981-. Alba : [dzejoļu krājums] / Ingmāra
Balode ; redaktors Knuts Skujenieks ; mākslinieks Kaspars Murelis. Rīga : Mansards, 2012 (McĀbols poligrāfija). - 62 lpp. ; 15 cm. - Šī ir
I. Balodes otrā grāmata. Pirmā - "Ledenes, ar kurām var sagriezt
mēli", iznāca 2007. gadā 1/4 Satori apgādā un ir apbalvota ar
Latvijas literatūras gada balvu par labāko debiju. Otrais krājums
ietver vairāk kā piecu gadu laikā tapušus dzejas tekstus, tostarp,
protams, ir arī kāda alba.
ISBN 9789984872544. - ISBN 9789984812687(atcelts). . ISBN 9789984812687.
Latviešu dzeja.
Baronska, Eva. Mocarta kungs pamostas : [romāns] / Eva
Baronska ; no vācu val. tulk., red. Silvija Brice. - Rīga : Apgāds
Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 331, [3] lpp. - Nupat
iepriekšējā vakarā gulējis uz nāvesgultas, Volfgangs pamostas
nepazīstamā vietā un - kā viņam pamazām kļūst skaidrs - svešā
laikmetā, kur mūzika skan bez orķestra, ekipāžas brauc bez zirgiem,
gaisma spīd bez svecēm... Neiedomājamo laika ceļojumu uz 2006.
gadu viņš spēj izskaidrot tikai ar dievišķu uzdevumu: viņam ir
jāpabeidz Rekviēms. Tomēr, jo ilgāk Volfgangs uzturas svešajā
laikmetā, jo uzmācīgāks kļūst jautājums: kas notiks, kad viņš būs
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pabeidzis Rekviēmu... - Oriģ. nos.: Herr Mozart Wacht Auf. - "Šis
romāns ir dievišķs joks, pārsteidzoša un traģikomiska rotaļa ar
laikiem un identitātēm." -- uz pēdējā vāka.
ISBN 9789934031755.
Austriešu romāni.
Bērziņš, Miķelis, 1900-1988. Manas dzīves apraksts : [memuāri]
/ Miķelis Bērziņš ; red. Ingus Bērziņš, Dace Sparāne ; Jāņa Esīša
vāka dizains ; iev. aut.: Pauls Bankovskis. - Rīga : Dienas Grāmata,
2012. - 253, [3] lpp. : il., fotogr. - Šajā grāmatā publicētas 20.
gadsimta astoņdesmito gadu sākumā slepenās burtnīcās rakstītās
Miķeļa Bērziņa atmiņas par bērnību cara Krievijā, dzīves plaukumu
neatkarīgajā Latvijā un pārciesto Sibīrijā.
ISBN 9789984887197.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Latviešu proza.
Danno, Joko. snaudošais tīgeris sapņo par rīgu : simultānā dzeja /
Joko Danno, Džeimss Hopkinss ; no angļu val. atdzej. Viktors
Kravčenko ; red. Liāna Langa ; māksl. Laura Freiberga ; mūzikas
aut. un izpild. Ieva Mežgaile ; atdzej. lasa Inga Gaile, Kārlis Vērdiņš
; skaņu rež. Olivers Tarvids. - Rīga : Mansards ; Latvijas Literatūras
centrs ; Apostrofs, CD izd., 2012. - 29, [3] lpp. : il. + 1 CD. - Šo
divpadsmit dzejoļu ciklu Dž.Hopkins un J.Danno ir sarakstījuši kopīgi.
Dzeja tapusi, abiem autoriem atrodoties katram savā mītnes zemē
un saziņai izmantojot tīmekli. Joko vārdi lasāmi kursīvā, bet Džeimsa
- parastā drukā. Katru dzejoli var lasīt divējādi: horizontāli kā kopīgi
rakstītu dzejpantu un vertikāli kā divus atsevišķus dzejoļus.
Izdevumam pievienota klausāmgrāmata. - Izdevumam pievienotajā
klausāmgrāmatā (CD) dzejoļi dzirdami Latvijas dzejnieku Kārļa
Vērdiņa un Ingas Gailes lasījumā, muzikālo ietvaru dzejai radījusi
koklētāja Ieva Mežgaile.
ISBN 9789984872537.
Japāņu dzeja. Amerikāņu dzeja.
Devero, Džūda. Vēlmju akmens : [romāns] / Džūda Devero ; no
angļu val. tulk. Ingūna Jundze ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga
: Kontinents, 2012 (SIA "Jelgavas Tipogrāfija"). - 416 lpp. - Vēstures
studente Džemma iesaistās Edilīnas senākās dzimtas dokumentācijas
pētīšanā. Meklējumos Džemma nejauši uzduras kādai senai leģendai
par Vēlmju akmeni, kurš ļāvis īstenoties ik vēlmei, ja vien to no sirds
izteicis kāds no Freizeru ģimenes. Nu akmens spēks ir no jauna
atmodināts un kādam attiecībā uz to ir lieli plāni. Arī Džemmai ir
iedalīta nozīmīga loma, par kuru viņa nemaz nenojauš... - Oriģ.
nos.: Heartwishes.
ISBN 9789984356112.
Amerikāņu romāni.
Džeimsa E.L. Greja piecdesmit nokrāsas : [triloģija] / E. L. Džeimsa
; no angļu val. tulk. Eva Stankēviča ; vāka dizains Artūrs Zariņš. Rīga : Kontinets, 2012 (SIA "Jelgavas Tipogrāfija"). - 519, [9] lpp. Romantikas un kaisles piesātināts romāns ļauj vaļu lasītāja fantāzijai
un izraisa atkarību gluži kā narkotikas. Kad literatūras studente
Anastasija Stīla intervē veiksmīgo uzņēmēju Kristjenu Greju, viņai
šis vīrietis šķiet vienlaikus ļoti pievilcīgs un biedējošs. Viņa ir
pārliecināta, ka saruna nebija veiksmīga, un cenšas izmest Kristjenu
no prāta, līdz viņš uzrodas veikalā, kur Anastasija strādā, un aicina
meiteni uz tikšanos. - Oriģ. nos.: Fifty Shades of Grey.
1.grām.
ISBN 9789984356044.
Angļu romāni.
Fords Džeimijs. Keiko : [romāns] / Džeimijs Fords ; no angļu val.
Maija Opse ; red. Dace Barone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (SIA
Preses nams Baltic). - 343, [10] lpp. - Ir 1986. gads, un Henrijam ir
piecdesmit seši gadi, kad viņš atkal stāv pie viesnīcas "Panama". Nē,
Henrijam ir divpadsmit, un viņš pirmo reizi uzaicinājis Keiko uz
randiņu. Vai varbūt trīspadsmit un viņi tikko ir pirmo reizi
skūpstījušies? Šodien tas liekas kā sapnis, tāls sapnis, kurš sen
pagājis... Vai tomēr ne? Vecajā viesnīcā, iespējams, glabājas kas
vairāk par atmiņām... - Oriģ. nos.: Hotel on the Corner of Bitter and
Sweet.
ISBN 9789934028632.
Amerikāņu romāni.
Geimens, Nīls. Amerikāņu dievi : [romāns] / Nīls Geimens ; no
angļu val. tulk. Vanda Tomaševiča, Dace Rudzīte ; red. Anda
Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). 620, [2] lpp. - Mūsu senči pielūdza auglības, nāves un negaisa
dievus. Vai jums šķiet, ka tie uz mūžiem iegrimuši sensenās upuru
alās, putekļainu grāmatu sējumu lappusēs un tumšās muzeju zālēs?
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Vai jūs domājat, ka mūsu pasaule ir caurcaurēm racionāla? Jūs
maldāties. Senie Dievi jūs vēro arī šobrīd. - Oriģ. nos.: American
Gods.
ISBN 9789934022821.
Fantastiskā proza, angļu. Nacionālās īpatnības, amerikāņu Daiļliteratūra.
Gēte, Johans Volfgangs. Vilhelma Meistara mācību gadi :
[romāns] / Johans Volfgangs Gēte ; no vācu val. tulk. Jānis Krūmiņš
; atdzej.: Ārija Elksne, Kārlis Egle ; māksl. Jānis Esītis. - [Ogre] :
Avens un partneri, 2012. - 534, [1] lpp. ; 22 cm. - "Vilhelma
Meistara mācību gadi" ir Johana Volfganga Gētes (1749–1832) otrais
romāns, kas vāciski pirmoreiz publicēts 1795–1796. gadā. Sižeta
centrā ir kāds vācu tirgoņa dēls, kurš neparko nevēlas iet tēva
pēdās, jo jau kopš bērnības ir neprātīgi aizrāvies ar teātri, kuru tad
arī uzskata par īsto dzīvi un dzīves skolotāju iepretim naudas
pelnīšanai un saimniecības paplašināšanai. - Oriģ. nos.: Wilhelm
Meisters Lehrjahre.
ISBN 9789934831409.
Vācu romāni.
Grietēna, Margarita. Nāve Londonā : [romāns] / Margarita
Grietēna ; vāka dizains: Ints Vilcāns ; il.: Anita Jansone-Zirnīte ;
red. Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2012 (SIA "Latgales druka").
- 191, [1] lpp. : il. - (Lata romāns). - M. Grietēnas latviešu
detektīvromāna darbība vairāk risinās Londonā nekā Latvijā. Kā
mūsdienās pierasts, - romānā noziedzība cieši saistīta ar politiku.
Dēka Londonā? Tas šķiet pārāk eksotiski.
ISBN 9789984878478.
Latviešu romāni.
Gudvins, Džeisons. Čūsku akmens : [romāns] / Džeisons Gudvins ;
no angļu val. tulk. Lenvija Sīle ; vāka dizains: Māris Sīmansons. Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (A/s "Poligrāfists"). - 351, [1] lpp. Jašims ir gudrs, diskrēts, patīikams un uzticams. Kad sen zudušu
dārgumu meklējumos Stambulā ierodas francūzis Lefevrs, arī viņam
vajadzīga Jašima palīdzība. Bet tad Lefevru atrod mirušu... Kas
izrēķinājies ar šo avantūristu? Grieķi? Turki? Ebreji? Angļi? Ikviens ir
iesaistīts, un neviens nešķiet vainīgs - tomēr Jašimam jāatrod
slepkavas un jāatšķetina ciešais mezgls, kurā savijušās
sazvērestības, noziegumi, cerības un idejas. - Oriģ. nos.: The Snake
Stone. - "...aizraujošs detektīvs ar satriecošu kultūrvēsturisku
vērtību." -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934029196.
Detektīvromāni, angļu.
Stambula (Turcija) - Vēsture - 19 gs - Daiļliteratūra.
Hānbergs, Ēriks, 1933-. Pirmā grēka līcis : [stāsts] / Ēriks
Hānbergs ; atb. red. Arta Goba ; Daces Dravenieces vāka māksl.
noform. - Rīga : Jumava, 2012 (Ogre : SIA "Tipogrāfija Ogrē"). 166, [2] lpp., [8] lp. krās. ģīm. ; 20 cm. - Ē. Hānbergs grāmatā
lasītājam piedāvā vienreizēju iespēju nokļūt 70. gadu Latvijā un
izbaudīt divu gados cienījamu ļaužu kāzas. Kā jau pienākas, mielastā
ielūgti visi tuvākie kaimiņi un tiek svinēta dzīve. Ikvienam no
klātesošajiem ir savs stāsts par jaunības dienās izdzīvotajām
kaislībām, pārestībām un smieklīgiem pārpratumiem. Autors tālaika
lauku dzīvi atainojis tā, ka neviļus rodas sajūta - stāsts varētu būt
sarakstīts nupat.
ISBN 9789934111846.
Latviešu proza.
Heniņš, Arturs, 1932-. Tur pērkons nikni jodus dzenā : Voldemārs
Ozols strēlnieku niķos un stiķos : vēsturisks romāns / Arturs Heniņš
; atb. red. Renāte Neimane ; lit. red. Keta Īve ; Mārtiņa Ābola vāka
māksl. noform. - Rīga : Jumava, 2012 (SIA "Zelta rudens"). - 486,
[2] lpp. - Romāna uzmanības centrā ir reāla vēsturiska persona latviešu strēlnieku virsnieks Voldemārs Ozols, kurš dienējis piecu
valstu armijās, karojis piecos karos, divreiz bijis uz nāvi notiesāts un
par kura avantūrām varētu sarakstīt ne vienu vien romānu.
ISBN 9789934111464.
Vēsturiskā proza, latviešu.
Indrāne, Ilze, 1927-. Divpadsmit logi : stāsti / Ilze Indrāne ;
māksl. Rihards Delvers ; grām. māksl. noform. izmant. Jura Jātnieka
fotoattēli. - Rīga : Nordik, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 187, [4] lpp.
- Jaunajā stāstu grāmatā rakstniece tēlo dažādu paaudžu dzīvi 20.
gs. deviņdesmito gadu un 21. gadsimta sākuma Latvijā, cilvēku cīņu
par savu materiālo un garīgo pastāvēšanu, vērtību saglabāšanu.
ISBN 9789984854397.
Stāsti, latviešu.
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Karingtone, Lūsinda. Deviņdesmit dienas Ženevjēvai : [romāns] /
Lūsinda Karingtine ; [no angļ val.] tulk. Anna Zābere. - [Rīga :
Zvaigzne ABC], 2012. - 317, [1] lpp. - (Kompliments 18+). Džeimss Sinklērs, iedomīgs un pašpārliecināts starptautiska mēroga
uzņēmējs, vienmēr panāk to, ko vēlas. Un viņš vēlas, lai Ženevjēva
turpmākās deviņdesmit dienas piepildītu jebkuru viņa vēlēšanos... Oriģ. nos.: The Ninety Days of Genevieve.
ISBN 9789934031489.
Angļu romāni.
Koreckis, Daņils. Pa velna pēdām : [kriminālromāns] / Daņils
Koreckis ; no krievu val.tulk. Maija Medne ; red. Irisa Sakse. - Rīga :
[Juvetas], [2012]. - 303,[1] lpp. - (Krievu detektīvs). - Maskavā
naktīs uzdarbojas slepkava maniaks. Pēc vairākām pazīmēm viņš
atgādina... Noziedznieks ir ārkārtīgi bīstams, viņu, lai gan ar
dažādiem vārdiem, labi pazīst kriminālajās aprinās kā pašu ļaunuma
iemiesojumu. Viņš ir nekaunīgs un, kā sķiet, arī neievainojams... Oriģ. nos.: По следу черта.
ISBN 9789934817649.
Detektīvromāni, krievu.
Kristi, Agata. Slepkavība golfa laukumā : [romāns] / Agata Kristi ;
no angļu val. tulk. Ilga Krauja ; māksl. Aldis Kopštāls. - Rīga : SIA
"Skarabejs", 2011. - 284, [4] lpp. - Izmisuma pilns palīgā sauciens
liek Puaro steigšus doties uz Franciju. Bet viņš ierodas pārāk vēlu... Oriģ. nos.: The Murder on the Links.
ISBN 9789984780504.
Angļu romāni.
Kro-Kro : Knuta un Intas Skujenieku vēstules, 1963-1969 / Knuts
Skujenieks, Inta Skujeniece ; sast. un priekšv.aut. Inta Čaklā ; red.
Gundega Saulīte ; māksl. Daiga Brinkmane. - Rīga : Vesta-LK,
[2012] (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 544 lpp. : il., ģīm., faks. ; 19
cm. - (Laika grāmata). - Grāmatā publicētās Knuta un Intas
Skujenieku vēstules piedāvā ielūkoties agrīnā un izšķirīgā viņu
attiecību posmā - laikā, kad K. Skujenieks izcieta sodu Mordovijas
stingrā režīma labošanas darbu nometnē. Vēstules stāsta par
grūtumiem, kas nesami abiem kopā un tomēr katram vienatnē, par
pacietības mēru, ko šāda dzīve prasa. Sarakste sniedz patiesu
ieskatu 20. gadsimta 60. gadu dzīvē, sadzīvē, mākslā, kultūrā,
garīgajās interesēs.
ISBN 9789934829673.
Vēstules.
Lāksonena, Heli. Kad gos smei : [dzeja] / Heli Lāksonena ;
atdzejojis un priekšvārda "Par Heli", 5.-11. lpp., autors Gundars
Godiņš ; redaktore Sandra Godiņa ; ilustrējusi Aija Zariņa. - Rīga :
Mansards, 2012. - 143 lpp. : il. ; 15 cm. - Lībiskā dialekta vārdu
skaidrojums : 138.-140.lpp. - Oriģ. nos.: Pulu uis. - G. Godiņš
atdzejojot dzejoļus izmantojis Vidzemes lībiskā dialekta iezīmes,
runas veidu, ko lieto pierobežā ap Ainažiem un Salacgrīvu.
ISBN 9789984872575.
Somu dzeja.
Lanss, Ēriks, 1940-. Vai mēs tiksimies vēlreiz : [romāns] / Ēriks
Lanss ; vāka dizains: Ints Vilcāns ; il.: Andra Otto ; red. Eva
Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2012 (Rēzekne : SIA "Latgales
druka"). - 207 lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 4(154). - Ē. Lansa
romāna darbība notiek kādā mākslas aprindu radošajā namā, kas
uzbūvēts pirms pāris gadsimtiem un sākotnēji kalpojis kā medību
pils. Par direktori radošajā namā strādā romāna varoņa bijusī sieva,
kas viņu pametusi pirms gadiem desmit. Namā risinās dīvaini,
neizskaidrojami notikumi, bet intrigu pastiprina neziņa par nama
īpašnieku, kā arī noslēpumainā barona Bēra sala, kas pa laikam
parādās, bet ne katram nama iemītniekam ir atrodama. Tajā valda
kāda cita realitāte un tās valdzinājums daudziem ir gandrīz
neatvairāms.
ISBN 9789984878249.
Latviešu romāni.
Lekberga, Kamilla. Svešinieks : [romāns] / Kamilla Lekberga ;
tulk. Dace Andžāne ; vāka māksl. noform.: Lelde Šēnfelde ; atb. red.
Renāte Neimane ; lit. red. Inta Kārkliņa. - Rīga : Jumava, 2012 (SIA
"Informatīvā biznesa centrs"). - 284, [4] lpp. - Tanumshedes
mazpilsētas policijas iecirkņa mieru kādu rītu iztraucē ziņa, ka
notikusi auto avārija un ir bojāgājušais. Apskatot notikuma vietu,
Patriks Hedstrēms instinktīvi jūt, ka šī nav kārtējā traģiskā avārija.
Visu vēl vairāk sarežģī nepārprotami līdzīga rakstura nelaimes
gadījums. Turklāt Fjelbakā tiek filmēts realitātes šovs, un aizdomu
ēna krīt uz uzņemšanas grupu. - Oriģ. nos.: The Stranger.
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ISBN 9789934111983.
Zviedru romāni.
Levī, Marks. Tiksimies vēlreiz : [romāns] / Marks Levī ; no franču
val. tulk. Sintija Rimšele ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga :
Kontinents, 2012 (SIA "Jelgavas Tipogrāfija"). - 368 lpp. - (Jaunā
franču līnija). - Romantiskais, dzirkstoša humora, valdzinājuma un
reibinošu kolīziju pilnais stāsts ir atbilde uz jautājumu: ja liktenis
piespēlētu Arturam un Lorēnai otru iespēju satikties - kā viņi rīkotos
tagad, vairākus gadus pēc savas pirmās tikšanās... - Oriģ. nos.:
Vous Revoir.
ISBN 9789984356129.
Franču romāni.
Manfelde, Andra, 1973-. Adata : [autobiogrāfisks romāns] / Andra
Manfelde ; Andras Manfeldes noformējums. - 3., atkārtots un
papildināts izdevums. - Tukums : Literatūras kombains, 2012. - 130,
[4] lpp. ; 19 cm. - Bibliogr.: [134.] lpp. - A. Manfeldes
autobiogrāfiskais romāns ir viņas pieredze. Autore dod liecību, kā,
būdams dzīvs, jau esi miris. A. Manfelde grāmatu iesāka rakstīt,
rēķinoties ar nāvi kā realitāti. Viņa negrib pazaudēt sevi vēl kādreiz,
negrib kādu dienu būt saprogrammēta. - Izdošanas vieta precizēta
ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934826412.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Narkotiku atkarība Daiļliteratūra.
Manfelde, Andra, 1973-. Zemnīcas bērni [skaņu ieraksts] : stāsts
/ teksts, balss, dizains: Andra Manfelde ; vāka foto: Ludmila
Osipova. - [Liepāja] : Literatūras kombains, 2011. - 1 mp3 [~3 h]. Ģimenisks stāsts par visas nācijas vēsturi, kuras grūtais liktenis
izstāstīts viegli un nepiespiesti. - Audiogrāmatas noformējumā
izmantoti vectēva Kristapa Manfelda fotoattēli, uzņemti Sibīrijā
1949.-1956. - Uz vāka autore vecmāmiņas Annas Sibīrijas lakatā.
Stāsti, latviešu.
Medne, Antra, 1965-. Čaks virtuvē / sakārt. un iev. aut. Antra
Medne ; red. Zaiga Lasenberga ; izmant. Anšlava Eglīša zīm. ;
Lauras Akmanes dizains un priekšmetu fotogr. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2012] (SIA Preses nams Baltic). - 57, [4] lpp. : il., ģīm., faks.
; 17 x 21 cm. - Kaut gan ļoti neraksturīgi dzejniekiem, Aleksandrs
Čaks (īst.v. Aleksandrs Čadarainis, 1901-1950) bija saimniecisks
vīrietis. Viņš brīvi orientējās pavārmākslā un kulinārijā. Grāmata ir
veidota tā, lai dotu iespēju saskatīt, iepazīt un atklāt A. Čaku
pavisam jaunā skatījumā un parādīt, ka dzejnieks bija ne tikai
talantīgs literāts, bet arī labs pavārs un saviesīgu pasākumu
cienītājs. Tajā ir izmantoti rokraksti no privātkolekcijas un
fotogrāfijas no Aleksandra Čaka memoriālā dzīvokļa kolekcijas.
ISBN 9789934032998.
Kulinārija. Latviešu dzeja.
Mīks, Džeimss. Piezemēšanās : [romāns] / Džeimss Mīks ; no angļu
val. tulk. Mārtiņš Pomahs ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas
Grāmata, 2012. - 275, [1] lpp. - Tāpat kā pasaule visapkārt
divdesmit pirmā gadsimta sākumā arī žurnālista Adama Kellasa dzīve
kādudien sāk irt pa visām vīlēm. Tomēr Kellas vēl nevēlas
ieklausīties saprāta balsī, viņš - šķīries, bez regulāru ienākumu
avota, mīļākās un arī profesionālās rakstniecības pasaules atraidīts pieņem darba uzdevumu doties uz Afganistānu, lai rakstītu
reportāžas no kara zonas. - Oriģ. nos.: We Are Now Beginning Our
Descent.
ISBN 9789984887265.
Angļu romāni.
Olivera, Lorena. Pirms es krītu : [romāns] / Lorena Olivera ; no
angļu val. tulk. Ieva Kolmane ; red. Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 399, [1] lpp. ; 21 cm. - Samantai
Kingstonei ir viss: stilīgākais puisis visā pilsētā, trīs superīgas
draudzenes un pats labākais, ko piedāvā Tomasa Džefersona
vidusskola, sākot ar foršāko galdiņu skolas kafejnīcā un beidzot ar
ērtāko vietu autostāvvietā. Ir piektdiena, 12. februāris, un tai jābūt
vienkārši kārtējai dienai Semas lieliskajā dzīvē. Taču tā izrādās
pēdējā. - Oriģ. nos.: Before i fall.
ISBN 9789934030178.
Jaunatnes proza, amerikāņu
Ozols, Vairis. Dīvains mantojums : [romāns groteska] / Vairis Ozols
; Inta Vilcāna vāka dizains ; Agra Liepiņa il. ; red. Eva Mārtuža. Rīga : Lauku Avīze, 2012 (SIA "Latgales druka"). - 207, [1] lpp. : il.
- (Lata romāns). - Groteskas centrālā figūra - Mudis Puldonis - dabas
mātes dāsni apveltīts ar vienkāršu humoru, katrā dzīves likstā
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pasmaida par sevi un nenoslīkst ikdienas purvā. Viņam ir
saimniecība, lieli lauki un... lieli parādi, piedevām - dīvains
mantojums no kaimiņa. Būtu par mantu jācīnās? Nu nē - labāk
krietni izgulēties, jo dzīve ir tik īsa... Piepeši Mudis vairs nav viens,
viņa dzīvē ienāk un blakus nostājas gudra un darbīga sieviete...
ISBN 9789984878348.
Latviešu romāni.
Pankola, Katrīna. Bruņurupuču lēnais valsis : [romāns] / Katrīna
Pankola ; no franču val. tulk. Dina Kārkliņa ; red. Ingūna Jundze ;
vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012 (SIA "Jelgavas
tipogrāfija"). - 565, [1] lpp. ; 23 cm. - (Jauna franču līnija). Nevaldāmi meli, apslēpta kaisle, intrigu posts pret patiesas
mīlestības labdabīgo starojumu un cerību mirdzumu - katram
pazīstami personāži, autores meistarīgā tvēriena vadīti, dzīvo reālu
un ticamu dzīvi Parīzē. Kā mazi, spītīgi bruņurupuči viņi ietiepīgi
virzās uz priekšu, pārāk straujajā un varmācīgajā pasaulē mācoties
dejot lēnāk, arvien lēnāk... - Oriģ. nos.: La Valse Lente des Tortues.
ISBN 9789984356105.
Franču romāni.
Patersons, Džeimss. Privātdetektīvi. Spēles : [romāns] / Džeimss
Patersons & Marks Salivans ; no angļu val. tulk. Zane Rozenberga ;
Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012 (SIA
Preses nams Baltic). - 366, [2] lpp. - (Zvaigznes Detektīvu klubs). Aģentūras "Privātdetektīvi" Londonas biroja vadītājs Pīters un
reportiere Karena kļūst par sabiedrotajiem, lai atmaskotu ļaunā
noziedzības ģēnija Krona uzsākto sarežģīto spēli. Likmes ir
visaugstākās. Atrisinājums šķiet tuvu, bet... slepkava savu plānu ir
lolojis gadiem. Viņš negrasās padoties!. - Oriģ. nos.: Private Games.
ISBN 9789934027826.
Detektīvromāni, amerikāņu.
Plūme, Ieva, 1973-. Rēzus : [stāstu krājums] / Ieva Plūme ; red.
Arvis Kolmanis ; vāka dizains: Jānis Esītis ; 1. vāka noform. izmant.
Paula Klē glezna "Virves dejotājs" (1923) ; autores foto: Kristaps
Kalns. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 126, [1] lpp. - I. Plūme
nodarbojas ar literatūras kritiku. 2009. gadā iznāca viņas garstāsts
"Tauriņpasaule". Stāstu krājums ir autores otrā grāmata. I. Plūmes
Rēzus ir rēbuss gandrīz bērna prātam - ja pieņemam, ka bērns,
nokaudamies ar pārdomām, dzīvo jau kuro mūžu. Kā vienmēr,
pārdomās par visu un visiem nonākdams līdz apjukumam un haosa
tumsai, kur tiešām iespējams viss.
Saturs: Mantra. Satiksme. Autentiskā realitāte. Budisms+.
Matricu mainītājs. Mērfija meklējumos. Hameleons: dokumentētais
es. Dēmoni vai dievības? Apmātība. Advente. Latviešu psihs.
Hamleta sindroms. Pavedināšanas māksla. Lietu sistēma. Paaudžu
kods.
ISBN 9789984887258.
Stāsti, latviešu.
Ratinīka, Iveta, 1978-. Rūgts : [dzeja] / Iveta Ratinīka ; red.
Kārlis Vērdiņš ; vāka noform.: Rolands Krutovs. - Rīga : Mansards,
2011. - 75, [4] lpp. ; 21 cm. - I. Ratinīka patlaban skolasbērniem
Āganskalna Valsts ģimnāzijā palīdz saprast literatūru un pasauli ap
to. Debijas krājumā I. Ratinīkas dzejas varone izdzīvo emociju
amplitūdu no līksma tosta līdz vilšanās mielēm. Dzejoļi ir personisko
kāpumu un kritumu nospiedumi, kas saglabājušies pilsētas
nemierīgajā un mainīgajā ainavā.
ISBN 9789984872063.
Latviešu dzeja.
Redfīlds, Džeimss. Šambalas noslēpums : vienpadsmitās
atklāsmes meklējumos / Džeimss Redfīlds ; no angļu val. tulk.
Karīna Tillberga ; Māras Alševskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2012 (A/s "Poligrāfists"). - 271, [1] lpp. - Tālajos, sniegotajos
kalnos netālu no Tibetas atrodas vieta, kuru ilgu laiku uzskatīja tikai
par mītu - tā dēvētā Šambala vai Šangri La. Tās iedzīvotāji jau
izsenis glabā īpašas ezotēriskas zināšanas, kas var būtiski ietekmēt
visu cilvēci. - Oriģ. nos.: The Secret of Shambhala. In Search of the
Eleventh Insight.
ISBN 9789934026003.
Amerikāņu romāni.
Tibetas autonomais reģions (Ķīna) - Daiļliteratūra.
Rigensis, Nicodemus. Skaistākā pilsēta pasaulē : [stāsts] /
Nicodemus Rigensis ; māksl. Dace Lucia Kidda. - Rīga : Rundas,
2012 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 127, [1] lpp. : il. ; 21 cm. Visiem ir labi zināms, kura ir skaistākā pilsēta pasaulē - Rīga. Stāsts
ar šādu nosaukumu ir par notikumiem un sazvērestībām, kas
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risinājušās šajā pilsētā kopš tās dibināšanas līdz pat mūsdienām,
sevišķi pēdējos gados, kad šeit smagi plosījās ekonomiskā krīze.
Daudzi lasītāji šeit atpazīs pazīstamus cilvēkus un varbūt pat paši
sevi. Banku pārņemšana, noslēpumainas personības, slepenas
biedrības un politikas aizkulises, tas viss parādās šajā grāmatā. Kas
ir autors Nicodemus Rigensis? Šī it kā zināmā persona šoreiz ir
izvēlējusies palikt nezināma. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā.
ISBN 9789934829710.
Latviešu proza.
Rīga (Latvija) - Daiļliteratūra.
Silova, Maija. ...Stihiya... : [dzeja] / Maija Silova ; māksl. Olga
Markina ; atb. red. Liene Soboļeva ; lit. red. Sigita Kušnere ; graf.
noform.: Dairis Hofmanis. - Rīga : Jumava, [2012]. - [200] lpp. : il.
- Teksts latviešu un krievu valodā. - Grāmata lasāma no abām
pusēm, dalīta paginācija, ar atsevišķām titullapām.
ISBN 978993411761.
Latviešu dzeja. Latviešu dzeja (krievu valoda).
Spārks, Nikolass. Talismans : [romāns] / Nikolass Spārks ; no
angļu val. tulk. Sintija Rimšele ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga
: Kontinents, 2012 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 400 lpp. "Talismans" ir romāns, kas vēstī par pārsteidzošiem likteņa
pavērsieniem un patiesu, nedziestošu mīlestību. - Oriģ. nos.: The
Lucky One.
ISBN 9789984356068.
Amerikāņu romāni.
Vensko, Sandra, 1958-. Vēstules naktssargam : [romāns] /
Sandra Vensko ; red. Dace Sparāne ; māksl. Katrīna Vasiļevska. [Rīga] : Dienas Grāmata, 2012. - 62, [1] lpp., [3] lp. krās. il. ; 18
cm. - S. Vensko grāmata ir dienasgrāmatas formā sarakstīts īsprozas
darbs par indivīdu savstarpējo attiecību būtiskām niansēm cilvēka
dzīves dažādos dzīves posmos, atklāta saruna par vientulību,
divvientulības robežām un to pārvarēšanu vai pieņemšanu. Ikkatra
teksta metafora ir sīks mirklis dzīves telpā, kas pārtapis sarunās ar
Naktssargu - kā tēlu, kā alter-ego, neatkarīgi no vietas vai laika, ko
katrs izdzīvojam šeit un tagad.
ISBN 9789984887173.
Latviešu proza.
Vērdiņš, Kārlis, 1979-. Mēs : kopota dzeja / Kārlis Vērdiņš ;
dizains: Zigmunds Lapsa, Lotte Meijer. - Rīga : Mansards, 2012
("McĀbols poligrāfija"). - 247, [1] lpp. ; 21 cm. - K. Vērdiņš ir viens
no savas paaudzes spilgtākajiem dzejniekiem. Grāmatā apkopoti visi
trīs K. Vērdiņa dzejoļu krājumi "Ledlauži" (2001), "Biezpiens ar
krējumu" (2004), "Es" (2008), kā arī atsevišķā nodaļā dzejoļu cikla
"Mēs" papildināts variants (2001-2012).
Saturs : Ledlauži (1997-2000). Biezpiens ar krējumu (20002004). Es (2004-2008). Mēs (2001-2012).
ISBN 9789984872568.
Latviešu dzeja.
Zvirbule, Dace. Rendas tenkas : Latvijas lauku dzīves ainas starp
abiem pasaules kariem / Dace Zvirbule ; dizains: Arturs Hansons. [Rīga] : Abavas brīvdienas, [2012]. - 175, [1] lpp. : il. ; 21 cm. Bibliogr.: [176.] lpp. - D. Zvirbule stāstos aicina cilvēkus ņemt spēku
no saviem senčiem, kas ciešāk nekā mēs bija saistīti ar savām vai
savu saimnieku mājām, prata mīlēt un kauties, strādāt un priecāties,
smieties gan par citiem, gan paši par sevi un dzīvot - no visas sirds
un uz pilnu klapi. Māju vārdiem lielākoties izmantoti Rendā reiz
bijušo, kā arī joprojām esošo māju īstie nosaukumi. Bagātas tās
mājas, kurām ir savs stāsts, teika vai sava tenka. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984495668.
Stāsti, latviešu - Latvija - Rendas pagasts (Kuldīgas novads).
Zvjagincevs, Aleksandrs. Šī sieviete būs mana : cette femme sera
a moi : [romāns] / Aleksandrs Zvjagincevs ; tulk. Anna Frīdenberga
; māksl. Nataļja Ļevkoviča. - Rīga : Literārā brālība, 2011. - 334, [1]
lpp. - Romānā ir savijušies valsts noslēpumi un cilvēciskās kaislības
– gan cildenas, gan zemiskas. Bet darbojošās personas: politiķi,
speciālo dienestu aģenti, kriminālās autoritātes, avantūristi, parasti
cilvēki un arī sabiedrības padibenes, kas iedomājas sevi par
pārcilvēkiem, ir to padevīgi upuri. - Oriģ. nos.: Эта женщина будет
моей.
ISBN 9789934810282.
Krievu romāni.
Žids, Andrē. Ja grauds nemirst : [autobiogrāfija] / Andrē Žids ; no
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franču val. tulk. Jana Grostiņa ; Māra Ābeles vāka dizains. - Rīga :
Atēna, 2012 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 331, [2] lpp. ; 23 cm. (Atēnas bibliotēka ; XXI). - Autobiogrāfija, kurā Andrē Žids (18691951) stāsta par sava mūža sākumposmu. Vēstījums aizsākas
noslēgtajā bērnības vidē, sniedz ieskatu Parīzes literārajā pasaulē un
aizved līdz reibinoši brīvajai dzīvei Ziemeļāfrikā, kur Žids satuvinās
ar Oskaru Vaildu un kļūst par liecinieku viņa dzīves drāmai. - Oriģ.
nos.: Si le grain ne meurt. - "Šo darbu katoļu baznīca iekļāvusi savā
Index Librorum Prohibitorum - Aizliegto grāmatu sarakstā." -- uz
pēdējā vāka.
ISBN 9789984344386.
Autobiogrāfiskā proza, franču.
Žuravska, Dzintra, 1939-. Izcirtumā dzērve kliedz : romāns /
Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone. - Rīga : Sol Vita,
[2012] ( tipogrāfija "Zelta rudens"). - 221, [1] lpp. ; 21 cm. - Dz.
Žuravskas romāns stāsta par jauniešiem, kuri gatavojas beigt 12.
klasi. Sižetā atspoguļota jauniešu draudzība, mīlestība, nodevība,
piedošana, kā arī attiecības starp paralēlklasēm.
ISBN 9789984894089.
Latviešu romāni.
Токарева, Виктория Самойловна, 1937-. Тихая музыка за
стеной : повести и рассказы / Виктория Токарева. - Москва :
Астрель, 2012. - 312, [8] c.
ISBN 9785271395420.
Krievu proza.

