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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
LAIKRAKSTI. PRESE. ŽURNĀLISTIKA
Под сенью муз : культура и искусство в Ленинградской области =
008(470)
Big Muses Nursed : Culture and Art of Leningrad Region / Комитет
по культуре Ленинградской области = Committee for Culture of
Leningrad Region. - Санкт-Петербург : Чистий Лист, 2008. - 127 с.
: ил. - Текст парал. на русском и английском яз.
ISBN 9785901528143.
Teātris. Kultūras mantojums. Muzeji. Bibliotēkas.
Ļeņingradas apgabals (Krievija).

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
FILOSOFIJA
133

PSIHOLOĢIJA
159.922.7

Grēniņš, Paulis, 1939-. Mūžības atziņas : ezoteriski skaidrojumi /
Paulis Grēniņš ; atb. red. Ieva Heimane ; lit. red. Diāna Spertāle ;
Ivara Vimbas vāka māksl. noform. - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.",
2012 (Rēzekne : SIA "Latgales druka"). - 287, [1] lpp. : il., sh., tab.
; 20 cm. - P. Grēniņa darbs ir grāmatas "Pieskāriens mūžībai"
(2011) turpinājums. Šajā grāmatā doti skaidrojumi par mūžības
apzināšanos un tikai tad sekos atziņas atziņas par Esību.
ISBN 9789934111723.
Ezotērika.
Gipenreitere, Jūlija. Turpinām saprasties ar bērnu. Vai tā? / Jūlija
Gipenreitere ; no krievu val. tulk. Dace Kārkliņa ; māksl. Rihards
Delvers. - [Rīga] : Nordik, 2012. - 208 lpp. - Oriģ. nos.:
Продолжаем Обшаться С Ребенком. Так?. - Bērns - tas ir brīnums,
kas dzīvo mums līdzās. Mēs cenšamies viņu pasargāt un palīdzam
viņam attīstīties. Mēs turpinām uzdot sev jautājumus: "Kā
saprasties, audzināt, ievirzīt, sodīt, labot?".
ISBN 9789984854373.
Konflikts (psiholoģija). Bērnu psiholoģija. Bērna audzināšana.
Personības attīstība.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
279.13

27-5

Līdz šejienei Dievs vadījis : Valmieras adventistu draudzei 100 /
sast.: Līva Priediņa, Vēsma Geide ; Eduarda Jegorova dizains un
datorsalikums. - Valmiera : [Valmieras adventistu draudze], 2012. 62 lpp. : il.
Saturā: Valmieras draudzes vēsture ; Ilggadējie draudzes
locekļi Millija un Vilnis Bergi ; Valmieras draudzes darbs pilsētas
iedzīvotāju veselības labā ; Valmieras draudze un mūzika ; Valmiera
un vīru kvartets.
Adventisti. Septītās dienas adventisti.
Rors, Ričards. Eneagramma : deviņas dvēseles sejas / Ričards
Rors, Andrēass Eberts ; no vācu val. tulk. Inga Dalbiņa ; red. Zane
Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Preses nams Baltic). - 350
lpp. : il., tab. ; 23 cm. - Bibliogr.: 323.-[346.] lpp. - Eneagramma ir
mācība par deviņiem cilvēku tipiem. Tā palīdz saprast mūsu
cilvēciskās uzvedības likumsakarības un strupceļus, parāda
pārmaiņu iespējas. - Oriģ. nos.: Das Enneagramm.
ISBN 9789934029608.

Eneagramma. Tipoloģija (psiholoģija) - Reliģiskie aspekti Kristietība.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
TŪRISMA BIZNESS
338.482

Visual Culture and Tourism / ed. by David Crouch and Nina
Lübbren. - Oxford : Berg Publ. ; New York, 2003. - XII, 289 p. : ill. ; 24
cm. - Bibliogr. nod. beigās. - Ietver rād.
ISBN 1859735886paper. - ISBN 1859735835cloth. - ISBN
9781859735886.

JURIDISKĀS ZINĀTNES
Pleps, Jānis, 1982-. Satversmes iztulkošana / Jānis Pleps ; red.
342

Sanita Djadela ; priekšv. aut. Edgars Pastars. - Rīga : Latvijas
Vēstnesis, 2012. - 288 lpp. ; 21 cm. - (Tiesību zinātne). - Bibliogr.:
251.-288. lpp. un norādes parindēs. - J. Pleps grāmatā ir plaši
aplūkojis Satversmes piemērošanas praksi - no formāli juridiskā,
vēsturiskā, tiesībpolitiskā, kā arī izteikti teorētiskā un praktiskā
aspekta. Grāmata būs labs palīgs praktizējošiem juristiem, kas
palīdzēs saprātīgi un metodoloģiski pareizi piemērot Satversmes
normas.
ISBN 9789984840215.
Konstitucionālās tiesības - Latvija.

VALSTS ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE
Koliba, Christopher. Governance Networks in Public Administration
354

and Public Policy / Christopher Koliba, Jack W. Meek, Asim Zia. - Boca
Raton, Fla. : CRC Press, 2011. - xxxvi, 349 p. : ill. ; 25 cm. - (Public
administration and public policy ; 158). - Includes bibliographical
references (p. 307-329) and index.
ISBN 9781420071269.

355

364

MODE
391(=511.111)

Идеалы самураев : сочинения японских воинов / сост. и ред.
Уильяма Скотта Уилсона ; пер. Р.В.Котенко. - Санкт-Петербург :
Евразия, 1999. - 319 с. : ил.
ISBN 5807100271.
Samuraji. Busido.
Lāce, Taņa. Sociālā atstumtība Latvijā : situācijas raksturojums
un politikas analīze : monogrāfija / Taņa Lāce ; red. Ināra
Stašulāne ; vāka dizains: Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne, 2012
(SIA "Dardedze Hologrāfija"). - 255 lpp. ; 21 cm. - Bibliogr.:
[233.]-245. lpp. - T. Lāces monogrāfijā aplūkota sociālās
atstumtības jēdziena izpratne akadēmiskajā un politikas veidošanas
vidē, raksturotas sociālās atstumtības riska grupu problēmas
Latvijā, ņemot vērā teorētiskās koncepcijas neviennozīmīgumu un
elastību. Grāmata adresēta sociologiem, politiķiem, ekonomistiem,
valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju
pārstāvjiem un interesentiem. - Kopsav. angļu val.
ISBN 9789984879185.
Sociālā izolācija - Latvija.
Конькова, О.И. Ингерманландские финны : очерки истории и
культуры / О. И. Конькова, В. А. Кокко ; Российская академия
наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН, Обществово ингерманландских финнов
"Инкерин Лиитто", Центр коренных народов. - Санкт-Петербург :
МАЭ РАН, 2009. - 162 с., [12] л. цв. ил. : ил., табл. ; 24 см. (Коренные народы Ленинградской области). - Библиогр.: с. 152154.
ISBN 9785884311435.
Etnogrāfija.
Krievija.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
ĢEODĒZIJA. KARTOGRĀFIJA
Auziņš, Armands. Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi : mācību
528

materiāls / Armands Auziņš ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas

katedra. Ģeomātikas katedra. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2009. - 134 lpp.
: il. ; 25 cm. - Bibliogr.: 76. lpp.
ISBN 9789984329161.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
615.8

615.8

615.8

Mintans, Sjui. Džun Juaņ cigun : attīstošā sistēma : grāmata
pirmās pakāpes Džun Juaņ cigun apguvei un praktizēšanai / Sjui
Mintans, Tamāra Martinova ; no krievu val. tulk. Santa Svaža. [Jūrmala] : Brennus, SIA, 2006. - 333 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Чжун
Юань цигун. - "Pirmā izaugsmes pakāpe" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9669527805. - ISBN 9789984199467.
Cigun.
Morics, Andreass. Organisma attīrīšana : veselība un alternatīva
medicīna / Andreass Morics ; tulk. Irīda Miska ; zin. red. Ineta
Grīnfelde ; atb. red. Anna Pavlovska ; lit. red. Marita Freija ; Aijas
Andžānes vāka māksl. noform. - Rīga : Jumava, 2012 (Rēzekne :
SIA "Latgales druka"). - 197, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - Laba veselība ir
apkārtējās vides un mūsu iekšējās pasaules harmonijas rezultāts.
Savukārt slimība ir veids, kā organisms cenšas pateikt, lai cilvēks
ievēro dabas likumus, lai vairāk domā par sevi un pievērš lielāku
uzmanību savam dzīvesveidam. - Oriģ. nos.: Timeless secrets of
health and rejuvenation.
ISBN 9789934111068.
Medicīna, ajurvēdas. Pašārstēšanās. Dvēsele un miesa.
Plaudis, Jānis Arvīds, 1942-. Latvijas augi sadzīvē / Jānis Arvīds
Plaudis, Elizabete Ozola ; atb. red. Ieva Heimane ; lit. red. Dace
Kraule ; Ievas Nagliņas vāka māksl. noform. - Rīga : Jumava,
[2012] (LĢIA tipogrāfija "Latvijas karte"). - 236, [1] lpp. : il., tab. ;
20 cm. - Bibliogr.: 221.-222. lpp. - Augu un sēņu nosaukumu alf.
rād.: 223.-[233.] lpp. - Grāmata galvenokārt veltīta Latvijas dabas
produktiem, tējām, ēdamiem augiem. Tie neviltoti, bez svešām
uzlīmēm aug mūsu laukos un dārzos, mežos un tīrumos. Rakstot šo
grāmatu, autori centās būt ekoloģiski — no pirmās līdz pēdējai
lappusei. Tajā cildinātas tīrās dabas veltes bez uzmācīgajām "E"
piedevām. Rakstot šo grāmatu, autori centās domāt ekonomiski. Lai
uzlabotu veselību vai atvairītu kaitēkļus no kokiem, ne vienmēr
jāmeklē dārgi ārzemju brīnumlīdzekļi. Nezāļu novārījums vai putniņi
- mūžīgie dārza sargātāji - to izdarīs par brīvu. Jāprot tikai pievilināt.
ISBN 9789934111150.
Augi - Latvija. - Identifikācija. Augi, derīgie - Latvija.
Ārstniecības augi - Latvija.

VISPĀRĪGĀ MAŠĪNBŪVE. KODOLTEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA
Ašmanis, Gundars. Elektromagnētiskā savietojamība : mācību grāmata
621.31

621.8

621.36

/ G. Ašmanis, L. Ribickis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Industriālās
elektronikas un elektrotehnikas institūts. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2010
(RTU tipogrāfija). - 222 lpp. : il. (arī krās.) ; 25 cm. - "Rīgas Tehniskā
universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās
elektronikas un elektrotehnikas institūts"--Uz vāka.
Saturs. Ievads. 1. Latvijas likumdošana un EMC tirgus kontrole. 2.
Elektromagnētiskā savietojamība. 3. Elektromagnētisko traucējumu
raksturs. 4.Emitētie traucējumi. 5. Traucējumu noturība.
ISBN 9789934101014.
Mironovs, Viktors. Būvmašīnas : tehnisko terminu vārdnīca : mācību
līdzeklis / V. Mironovs. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2009. - 98 lpp. : il. ;
25 cm. - Bibliogr.: 97.-98. lpp. - Teksts paralēli latviešu, angļu, krievu
un vācu valodā.
ISBN 9789984329888.
Raņķis, Ivars. Elektrotehnoloģiskās iekārtas : lekciju konspekts / I.
Raņķis, V. Bražis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un
elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas
institūts. - Atkārt. izd. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2007. - 108 lpp. : il. ;
25 cm. - Bibliogr.: 108. lpp.
Saturs. 1. Elektrotermiskās iekārtas. 2. Elektriskā metināšana. 3.
Galvanika un elektroķīmija.
ISBN 9789984322063.

BŪVTEHNIKA.BŪVKONSTRUKCIJAS
Bulavs, F. Statiski nenoteicamu stieņu sistēmu būvmehānika / F.
624

Bulavs, I. Radiņš ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvmehānikas katedra. Rīga : RTU Izdevniecība, 2008. - 203 lpp. : il. ; 25 cm. - Bibliogr.: 203.
lpp.
ISBN 9789984323258.

624

Bulavs, F. Statiski noteicamu stieņu sistēmu būvmehānika / F. Bulavs,
I. Radiņš ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvmehānikas katedra. - Rīga :
RTU Izdevniecība, 2008. - 255 lpp. : il. ; 25 cm. - Ietver bibliogr.
Saturs. Ievads. Plakanu stieņu sistēmu struktūras analīze.
Daudzlaidumu locīklu sijas un rāmji. Plakanu statiski noteicamu kopņu
aprēķini. Trīslocīklu sistēmas. Ietekmes līniju teorija. Pārvietojumi
plakanās stieņu sistēmās. Telpiskas sistēmas.
ISBN 9789984328300.

635

Mesingema Hārta, Ronda. Vertikālā dārzkopība : radoši
paņēmieni, lai iegūtu lielisku ražu mazā platībā / Ronda Mesingema
Hārta ; no angļu val. tulk. Dace Krūtaine ; il.: Ketrina Ratke ;
noform. Džesika Ārmstronga. - Rīga : Madris, 2012. - 143, [1] lpp. :
krās. il., tab. - Rād.: 142.-[144.]lpp. - Oriģ. nos.: Vertical
Vegetables and Fruit.
Saturs: Kāpēc un kā audzēt vertikāli augšup ; Vertikāli
audzējamie viengadīgie augi ; Pie balsta audzējamie daudzgadīgie
augi.
ISBN 9789984316383.
Dārzi.

ŪDENSAPGĀDE. ŪDENS ATTĪRĪŠANA. ŪDENS PATĒRIŅŠ
Lediņš, V.(Valdis). Ūdensapgāde un kanalizācija : mācību līdzeklis / V.
628.1

Lediņš ; Rīgas Tehniskā universitāte ; vāka aut. Ēriks Didrihsons. - Rīga :
RTU Izdevniecība, 2007 (RTU tipogrāfija).). - 208 lpp. : il., sh., tab. ; 25
cm. - Bibliogr.: 175.-178. lpp. (73 nos.). - V. Lediņa grāmata sastāv no
3 daļām. 1. daļā aplūkoti jautājumi par ūdensapgādes avotiem,
ūdensgūtnēm, sūkņiem un sūknētavām, ūdens sagatavošanas ietaisēm,
ūdensvada tīkliem, to ierīkojumu un aprēķina principiem. 2. daļā ietverti
jautājumi par ēku ūdensvada un kanalizācijas sistēmām, tīklu
aprīkojumu, aprēķinu pamatprincipiem, pagalma un iekškvartāla
kanalizācijas tīkliem un ēku cieto atkritumu aizvākšanas ietaisēm. 3.
daļā iztirzāti jautājumi par kanalizācijas sistēmām, notekūdeņu veidiem,
tīklu aprēķiniem un to ierīkošanu, notekūdeņu pārsūknēšanu, to
attīrīšanas metodēm un ietaisēm.
ISBN 9789984322179ies

MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA
Kilbloka, Zane. Pipars & oga : uzkodas / Zane Kilbloka ; projekta
641.5

64

641.5

vadītāja Inguna Kļava Švanka ; red. Ilze Sausiņa ; dizains: Vita
Lēnerte ; fotogr.: Māris Zemgalietis ; Zanes Kilblokas portreta foto:
Jānis Deinats. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Preses nams Baltic). 121, [6] lpp. : il., ģīm., faks. ; 30 cm. - Z. Kilblokas vaļasprieks ēdienu gatavošana - pārtapis nopietnā darbā. Autore pilnveidojusi
savas prasmes dažādās pavārmākslas meistarklasēs pie
pazīstamākajiem un prasmīgākajiem Latvijas pavārmākslas guru.
Viņas gatavotās uzkodas ir tik interesantas, ka to receptes publicē
arī žurnāls "Dienas Ēdieni".
ISBN 9789934031281.
Uzkožamie. Pavārgrāmatas.
Parastu lietu neparasts lietojums : vērtīgi padomi ikdienas problēmu
risināšanai / [sastādītāja Brigita Šoriņa ; redaktore Anna Pavlovska].
- Rīga : Jumava, [2012] (Rēzekne : Latgales druka). - 103 lpp. :
krās. il. ; 19 cm. - Šajā grāmatā atradīsiet simtiem asprātīgu un
noderīgu padomu: kā izmantot parastas saimniecības preces, lai
atjaunotu, aizvietotu vai salabotu jebko jūsu saimniecībā; kā
visvieglāk veikt ikdienas mājas darbus; kā kopt augus un kārtot
ziedus; kā rūpēties par mājdzīvniekiem. Izdevumā iekļauti arī tādi
vērtīgi padomi, kuri palīdzēs ar kritisku aci aplūkot māju un pamanīt
visu, kas var iziet no ierindas, lai ātri un bez sarežģījumiem to
savestu kārtībā. Labi uzturēta māja saglabā savu vērtību un neprasa
jaunus ieguldījumus! Ietaupiet naudu un laiku!. - Izdevums iesiets
spirālē.
ISBN 9789934111259.
Pašu rokām veikti darbi. Mājturība. Mājokļi - Ekspluatācija un
remonts.
Sēja, Gundega. Latvieša virtuve : kā ēd, svin un priecājas latvieši /
Gundega Sēja ; [redaktore Aija Balcere, Vitas Lēnertes dizains]. Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 63 lpp. : il. (krās.), karte ; 21 cm. Šī grāmata ir aizraujošs un rotaļīgs ceļvedis latvieša virtuvē. To
pārlapojot, jūs atklāsiet, ka latvieši ir tauta, kas lepojas ar bagātu
un daudzveidīgu kulināro mantojumu, un apgalvojums, ka latvieši ir
maza tauta pie Baltijas jūras, kas ēd vien sēnes, ir pilnīgi aplams.
Visos laikos latvieši ir mīlējuši sātīgi paēst kā ikdienā, tā godos,
tāpēc galdā cēluši spēcinošus un gardus ēdienus, kas tapuši gan no
graudaugiem, piena produktiem un gaļas, gan no meža un jūras
veltēm. Laikam ritot, latviešu virtuve ir mainījusies cittautu, īpaši
vācu un krievu, kulinārijas ietekmē, piemēram, rasols un karbonāde

ir kļuvuši par neatņemamu nacionālās ēdienkartes sastāvdaļu.
Tomēr svētku reizēs – Mārtiņos, Ziemassvētkos, Lieldienās, Jāņos –
arī daudzas mūsdienu namamātes klāj galdu ar dažādiem
senlatviešu ēdieniem. Mārtiņos galdā ceļ pildītas zoss cepeti,
Ziemassvētkos gatavo putraimdesu un zirņus ar speķi, Lieldienās
cep sklandraušus, bet Jāņos sien ķimeņu sieru.
ISBN 9789934023354.
Kulinārija, latviešu. Svētku kulinārija - Latvija. Ēšanas
paradumi - Latvija - Vēsture. Latvieši - Sociālā dzīve un paražas.
Kulinārija.

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
Kordževa, Jeļena. Atskaites punkts = Точка отсчета / Jeļena
658

Kordževa ; red. Viktors Gudzons ; tulk. Inga Cironoka ; vāka māksl.
Rihards Delvers. - Rīga : Ekocentrs, 2012. - [146] lpp. ; 19 cm. Oriģ. nos.: Точка отсчета. - Teksts paral. latviešu un krievu val. Grāmata lasāma no abām pusēm, dalīta paginācija, ar atsevišķām
titullapām.
1.
ISBN 9789934831201.
Nekustamā īpašuma aģenti - Latvija. Uzņēmējsabiedrības Latvija.

658

AUTOMĀTIKA
681.5

CELTNIECĪBA
697

69.05

69.0

Skribans, Valērijs. Uzņēmējdarbības vides un būvniecības attīstības
modeļi Latvijā / Valērijs Skribans ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. Starptautisko
ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra ; zin.
red. Remigijs Počs. - Rīga : RTU izdevniecība, 2010 (RTU tipogrāfija). 262 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 208.-214. lpp. - V. Skribana
darbā doti izstrādātie sistēmdinamikas tipa ekonomiski matemātiskie
modeļi uzņēmējdarbības vides izmaiņu un būvniecības nozares
dinamikas vērtēšanai un prognozēšanai, tai skaitā aprakstīti modeļu
pamatvienādojumi un rādītāju sistēmas, parādītas modeļu bloku un
rādītāju tiešās un atgriezeniskās saites. Grāmata adresēta
tautsaimniecības plānošanas un nekustamā īpašuma tirgus speciālistiem,
komersantiem un profesionālām apvienībām, augstskolu maģistrantūras
un doktorantūras studentiem. - Anot. angļu val.
ISBN 9789984327136
Ievads dinamisko procesu modelēšanā mehatronikas sistēmās /
Leonīds Ribickis ... [u.c.] ; Rīgas Tehniskā universitāte. Industriālās
elektronikas un elektrotehnikas institūts. - Rīga : RTU Izdevniecība,
2007. - 63 lpp. : il. ; 25 cm. - Ietver bibliogr. un rād.
Saturs. Mehatronikas sistēmu pamata jēdzieni. Dinamisko procesu
vizuālās modelēšanas pamati Macromedia Flash MX vidē. Modeļu
matemātiskā aprāta un dinamikas realizācija ar Action Script palīdzību.
Vienkāršo dinamisko procesu vizuālās modelēšanas piemēri.
ISBN 9789984326733.
Ēku enerģētiskā sertificēšana Direktīvas 2002/91/EC gaismā :
Rīgas Tehniskās universitātes pieredze ēku enerģētiskās
sertificēšanas ieviešanā Ogres pilsētā / [sastādija Anatolija [sic]
Borodiņecs]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2006. - 47 lpp. : il. ; 21 cm. Virstit.: ENCERB.
Saturs. 1. Ievads. 2. Informācija par projektu. 3.
Energosertifikācijas metodoloģija. 4. Grādudienu skaits. 5. Dzīvojamā
fonda apskats. 6. Pētījums par faktisko dzīvojamo ēku pilno
energopatēriņu Ogres pilsētā. 7. ENCERIB projekta rezultāti.
ISBN 9984324087.
Fjodorova, Svetlana. Būvniecības darbu veikšanas projektēšana :
lekciju konspekts / S. Fjodorova, S. Gusta ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Inženierekonomikas un vadības fakultāte. - Rīga : Rīgas Tehniskā
universitāte, 2009. - 40 lpp. : graf., tab. ; 21 cm. - Ietver bibliogr. (40.
lpp.).
Saturs. 1. Būvdarbu veikšanas projekta saturs un noformējums. 2.
Būvdarbu veikšanas projekta izstrādāšanas kārtība. 3. Būvniecības
ģenerālā plāna projektēšana. 4. Pasākumi darba aizsardzībā un
ugunsnedrošībā. 5. Būvdarbu veikšanas projekta ekonomiskā
novērtēšana. 6. Būvdarbu kvalitāte un kontrole.
ISBN 9789984321493.
Mironovs, Viktors. Būvmašīnu un būvmehanizācijas ilustrāciju krājums
: mācību līdzeklis / Viktors Mironovs ; priekšv., 5. lpp., aut. Juris Noviks
; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības fakultāte. Būvražošanas
katedra. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2009 (RTU).). - 152 lpp. : il. ; 25
cm. - Bibliogr.: 151.-152. lpp. (61 nos.).
ISBN 9789984320533

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
LAUKU PLĀNOŠANA. PILSĒTBŪVNIECĪBA
Briņķis, J.(Jānis). Pilsētu un lauku apdzīvoto vietu kompleksu
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arhitektoniski telpiskā plānošana : mācību grāmata / J. Briņķis, O. Buka
; red. A. Turlaja ; Rīgas Tehniskā universitāte. Arhitektūras un
pilsētplānošanas fakultāte. Arhitektūras un pilsētbūvniecības katedra. Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2006 (RTU tipogr.).). - 235 lpp. : il.,
sh., tab., kartes ; 30 cm. - Bibliogr.: 231.-235. lpp. (100 nos.). - Mācību
grāmatā sniegtas ziņas par Latvijas apdzīvotības sistēmu, pilsētu un
lauku apdzīvoto vietu strukturālajiem vides kompleksiem, to vietu un
lomu Baltijas jūras reģiona valstīs un Eiropas Savienībā kopumā. Darbā
aplūkota republikas apdzīvoto vietu teritoriālās vides plānošanas telpisko
struktūru grupveida kompleksu attīstība un arhitektoniski
kompozicionālās pamatnostādnes.
ISBN 9984321800

ARHITEKTŪRA
72(474.3)
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746

75(474.3)(092)

75(474.3)(092)

77(474.3)

Krastiņš, Jānis, 1943-. Rīgas jūgendstila ēkas : ceļvedis pa
jūgendstila metropoli = Art Nouveau buildings in Riga : a guide to
Art Nouveau metropolis / Jānis Krastiņš ; tulk.Margita Gailītis, Vija
Kostoff ; temat. rād.: Gints Šteins ; fotogr.: Jānis Krastiņš, Gints
Šteins, Vilnis Zilberts, Indriķis Stūrmanis, Romvalds Salcēvičs. - 2.,
pārveidots un papildināts izdevums. - Rīga : ADD Projekts, 2012
(Jelgavas tipogrāfija). - 407 lpp. : krās. il., kartes, plāni ; 25 cm. Bibliogr tekstā. - Celtņu rād.: 384.-389. lpp. - Personu rād.: 390.407. lpp. - Jūgendstilam Rīgas arhitektūrā ir īpaša nozīme. Šī stila
ēkas veido gandrīz trešo daļu no visas centra apbūves. J. Krastiņa
grāmatā analizētas 210 arhitektoniski un mākslinieciski
interesantākās Rīgas jūgendstila ēkas, parādot to attēlus, atsevišķas
apdares detaļas un šo ēku plānu un fasāžu zīmējumus. Celtnes
grāmatā sakārtotas pēc teritoriālā principa. - Paral. latviešu un angļu
val. - Pirmizdevums 2007. gadā.
ISBN 9789934831805. - ISBN 9934831805.
Jūgendstils (arhitektūra) - Latvija - Ceļveži - Rīga.
Rīga (Latvija) - Celtnes, būves utt. - Ceļveži.
Čeimberlina, Rūta. Zeltšuvumi : izšuvumi ar zelta diegiem / Rūta
Čeimberlina ; no angļu val. tulk. Madara Bernharda ; red. Ilze
Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (SIA "Preses nams Baltic"). 80 lpp. : krās. il. ; 27 cm. - Rād.: 80. lpp. - Zeltšuvumu skaistuma
noslēpums ir gaismas un ēnu rotaļas, ko rada mirdzošie zelta diegi.
Šajā krāšņajā rokasgrāmatā iekļauti paraugi, kuru tapšanu
iedvesmojušas viduslaiku manuskriptu miniatūras. Autore atklāj, kā
radīt unikālus rokdarbus, izmantojot 13. un 14. gadsimtā darinātus
izšuvumu paraugus. - Oriģ. nos.: Beginner's guide to goldwork.
ISBN 9789934027598.
Zeltšuvumi. Izšuvumi.
Baumane, Biruta, 1922-. Biruta Baumane : [gleznu reprodukciju
albums] / tekstu autori: Biruta Baumane, Boriss Bērziņš ; atb. red.
Ieva Heimane ; priekšv. aut. Boriss Bērziņš ; māksl. Biruta Baumane
; fotoreprodukciju aut. Normunds Brasliņš. - Rīga : Jumava, [2012].
- 310 lpp. : krās. il., ģīm. ; 27 x 28 cm. - Grāmatā iekļautas
mākslinieces Birutas Baumanes gleznu reprodukcijas ar
komentāriem.
ISBN 9789934111297.
Gleznotājas - Latvija. Glezniecība, latviešu - 20. gs. - Albumi.
Glezniecība, latviešu - 21. gs. - Albumi.
Leitis, Aivars, 1957-. Leģendas hipotēze. Jānis Staņislavs Roze
(1823-1897) : monogrāfija / Aivars Leitis ; zin. red. Edvarda Šmite ;
lit. red. Ieva Jansone ; māksl. Anta Pence ; fotogr.: Ivars Bivalovs,
Normunds Brasliņš, Ints Lūsis, Aivars Leitis, Monta Serdāne, Vilnis
Vītoliņš. - Rīga : Neputns, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 254 lpp. :
il., ģīm., faks. ; 22 cm. - Bibliogr.: 230.-234. lpp. (120 nos.). Personu rād.: 235.-254. lpp. - Mākslas zinātnieka A. Leiša grāmata
ir pētījums par 19. gadsimta portretu glezniecības akadēmiķi Jāni
Staņislavu Rozi (1823-1897).
ISBN 9789984807942.
Gleznotāji - Latvija - Biogrāfijas. Portretisti - Latvija Biogrāfijas.
Mednis, Jānis, 1977-. Zaļš, Balts, Zils = Olaz, Valda, Sinni = Grun,
Weiss, Blau = Gree, White, Blue : [foto un mūzikas albums] /
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projekts un foto: Jānis Mednis ; mūzika: Raimonds Tiguls ; tulk.
lībiešu val. Valts Ernštreits, Tiit-Rein Viitso ; tulk. angļu val. Ieva
Ernštreite ; tulk. vācu val. Dzintra Lele, Jana Paegle ; dizains:
Viesturs Ozoliņš ; foto: Annelies De Mey. - Kolka : SIA "
Kolkasrags", [2006] ("Tipogrāfija Citrons"). - [252] lpp. : il., fotogr.
+ 1 CD. - Lībiešu krasti visos gadalaikos. - Paral. latv., angļu, vācu,
lībiešu val.
ISBN 9984196224.
Lībieši.
Kurzeme (Latvija). Ziemeļkurzeme (Latvija).
Salcevičs, Romvalds. Vidzeme : fotoalbums / Romvalda Salceviča
fotogr. ; aut. Romvalds Salcevičs ; teksti: Ieva Salceviča ; iev. aut.
Gunta Kļaviņa ; tulk.: Māra Rūmniece (angļu val.), Nora Rutka (vācu
val.) ; māksliniece Irēna Ansava ; izmantota Andra Biedriņa fotogr. Salaspils : Fosal, IU, [2012] (Preses nams Baltic). - 201, [3] lpp. : il.
; 22 x 25 cm. - Bibliogr.: [204.] lpp. - R. Salceviča fotoalbums
veltīts Vidzemei un aicina ceļojumā pa novada gleznainajām upēm
un ezeriem, smilšakmens klintīm un alām, Vidzemes jūrmalu,
vēsturiskām viduslaiku pilīm un muižām, romantiskiem ainavu
parkiem. - Teksts latviešu, angļu un vācu val. - Izdošanas vieta
precizēta ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984495507.
Vidzeme (Latvija) - Vēsture - Albumi. Vidzeme (Latvija) Albumi.
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LATVIEŠU VALODA
811.174

Latīņu teicieni : inteliģenta cilvēka rokasgrāmata / sast. Nellija
Talpāne ; māksl. Māra Alševska ; red. M.Taube. - 3. izd. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 205, [3] lpp. : il. Latviešu tulkojumu alf. rād.: 132.-[206]. lpp. - Latīņu vārdi un
teicieni, kas pārtapuši par jurisprudences, politikas, filozofijas,
medicīnas u.c. nozaru terminiem. Asprātīgi un trāpīgi izteicieni, kuri
atklāj senā pagātnē dzīvojušu cilvēku dzīves uztveri un savstarpējās
attiecības un nezaudē savu aktualitāti arī mūsdienās.
ISBN 9789984375649.
Aforismi, latīņu.
Farneste, Monta. The Academic Essay as a Basis for Research Paper
Writing / Monta Farneste. - Riga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 126
p. : il. ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju (114.-122. lpp.) un rādītāju (123.126. lpp.). - "The monograph provides information about academic
essay writing for English as a Foreign Language students, who need to
produce coherent texts in their field of studies. It can be a useful
reference book for teaching academic writing and for doing research on
essay writing.".
Saturs. Acknowledgments. Acronyms. Introduction. 1. The Notion
of Academic Communication. 2. The Essay as a Genre of Academic
Writing. 3. Analyses of Students' Papers.
ISBN 9789984455556.
Valoda: nozīme un forma = Language: meaning and form :
[rakstu krājums] / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu
fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra ; sast. un iev.
aut.: Andra Kalnača, Ilze Lokmane ; red. Andra Kalnača ; red. vietn. Ilze
Lokmane ; red. kol.: Ilze Auziņa, Juris Grigorjevs, Magdalene Hilmane,
Jurģis Pakeris, Svetlana Polkovņikova, Ilze Rūmniece, Iļja Seržants ;
angļu teksta red. Imants Mežaraups ; vāka noform.: Andra Liepiņa. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (SIA "Latgales druka"). - 129 lpp.
: diagr., il. ; 24 cm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav. angļu val.
2. sējums. Gramatizēšanās un leksikalizēšanās latviešu valodas
sistēmā.
Saturs: IEVADS: Gramatizēšanās teorija un latviešu valodniecība /
Andra Kalnača, Ilze Lokmane. 1. VISPĀRĪGI GRAMATIZĒŠANĀS UN
LEKSIKALIZĒŠANĀS TEORIJAS JAUTĀJUMI: Gramatizēšanās un
desemantizēšanās attieksmes / Ilze Lokmane. Gramatizēšanās un
leksikalizēšanās attieksme / Andra Kalnača. Gramatizēšanās un
morfoloģizēšanās attieksme / Andra Kalnača. Saitiņas primārajā un
sekundārajā predikācijā / Ilze Lokmane. 2. GRAMATIZĒŠANĀS UN
LEKSIKALIZĒŠANĀS ANALĪZE LATVIEŠU UN CITU VALODU MATERIĀLĀ:
Adverbiālas nozīmes determinanta nošķiršana teikumā: runas datu
analīze / Ilze Auziņa, Baiba Saulīte, Gunta Nešpore. Adjektīvu
leksikalizācija latviešu onomastikā / Laimute Balode. Adverbi un
prepozīcijas: gramatizēšanās liecības sengrieķu valodā / Gita Bērziņa.
Heterotoni un vārda nozīmes uztvere / Juris Grigorjevs. Palīgnozīmē
lietoti darbības vārdi bērnu valodā / Baiba Ivulāne. Darbības vārds SACĪT

un netiešas informācijas izteikšana / Liene Kalviša. Atgriezenisko
kustības verbu daudznozīmība latviešu valodā / Ieva Kuplā.
Gramatikalizācija un leksikalizācija runas darbības nominācijā / Svetlana
Polkovņikova. Leksēmas Mann/man gramatizēšanās latviešu valodā /
Iveta Pūtele. Teikuma dziļās struktūras īstenošanās virsējā: subjekta
nullforma / Līga Vogina.
ISBN 9789984455471.
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Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies :
scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte ;
galv. red. un priekšv. aut. Anita Stašulāne ; redkol.: Čezāre Poppi,
Dušans Deaks, Viktors Ivbulis, Maija Burima, Jurijs Novikovs, Aļfija
Smirnova, Anna Stankeviča, Gaga Lomidze, Valentīna Liepa, Kristīne
Ogle, Alfonss Motuzs, Saburo Morišita ; lit. red.: Jana ButāneZarjuta (latviešu val.), Sandra Meškova (angļu val.), Anatolijs
Kuzņecovs (krievu val.) ; māksl. Ilze Meldere. - Daugavpils : Saule
(Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds), 2012. - 392 lpp. :
il., tab. - Bibliogr. rakstu beigās. - Autori: 389.-392. lpp. - Teksts
latviešu, angļu, krievu val. - Kopsav. angļu val.
4. d. Krāsa literatūrā un kultūrā = The color in literature and
culture.
Saturs: Priekšvārds. Krāsa literatūrā un kultūrā / Anita
Stašulāne. Sarkanās krāsas simbolika neolīta apmetnēs un
kapulaukos Latvijā / Ilze Biruta Loze. Krāsas jostveida audumos
Latvijā: tradīcijas un lietojuma paralēles / Anete Karlsone. Чёрный /
тёмно-серый цвет канклес народов балтийского региона: в
поисках смысла и значения / Ромуальдас Апанавичюс. From
dazzling ghostland tp darkness: the colours of evil in Charles Robert
Maturin's and Joseph Sheridan le Fanu's prose / Jelena Brakovska.
Семантика и функции цветовых маркеров в малой прозе И. С.
Тургенева 1870-x - начала 1880-x годов / Аркадий Неминущий.
Употребление цветообозначений в лирике "Второго ряды"' на
примере творчества А. Н. Яхонтова (1820-1980) / Илона
Мотеюнайте. Семантика цвета в лирике Д. Мережковского 1890-х
годов / Андрей Гордин. Sarkanās krāsas nozīme Augusta
Strindberga romānā "Sarkanā istaba" / Ilona Ļaha. Особенности
использования цветообозначений в поэзии позднего Н. Гумилева
/ Олег Перов. Петрушка: колористические характеристики /
Светлана Погодина. Colours in Arthur Machen's creative writing /
Jeļena Semeņeca. Приемы изобразительного искусства в русской
футуристической поэзии (на примере поэзии К. Большакова) /
Юлия Минутина. Hromatiskā semantika Morisa Materlinka "Zilajā
putnā": oriģināla un latvisko tulkojumu sastatījums / Simona Sofija
Valke. Символика цвета в сборнике Б. Поплавского "'Флаги" /
Ольга Кочеткова. Семантика цвета в романе Ильи Эренбурга
"Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников" /
Любовь Лавренова. Цветовые обозначения в лирике В. В.
Маяковского / Диана Ханнанова. Символика цвета в артуровских
стихотворениях Владимира Набокова / Анастасия Ведель.
"Латгальская палитра" русских писателей-эмигрантов первой
волны Ю. Галича, Л. Зурова, С. Минцлова, А. Формакова / Мария
Сивашова. Krāsu semantika J. Jaunsudrabiņa tēlojumu krājumā
"Kolorizēti zīmējumi" / Maija Burima. Цвет в пространстве
прошлого "Южнорусской" прозы А. В. Задонского / Наталия
Макашина. Неоромантическая литовская поэзия: символика
цвета / Габия Банкаускайте-Сярейкене. Krāsas "Latgaļu
dziesminieku" dzejas antoloģijā / Karīne Laganovska. Цветовой код
в картине мире романа В. Короткевича "Христос приземлился в
Гродно" / Валентина Прокофьева. Цветовая функция эпитетов в
творчестве белорусских поэтов-шестидесятников / Ольга
Лапатинская. Krāsu semantika Airisa Mērdokas romānā "Jūra, jūra
..." / Mārīte Opincāne. Символика цвета в сборнике стихотворений
Светланы Василенко "Проза в столбик" / Ольга Гаврилина. Krāsa
trimdas un izsūtījuma pieredzes atspoguļojumā 20. - 21. gs. mijas
latviešu literatūrā / Eva Birzniece. Свето-цветовая семантика в
оттепельных стихах Беллы Ахмадулиной / Дина Азере. Krāsas
nozīme G. Repšes romāna "Sarkans" / Iveta Narodovska. Krāsu
simbolika meklējumu sižeta kontekstā / Renāte Kārkliņa. Krāsas
Jāņa Baltvilka dzejā / Daiga Zirnīte. Цвет в поэзии Далджита Награ
/ Игорь Котин. Balts - melns - dzeja un likums: realitāte un fikcija
Riharda Bargā grēksūdzes tipa "Tenkās" / Inga Žolude. The colour
and chick-lit: the "Canonical" visuale image / Monika Gruslyte. Krāsu
izmantojums Latvijas krievu autoru dzejas antoloģijā "Современная
русская поэзия Латвии" / Inese Suhane. Какого цвета райt

Отблески истории Литвы ХХ века в поэзии и картинах
Леонардаса Гутаускаса / Гинтаре Бернотиене. Krāsu simbolika
Lietuvas liturģiskajos svētkos / Alfonss Motuzs. Autori.
ISBN 9789984145518.
Literatūra - Vēsture un kritika. Latviešu literatūra - Vēsture un
kritika.

Ļaha, Ilona. Latviešu literatūra Zviedrijā : [monogrāfija] / Ilona
Ļaha ; zin. red. Maija Burima, Fjodors Fjodorovs, Benedikts Kalnačs
; rec. Ausma Cimdiņa. - Daugavpils : DU Akadēmiskais apgāds
"Saule", 2011. - 143 lpp. : il. - (Minimonogrāfiju sērija). - Bibliogr.:
127.-134. lpp.; Personu rād.: 135.-143. lpp. - Piel.: 1. Zviedriski
tulkotie latviešu rakstnieki; 2. Latviešu literatūras
tulkojumi/atdzejojumi un tulkotāji/atdzejotāji (1978-2010); 3.
Latviešu literatūras tulkojumu statistika (1980-2010). - Kopsav.
angļu, zviedru val.
ISBN 9789984144580.
Latviešu literatūra - Ārvalstis - Zviedrija. Literatūrzinātne,
salīdzināmā - Latvija - Zviedrija. Zviedru literatūra.
Rinkeviča, Rudīte. Bērnības semiotika 20. gs. 20.-30. gadu
latviešu prozā Eiropas literatūras kontekstā / Rudīte Rinkeviča ; red.
Maija Burima ; Fjodors Fjodorovs ; Benedikts Kalnačs. - Daugavpils :
Saule, 2011 (Madonas poligrāfists). - 233, [1] lpp. ; 18 cm. (Minimonogrāfiju sērija , 1691-9947). - Ietver bibliogr. (220.-228.
lpp.) un rād. (229.-233. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkums
angļu val.
ISBN 9789984144573.
Latviešu proza - Vēsture un kritika - 20. gs. Latviešu proza Tēmas, motīvi - 20. gs. Bērnība literatūrā. Bērni literatūrā.
Rožkalne, Anita, 1956-. Lauva : dzejniece Astrīde Ivaska / Anita
Rožkalne ; red. Gunta Lejniece ; kopsav. tulk. angļu val. Valdis
Bērziņš ; Ivasku viesu grāmatas ierakstu tulk.i: D. Dreika (poļu val.,
itāļu val.), A. Dūdiņa (zviedru val.), M. Gūtmane (vācu val.), E.
Raups (spāņu val.), A. Rozenberga (franču val., spāņu val.), A.
Žīgure (igauņu val.) ; I. Ivaska dienasgrāmatas fragmentus no
igauņu val. tulk. A. Ivaska ; vāka dizains: Baiba Dūdiņa ; prettitulā
izmantoti B. Dambergas, V. O. Virkausa ekslibri ; foto: J. Danovskis,
G. Dieziņš, A. Dūdiņa, G. Džeins, L. Ezkeks, I. Ivasks, S. Kīna, B.
Rozītis, A. Rožkalne. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras,
folkloras un mākslas institūts, 2012 (Jelgava : SIA "Jelgavas
tipogrāfija"). - 382 lpp., [64] lpp. il., ģīm. : faks. ; 25 cm. Bibliogr.: 348. lpp. un norādes parindēs. - Personu rād.: 355.-382.
lpp. - A. Rožkalnes grāmatā sniegts trimdas dzejnieces Astrīdes
Ivaskas portretējums, īpašu uzmanību pievēršot 20. gadsimta
vēsturisko norišu un dzejnieces biogrāfijas atspoguļojumam viņas
daiļradē. Jaunrades procesa atklāsme savijusies ar laikmeta
vēsturisko detaļu tēlojumu. Grāmatā izmantots plašs epistulārais un
interviju materiāls. - Kopsav. angļu val.
ISBN 9789934820977.
Biogrāfiskā proza, latviešu. Autori, latviešu - Biogrāfijas.
The memoirs of the 20th century: Nordic and Baltic experience :
Nordic-Baltic-Russian nerwork in comparative cultural studies /
editor-in-chief: Maija Burima ; Daugavpils University. Institute of
Comparative studies. - Daugavpils : Saule, 2010. - 183, [1] p. (Comparative studies , 16915038 ; Vol. III(2).
ISBN 9789984144931. - ISBN 9771691503002.
ISSN 1691-5037.
Literatūrzinātne, salīdzināmā. Literatūra - Vēsture un kritika.
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ARHEOLOĢIJA
902(474.3)

Ozoliņš, Ojārs. Cīrulis dziedāja, vasara nāca : laikrakstā
DZIEDINĀTĀJS un arī BURTNIEKS 2003.-2006.gados publicēto šīs
grāmatas autora rakstu tematisks apkopojums / Ojārs Ozoliņš. [B.v.] : Aut. izd., [200X]. - 136 lpp., il.
Saturs: Pa cilvēka sūtības meklējumu pēdām. Pagātnes
dziedinošais spēks. Atpiļu ozols - vēl dzīvs izziņas koks.
Tūkstošgadīgā gara dziedinātāja. Debess vārti Māras pļavās. Laiku
un mūžības skavās. Senas domas par mūžīgo atdzimšanu.
Iedzimtais nemirstības mantojums. Tumšāko nakšu zvaigžņu stāsti.
Kosmiskā gada zīmes Virtakas klintī. Draudīgais ceturtais ceturksnis.

902(474.3)

NOVADPĒTNIECĪBA
908(474.3)

908(474.3)

908(474.3)

908(474.3)

Akmentiņš, ūdentiņš - vai dzīvoja saules mūžu? Nepamanītā
pagātnes hronika. Kādi "cirvji" meklējami Cirstos. Par Latvijas
"acīm" un "turkiem". Ko stāsta laiku loki. Aizvēsturiskais Beicavas
dokuments. Mūsdienu karšu priekšteči vai iztēles augļi? Senais
zemju un likteņu lēmējs. Katram savs krusts nesams. Jumaras Jumis
- senu patiesību ceļrādis. Te- pie Jumaras. Katvaru Muižkalnu
akmeņi. Dūres akmeņi. Māras jeb "mēra" akmeņi Latvijā. Atradumi
Brenguļos. Tepat Latvijā. Mūsu senču pravietojumi. Tēvenēnu
novadā. Grūtais ceļš uz Dainu pasauli. Bramaņu kalns. Teici, teici
valodiņu. No Jelgavas līdz Rūjienai 19 verstis. Jeru zemes senatnes
liecinieki. Nauču purvā. Vilku gāršas mantojums. Beverīnas
meklējumi. Petroglifi Vidzemē. Sateklas mīkla.
Beverīnas novads (Latvija). Brenguļu pagasts (Valmieras
rajons, Latvija). Kauguru pagasts (Valmieras rajons, Latvija).
Rūjienas novads (Latvija). Jeru pagasts (Rūjienas novads, Latvija).
Rencēnu pagasts (Valmieras rajons, Latvija).
Radiņš, Arnis, 1951-. Arheoloģisks ceļvedis latviešu un Latvijas
vēsturē / Arnis Radiņš ; galv. red. Laima Slava ; lit. red. Aija Lāce ;
māksl. Zane Ernštreite ; Ainas Alksnes-Alksnītes, Dzintras Zemītes,
Normunda Graša, Aigas Ivbules zīm. ; foto: Zane Ernštreite,
Normunds Grasis, Roberts Kaniņš, Baiba Dumpe, Arveds Gusārs,
Andrejs Vasks, Eduards Šturms, Voldemārs Ģinters, Arnis Radiņš,
Rauls Šnore, Oskars Šmits, Ādolfs Karnups, Pēteris Stepiņš,
Vladislavs Urtāns, Mārtiņš Sams, Juris Urtāns, Toms Salms,
Hermanis Trops, Anna Zeibārte, Pēteris Ārends, Hugo Riekstiņš, Ieva
Cimermane, Jānis Apals, Kārlis Kalsers, Ģirts Boronovskis, Jānis
Ciglis. - Rīga : Neputns, 2012 ("Jelgavas tipogrāfija"). - 415 lpp. :
il., faks., kartes ; 31 cm. - Bibliogr.: 397.-415. lpp. - Vēsturnieks A.
Radiņš grāmatā aplūko latviešus un Latviju akmens laikmetā, agro
metālu laikmetā, dzelzs laikmetā un viduslaikos, vidējos un vēlos
viduslaikos, jaunajos un jaunākajos laikos, mūsdienās. Lai gan esam
skaitliski maza tauta, latviešu un viņu senču atstātās pēdas ir
pamanāmas - pilskalni un kapulauki, tautasdziemas, dziesmu svētki,
visu laiku cīnītāji par tautas brīvību. Latvieši izturējuši gan
krustnešus, gan dzimtbūšanu, gan deportācijas, gan karus un
epidēmijas.
Saturā: Akmens laikmets. Agro metālu laikmets. Dzelzs
laikmets un agrie viduslaiki. Vidējie un vēlie viduslaiki. Jaunie un
jaunākie laiki. Mūsdienas. Balti agrāk un tagad. Arheoloģiskās
pētniecības vēstures apskats.
ISBN 9789984807935.
Arheoloģija - Latvija. Balti (indoeiropiešu tauta) - Vēsture.
Arheoloģiskie izrakumi - Latvija. Antikvitātes, aizvēsturiskās Latvija.
Latvija - Antikvitātes. Latvija - Vēsture.

Balodis, V.D. Jumeras leja un viņas ievērojamas vietas : ar 1 karti
un 32 skatiem / V. D. Balodis. Pielikums un komentāri / V. Grīviņš ;
V.Grīviņā priekšv. - Valmiera : Kocēnu novada dome ; Kocēni, 1919,
2012. - 95 lpp. : karte, fotogr. - Lit.: 68.lpp. - Avoti: 69.lpp.
ISBN 9789984495415.
Luziks, Ārijs. Koku pludināšana pa Ziemeļlatvijas ūdeņiem :
[atmiņu stāstījums] / Ārijs Luziks. - [B.v. : b.i., b.g.]. - 150 lpp. : il.,
tab. - Skaidrojums no pludinātāju vārdnīcas: 147.-148.lpp.
Gauja, upe (Latvija). Salaca, upe (Latvija). Strenči (Valkas raj.,
Latvija).
Rusmanis, Sigurds. Pa vecajiem Latvijas ceļiem / Sigurds Rusmanis ;
autora fotogrāfijas ; [red. Liene Soboļeva ; Laimas Šķetres vāka
noformējums]. - Rīga : Jumava, [2012] (Zelta Rudens). - 253, [2] lpp. :
il. ; 25 cm. - Autors aizved lasītāju savdabīgā ekskursijā pa galvenajiem
Latvijas satiksmes ceļiem no vēstures līdz mūsdienām, apskatot
nozīmīgākos pieturas punktus un pastāstot par galvenajiem vēsturiskiem
notikumiem, kas uz šiem ceļiem ir risinājušies, kā arī minot galvenās
vēsturiskās personas, kas dzīvojušas šo ceļu apkaimē. Grāmata
papildināta arī ar bagātīgu ilustratīvo materiālu.
Saturā: No Limbažiem uz Aloju. Vecais Valmieras ceļš. Vecais
Bauskas ceļš. Kājām pa Veco Jelgavas ceļu. Vecais suitu ceļš.
ISBN 9789934111341.
Šuvcāne, Baiba. Senais lībiešu ciems Kolka / Baiba Šuvcāne ; atb. red.
Kristīne Zonberga ; lit. red. Iveta Kalniņa ; Laimas Šķetres māksl.
iekārtojums ; noform. izmantotas Baibas Šuvcānes, Ineses Dāvidsones,
Anetes Tauniņas, Jura Smaļinska, Jāņa Medņa fotogr., Jāņa Vītiņa,
Mārtiņa Dzelmīša aerofotogr. - Rīga : Jumava, 2010 (Lietuva).). - 622,

[1] lpp., [128] lpp. il., ģīm., faks. : tab. ; 25 cm. - Bibliogr.: 609.-[616.]
lpp. - Personu rād.: 577.-[584.] lpp. - B. Šuvcānes grāmatā apkopota un
atspoguļota Kolkas ciema kultūrvēsture vairāku gadsimtu garumā – no
1040. gada, kad Kolka pirmo reizi minēta vēstures avotos, līdz pat
mūsdienām. Tajā akcentēta tradicionālās kultūras – dzīves veida,
izglītības, tradīciju, muzikālās kultūras, reliģiskās piederības, folkloras
nozīme ciema vēsturē un attīstībā. Darbā plaši atspoguļota lībiešu dzimtu
attīstība un pēctecība Kolkas ciemā. ISBN 9789984388168ies.

ĢEOGRĀFIJA
910.4

Balode, Ilona. Rīga-Pekina jeb ceļošana un izdzīvosāna ne-sezonā :
[ceļojuma apraksts] / Ilona Balode ; autores un Rolanda Ūdra
fotogrāfijas ; red. Anda Brazauska ; Austras Cukuras vāka,
ģeogrāfisko karšu un CD mākslinieciskais noformējums. - [Rīga] :
Zvaigzne ABC, [2012]. - 520 lpp. : il. + 1 CD. - CD: Beijing Nights. No Rīgas līdz Pekinai – jā, tieši tik tālu ceļu vairāk nekā 7 mēnešu
garumā mēroja aktrise Ilona Balode un mūziķis Rolands Ūdris.
Ceļojums viņiem sanāca diezgan netradicionāls – Balode un Ūdrītis
tajā devās bez finansiāliem iekrājumiem, paļaujoties uz veiksmi,
ļaužu labvēlību un savu izturību. Šajā laikā viņi dzīvoja gan kā
noplukuši klaidoņi, gan kā īsti karaļi – izbaudīja ielu un klubu
muzikantu dzīvi, gulēja viesnīcās, parkos, pludmalēs un vilcienu
stacijās. Satika milzum daudz dažādu cilvēku, pieredzēja Kaukāza
pretrunas, musulmaņu pasaules brīnumus, hindu dīvainības,
Pakistānas viesmīlību, kā arī Ķīnas sociālisma varas priekšrocības un
mīnusus. Grāmatā aprakstīti Balodes un Ūdrīša jautrie, trakie un
brīžiem neticamie piedzīvojumi visās 16 šī ceļojuma laikā
apmeklētajās valstīs: Latvijā, Lietuvā, Polijā, Slovākijā, Ungārijā,
Slovēnijā, Horvātijā, Serbijā, Bulgārijā, Turcijā, Gruzijā, Armēnijā,
Pakistānā, Indijā, Nepālā, Tibetā un Ķīnā. Grāmatai pievienots tās
saundtreks „Beijing Nights” ar Rolanda Ūdra dziesmām.
ISBN 9789934023866.
Ceļojumu apraksti. Ceļošana. Piedzīvojumi un piedzīvojumu
meklētāji.
Lietuva. Polija. Slovākija. Ungārija. Slovēnija. Horvātija.
Serbija. Bulgārija. Turcija. Gruzija. Armēnija. Pakistāna. Indija.
Nepāla. Tibeta (Ķīna). Ķīna.

913(5)

Indija : [ceļvedis] / galv. red. Aruna Ghose ; māksl. Bindia Thapar ;
no angļu val. tulk. Guntis Kalns, Andžela Šuvajeva un Katrīna
Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 824.lpp : il. - (DK ceļvedis).
- Af. rād. : 784.-815. lpp. - Sarunvārdnīca: 820-824. lpp. - Glosārijs:
818. - 819. lpp. - Lieliskas fotogrāfijas, ilustrācijas un kartes. Indijas
virtuve - vietējie produkti un klasiski ēdieni. Slavenāko objektu plāni
un šķērsgriezumi. Plašs apmešanās vietu un restorānu saraksts.
Ievērojamas vietas, pludmales, tirgi un svētki katrā pilsētā.
Pastaigas, gleznaini maršruti un tematiskas ekskursijas. - Oriģ. nos.:
India. - Uz vāka : Šajā ceļvedī redzams tas, par ko citos tikai
stāstīts.
ISBN 9789934024313.
Ceļveži - Indija. Tūrisms. Ceļojumi.
Indija.

913(474.3)(03)

Jakovičs, Aivars. Šmerlis : Rīgas ekotūrisma ceļvedis / teksts un foto:
Aivars Jakovičs ; projekta vadītāja Signe Gertmane ; atbildīgā redaktore
Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; kartes: Arnis Bērziņš ;
vāka noformējums: Jānis Pavlovskis. - Rīga : Jumava, [2012] (LĢIA
tipogrāfija "Latvijas karte"). - 151, [1] lpp. : il., tab., kartes ; 22 cm. Bibliogr.: 149.-150. lpp. (47 nos.) un norādes parindēs. - A. Jakoviča
ekotūrisma ceļvedis aptver plašu materiālu par Šmerļa meža un tā
apkārtnes vēsturi, gleznainiem ezeriem, objektiem, aprakstu par tur
atrodamiem augiem un kokiem. Tajā ir piedāvāti 3 pastaigu maršruti ar
precīzām koordinātēm un tur aplūkojamām koku un augu sugām.
ISBN 9789934110474.

910.4

Lapsa, Lato. Dzīvības un nāves Disnejlendā : Indonēzijā, Filipīnās,
Laosā un Kambodžā : [ceļojuma apraksts] / Lato Lapsa ; autora
fotogrāfijas ; red. Gundega Blūmberga ; māksl. Jānis Esītis. - [Rīga]
: Dienas Grāmata, 2012. - 319, [1] lpp., [24] lp. fotogr. : il. - Milzu
ķirzakas, zemestrīces un vulkāni, pasaules pēdējā burukuģu flote un
pasaules pēdējie godīgie vaļu mednieki. Suņēdāji, žurkēdāji,
zirnekļēdāji, sikspārņēdāji, pitonēdāji un pērtiķēdāji, pērles,
dārgakmeņi un garšvielas, gaiļu un zirgu cīņas, mīnas un raķešlaivas.
Ankoras drupas, Mekongas krāces un tūkstošgadīgas rīsa terases,
spoku pilsētas, milžu dzeramkausiņi un galvaskausu piramīdas.
Filipīnu dziednieki un sarkanie khmeri, Zelta trīsstūris un Visuma
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sargi, burvju salas, zaudētā paradīze un visslepenākā vieta pasaulē.
Ar formalīnu piepumpētas vecmāmiņas, ķīnieši ebreju vietā, kuģu
meistari bez rasējumiem un franču pulkvedis, kas nošaujas, mēģinot
aizstāvēt cildenos iedzimtos. Tad vēl pasaules milzīgākais eposs, tā
nemirstīgie varoņi un viņu mūsdienu pēcteči, palmas, jūra, džungļi
un daudz, daudz, daudz saules. Vietas, kur Džeka Londona un Žila
Verna laiki vēl nav pavisam pagājuši. Vietas, kur šis tas vēl ir palicis
neaprīts un nepieķēzīts. Indonēzija, Filipīnas, Kambodža un Laosa.
Tāda dzīvības un nāves Disnejlenda –tur viss ir pa īstam, arī dzīvība
un nāve visā to pasakainajā daudzveidībā.
ISBN 9789984887210.
Ceļojumu apraksti. Ceļošana.
Indonēzija. Filipīnas. Laosa. Kambodža.
Izcilības spēks: Jānis Priedkalns / virsred. Māris Ruks ; red. Antra
Mieze. - Rīga : [Antava], 2012. - 335 lpp., LXXII lpp. il. : ģeneol.
tab., faks. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju (atsevišķu rakstu beigās,
299., 315.-330. lpp.). - Akadēmiķis, profesionāls autobraucējs un
Himalaju iekarotājs, profesors, kurš studentiem ziedoja savu Ferrari,
pārvēršot to 100 100 latos medicīnas zinātnes atbalstam Latvijā,
izcils valstsvīrs un latvisko vērtību cilvēks, Nobela miera prēmijas
ieteicēju komisijas loceklis. Cilvēks, ar kuru latvieši var lepoties - Dr.
Jānis Priedkalns. - Teksts latviešu valodā., kopsavilkums angļu
valodā.
ISBN 9789934826610.
Medicīnas darbinieki - Latvija - Biogrāfijas. Sabiedriskie
darbinieki - Latvija - Biogrāfijas. Valstsvīri - Latvija - Biogrāfijas.
Pauls-Vīgnere, Edīte, 1939-. Ulis : Sūdzība liktenim / Edīte PaulsVīgnere ; māksl. Edīte Pauls-Vīgnere ; fotogr.i: Edīte Pauls-Vīgnere,
Pauls Vīgners. - Rīga : Mansards, 2012. - 135 lpp. : il., ģīm., faks. ;
22 cm. - Bibliogr.: 134. lpp. - Māksliniece E. Pauls-Vīgnere grāmatā
izstāsta patiesi un atklāti sava dēla Paula Vīgnera (1965-2006)
likteni. Stāsts ir personīgs, pamatots ar dokumentāliem materiāliem.
Traģisks dzīves stāsts, kurā izzūd ideāli, to vietā - negācijas,
bezjūtīgums, cietsirdība, meli un cietušā cilvēka neaizsargātība.
Nāves nojauta un pieķeršanās dzīvībai. Nerimstoši patiesības
meklējumi.
ISBN 9789984872438.
Māksla un psihiskās slimības.

KULTŪRAS VĒSTURE
Rīgas starptautiskā hellēnistikas konference. (3 : 2012 : Rīga,
930.85

Latvija). Hellenic Dimension : materials of the Riga 3nd
International Conference on Hellenic studies / editors: Brigita
Aleksejeva, Ojārs Lāms, Ilze Rūmniece ; University of Latvia. Faculty of
Humanities. Chair of Classical Psihology. Centre for Hellenic Studies. Rīga : University of Latvia, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 270 lpp. :
il., faks., karte ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju (rakstu beigās). - Teksts
angļu val., kopsavilkumi latviešu val. - Prettitlp. latviešu val.
ISBN 9789984454696.

94(4)”375/1492”
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LATVIJAS VĒSTURE
94(474.3)”

Linde, Māris. Citādā vēsture / Māris Linde. - Liepāja : LiePA, 2011.
- 299, [2] lpp., [12] lpp. il., kartes ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana ;
IX). - Bibliogr. tekstā. - Senās Bizantijas spožums gadsimtiem ilgi
žilbināja acis gan gotiem, gan vikingiem un turkiem-osmaņiem. No
Bizantijas varam mācīties, ka sava valsts ir jātur augstāk par paša
likteni. Tieši nevajadzīgi strīdi un sekošana svešiem padomiem
iztērēja šīs gadu tūkstošus vecās valsts pēdējos spēkus. Daži tās
valdnieki pacēla Bizantiju slavas augstumos, lai citi vestu pretī
iznīcībai.
8. grām. Bizantija.
ISBN 9789984864495.
Bizantija - Vēsture.
Linde, Māris. Citādā vēsture / Māris Linde. - Liepāja : LiePA, 2012.
- 299, [2] lpp., [12] lpp. il., faks. ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana ;
X). - Bibliogr. tekstā. - Kādi bija mūsu senči cīņās ar bruņiniekiem,
kuru pelēkās akmens pilis Latvijas pakalnos joprojām atgādina par
seniem laikiem. Kamēr citur pasaulē kristietības ienākšanu zemē svin
ar baznīcu zvaniem, baltu tautu neiznīcināmā atmiņā joprojām
glabājas asiņainais krustnešu iebrukums mūsu dievzemītē.
9. grām. Bruņinieki.
ISBN 9789984864617.
Bruņinieki un bruņniecība. Balti (indoeiropiešu tauta) - Vēsture.
Baltija - Vēsture. Latvijas vēsture - Vēsture - Cīņas ar
krustnešiem, 1195-1291.
Hartmanis, Jānis. Latviešu strēlnieki Ķekavas kaujā 1916. gada

1914/1918”

martā / Jānis Hartmanis ; atb. red. Renāte Neimane ; lit. red. Lonija
Duka ; iev. aut. Raimonds Graube ; Valda Villeruša vāka māksl.
noform. - Rīga : Jumava, 2012 (SIA "Zelta rudens"). - 205, [1] lpp.,
[10] lpp. il., ģīm. : il., faks., sh., kartes ; 21 cm. - Bibliogr.: 195.[203.] lpp. - Personu rād.: 160.-[193.] lpp. - J. Hartmanis grāmatā
pievēršas konkrētām personām, restaurē un skaidro vienu no
stratēģiski svarīgākajām brīvības cīņu kaujām pie Ķekavas 1916.
gada martā. Tā iezīmēja jaunu posmu strēlnieku kara gaitās, un tajā
pirmo reizi Pirmā pasaules kara vēsturē latviešu strēlnieku bataljoni
darbojās kopīgi, veicot vienotu, iepriekš plānotu uzbrukumu.
Grāmatā tiek izmantota virkne Latvijā iepriekš nepublicētu faktu, kas
iegūti Krievijas Valsts vēstures arhīvā.
ISBN 9789934111402.
Ķekavas kauja, Ķekava, Latvija, 1916. Pirmais pasaules karš,
1914-1918 - Latvija - Militāro vienību vēsture. Pirmais pasaules karš,
1914-1918 - Latvija.

94(474.3)”1918/1940
”

Latvijas atbrīvošanas kara vēsture : [divās grāmatās] /
virsredaktors ģenerālis M. Peniķis ; ievadvārdi : brigādes ģenerālis
Juris Vectirāns. - 4.izd. - Rīga : "Austrālijas latviešu balva
Jaunsargiem", 2006 (A/S "Preses nams"). - 304, [3] lpp. : il. Pirmais izdevums "Literatūra", īpašnieks K. Rasiņš, Rīgā 1938. gadā,
sējumi I un II vienā grāmatā.
1.grām.
ISBN 9984199517.
Latvijas atbrīvošanas kara vēsture : [divās grāmatās] /
virsredaktors ģenerālis M. Peniķis. - 4.izd. - Rīga : "Austrālijas
latviešu balva Jaunsargiem", 2006 (A/S "Preses nams"). - 475 lpp. :
il., kartes. - Bibliogr.: 441.-475. lpp. - Ceturtais iespiedums ar
Peniķu dzimtas vienīgā vīriešu kārtas pēcnācēja Edvīna Peniķa
atļauju.
2.grām.
ISBN 9984199517.
Rufs, Filips. Pa stāvu liesmu debesīs : Nenotveramā latviešu
anarhista Pētera Māldera laiks un dzīve / Filips Rufs ; autora
fotogrāfijas ; no angļu valodas tulkojis Lauris Gundars ; red.
Gundega Blumberga ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas grāmata,
2012. - 287, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: A Towering Flame: The Life
and Times of "Peter the Painter". - Grāmatā izmantoti fotoattēli arī
no Žākļu dzimtas krājuma, Inas Gruntmanes un Līvijas Didrihsones
personiskajiem krājumiem un Latvijas Kara muzeja. - Grāmata par
latviešu anarhistiem un dažādu it kā nesaistītu notikumu brīžiem
dīvainajām kopsakarībām, kas lielā mērā noteica 19. gs. beigu — 20.
gs. sākuma situāciju gan Latvijā, gan Eiropā.
ISBN 9789984887241.
Vēsture - Latvija.
Silgailis, Arturs, 1895-1997. Latviešu leģions : dibināšana,
formēšana un kauju gaitas otrā pasaules karā / Arturs Silgailis ;
Guntas Plotkas vāka dizains. - 4.izd. - Rīga : apvienība "Timermanis
un Vējiņš", 2006 (A/S Preses Nams). - 358 lpp. : ar 148 attēliem un
30 kartēm. - Personu rād.: 345.-357.lpp. - Iestāžu un org. rād.:
358.lpp.
ISBN 9984010457.
Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija - militāro vienību
vēsture.
Latvija - Vēsture - Padomju okupācija, 1940-1941.
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Alekzandra, Z. M. Aizzīmogotais triskelions / Alekzandra Z. M. ;
red. Antra Careva ; vāka dizains Inese Beržinska. - [Rīga] : AL
Capone, [2012] (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 251 lpp. : il. ; 22 cm.
- Vēsturisku detaļu pilns piedzīvojumu romāns ar mistisku piegaršu,
kas savos pētījumos un izvirzītajās teorijās robežojas ar zinātnisku
darbu. Autore savā romānā piedāvā lasītājam pavērties uz pasauli
otrpus pierastajām teorijām, turklāt, tas notiek neatkāpjoties no
mūsdienu zinātnes pierādījumiem. Balstoties uz reāliem vēstures
faktiem un jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem, senatnes mīts
un alegorijās noslāņojusies reliģijas vēsture, pārtop par realitāti.
Atdzīvojas seno tradīciju svētie simboli, sagraudami slepenības mūri.
Atklājas neiedomājama informācija, kas pamazām aizpilda pasaules
vēstures hronoloģijas un cilvēces vēstures tukšumus. Piepeši romāna
galvenā varone pazaudē visu. Kā liela daļa dzīves pabērnu arī viņa
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nolemj doties plašajā pasaulē laimi meklēt, bet izrādās - nekas
cilvēka dzīvē nav nejaušība. Alekzandras ceļā uzrodas savāds
svešinieks, un drīz vien, pašai nemanot, viņa nokļūst mānīgā
mīklainības miglā, kur nepārtraukti nākas saskarties ar
neizskaidrojamām parādībām, skaudrām grūtībām, slepenām
zināšanām un nemirstīgu mīlestību.
ISBN 9789984495750.
Fantastiskā proza, latviešu.
Baltjancis, Jānis. Baltais sapnis : [dzeja] / Jānis Baltjancis ; autora
fotogrāfijas ; Mārtiņa Lācekļa makets. - [Rīga] : Visual studio, SIA,
2012. - 160, [7] lpp. : il. - Autora pirmā grāmata ar dzejoļiem, kuri
uzrakstīti laika posmā no 1980. līdz 2012. gadam, aicinot lasītājus
”kruīzā” pa gadalaikiem, izejot cauri priekiem un raizēm, mīlas
līkločiem un skumju aizām, no saules pielijušām pludmalēm līdz
Ziemassvētku noskaņai.
ISBN 9789984873282.
Latviešu dzeja.
Deģis, Arvīds. Marijas ielas koķetes : [romāns] / Arvīds Deģis ;
Ievas Nagliņas vāka māksl. noform. ; atb. red. Liene Soboļeva ; lit.
red. Inta Kārkliņa. - Rīga : J.L.V. ; Jumava, [2012]. - 350, [2] lpp. Romāns, balstīts uz reāliem notikumiem, darbības vieta – Rīga, 20.
gs. 30 gadi. Stāsta par Latvijas zemākajiem sabiedrības slāņiem un
to dzīvi, jaunu meiteņu centieniem „izsisties” dzīvē un izkļūt no
sabiedrības padibenēm. Darbs pilns ar tā laika kolorītu, izteicieniem,
autors centies atdarināt Aleksandra Čaka dzejoļus par Rīgu, tikai
prozā.
ISBN 9789934111020.
Latviešu romāni.
Dilana, Lūsija. Debesis tepat līdzās : [romāns] / Lūsija Dilana ; no
angļu val. tulk. Gunita Mežule ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga :
Kontinents, 2012 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 448 lpp. - Oriģ. nos.:
The Secret of Happy Ever After. - Uz vāka -- "Mūsdienu Bridžita
Džounsa...".
ISBN 9789984356075.
Angļu romāni.
Džoiss, Džeimss. Uliss : [romāns] / Džeimss Džoiss ; no angļu val.
tulk., koment. un pēcv. aut. Dzintars Sodums ; red. Arturs Hansons ;
māksl. Ilmārs Blumbergs. - Rīga : Liepnieks & Rītups, 2012 (SIA
"Jelgavas tipogrāfija"). - 749, [3] lpp. - Komentāri: 659. lpp. Tulkotāja izmantotā literatūra: 740. lpp. - Gilberta shēma: 741. lpp.
- Linati shēma: 742. lpp. - Romāns vēsta par vienu dienu (1904.
gada 16. jūniju) Dublinas ebreja Leopolda Blūma dzīvē. - Oriģ. nos.:
Ulysses.
ISBN 9789934812026.
Īru romāni.
Džonsone, Millija. Vasara bez noteikumiem : [romāns] / Millija
Džonsone ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; vāka dizains : Artūrs
Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 444,
[1] lpp. ; 21 cm. - Reiz, kad zāle bija zaļāka un debesis zilākas,
četras draudzenes atzīmēja vienošanos. Par draudzību un
grandioziem nākotnes plāniem, par ieceri tieši pēc 25 gadiem – tad,
kad viņas būs veiksmīgas un satriecošas četrdesmitgadnieces –
izbrīvēt laiku no savas lieliskās dzīves, lai kopā dotos kruīzā pēc
pilnas programmas, ar glamūru no matu galiņiem līdz
papēžiem.Draiska un provocējoša, šī grāmata aicina lasītājas
palūkoties uz savu tagadnes dzīvi. Vai tā atbilst reiz, jaunībā,
iztēlotajai un ja nē, tad – kāpēc?. - Oriģ. nos.: Here Come the Girls.
ISBN 9789984356006.
Angļu romāni.
Eņģele, Ilze, 1974-. Kāzu tiešraide : [romāns] / Ilze Eņģele ; Inta
Vilcāna vāka dizains un il. ; red. Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze,
2012 (Rēzekne : SIA "Latgales druka"). - 239 lpp. : il. ; 20 cm. (Lata romāns ; 7 (157). - Romānā televīzijas šova tapšana ir ass, ap
kuru grozās galveno varoņu atainotais dzīves gabaliņš. Katrai sevi
cienošai telekompānijai ir pa šovam, kurā "parastais cilvēks" vai jau
slavenība dzied, dejo, strādā, uzņem ciemiņus un iet ciemos,
sacenšas par kādu skanīgu titulu, risina privātās drāmas un tā tālāk
– publisko nodarbju saraksts atkarīgs no autoru izdomas un
dalībnieku gatavības izpausties kameru priekšā.
ISBN 9789984878317.
Latviešu romāni.
Ficdžeralds, Frensiss Skots. Šaipus paradīzes : romāns / Frensiss
Skots Ficdžeralds ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ;
mākslinieks Aldis Aleks. - [Jūrmala] : Daugava, [2012] (Rēzekne :
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Latgales druka). - 301, [1] lpp. ; 21 cm. - (XX gadsimta klasiķi). Oriģ. nos.: This side of paradise. - Izdošanas vieta precizēta ISBN
aģentūrā.
ISBN 9789984410616.
Amerikāņu romāni.
Foma, Anna. Jaunā Vāgnera klusēšana : [dzeja] / Anna Foma ; red.
Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2012
(tipogrāfija "McĀbols Poligrāfija"). - 51, [5] lpp.
ISBN 9789984872551.
Dzejproza, latviešu. Latviešu dzeja.
Gaile, Inga, 1976-. Migla : [dzejoļu krājums] / Inga Gaile ; red.
Kārlis Vērdiņš ; māksl. Līga Purmale. - Rīga : Mansards, 2012. - 74,
[1] lpp. : il. ; 21 cm. - Dzejniece I. Gaile pati par savu dzejas
krājumu saka: "Dzejoļu krājumā esmu plānojusi meklēt jaunus
izteiksmes līdzekļus, radot saturā izstrādātus, formā askētiskākus
dzejoļus, kā arī meklēt dzejas valodas jaunās metaforas, runājot par
mūsdienu auditorijai aktuālām, tai pašā laikā vispārcilvēciskām
problēmām".
ISBN 9789984872476.
Latviešu dzeja.
Harana, Maeva. Lēdija gleznā : [romāns] / Maeva Harana ; no
angļu val. tulk. Diāna Smilga ; red. Liene Akmens ; vāka dizains:
Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2012 (SIA "Jelgavas
tipogrāfija"). - 412, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogr.: 412.-[413.] lpp. Oriģ. nos.: The painted Lady.
ISBN 9789984355986.
Vēsturiskā proza, angļu.
Lielbritānija - Vēsture - 1660-1685 - Daiļliteratūra. Lielbritānija
- Galms un galminieki - Daiļliteratūra.
Judina, Dace. Dīvainais Līgovakars : [romāns] / Dace Judina ; Arņa
Kilbloka vāka dizains ; red. Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 357 lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna
Elizabete). - Annas Elizabetes svētku aģentūra organizē grandiozu
vasaras saulgriežu balli. Mežāju pagastā tādas nav bijis kopš pirmās
brīvvalsts laikiem. Svētku priekšvakarā Annas draugi Pūču salā atrod
pusgadsimtu vecus kaulus un apraktu lādi ar seniem dokumentiem,
kas liecina – pirms septiņdesmit gadiem te izdarīti šausmīgi
noziegumi. Pagasta ļaudis par pagātni labprāt nerunā, lai nenotiek
kāda nelaime... Bet ir jau par vēlu... Balles naktī neilgi pēc pusnakts
bez vēsts pazūd Annas draudzene Zane, bet nākamajā dienā tiek
nogalināts pagasta šoferis Antons un aplaupīts ciema veikals.
Diemžēl senie noziegumi un nelietības turpinās arī šodien...
ISBN 9789934029516.
Detektīvromāni, latviešu.
Kacena, Vera, 1912-1999. Kājāmgājējs karā : latviešu kara stāsti
/ Vera Kacena ; Vitas Zelčes, Kaspara Zeļļa red. ; projekta
koordinatore Aija Rozenšteine ; lit. red. Aija Lāce ; ievadu
Iepazīstieties - Vera Kacena, 13.-[38.] lpp., sarakstīja Andrejs Grāpis
; pēcvārdu 130. latviešu strēlnieku korpusa kolektīvās biogrāfijas
mets, 575.-[614.] lpp., sarakstīja Daina Eglīte, Vita Zelče, Kaspars
Zellis ; māksl. Māris Garjānis. - Latviešu kara stāsti. - Rīga :
Mansards, 2012. - 623, [1] lpp. : il., ģīm. ; 19 cm. - (Latviešu kara
stāsti) (Nospiedumi). - Bibliogr.: 615.-620. lpp. un norādes parindēs.
- Personu rād.: 621.-[624.] lpp. - V. Kacena (1912-1999)
dokumentālo romānu rakstījusi apmēram gadsimta ceturksni pēc
kara beigām - 20. gadsimta 70. gados. Darbs vēsta par viņas pašas
kara pieredzi. Sarkanarmiete V. Kacena bija 201. (43. gvardes)
latviešu strēlnieku divīzijas sanitāre un žurnāliste. Romāns kļūst par
1959.-1962. gadā represēto ideālkomunistu kopējās biogrāfijas daļu,
kuras fonu veido skarbs, nesaudzīgs un atklāts kara īstenības
tēlojums.
ISBN 9789984872452.
Dokumentālā proza, latviešu. Kara stāsti, latviešu. Otrais
pasaules karš, 1939-1945 - Atmiņas, latviešu.
Kļavis, Aivars, 1953-. Viņpus vārtiem : vēsturisks romāns :
triloģija / Aivars Kļavis ; māksl. Aigars Truhins ; red. Guntis Berelis.
- Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 468, [2] lpp. Vēstures liecības, notikumi un fakti par romānā aprakstīto laiku un
personām: 426. lpp. - Romānā līdzās ir bīskaps Alberts un Kārlis
Ulmanis, kurš nonācis aci pret aci ar nāvi, Kaupo un Ojārs Vācietis,
kurš savukārt nonācis aci pret aci ar mūžību, ļaudis, kas gribot
negribot kļuvuši par ceļojošā cirka personāžiem, un ļaudis, kas diriģē
un vada šo cirku XIII un XX gadsimts, bet punktu naktī uz jauno
gadu tūkstoti pieliek autors pašrocīgi. - Romāns "Ceļojošā cirka
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gūstekņi" pabeidz Aivara Kļavas četru romānu ciklu "Viņpus
vārtiem", kurā līdz šim iznākuši romāni "Adiamindes āksts" (2005),
"Rīgas kuprītis" (2007) un "Piesmietais karavīrs" (2009).
4. grām. Ceļojošā cirka gūstekņi.
ISBN 9789934028380.
Latviešu romāni. Vēsturiskā proza, latviešu.
Literatūrā.
Konelijs, Maikls. Piektais liecinieks : [romāns] / Maikls Konelijs ; no
angļu val. tulk. Uldis Šēns ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis
Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2012 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). 444, [1] lpp. ; 21 cm. - Advokāta kliente Līza Tremela tiek apsūdzēta
baņķiera slepkavībā. Gan žurnālisti, gan "Baltās mājas" prokurori ir
pārliecināti, ka "šis gadījums" ir izmisušas sievietes emocionāla
atbilde bankai... - Oriģ. nos.: The fifth witness.
ISBN 9789984356051.
Detektīvromāni, amerikāņu.
Krekle, Maija. Brisele.Tu. Brisele. Es. : [romāns] / Maija Krekle ;
vāka dizains Ints Vilcāns. - Rīga : Lauku Avīze, 2012 (Rēzekne :
Latgales druka, SIA). - 207, [1] lpp. : il. - (Lata romāns ; 8 (158). Maijas Krekles romānā "Brisele. Tu. Brisele. Es." galvenā varone ir
mīlestība. Mīlestība, kas ir ne tikai prieks, bet arī pienākums
atbildība. Divi jaunieši saskrienas Briseles lidostas virpuļdurvīs un
sākas stāsts par latviešiem ārpus Latvijas. Autore teic, ka mēs
mīlam, atsakoties no iedomātās un varbūt jau izjustās laimes, vai
tomēr ļaujoties jūtām, kaut arī nodarām pāri citiem? Vienīgās
pareizās atbildes nav, toties ir mīlestība. Un atsacīšanās. Romānā
savu laimi izcīna jaunie – Gerda un Jurģis. Viņu vecāki atsakās no
savas mīlestības, jo piekāpjas taču gudrākais...
ISBN 9789984878324.
Latviešu romāni.
Krile, Velga, 1945-1991. Kā mirdzošas būtnes : [dzejoļu krājums]
/ Velga Krile ; sast. Antra Krile ; red. un pēcv. Dvēseles, uguns un
debesu telpa, 115.-[117.] lpp., autore Ingmāra Balode ; Zigmunda
Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2012. - 119, [1] lpp. ; 21 cm. - V.
Krile (1945-1991) latviešu dzejas daudzbalsībai savu balsi
pievienojusi 20. gadsimta 60. gados, uzrunājot lasītājus
trauksmainā, spilgti tēlainā un ritmiski suģestējošā veidā. Dzejnieces
dzīves laikā klajā nākuši septiņi dzejas krājumi. Šis visticamāk ir
pēdējais līdz šim grāmatās nepublicētu darbu izdevums, V. Kriles
balss tajā izskan pārsteidzoši mūsdienīgās tēmās un ne ar vienu citu
nesajaucamā intensitātē.
ISBN 9789984872520.
Latviešu dzeja.
Krūmiņa, Iveta, 1958-. Kaut ko labu! : bibliotēkas un citi stāsti /
Iveta Krūmiņa ; red. un priekšv. aut. Ilona Vītola ; māksl. Ilze
Ruska. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2009]. - 500, [2] lpp. : il. ;
25 cm. - I. Krūmiņas grāmatā apkopoti stāsti, kurus var raksturot kā
"jautrus un dzīvespriecīgus". Tie ir smieklīgi un nopietni stāstiņi, kas
laikā no 1999.-2009. gadam bijuši publicēti dažādos laikrakstos:
"Dzirkstele", "Alūksnes Ziņas", "Saskarsme", "Ievas Stāsti", "Patiesie
Stāsti", "Zintnieks" un citos. Krājumā ievietotie stāsti gan ar smaidu,
gan ar smeldzi ielūkojas mūsu līdzcilvēku ikdienā.
ISBN 9789984835082.
Stāsti, latviešu.
Lācītis, Vilis. Garais ceļš uz Hantimansijsku : sviestroka
mikroromāns / Vilis Lācītis, Šmidzis K. Vāverts ; red. Liāna Langa ;
vāks un il.: Ilva Kalnbērza. - [Rīga] : Apostrofs, 2012. - 210, [1] lpp.
: il. ; 13 x 15 cm + 1 CD. - Mikroromāns ieved lasītāju maz zināmā
un maz aprakstītā Latvijas rokmūzikas pagrīdes vidē, kur ar
varoņiem notiek visneiedomājamākie piedzīvojumi. Tekstu bagātina
subkultūrai raksturīgs svaigi sulīgs humors un leksika. Tas ir
vēstījums par to, kā jauni vīrieši cenšas nonākt pie dzīves jēgas: viņi
spēlē mūzikas instrumentus, dzer alkoholu, pīpē, dzied, spontāni
sacer dziesmu tekstus, sarunājas. Puiši noraida plakanu domāšanu,
primitīvu patērniecību un kautrīgi ilgojas pēc mīlestības. - CD: Zupski
Rubin mūzikas albums "The Long Way to Hantymansiysk".
ISBN 9789984886015.
Latviešu romāni.
Lūiss, Klaivs Steiplzs. Skrūvšņores vēstules : [romāns] / Klaivs
Steiplzs Lūiss ; no angļu val. tulk. Ieva Burčika ; red. Juris Cālītis,
Maruta Strautmale. - Otrais rediģētais izdevums. - [Rīga] : Klints,
2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 134, [2] lpp. - "Skrūvšņores vēstules"
ir velna katehisms, tās ir pieredzējušā velna Skrūvšņores vēstules
brāļadēlam - jauniesācējam Vērmelim. Kā cilvēkā iznīcināt vēlēšanos
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saistīties ar Dievu vai vismaz dzīvotprieku - to Skrūvšņores savās
vēstulēs mēģina iemācīt jaunajam kārdinātājam Vērmelim. - Oriģ.
nos.: The Screwtape Letters.
ISBN 9984674266. - ISBN 9789984674261.
Angļu romāni.
Maiere, Anna Elizabete. Putna svars : [romāns] / Anna Elizabete
Maiere ; no vācu val. tulk. Silvija Brice māksl. Māris Sīmansons. Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 239, [1] lpp. ;
21 cm. - Daudzbalsīga čivināšana un spalviņu pucēšana - tā varētu
raksturot Dāmu palātas nr.5 iemītnieču ikdienu. Ota kundze, Blāzera
kundze, Ferdinanda kundze un cālītis, meitēns ar putna svaru un
zilumu uz sirds, vienīgā jaunā sieviete kardioloģiskajā nodaļā. Vēl
dakteris Vinters, kurš staigā pa palātām kā eņģelis un viesojas visu
dāmu sapņos, lai "spēlētu dakteros". - Oriģ. nos.: Fliegengewicht.
ISBN 9789934026706.
Austriešu romāni.
Martineza, Rakela. Vienradža ēnas : [romāns] / Rakela Martineza ;
no spāņu val. tulk. un pēcv., 267.-270. lpp., uzrakstījis Edvīns Raups
; atb. red. Arta Goba ; māksl. Dina Ābele. - Rīga : Jumava. SIA
"J.L.V.", 2012 (Rēzekne : SIA "Latgales druka"). - 271, [1] lpp. : il. ;
20 cm. - Spānijas pilsētā Ovjedo dzimusī, bet no mazotnes Argentīnā
augusī žurnāliste Klaudija atgriežas senču zemē, lai sāktu jaunu
dzīvi. Viņa apmetas Madridē un iekārtojas darbā pilsētas centra bārā
"Vienradzis". Te viņa iepazīstas ar Edgaru, kādu augstākās
sabiedrības meksikāni, kas arī bēg no savas vētrainās pagātnes. Oriģ. nos.: Sombras de unicornio.
ISBN 9789934111266.
Spāņu romāni.
Mednis, Modris Miervaldis, 1930-. Tavā baltā dārzā : [dzejoļu
krājums] / Modris Miervaldis Mednis ; red. Līga Kliesmete ; māksl.
Uģa Nīgala iekārtoj. - [Rīga : N.I.M.S.], 2010. - 116, [3] lpp. ; 21
cm. - 1944. gadā M. M. Medņa ģimene dodas bēgļu gaitās, un
ģimnāziju viņš beidz Lībekā. 1949. gadā Medņi pārceļas uz ASV, kur
M. M. Mednis 18 gadu vecumā iesaukts kara dienestā (Japāna,
Koreja). Dzejnieka M. M. Medņa garīgās intereses saistās ar Latviju,
latvietības kopšanu trimdā (dzejā, dziesmās, dievturības
uzturēšanā). Dzejnieks to dara joprojām kopā ar sievu Maiju,
bērniem Lailu, Vidvudu, Laimu un mazbērniem.
ISBN 9789984679211.
Latviešu dzeja.
Mednis, Modris Miervaldis, 1930-. Saules audēja ; Uzziedēja vējā
rūta : [dzeja] / Modris Miervaldis Mednis ; zīm. no Didža, Imantas un
Laimītes krāj. ; korekt. Valdis Bašēns. - Blackwood : Plate Records
Publishing ; meNīga Group Inc., [1996]. - 86, [2] lpp. ; 21 cm. + il.
- 1944. gadā M. M. Medņa ģimene dodas bēgļu gaitās, un ģimnāziju
viņš beidz Lībekā. 1949. gadā Medņi pārceļas uz ASV, kur M. M.
Mednis 18 gadu vecumā iesaukts kara dienestā (Japāna, Koreja).
Dzejnieka M. M. Medņa garīgās intereses saistās ar Latviju,
latvietības kopšanu trimdā (dzejā, dziesmās, dievturības
uzturēšanā). Dzejnieks to dara joprojām kopā ar sievu Maiju,
bērniem Lailu, Vidvudu, Laimu un mazbērniem.
Latviešu dzeja.
Nesbē, Jū. Sātana zvaigzne : [romāns] / Jū Nesbē ; no norvēģu val.
tulk. Inga Bērziņa ; red. Ligita Bērziņa ; Arņa Kilbloka vāka dizains. Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Preses nams Baltic). - 455, [1] lpp. ; 22
cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Jauna sieviete tiek atrasta
nogalināta savā dzīvoklī Oslo. Viņas kreisajai rokai nocirsts pirksts,
un zem acs plakstiņa tiek atrasts dimants piecstaru zvaigznes formā
- pentagramma, sātana zvaigzne... - Oriģ. nos.: Marekors.
ISBN 9789934024467.
Detektīvromāni, norvēģu.
Pētersons, Andris. Ievārījums un brīnumi : [esejas] / Andris
Pētersons ; red. Antra Lezdiņa ; Māra Jonova dizains. - Rīga : Atēna,
2012 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 232 lpp. - Stāsti par dzīvi, kas
sastāv no jābūtības un notiekošā, par saskarsmi cilvēku darbos un
dvēselē, par panākumiem un zaudējumiem. Par unikālo iespēju
dzīvot.
ISBN 9789984344393.
Latviešu esejas.
Peters, Jānis, 1939-. Minhauzens un kamikadze : neatkarības gadu
dzeja : 2005 - 2012 / Jānis Peters ; Kazimira Maļeviča reprod. ;
māksl. Inese Hofmane ; atb. red. Arta Goba ; lit. red. Ieva Āva. Rīga : Jumava, 2012 (SIA "Tipogrāfija Ogrē"). - 239, [1] lpp. : il.
ISBN 9789934111419.
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Latviešu dzeja.
Priede, Dace. Snieg purpura sniegs : romāns / Dace Priede ;
priekšvārdu sarakstīja Inga Bērziņa ; vāka dizains: Mārtiņš Giberts. [Rīga] : Amber Line, [2012]. - 180 lpp. ; 20 cm. - Bibliogr.: [3.] lpp.
- No D. Priedes grāmatas lappusēm ceļas senie tēli un padara dzīvus
un aizraujošus 13. gadsimta notikumus Latvijas vēsturē. D. Priedes
leģenda par Kuldīgas pilsētas Katrīnu sniedz atbildi par to, kas ir
Kuldīgas simbols un dvēsele. Grāmata ir aizkustinošs un brīnišķīgs
stāsts, kas ļauj sajust to laiku, kad dzīvoja Katrīna un radās leģenda.
Stāstu caurvij ticība, cerība un mīlestība.
ISBN 9789934809385.
Vēsturiskā proza, latviešu. Kuldīgas Katrīna (leģendārs tēls) Daiļliteratūra.
Kuldīga (Kuldīgas novads, Latvija) - Daiļliteratūra.
Purs, Laimonis, 1922-. Degošais pilskalns : [vēsturisko romānu
tetraloģija] / Laimonis Purs ; atb.red. Liene Soboļeva ; Daira
Hofmaņa vāka māksl. noform. - 4. izd. - Rīga : Jumava, [2012]
(Rēzekne : SIA "Latgales druka"). - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - L. Pura
vēsturiskais piedzīvojumu romāns aizved mūs 13. gadsimtā
Zemgalē. Vācu kolonizatori - krustneši, kam dzīvo spēku ar pāvesta
atbalstu un svētību piegādāja visa tā laika Eiropa, ar uguni un
zobenu iebruka Baltijas zemēs un lauzās uz austrumiem, cenšoties
sagrābt savā varā krievu zemes, turienes tirgus. 1. izdevums iznāca
1962. gadā.
1. grām.
ISBN 9789934111372.
Vēsturiskā proza, latviešu.
Robārdsa, Kārena. Reiz mīla nāks... : [romāns] / Kārena Robārdsa
; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode ; vāka dizains : Dairis Hofmanis.
- Rīga : Kontinents, 2012 (Jelgava : SIA "Jelgavas Tipogrāfija"). 377, [1] lpp. ; 21 cm. - Anglija, 1810.gads. Lēdijas Gabrielas
Beningas un viņas māsu labklājība atkarīga no vienīgā radinieka
Vikemas grāfa, kurš visžēlīgi atļāvis sarīkot savām nabaga
radiniecēm debijas balli. Īsu brīdi pirms balles notiek kaut kas
neticams... Beningu māsām draud postoša bezizeja, ja vien Gabriela
steidzami neatradīs risinājumu. Neticami strauji cilvēki tiek iesaistīti
vienotā melu un noslēpumu tīmeklī, un drīz Londonas sabiedrību
saviļņo skandalozas baumas... - Oriģ. nos.: Scandalous.
ISBN 9789984356013.
Amerikāņu romāni.
Rubenfelds, Džeds. Nāves instinkts : [kriminālromāns] / Džeds
Rubenfelds ; no angļu val. tulk. Aija Uzulēna ; red. Gundega
Blumberga ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. 453, [2] lpp. ; 22 cm. - (Jaunā gadsimta trilleris). - Bumbas
sprādziens, kas 1920. gadā nogranda Volstrītā, viens no lielākajiem
20. gs. terorisma aktiem, kura īstenotāji un patiesie iemesli tā arī
palika neatklāti, no jauna tiek izspēlēts Dž. Rubenfelda romānā
"Nāves instinkts". - Oriģ. nos.: The death instinct. - Uz vāka -- "Elpu
aizraujošs trilleris par terorismu, alkatību un cilvēka dvēseles
tumšākajiem noslēpumiem".
ISBN 9789984887142.
Detektīvromāni, amerikāņu.
Rūja, Valdis, 1928-. Čiriklora : čigānu grāmata : čigānu-romu un
latviešu tautu folkloru motīvi, liriski un kuriozi vērojumi / Valdis Rūja
; izmantoti Kārļa Rudeviča zīm. un dzejoļu fragm. ; red. Ligita
Kovtuna ; vāka māksl.: Dags Vidulejs-Rūja. - Rīga : RSEBAA, 2007.
- 135, [1] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. - V. Rūja pēc Atmodas
atjaunojoties Čigānu (Romu) biedrībai, ievēlēts par Goda čigānu.
Grāmatā apkopots dzejoļu cikls, kura rašanos ietekmējusi muzikālā
čigānu valoda, viņu spīts, atjautība, optimisms. Čigānu retrohumors,
ironija aizvien trāpa mērķī. - Teksts latviešu, čigānu val.
ISBN 9789984997605.
Čigāni - Folklora - Mūzika. Čigāni - Latvija. Latviešu dzeja.
Sagāna, Fransuāza. Brīnišķie mākoņi : [romāns] / Fransuāza
Sagāna ; no franču valodas tulkojusi Skaidrīte Jaunarāja ; red Liene
Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2012] (Rēzekne : Latgales druka). 132, [3] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Merveilleux nuages. - Romāns,
līdzās citiem F.Sagānas darbiem ir viens no emocionālākajiem,
izjustākajiem un skaistākajiem 20.gadsimta stāstiem par mīlestību,
laulāto attiecībām un lielo egocentriskumu, kas valda starp viņiem.
Tas ir romantisks stāsts par bagātu amerikāni Alānu un šarmantu
parīzieti Žozē - par skaistām un neticami kaismīgām jūtām, ko viņi
jūt viens pret otru, bet kuras arī dzen izmisumā... Divas dažādas
pasaules, katrai sava patiesība, taču pāri visam mīlestība...
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ISBN 9789934111334.
Franču romāni.
Valzers, Mārtins. Mīlestības mirklis : prieka filozofija : [romāns] /
Mārtins Valzers ; no vācu val. tulk. un pēcv., 295.-[298.] lpp.,
uzrakstījusi Gunita Mežule ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs
Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2012 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 297,
[1] lpp. ; 19 cm. - Beāte ir līdz būtības dziļumiem aizrāvusies ar
zinātniska darba izstrādi - viņa raksta pētījumu par franču filozofu
Lametrī. Pētījums aizved jauno studenti līdz slavenā filozofa
recenzentam Gotlībam, kurš dzīvo Vācījā un reiz ir pētījis Lametrī
darbus... - Oriģ. nos.: Der Augenblick der Liebe.
ISBN 9789984356020.
Vācu romāni. Filozofija - Daiļliteratūra.
Venters, Egīls, 1964-. Mainīgā intervence : stāsti / Egīls Venters ;
red. Guntis Berelis ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata,
2012. - 162, [2] lpp. ; 22 cm. - Mežonīgais kapitālisms
deviņdesmitajos, “treknie” gadi, tiem sekojošā krīze — un līdzās
materiālajai realitātei arī virtuālā — kas dažam kļūst tikpat reāla kā
ikdienas dzīve. Vai kļūdaina izvēle ir neatgriezeniska un kāda ir tās
sniegtā mācība? Klusā Latvijas mazpilsētā tiek nogalināts uzņēmējs
Valdemārs Kleins. Desmit gadu vēlāk Vigo Šolis kopā ar ģimeni dzīvo
klusā savrupmājā un publicējas fantastikas žurnālā. Viņa idilli izjauc
tie, kas grib noskaidrot — kurš ir dzēris akla cilvēka nesto pienu?
Atbilde uz šo jautājumu meklējama kādas Kurzemes pils slepenajos
pagrabos.
Saturā: Mainīgā intervence. Ievads Valdemāra Kleina lietā.
Skudras aizvelk tauriņa spārnus. Nedzer akla cilvēka nestu pienu.
Bezdibenis skatās tevī.
ISBN 9789984887166.
Latviešu proza.
Viguls, Arvis, 1987-. 5:00 : [dzejoļu krājums] / Arvis Viguls ; red.
Kārlis Vērdiņš ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2012. 67, [4] lpp. ; 21 cm. - A. Viguls par dzejoļu krājuma manuskriptu
saņēmis Annas Dagdas fonda balvu. Autors studējis Latvijas Kultūras
akadēmijā starpkultūru sakarus ar Spāniju. Raksta dzeju, recenzijas
par jaunākajām dzejas grāmatām. Šis ir otrais A. Vigula dzejoļu
krājums.
ISBN 9789984872506.
Latviešu dzeja.
Ахманов, Михаил. Далекий Сайкат : фантастический роман /
Михаил Ахманов. - Москва : Эксмо, 2006. - 384 с. - (Абсолютное
оружие).
ISBN 5699157980.
Krievu romāni.
Ахманов, Михаил. Посланец небес : фантастический роман /
Михаил Ахманов. - Москва : Эксмо, 2005. - 448 с. - (Абсолютное
оружие).
ISBN 5699097341.
Krievu romāni.
Малеванная, Людмила. Кукла с Кальварии : роман / Людмила
Малеванная. Ошибка Дарвина : рассказ / Александр Ульянов. Москва : Подвиг, 2012. - 284,[1 с.]. - (Детективы СМ ; 5' 2012).
ISBN 19974108.
Krievu romāni. Detektīvromāni, krievu.
Попов, Михаил. Гости сьезжались на дачу : роман / Михаил
Попов. Должок старого Бонса : повесть / Бретт Холлидей. Москва : Подвиг, 2012. - 284,[1 с.]. - (Детективы СМ ; 7' 2012).
ISBN 19974108.
Krievu romāni. Detektīvromāni, krievu.
Сейл, Ричард. Бенефис : роман / Ричард Сейл. Штукенция :
повесть / Олег Евсеев. - Москва : Подвиг, 2012. - 283,[1 с.]. (Детективы СМ ; 6' 2012).
ISBN 19974108.
Krievu romāni. Detektīvromāni, krievu.
Солдатова, Наталия. Мания удачи : роман / Наталия Солдатова.
Короткий бег мангуста : повесть / Алексей Кленов. - Москва :
Подвиг, 2012. - 284, [1] с. - (Детективы СМ ; 8'2012).
ISSN 1997-4108.
Detektīvromāni, krievu.
Устинова, Татьяна. Один день, одна ночь : роман / Татьяна
Устинова. - Москва : Эксмо, 2012. - 352 с. - (Первая среди
лучших).
ISBN 9785699568703.
Krievu romāni.
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Фото как хокку : [рассказы неизвестных людей о неизвестных
людях - присланных по электронной почте или предоставленных
блоггерами "Живого журнала"] / авт. аннотаций и предисл. Борис
Акунин. - Москва : Захаров, 2012. - 382 с.
ISBN 9785815910874.
Dokumentālā proza, krievu.

