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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
ŽURNĀLISTIKA
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007

PSIHOLOĢIJA
159.92

ĒTIKA
174

Frost, Chris, 1950-.
Designing for newspapers and magazines / Chris Frost. 2nd ed. - London : Routledge, 2012. - x, 190 p. : ill., tab. (Media skills). - Includes bibliographical references and
index.
ISBN 9780415666541
Thompson, Rick, 1947-.
Writing for broadcast journalists / Rick Thompson. - 2nd
ed. - London : Routledge, 2010. - viii, 192 p. - (Media skills).
- Includes bibliographical references and index.
ISBN 9780415581684.
Slobodčikovs, Sergejs. Dejas uz grābekļiem : mēs paši
veidojam savu likteni! : savtarpējo attiecību likumi un
jebkuru problēmu risināšanas algoritms / Sergejs
Slobodčikovs ; [tulk. Inta Zaļkalna, Līvija Mukāne, Sandra
Fridrihsone ; red. Ieva Šuplinska ; par izd. atbild Veronika
Lāce]. - Rīga : Sol Vita, [2013]. - 215 lpp. : il. - Par aut.:
215.lpp.
ISBN 9789984894232.
Starppersonu attiecības.
Ethical issues in business : a philosophical approach / edited
by Thomas Donaldson, Patricia H. Werhane, Margaret
Cording. - 7th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,
2002. - xii, 623 lpp. : tab. - Ietver bibliogr.
ISBN 0130923877.
Biznesa ētika. Uzņēmējdarbības sociālā atbildība

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
257.7(=174)

Voitkus-Lūkina, Maruta.
Ar balto dvēselīti / Maruta Voitkus-Lūkina ; vāka dizains
Daina Vīķele ; Itas Ozolas zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze,
AS, 2013. - 134, [2] lpp. : il.
ISBN 9789984878645.
Dievturība.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA.STATISTIKA
Tūrisms Latvijā 2013. gadā : statistikas datu krājums =
316.7
Tourism in Latvia in 2013 : a collection of statistical data /
LR Centrālā Statistikas pārvalde. - Rīga : LR CSP, 2013. - 63

316

316.77

316.4

POLITIKA
323

EKONOMIKA
331.1

lpp. : il., tab., diagr. - (Latvijas Statistika). - Teksts paralēli
latv., angļu val.
ISBN 9789984064536.
ISSN 1407-2653.
Culture and society / ed. Agnieszka Karpinska. - Belostoka :
WSAP, 2011. - 232 p. : tab., sh. - Includes bibliography.
ISBN 9788360772447.
Euroopa Liidu uudised ja Euroopa avalik sfäär = EU news
and European public sphere / Tartu Ülikool ; red. Peeter
Vihaelm, Mart Raudsaar. - Tartu : Tartu Ulikooli kirjastus,
2010. - 177 lpp. : tab. - Ietver bibliogr. norādes. - Teksts
igauņu un angļu val.
ISBN 9789949195473.
Kadushin, Charles.
Understanding social networks : theories, concepts, and
findings / Charles Kadushin. - New York : Oxford University
Press, c2012. - xii, 252 p. : il., diagr., tab. ; 24 cm. - Ietver
bibliogrāfiju (223.-245. lpp.) un rādītāju (247.-252. lpp.).
ISBN 9780195379464 (cloth). . - ISBN 9780195379471
(pbk.).

Arutunjana, Anna.
[The Putin Mystique.]
Mistērija Putins : feodālisms, korupcija un Dievs Krievijas
sabiedrībā / Anna Arutunjana ; no angļu valodas tulkojusi
Astrīda Vucāne ; Ilzes Isakas vāka noformējums. - Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. - 349, [2] lpp. - Kā izskaidrot
to, ka Krievijā pie varas vienmēr ir cars - neatkarīgi no valsts
iekārtas un politiskā režīma? Anna Arutunjana atklāj, ka uz
jautājumu: kas ir Putins? patiesībā nav viegli atbildēt. Lai
saprastu Putinu, ir jāsaprot krievu mentalitāte, kura padarījusi
Putinu par to, kas viņš ir. Annas Arutunjanas grāmata,
iespējams, neiepriecina Krievijas valdošās aprindas, taču
atver acis visiem, kuri ikreiz, kad ierūcas "Austrumu lācis",
to vēro vai nu ar apbrīnu, vai ar bažām. Šī nav grāmata par
Vladimiru Putinu. Šī ir grāmata par ekonomiku, mītiem un
nerakstītiem likumiem, par to, kā Krievijā tiek veidotas
tautas attiecības ar valsts varu, par to, cik daudz Krievijas
valdniekā joprojām ir no cara. - Oriģ. nos.: The Putin
Mystique.
ISBN 9789934034893.
Prezidenti - Krievija.
Krievija - Politika un pārvalde.
Blau, Francine D.
The Eonomics of women, men, and work / Francine
D.Blau, Marianne A.Faber, Anne E.Winkler. - 4th ed. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2002. - xviii, 446 p. :
il., tab., sh. - Ietver bibliogr. (zemsvītras piezīmēs) un rād.
(421.-444. lpp.).
Saturs: Women and men : changing roles in a changing
economy -- The family as an economic unit -- The allocation
of time between the household and the labor market -Differences in occupations and earnings : overview --

Differences in occupations and earnings : the human capital
model -- Differences in occupations and earnings : the role of
labor market discrimination -- Recent developments in the
labor market : their impact on women and men -- Changing
work roles and the family -- Policies affecting paid work and
family -- Gender differences in other countries.
ISBN 013090922X.
Sievietes - Nodarbinātība. Darba tirgus.

TIESĪBAs. JURIDISKĀS ZINĀTNES
341.9
Bojārs, Juris, 1938-.
Starptautiskās privāttiesības : monogrāfija / Juris Bojārs ;
autora redakcijā ; literārā redaktore Zinta Stikute ;
mākslinieks Zigmunds Lasmanovičs. - 2., pārstrādātais
izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 495 lpp. ; 24 cm.
- (Tiesību zinības). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - J.
Bojāra monogrāfijā detalizēti aplūkotas lietu un īpašuma
tiesības, kolīziju tiesības un saistību tiesības. Grāmata
adresēta zinātniekiem, diplomātiem, valsts ārējās
ekonomikas struktūrvienību un banku darbiniekiem,
juridisko fakultāšu studentiem, maģistrantiem,
doktorantiem, kā arī ārējās ekonomiskajās attiecībās
parktizējošiem advokātiem un starptautiskajās
komercoperācijās iesaistītiem komersantiem. 1. izdevums
iznāca 1998. gadā. - Kopsavilkums angļu valodā.
3.
ISBN 9789934033131.
Kolīzijas tiesības.
Vilks, Andrejs, 1954-. Krimināltiesiskā politika: diskursa
343
analīze un attīstības perspektīvas : monogrāfija = Criminal
policy: analysis of discourse and perspectives of
development : monograph / Andrejs Vilks. - Rīga :
Drukātava, 2013 (Mārupe : Drukātava). - 265, [1] lpp. :
diagr., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 252.-265. lpp. (191
nos.). - A. Vilka monogrāfijā sniegta tiesisko un
krimināltiesisko jēdzienu analīze, apskatīta to būtība, skatīti
krimināltiesiskās politikas izveides vēsturiskie aspekti.
Krimināltiesiskā poltika tiek skatīta arī no starptautisko
tiesisko aktu prasībām. Grāmata adresēta praktizējošiem
juristiem, kā arī juridisko mācību iestāžu akadēmiskajam
personālam, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kuri
darbojas sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā. - Ievads
un kopsavilkums paralēli latviešu, angļu valodā.
ISBN 9789984853833.
Krimināltiesības - Latvija.
Karklins, Rasma.
343
The System made me do it : corruption in postcommunist societies / Rasma Karklins. - New York :
M.E.Sharpe, 2005. - X, 219 p. - Bibliogr.: p.197.-208.
ISBN 0765616343
VALSTS ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE
Handbook of innovation in public services / edited by
351
Stephen P.Osborne and Louise Brown. - Cheltenham :
Edward Elgar, 2013. - xiii, 587 p. : ill., tab. - Index: p.567.587.
ISBN 9781849809740.
TIKUMI UN PARAŽAS

392

FEMINISMS
396

FOLKLORA
398.8(=174)

Ķepse, Vivita.
Kāzas : praktiski padomi kāzu rīkošanā / Vivita Ķepse ;
atb. red. Dace Krecere. - Rīga : Jumava, 2013. - 144 lpp. : il.
- Tie, kuriem bijis gods kāzās būt vedēju lomā, apzinās, ka
tas ir pamatīgs darbs, kurš prasa laiku, atjautību, izdomu un
ne mazums citu iemaņu. Grāmata “Kāzas” būs lielisks palīgs
un padomdevējs ikvienam, kurš piekritis kļūt par vedēju vai
piedalās kāzu rīkošanā. Tajā jūs atradīsiet kāzām piemērotāko
scenārija variantu, ideju mičošanai, guldināšanai vai kādai
spēlei.
ISBN 9789934113956.
Kāzas. Laulību paražas un rituāli.
Anti-racist feminism : critical race and gender studies / ed. by
Agnes Calliste and George J.Sefa Dei ; with the assistance on
Margarida Aquiar. - Halifax : Fernwood Publishing, 2000. 190 p. - References: p.169.-190. - This collection adds to our
understanding and critical engagement of how gendered and
racially minoritized bodies can and do negotiate their
identities and politics across several historical domains and
contemporary spheres. The contributors explore the relational
aspects of difference and the implications for reconceptualizing anti-racism discourse and practice. The
strength of this book lies in its centring the experience of
racial minority women (and other racialized bodies) in a
variety of social sites, thereby seeking to incite the reader to
broaden the examination of social spaces through the lens of
an anti-racist feminist scholarship and practice.
ISBN 155266032X.
Feminisms. Rasisms. Sievietes - Nodarbinātība.
Kanāda.
Latviešu tautasdziesmas / Latvijas Universitātes Literatūras,
folkloras un mākslas institūts. Latviešu folkloras krātuve ;
sastādītāji: Ginta Pērle-Sīle, Baiba Krogzeme-Mosgorda,
Elga Melne, Beatrise Reidzāne, Una Smilgaine, Agrita
Ozoliņa, Aivars Kļaviņš ; zinātniskā vadītāja un ievada
autore Baiba Krogzeme-Mosgorda ; atbildīgā redaktore Elga
Melne ; izlokšņu redaktore Beatrise Reidzāne ; redaktors
Aivars Kļaviņš ; mākslinieks Dainis Rožkalns. - Rīga : LU
Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras
krātuve ; Zinātne, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 618, [3] lpp. :
il. ; 24 cm + piel. 1 CD. - Latviešu tautasdziesmu 10. sējums
ir tautasdziesmu akadēmiskā izdevuma turpinājums, kurā
apkopots plašs, līdz šim nepublicēts precību dziesmu
materiāls no Latviešu folkloras krātuves arhīva. Tas ietver
gan dziesmas, kurās atspoguļojas senie precību veidi ar
līgavas zagšanu, pirkšanu, gan tekstus, kas vēsta par precību
rituālu tuvākā pagātnē. Īpaši krāšņa un daudzveidīga ir garo
precību dziesmu kopa. Grāmatai pievienots kompaktdisks ar
precību dziesmu melodijām dažādu novadu teicēju
izpildījumā. Sējums ir vērtīgs izziņas avots gan humanitāro
jomu pētniekiem, gan folkloras praktiķiem, kā arī ikvienam,
kuru interesē latviešu tradicionālā kultūra. - Piel. CD:
Latviešu tautasdziesmas : precību dziesmas.
10. sējums. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas :

Precības.
ISBN 9789984879475 (ies.).
Tautasdziesmas, latviešu.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
ĢEOLOĢIJA
551.4

553

Eberhards, G.(Guntis), 1936-.
Upju ieleju veidošanās un mūsdienu gultnes procesi
dienvidaustrumu Baltijā : monogrāfija / Guntis Eberhards ;
literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizains: Andra Liepiņa. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013 (Latgales druka). 211 lpp. : il., sh., tab., kartes ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 198.211. lpp. - G. Eberharda monogrāfija ir pirmais plašākais
oriģinālais apkopojums par pēdējā apledojuma apgabala
dienvidaustrumu Baltijas reģiona upju ieleju veidošanos
leduslaikmeta beigu posmā un pēcleduslaikmetā. Zinātniskais
darbs balstās uz apmēram 20 gadu laikā veiktajiem lauka
pētījumiem, kā arī uz ģeoloģisko fondu materiāliem un
publicētajiem darbiem. Grāmata adresēta studentiem,
mācībspēkiem, firmām, valsts institūcijām, kas risina upju
ieleju izmantošanas un aizsardzības lietišķos jautājumus.
ISBN 9789984457406.
Ielejas - Baltijas jūras reģions. Palienes - Latvija. Upju
gultnes - Baltijas jūras reģions. Alūvijs - Baltijas jūras
reģions. Ledāja reljefa formas - Latvija. Terases (ģeoloģija) Baltijas jūras reģions. Ģeomorfoloģija - Baltijas jūras
reģions. Stratigrāfija - Kvartārs. Ģeoloģija - Baltijas jūras
reģions.
Segliņš, Valdis, 1958-.
Derīgie izrakteņi Latvijā : monogrāfija / Valdis Segliņš,
Austra Stinkule, Ģirts Stinkulis ; literārās redaktores: Gita
Bērziņa, Anna Šmite ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga :
LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 184 lpp. : diagr., il., tab.,
kartes ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 184. lpp. - Monogrāfijā
apskatīti derīgie izrakteņi Latvijā - to izzināšanas vēsture,
Zemes dzīļu resursu daudzveidība un izplatības galvenās
likumsakarības, derīgo izrakteņu izpēte un nozīmīgākās
atradnes. Izdevums sniedz plašu pārskatu par izmantojamiem,
kā arī mazizplatītiem un problemātiskiem derīgajiem
izrakteņiem. Tas iecerēts kā nozīmīgs izziņas avots
pētniekiem, studentiem un citiem interesentiem.
ISBN 9789984457413 (ies.).
Derīgo izrakteņu ģeoloģija - Latvija. Derīgie izrakteņi
un to ieguve - Latvija.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
615.8

Danilāns, Anatolijs, 1943-. Vesels un laimīgs / Anatolijs
Danilāns ; Ginta Valdmaņa grafiskais noformējums ; foto:
Tīls Indāns. - Rīga : J.L.V., [2013]. - 23, [1] lpp. ; 20 cm. - A.
Danilāns ir Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību
katedras profesors, Latvijas Gastroenterologu asociācijas

615.8

618

613.4

613.2

prezidents. Profesors ir nenogurstošs veselīga dzīvesveida
popularizētājs, viņu bieži var dzirdēt uzstājamies Latvijas
Radio. A. Danilāns grāmatiņā sniedz ieteikumus, kā
pievērsties veselīgam dzīvesveidam. Elposim tīru gaisu,
kustēsimies, baudīsim daudzveidīgu uzturu bez liekām
pārmērībām, domāsim labas, patīkamas domas.
ISBN 9789934114038.
Veselīgs dzīvesveids - Enciklopēdijas.
Khalsa, Mukta Kaur. Meditācijas, kas atbrīvo no
atkarībām : jogas zinātne un veselīga uztura formulas : Jogi
Bhadžana Mācības tradīcijā iezīmētais lieliskas veselības ceļš
- izdziedināšanās un pašatklāsme / Mukta Kaur Khalsa ; no
krievu valodas tulkojusi un rediģējusi Marita Freija. - Rīga :
Sol Vita, [2013]. - 75, [3] lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija:
74.-75. lpp.
ISBN 9789984894270 (ies.).
Meditācija. Kundalinī. Garīgie vingrinājumi. Elpošanas
vingrinājumi - Izmantošana terapijā. Atkarības vielu
lietošana - Novēršana. Veselīgs dzīvesveids.
Motha, Govri.
[Gentle Birth Method.]
Vieglu dzemdību metode / Govri Motha, Kārena Svona
Maklauda ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa ;
redaktore Agnese Biteniece ; priekšvārda, 10. lpp., autore
Ella Makfērsona ; ievadvārdu, 11.-12. lpp., autors Jehudi
Gordons ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 295, [2] lpp. : il. ; 23 cm. Bibliogrāfija: [296.] lpp. - Oriģ. nos.: Gentle Birth Method. "Programma, kas tev palīdzēs: iznēsāt bērnu visus deviņus
mēnešus, piedzemdēt ātrāk un vieglāk, justies laimīgākai un
zinošākai, pašai kontrolēt gaidības un radības"--Uz vāka.
ISBN 9789934028601 (ies.).
Grūtniecība - Populāri zinātniskā literatūra. Dzemdības Populāri zinātniskā literatūra. Alternatīvā medicīna - Populāri
zinātniskā literatūra.
Nikogosjana, Narinē.
[Return to Beauty.]
Tavam skaistumam : receptes mirdzošai ādai / Narinē
Nikogosjana ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa ;
redaktore Agnese Biteniece ; Džastina Lī Vīlera fotogrāfijas.
- Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic). - 261, [1]
lpp. : il. ; 25 cm. - Oriģ. nos.: Return to Beauty. - Rādītājs:
253.-259. lpp.
ISBN 9789934035098 (ies.).
Āda - Aprūpe un higiēna. Dabas produkti - Izmantošana
terapijā. Ārstnieciskā kosmētika.
Pandits, Amitabhs.
[Super foods: make your child a genius.]
Superuzturs bērna prātam : bērna prāta attīstība ir atkarīga
no viņa uztura / Amitabhs Pandits un Minnija Pandita ; no
angļu valodas tulkojis Ivars Alksnis ; redaktors Guntis Kalns
; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013
(Poligrāfists). - 262 lpp. : tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 256.257. lpp. - Oriģ. nos.: Super foods: make your child a genius.
ISBN 9789934035678.
Bērni - Uzturs un barošanās. Ortomolekulārā terapija.

Kulinārija.
LAUKSAIMNIECĪBA
632
Kilēvica, Māra.
Praktiskā augu aizsardzība : slimības un kaitēkļi / Māra
Kilēvica ; atb. red. Dace Krecere ; lit. red. Keta Īva ; Valda
Semjonova foto. - Rīga : Jumava, [2013] (Latvijas karte). 143 lpp. : fotogr. - Bibliogr.: 143.lpp.
Saturs: Augu aizsardzību ietekmējošie faktori ;
Mikroorganismi ; Patogēnās sēnes - galvenās augu slimību
izraisītājas ; Fitopatogēnās baktērijas - augu slimību
izraisītājas ; Kukaiņi ; Augu veselības uzturēšanas
paņēmieni, līdzekļi un metodes ; Augu aizsardzības līdzekļi
kaitīgo organismu ierobežošanai.
ISBN 9789934113796.
Dārzkopība. Augu aizsardzība.
MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA
641.5
Kū, Reičela.
[Little Paris kitchen.]
Mazā Parīzes virtuve : jauna un vienkārša pieeja
klasiskajām franču receptēm / Reičela Kū ; no angļu valodas
tulkojusi Inguna Peniķe ; redaktors Gints Tenbergs ; ar
Deivida Loftusa fotogrāfijām un Reičelas Kū ilustrācijām. Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 287, [1]
lpp. : il., tab. ; 26 cm. - Oriģ. nos.: The little Paris kitchen. Rādītājs: 280.-285. lpp.
ISBN 9789934035135 (ies.).
Kulinārija, franču. Pavārgrāmatas
641.5
Paltrova, Gvineta.
[My father's daughter.]
Sava tēva meita : gardi ēdieni, vienkāršas receptes
kopābūšanai & ģimenes svētībai / Gvineta Paltrova ; no
angļu valodas tulkojusi Inguna Peniķe ; redaktore Gunta
Šustere ; Mario Batali priekšvārds, 10.-11. lpp. ; Elenas
Silvermenas fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013
(Preses nams Baltic). - 271, [1] lpp. : il., tab. ; 27 cm. - Oriģ.
nos.: My Father's Daughter. - Alfabētiskais rādītājs: 268.271. lpp. . - "New York Times bestsellers"--Uz vāka.
ISBN 9789934033995 (ies.).
Kulinārija. Kulinārija, amerikāņu. Pavārgrāmatas.
GRĀMATVEDĪBA.RĒĶINVEDĪBA
Brūna, Inta.
657
Uzņēmumu iekšējā kontrole / I. Brūna. - Rīga : Latvijas
Universitāte, 2004. - 82 lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.: 82. lpp
Grāmatvedības terminu vārdnīca / Latvijas Universitāte ;
657
[krājumu sastādīja LU Grāmatvedības institūta pasniedzēji:
V. Andžāne ... [u.c.] ; zinātniskais redaktors J. Vaikulis]. [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2002. - 49 lpp. ; 20 cm.
UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
Zīlīte, Ligita. Personāla vadība un socionika / Ligita Zīlīte ;
658.3
[rec.: Andra Zvirbule Bērziņa, Sintija Vanaga, Velta Līvija
Miķelsone ; red. Zane Treigūte]. - Rīga : Biznesa augstskola
Turība, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 304 lpp. : sh., il., tab. (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 65). - Pielikumi: [259.]304.lpp. . - Bibliogr.: 251.-258. lpp.
Saturs: Personāla vadības pamati ; Socionika - mācība

658.1

par indivīdu sociotipiem, to mijattiecību un cilvēkpotenciāla
vadīšanu ; Socionikas atziņu izmantošana personāla vadībā.
ISBN 9789984828756.
Personāla vadība. Socionika.
Berk, Jonathan.
Fundamentals of corporate finance : global edition /
Joanathan Berk, Peter DeMarzo, Jarrad Harford. - 2nd ed. Boston : Pearson, 2013. - xxx, 712 p. : diagr., ill., tab. - (The
Prentice Hall series in finance).
ISBN 9780273753469. . - ISBN 0273753460

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
ARHITEKTŪRA
728

Strautmanis, Ivars, 1932-.
Rīgas viesnīcu arhitektūra / Ivars Strautmanis, Andra
Ulme ; redaktors Kaspars Poikāns ; mākslinieks Aivars
Plotka. - Rīga : Pētergailis, [2013] (Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija). - 395 lpp. : il., kartes, plāni ; 22 x 22 cm. Bibliogrāfija: 386.-395. lpp. un viesnīcu rādītājs: 356.-371.
lpp., personu rādītājs: 372.-385. lpp. - Grāmatā apkopots
plašs materiāls, kas aptver pazīstamāko Rīgas viesnīcu
vēsturisko ēku būvniecības un rekonstrukcijas procesus un
jaunbūvju celtniecības norises. Šo namu aprakstītās
likteņgaitas dažādos laikmetu griežos bagātīgi ilustrē celtņu
plāni, projektu skices, maketu reprodukcijas, ēku fasāžu
zīmējumi un pat detālplānojuma izpētes materiāli.
ISBN 9789984333663 (ies.).
Viesnīcas - Latvija - Rīga. Viesnīcas - Latvija - Vēsture.
Sabiedriskās ēkas - Latvija - Rīga.
Rīga (Latvija) - Celtnes, būves utt.
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Jansone, Aija, 1958-.
Atkal dzimtenē : Aleksandras Dzērvītes mūža devums
latviešu lietišķās mākslas attīstībā trimdā = Back home again
: Aleksandra Dzērvīte and the development of Latvian crafts
in exile / Aija Jansone ; tulkotājas: Inese Auziņa-Smita,
Ingrīda Lāčkāja ; redaktores: Ingrida Vāverniece (latv. val.),
Inese Auziņa-Smita (angļu val.) ; dizains: Mārtiņš Plotka. Rīga : Zinātne, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 167 lpp. : il.,
ģīm. ; 23 x 25 cm. - Bibliogrāfija: 160.-166. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. - A. Jansones izdevums ir veltīts
latviešu lietišķās mākslas meistarei māksliniecei, izcilai
rokdarbniecei un padagoģei Aleksandrai Dzērvītei (19041996), kura Latvijā 20. gadsimta trīsdesmitajos un
četrdesmitajos gados bija aculieciniece laikmetīgās lietišķās
mākslas veidošanās procesam, bet pēc Otrā pasaules kara,
dzīvojot Kanādā un darbojoties Latviešu daiļamatnieku
savienībā, realizēja dzīvē Arvīda Dzērvīša mācību par
"laikmetīgi īpatnējo latvisko lietišķo mākslu". Izdevumā
ieskicēti A. Dzērvītes profesionālās darbības galvenie
virzieni un publiskotas viņas oriģinālkompozīcijas - ar roku
zīmētās skices, darinājumu fotouzņēmumi, metodiskā
materiāla manuskripts. - Paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789984879451 (ies.).
Latvieši - Ārvalstis. Amatnieces - Latvija. Dekoratīvi

lietišķā māksla - Latvija.
ROKDARBI
746

GLEZNIECĪBA
75(474.3)

75(474.3)

TEĀTRA MĀKSLA
792.(474.3)(092)

792.(474.3)(091)

Tomasone, Kadrija.
[Paeluvad Paelad.]
Krāsainas aukliņas / Kadrija Tomasone ; no igauņu val.
tulk. Laila Ontensone ; red. Baiba Vītola ; Kadrijas
Tomasones fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (LĢIA
tipogrāfija "Latvijas karte"). - 59 lpp. : il. ; 28 cm. - Aukliņas
matu pīnēm, rokassprādzes un kaklarotas, kurpju auklas,
rotājumi apģērbiem - visu šo lietu pīšana tieši tā, kā pašam
vislabāk patīk, ir neizsakāmi aizraujoša nodarbe. Atliek tikai
ielūkoties grāmatā un ļauties fantāzijas lidojumam. - Oriģ.
nos.: Paeluvad Paelad.
ISBN 9789934032882.
Aukliņu izstrādājumi. Apģērba aksesuāri - Amatieru
rokasgrāmatas. Rotaslietu darināšana - Amatieru
rokasgrāmatas.
Gerharde-Upeniece, Ginta.
50 Latvijas glezniecības meistardarbi 20. gadsimts : 50
Latvian painting masterpieces of the 20th century / Ginta
Gerharde-Upeniece, sastādītāja un teksta autore ; tulkotāja
Aija Abens ; fotogrāfi Normunds Brasliņš, Raitis Jelēvičs,
Armands Lācis ; Jāņa Dripes juniora grāmatas makets un
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2013]. - 71,
[1] lpp. : il. ; 23 cm. - Teksts latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934113970.
Glezniecība, latviešu - 20 gs - Albumi. Māksla - Citāti,
aforismi utt.
Liepa, Valentīna.
Pagātnes portretējumi / Valentīna Liepa ; Daugavpils
Universitāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes
Akadēmiskais apgāds "Saule", 2010. - 400 lpp. : il., fotogr. Ietver bibliogr. (nodaļu beigās) un rād. (375.-382. lpp.). Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.
ISBN 9789984144894.
Šneidere, Mudīte, 1934-.
Lilita Bērziņa. Dēļ tavu acu liesmām / Mudīte Šneidere ;
atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inta
Kārkliņa ; Līgas Krēžes vāka mākslinieciskais noformējums.
- Rīga : Jumava, 2013 (Rēzekne : Latgales druka). - 179, [2]
lpp., [8] lpp. iel. : il., ģīm. ; 24 cm. - M. Šneideres grāmatas
centrā – viena no izcilākajām aktrisēm latviešu teātra vēsturē
– Lilita Bērziņa (1903-1983). Kolēģu un skatītāju apjūsmota,
dievināta un cildināta. Aktrise, kura nospēlējusi daudz un
neaizmirstamu lomu - Dezdemonu, Mariju Stjuarti, Solveigu,
Grietiņu, Annu Kareņinu teātrī, Andersonmadāmu, dullo
Paulīni un Mirttanti latviešu kino. M. Šneidere stāsta arī par
teātra aizkulisēm, mākslinieka dzīvi teātrī un ārpus tā.
ISBN 9789934113178. . - ISBN 9789934113222.
Aktrises - Latvija - Biogrāfijas.
1945–1950: teātris, drāma, kritika : rakstu krājums /
sastādītāja un zinātniskā redaktore Silvija Radzobe ;
sastādītājas Ieva Rodiņa, Ērika Zirne. - Rīga : Latvijas

Universitāte, 2013 (Rēzekne : Latgales druka, SIA). - 190
lpp. - LU HZF Teātra un kino teorijas un vēstures katedras
organizētās konferences referentu zinātnisko rakstu krājums
par latviešu teātra, dramaturģijas un teātra kritikas procesiem
pirmajā pēckara (padomju) piecgadē. - Kopsavilkums angļu
valodā.
ISBN 9789984457499.
Drāma - 1945-1950. Teātra kritika.
HOREOGRĀFIJA
793.3

Drulle, Elga, 1932-.
Latvija dejo : Latvia dances / Elga Drulle ; XXV
Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki ; māksliniece
Dina Ābele ; tulkotāja uz angļu valodu Anita Bajāre;
redaktore Ligita Bībere. - Rīga : Atēna, c2013 (Jelgavas
tipogrāfija). - 317, [3] lpp. : il. ; 22 x 31 cm. - (Grāmatas, pie
kurām atgriezties). - Teksts latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789984344577.
Dziesmu svētki - Vēsture. Deju festivāli - Latvija Vēsture. Tautas dejas, latviešu - Vēsture. Dziesmu svētki,
latviešu - Latvija - Rīga. Deju kolektīvi - Latvija. Horeogrāfi
- Latvija.
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808.1

81

Charlton, Lucille, 1949-.
Thomson Nelson guide to research and writing in political
science / Lucille Charlton, Mark Charlton. - Canada :
Thomson Nelson, 2006. - viii, 96 p.
ISBN 0176406166.
Akadēmiskā rakstīšana. Pārskata rakstīšana. Politikas
zinātnes
Kontaktlingvistikas un slāvu valodniecības aktuālās
problēmas : zinātnisko rakstu krājums pēc 2008.-2013. g.
starptautisko konferenču un semināru materiāliem =
Актуальные проблемы контактной лингвистики и
славянского языкознания : сборник научных статей по
материалам международных конференций и семинаров
2008-2013 гг. = Problems of contact linguistics and Slavic
linguistics : the collection of scientific papers based on
international conferences and seminars 2008-2013 /
atbildīgie redaktori: Igors Koškins, Tatjana Stoikova ;
redkolēģijas locekļi: Mariola Jakuboviča, Ineta Balode,
Dzintra Lele-Rozentāle, Andrašs Zoltans ; vāka dizains:
Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013
(Rēzekne : Latgales druka). - 182 lpp. : tab. ; 24 cm. Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. Priekšvārds paralēli latviešu, krievu, angļu valodā. . Kopsavilkumi latviešu, angļu, vācu valodā.
Saturs: 1. КОНТАКТНАЯ ЛИНГВИСТИКА И
МУЛЬТИЛИНГВИЗМ: Krievu un vācu minoritātes
politiskais un tiesiskais stāvoklis / Ilze Boldāne, Jānis
Ķeruss. Baltijas vācu valoda 20. gadsimta 1. puses
lingvistiskajā diskursā / Dzintra Lele-Rozentāle. Ienaidnieks
vai draugs? Latviešu valodas zināšanu un ietekmes vērtējums
vācbaltiešu autoru darbos / Ineta Balode. Фонетическая

интерференция в русской речи латвишей: к проблеме
акцента и произношения / Татьяна Стойкова.
Грамматическая интерференция в русской речи
латышей: к проблеме освоения неродного языка /
Татьяна Стойкова. Дискурсивные практики в условиях
язиковых контактов / Елизавета Костанди. Балтийское
море в русской, латышской и немецкой языковой
картине мира / Жанна Борман. Язык русского зарубежья
и норма текста: к постановке проблемы (на материале
литературной критики различных волн эмиграции) /
Ирина Реброва. Мифологический концепт русск. ведьма
/ латыш. ragana в языке русского и латышского
фольклора / Мария Александровская. Проблематика
соотношения графики и фонетики в руссконижненемецком словаре-разговорнике "Ein Rusch Boeck"
/ Александр Филей. Контакты белорусского языка в
Латвии: первый белорусско-латышский и латышскобелорусский словарь / Юлия Габранова. 2.
ЭТИМОЛОГИЯ И СЕМАНТИКА: О роли этимологии в
этнолингвистических исследованиях / Мариола
Якубович. "Обыденная дребень" бедных героев
Достоевского (Материалы к "Словарю языка
Достоевского: Идиоглоссарий") / Нина Чулкина.
Этимологические версии: модификации значений /
Ирина Диманте.
ISBN 9789984457253.
Valodu kontakti - Baltija - Kongresi, konferences utt.
Valoda un valodas - Baltija - Kongresi, konferences utt.
Slāvu valodas - Baltija - Kongresi, konferences utt.
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913(474.3)

910.4(5)

Jakovičs, Aivars, 1961-. Mežaparks : Rīgas ekotūrisma
ceļvedis / teksts un foto: Aivars Jakovičs ; projekta vadītāja
Zenta Valtere ; atbildīgā redaktore Dace Krecere ; literārā
redaktore Keta Īva ; vāka grafiskais noformējums: Jānis
Pavlovskis ; foto: Mārtiņš Kalniņš, Ruslans Matrozis,
Viesturs Vintulis. - Rīga : Jumava, [2013] (Microdot). - 191
lpp. : il., tab., kartes ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 183.-189. lpp.
(169 nos.) un zemsvītras piezīmēs. - A. Jakoviča ceļvedis
iepazīstina ar vienu no visskaistākajiem Rīgas zaļajiem
stūrīšiem — Mežaparku un tā apkārtni. Priežu mežs, kāpas un
Ķīšezera zilie plašumi no seniem laikiem ir rīdzinieku
iecienīta atpūtas vieta. Ceļvedis palīdzēs gūt ieskatu par
Mežaparka dabu un vēsturi. Kopā ar ceļvedi iepazīsiet
kultūras un atpūtas parku "Mežaparks", jūgendstila un
funkcionālisma arhitektūras pērles Mežaparka dzīvojamā
rajonā, Saulesdārzu un daudzus citus interesantus apskates
objektus.
ISBN 9789934113987.
Ekotūrisms - Latvija - Ceļveži - Rīga.
Mežaparks (Rīga, Latvija) - Ceļveži. Mežaparks (Rīga,
Latvija) - Kartes. Mežaparks (Rīga, Latvija) - Vēsture. Rīga
(Latvija) - Ceļveži.
Lapsa, Lato, 1969-.

Trīspadsmit Amerikas : Argentīna, Beliza, Čīle, Ekvadora,
Gvatemala, Hondurasa, Kolumbija, Kostarika, Nikaragva,
Panama, Peru, Salvadora un Venecuēla / Lato Lapsa ; ar
autora fotogrāfijām ; vāka mākslinieciskais noformējums
Jānis Esītis ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas
Grāmata, SIA, 2013. - 395 lpp., [28 iel. lp. ar autora
fotogrāfijām] : fotogr.
ISBN 9789984887494.
Amerika.
KULTŪRAS VĒSTURE
Hanovs, Deniss, 1977-. Eiropas aristokrātijas kultūra 17.-19.
930.85
gadsimtā : monogrāfija / Deniss Hanovs ; literārā redaktore
Inta Rozenvalde ; mākslinieks Andris Nikolajevs. - Rīga :
Zinātne, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 318 lpp., [8] lpp. iel. :
il., tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [297.]-312. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. - D. Hanova monogrāfija par Eiropas aristokrātiju
ieved lasītāju triju gadsimtu kultūras telpā, ko lielā mērā
noteica, veidoja un ietekmēja Eiropas dižciltīgie. Grāmata ir
starpdisciplināra, tās lappuses sniedz mākslas, mūzikas un
kultūras vēstures, kā arī politikas un komunikācijas analīzi. Šī
ir pirmā monogrāfija par aristokrātiju latviešu valodā, tās
pamatā ir zinātniski precīzs, daudzos avotos balstīts pētījums.
- Kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789984879468 (ies.).
Aristokrātija (sociālā šķira) - Eiropa - Vēsture. Mūzika
un aristokrātija - Eiropa - Vēsture.
Eiropa - Intelektuālā dzīve - Vēsture. Eiropa - Sociālā
dzīve un paražas - Vēsture. Eiropa - Kultūras vēsture.
ASV VĒSTURE
94(73)
Dženkins, Filips.
[History of the United States.]
ASV vēsture / Filips Dženkins ; no angļu valodas tulkojis
Jānis Zīders ; zinātniskais redaktors Andrejs Plakans ;
atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Inta
Kārkliņa ; Evijas Stukles-Zuitiņas vāka grafiskais
noformējums. - 4. izd. - Rīga : Jumava, 2013. - 310, [1] lpp. :
kartes, tab. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 305.-[311.] lpp. un
piezīmēs nodaļu beigās. - Oriģ. nos.: A history of the United
States.
ISBN 9789934114267 (ies.).
Prezidenti - Amerikas Savienotās Valstis.
Amerikas Savienotās Valstis - Vēsture.
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Avotiņa, Daina, 1926-. Kumpiņa ; Atrastā dienasgrāmata :
[īsromāni] / Daina Avotiņa ; vāka dizains Ints Vilcāns. - Rīga
: Lauku Avīze, 2013. - 255, [1] lpp. - (Lata romāns ; 7 (169).
- Divi īsromāni, kas atspoguļo Latvijas vēsturē nozīmīgus
periodus un cilvēku likteņus, kas pakļauti laika un varas
kaprīzēm.
ISBN 9789984878669.
Latviešu romāni.
Čopra, Dīpaks. Muhameds : stāsts par pēdējo Pravieti /
Dīpaks Čopra ; no angļu valodas tulkojis Jānis Barons ;
redaktors Aldis Vēvers ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga :

Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 272 lpp. :
ģeneal. tab. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Muhammad.
ISBN 9789934032912 (ies.).
Pravieši - Biogrāfijas. Musulmaņi - Saūda Arābija Daiļliteratūra. Islāms - Vēsture. Biogrāfiskā proza,
amerikāņu.
Bauere, Inguna, 1960-. Piedod, Karolīne! : [romāns] /
L 821.174-94
Inguna Bauere ; māksliniece Vita Lēnerte. - Rīga : Apgāds
Zvaigzne ABC, [2013] (Preses nams Baltic, SIA). - 501, [3]
lpp. - 1861. gada rudenī Durbes Ziemeļu draudzes mācītāja
Edmunda Proktora ģimenē gandrīz vienlaikus mājskolotāja
darbu sāk divi jauni, izglītoti cilvēki: vāciete Karolīne Lizete,
Gramzdas daktera Frīdriha Rolofa vienīgā meita, un latvietis
Atis, Krotes drēbnieka un vēlāk muižas lopu pārrauga
Kristapa Kronvalda dēls, par kura izglītošanu un apmācīšanu
smalkās manierēs rūpējies vietējās draudzes gans Erenfests
Katerfelds - viņš neparasti apdāvināto puisi pieņēmis par
audžudēlu. Jauno ļaužu starpā uzplaukst mīlestība...
ISBN 9789934035807.
Latviešu romāni. Vēsturiskā proza, latviešu.
Vecpiebalga (Cēsu rajons, Latvija).
Brauns,
Dens. Inferno : romāns / Dens Brauns ; no angļu
Amer 821.111(73)-3
valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka noformējums Artūrs
Zariņš. - Rīga : Apgāds Kontinents, 2013 (a/s
"Paraugtipogrāfija"). - 600 lpp. ; 21 cm. - Savā jaunajā
romānā Dens Brauns ieved lasītājus dziļi Itālijas sirdī, liekot
viņiem skaudri izjust noskaņu, ko radījis viens no
baisākajiem literatūras klasikas darbiem visā vēsturē. - Oriģ.
nos.: Inferno.
ISBN 9789984356655.
Amerikāņu romāni.
Dikinsone, Mārgareta. Dženijas karš : romāns / Mārgareta
Angl 821.111-3
Dikinsone ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ;
redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga
: Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 424, [1] lpp. ; 21
cm. - Oriģ. nos.: Jenny's war.
ISBN 9789984356662 (ies.).
Angļu romāni.
Gortners, K. V. Karalienes zvērests : [romāns] / K. V.
Angl 821.111(73)-3
Gortners ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga ; vāka dizains:
Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgava : SIA
"Jelgavas tipogrāfija"). - 441, [1] lpp. - Aizraujošs romāns par
Kastīlijas Izabellas dramatisko pārtapšanas ceļu no izsūtītas
atraitnes meitas par slavenu karalieni, cīnītāju, kura
neatgriezeniski mainīja Spānijas un pasaules vēsturi. Greznās
Segovijas pilis, Granadas kaujas lauks, intrigu apvītie
Seviljas dārzi - Karalienes zvērests paver mums skatu uz
vētraino jaunas nācijas dzimšanu un sarežģītu , aizraujošu
sievieti, kas pārvar visus šķēršļus, kļūstot par Kastīlijas
Izabellu. - Oriģ. nos.: The Queen's Vow.
ISBN 9789984356624.
Vēsturiskā proza, amerikāņu.
Sevilja (Spānija).
Amer 821.111(73)-3 Kamerons, Viljams Brūss. Suņa ceļojums : romāns
cilvēkiem / Viljams Brūss Kamerons ; no angļu valodas

tulkojis Kristaps Bricis ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic). - 333, [1] lpp. ; 20
cm. - Oriģ. nos.: A Dog's Journey. - Saviļņojošs stāts par
nelokāmu uzticību un mīlestību--- Uz vāka.
ISBN 9789934035739.
Amerikāņu romāni. Suņi literatūrā - Daiļliteratūra.
Cilvēku un dzīvnieku attiecības - Daiļliteratūra.
Ketu, Katja. Vecmāte : romāns / Katja Ketu ; no somu
Som 821.511.111-3
valodas tulkojusi Maiama Grīnberga ; redaktore Dace
Sparāne ; ievada, 5. lpp., pēcvārda, 297.-300. lpp., autore
Helena Angelhursta ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas
Grāmata, 2013. - 303, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Kätilö.
ISBN 9789984887463 (ies.).
Somu romāni.
Kostello, Džeina. Ko vēlas sievietes : romāns / Džeina
Angl 821.111-3
Kostello ; no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra ; redaktore
Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga :
Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 393, [1] lpp. ; 21
cm. - Oriģ. nos.: All the single ladies.
ISBN 9789984356679 (ies.).
Angļu romāni.
Lekberga, Kamilla. Sludinātājs : [romāns] / Kamilla
Zv 821.113.6-3
Lekberga ; tulk. Dace Andžāne ; vāka māksl. noform.: Lelde
Šēnfelde ; atb. red. Renāte Neimane. - Rīga : Jumava, 2013. 299, [2] lpp. - Oriģ. nos.: The Preacher.
ISBN 9789934113550.
Zviedru romāni. Detektīvromāni, zviedru.
Amer 821.111(73)-3 Mārtins, Džordžs R.R. Dziesma par ledu un uguni : dižākā
mūsu laikmeta sāga / Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu val.
tulk.: Allens Pempers, Ingus Josts ; red. Ligita Bērziņa. - Rīga
: The White Book, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 528 lpp. :
il. ; 24 cm. - Oriģ. nos.: A Song of Ice and Fire. A Storm of
Swords. Steel and Snow.
3.grām., 2.daļa. Zobenu vētra : Asinis un zelts.
ISBN 9789934516061.
Fantastiskā proza, amerikāņu.
Melgalve, Ieva, 1981-. Mirušie nepiedod : [fantastikas
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romāns] / Ieva Melgalve ; redaktore Bārbala Simsone ; Artūra
Bērziņa vāka dizains ; autores foto: Mārcis Gurtiņš. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 272 lpp. : il. ;
21 cm. - Vairums rakstnieces I. Melgalves darbu top
fantāzijas un zinātniskās fantastikas žanros. Šajā darbā mazas
kalnu pilsētiņas mieru un labklājību nodrošina magi, kas bez
pūlēm valda pār vienkāršo cilvēku prātiem. Tad pilsētā
ierodas noslēpumainā svešzemju ceļotāja Vega. Nākamajā
rītā viņa tiek atrasta netālu no sudraba raktuvēm blakus
mirušam magam. Arvien jauni notikumi atklāj gan senus
nodarījumus, gan jaunas kaislības. Mirušie nepiedod. Šķiet,
piedot nespēj arī dzīvie.
ISBN 9789934034541 (ies.).
Fantastiskā proza, latviešu.
Nesbē, Jū. Glābējs : detektīvromāns / Jū Nesbē ; no norvēģu
Nor 821.113.5-3
valodas tulkojis Ilmars Briška ; redaktore Iveta Polkmane ;
Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013
(Poligrāfists). - 479, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu

klubs). - Klusais Ziemassvētku laiks Oslo sākas ar publisku
slepkavību: pasākuma laikā tiek nogalināts vienkāršs puisis
no Pestīšanas armijas. Vienīgais, kas top skaidrs
izmeklētājam Harijam Holam un viņa kolēģiem, – slepkava ir
profesionālis, kuru kāds algojis. - Oriģ. nos.: Frelseren.
ISBN 9789934035166 (ies.).
Detektīvromāni, norvēģu.
Mirolla, Maikls. Berlīne : [romāns] / Maikls Mirolla ; no
Kan 821.111(71)-3
angļu valodas tulkojis Jānis Elsbergs ; redaktore Dace
Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata,
2013. - 197, [2] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Berlin.
ISBN 9789984887470 (ies.).
Kanādiešu romāni.
Neiburgs, Uldis. (Divas) puses : apcere "Pēc grāmatas..." /
L 821.174-94
autori Uldis Neiburgs un Vita Zelče ; mākslinieks Māris
Garjānis ; literārā redaktore Aija Lāce. - Rīga : Mansards,
c2013. - 28, [1] lpp. : il. ; 19 cm. - Nosaukums no vāka. . Autori uzrādīti izdevējziņās.
ISBN 9789934120053.
Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Atmiņas, latviešu.
Karavīri - Dienasgrāmatas.
Pankola, Katrīna. Centrālparka vāveres pirmdienās skumst
Fr 821.133.1-3
: romāns / Katrīna Pankola ; no franču valodas tulkojusi Dina
Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs
Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 686,
[1] lpp. ; 23 cm. - (Jauna franču līnija). - Oriģ. nos.: Les
écureuils de Central Park sont tristes le lundi.
ISBN 9789984356693 (ies.).
Franču romāni.
Amer 821.111(73)-3 Robārdsa, Kārena. Rīta dziesma : romāns / Kārena
Robārdsa ; no angļu valodas tulkojusi Anda Smilga ;
redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 393, [1] lpp. ;
21 cm. - Kaisles piesātināts, romantisks, kā tikko uzplaucis
zieds un milestibas caurstrāvots, stāsts par prātu un jūtām 19.
gadsimtā. - Oriģ. nos.: Morning Song.
ISBN 9789984356617 (ies.).
Amerikāņu romāni.
Robertss, Gregorijs Deivids. Šāntarāms : romāns / Gregorijs
Austrāl
Deivids Robertss ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova
821.111(94)-3
; redaktore Rūta Koluža ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 943, [1] lpp. ;
23 cm. - Oriģ. nos.: Shantaram.
ISBN 9789934033636 (ies.).
Autobiogrāfiskā proza, austrāliešu.
Mumbaja (Indija) - Daiļliteratūra.
Sīmora-Džonsa, Kerola. Bīstamais sakars: Simona de
Fr 821.133.1-94
Bovuāra un Žans Pols Sartrs / Kerola Sīmora-Džonsa ;
[tulkojusi Vita Holma ; red. Aija Rožlapa ; māksl. Inese
Siliniece]. - Rīga : Sētava, [2012] (Scriptum). - 606, [1] lpp. :
il. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju (52.-[529.] lpp.) un rādītāju
(594.-[607.] lpp.). - Būt brīvam, būt atšķirīgam no citiem, būt
citādam... Izcilais franču intelektuālis - filozofs, rakstnieks,
domātājs Žans Pols Sartrs (1905-1980) to uzskatīja par
izaicinājumu, savas dzīves pmatprincipu. Viņa
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bezkompromisa dzīve bija kā dumpis, tā bija pretrunu pilna,
bet savā būtībā patiesa. Sartrs radīja savu filozofiju –
eksistenciālismu. Viņa dzīves līdzgaitniece Simona de
Bovuāra (1908-1986), franču rakstniece un feministe, savā
pasaulslavenajā darbā “Otrais dzimums” secīgi un
pārliecinoši izsekojusi tam, kā sieviete gadu tūkstošu gaitā
kļuvusi par vīrieša laupījumu un īpašumu. Taču pati Bovuāra
savā personīgajā dzīvē nekļuva ne par viena vīrieša īpašumu.
Un arī Sartrs nezaudēja savu neatkarību. Viņi noslēdza
“Mīlestības manifestu”: būt kopā, bet vienlaikus palikt
brīviem. Tas, pēc trešā, atraidītā bildinājuma, bija Sartra
ierosinājums. Simona, kuru pilnībā apmierināja šāds attiecību
modelis, izvirzīja tikai vienu vienīgu noteikumu: būt
atklātiem vienmēr un visā – gan daiļradē, gan arī intīmajā
dzīvē. Viņiem nebija kopīgu māju, ģimenes pavarda, oficiālu
laulību, bērnu. Savu eksistenciālisma doktrīnu viņi īstenoja
savā personīgajā dzīvē. Viņi bija vienoti 50 gadus un viņu
kapu vietas ir blakus. - Oriģ.nos.: , Danderous Liaison.
ISBN 9789934502002.
Autori, franču - 20 gs - Biogrāfijas.
Stāsti ar dvēseli / Rosārio Gomesa ; no spāņu valodas
tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Ita Ankoriņa ; māksliniece
Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). 144 lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Cuentos con Alma II. - "...
lasāmi ar sirdi, nevis ar prātu"--Uz vāka.
2.grām.
ISBN 9789934036187 (ies.).
Stāsti. Dzīves veidošana - Daiļliteratūra. Dvēsele Daiļliteratūra. Garīgā dzīve - Daiļliteratūra.
Tropa, Tīna. Zemdedzes tvanā : romāns / Tīna Tropa ;
apvāk.aut. Ints Vilcāns ; māksl. Anastasija Martuženoka ; red.
Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku avīze, AS, 2013 (Rēzekne :
Latgales druka, SIA). - 189, [1] lpp. : il. - (Lata romāns ; 8
(170). - Bibliogr.: [192.] lpp.
ISBN 9789984768. . - ISBN 9789984878768.
Latviešu romāni.
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Vorsa, Dženifere. Izsauciet vecmāti! : patiess stāsts par 20. gadsimta
50. gadu Londonas Īstendu / Dženifere Vorsa ; no angļu valodas tulkojusi
Sintija Zariņa ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013
(Poligrāfists). - 351, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Call the Midwife.
ISBN 9789934036095.
Vecmātes - Lielbritānija - Biogrāfijas - Londina.
Londona (Lielbritānija) - Sociālais stāvoklis - 20 gs.
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Vādons, Jānis. Virve : [dzeja] / Jānis Vādons ; red. un
priekšv. sarakst. Amanda Aizpuriete ; dizains Inguna Cepīte ;
vāka un titulu noform. izmantots Ingas Melderes darba fragm.
- Rīga : Pētergailis, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 95
lpp. : il. ; 16 x 17 cm. - J. Vādona dzejas vārdiem ir konkrēts
mērķis un uzdevums - izteikt ieraudzīto, sajusto, nojausto,
izteikt līdz vissīkākajām detaļām, kuras neviens cits vēl nav
pratis pamanīt tajā ielā vai tajā upmalā. Līdz vissīkākajām
niansēm izteikt to, kas izjusts pret šo ielu, šo upmalu, šo
pilsētu, šo pasauli. Vārdiem ir mērķis, tāpēc J. Vādona nebūt
ne lakoniskajās dzejas rindās nekas nav lieks.
ISBN 9789984333243.
Latviešu dzeja.
Zeibots, Andris. Okeāniskais Es : psiholoģiskās fantastikas
stāsts / Andris Zeibots ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ;
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Austrāl
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redaktore Gundega Blumberga ; vāka dizains Jānis Esītis. Rīga : Dienas Grāmata, SIA, 2013. - 485, [2] lpp. "Okeāniskais Es" ir romāns psiholoģiskās fantastikas stilā par sapnī ietverto nosacīto bezapziņas pasauli ar tās
daudzajiem Es tēliem un nemitīgi dažādajām identitātēm.
Romāna centrālā ass ir Narcisa stāsts, kura apmātības sakni
autors meklē un atklāj apjomīgā daudzslāņainā un
daudznozīmīgā vēstījumā - par Amēliju, Hronosu ,
Inkvizitoru, dzejnieku Herbertu Lauku un daudziem citiem.
ISBN 9789984887487.
Fantastiskā proza, latviešu.
Zemītis, Jānis, 1921-1985. Nenoslēgtais loks : leģionāra
stāsts / Jānis Zemītis ; literārā redaktore Aija Lāce ;
priekšvārdu sarakstīja Kārlis Kangeris ; komentāru autors
Andris Zemītis ; Māra Garjāņa dizains ; Jūlijas Zemītes vāka
foto kolāža. - Rīga : Mansards, 2013. - 299, [1] lpp. : il., ģīm.,
faks., kartes ; 19 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. Latviešu leģionā iesaukts medicīnas students J. Zemītis
(1921-1985) atmiņās stāsta par pieredzēto Otrajā pasaules
karā. J. Zemīša atmiņas sastāv no trim tematiskām daļām:
dienests Latviešu leģionā Latvijā, Krievijā un Vācijā, gūsts
britu gūstekņu nometnē Zēdelhemā, Beļģijā, un dzīve bēgļu
nometnēs Vācijā. Atmiņas ir personīgas, un tās parāda
indivīda skatu uz notiekošo un notikumiem. Tajās daudz
ikdienišķu un spilgtu karavīru un nometnes dzīves detaļu,
attiecību ar kara ceļā satiktajiem cilvēkiem.
ISBN 9789934120060.
Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Atmiņas, latviešu.
Zusaks, Markuss. Grāmatu zagle : romāns / Markuss Zusaks
; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Rūta
Koluža ; ar Trūdijas Vaitas zīmējumiem. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2013 (Preses nams Baltic).). - 549, [2] lpp. : il. ; 21 cm.
- (New York Times bestsellers ; 1.). - Oriģ. nos.: The Book
Thief.
ISBN 9789934034831 (ies.).
Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Ebreji - Daiļliteratūra
- Glābšana. Ebreji - Latvija - Vēsture - 1933-1945 Daiļliteratūra. Nāve - Daiļliteratūra. Grāmatas un lasīšana Daiļliteratūra.

