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Čērčs, Dausons. Ģeniālie gēni : epiģenētiskās medicīnas atklājumi
/ Dausaons Čērčs ; no angļu val. tulkojusi Dace Vanaga ; red. Elviss
Ozols. - Rīga : Lietusdārzs, 2012. - 374, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.:
The Genie in Your Genes. - Autors grāmatā sniedz neapgāžamus
zinātniskus pierādījumus, ka cilvēka prāta stāvoklis un apkārtējā
vide var pārrakstīt iedzimto ģenētisko kodu. Autors piemēro
jaunākos epiģenētikas sasniegumus medicīnas nozarei. Viņš ir viens
no pasaulē atzītākajiem epiģenētikas celmlaužiem, kura pētījumi
aizsākuši īstu revolūciju medicīnā.
ISBN 9789984869230.
Dziedniecība. Medicīniskā ģenētika. Dvēseles un miesas
terapijas. Epiģenētika.
Lapinska, Ieva, 1974-2010. Identitāte un citādība / Ieva Lapinska
; zinātniskā redaktore Elga Freiberga ; sastādītājs Igors Gubenko. Rīga : FSI, LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012 (Drukātava).
- 445 lpp. : il. ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju ([147.]-156., 278.-283.
lpp. un zemsvītras piezīmēs, 'Ievas Lapinskas bibliogrāfija': [423.]426. lpp.). - Teksts latviešu val., atsevišķi raksti arī angļu un franču
val., rakstu kopsavilkumi angļu val. - "Grāmata izdota valsts
pētījumu programmas 'Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas
vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)' projektā 'Nacionālā un eiropeiskā
identitāte'"--Titlp. 2. pusē.
Attiecību ar citādo izpratne mūsdienu filozofijā: Emanuēls
Levins un Lisa Irigaraja : [promocijas darbs] -- Raksti -Populārzinātniskie raksti un recenzijas -- Konferenču referāti -Tulkojumi.
ISBN 9789984624945.
Filozofija, latviešu.
Nagl-Docekale, Herta. Kas ir feministiskā filosofija? / Herta NaglDocekale ; sast. Maija Kūle ; tulk.: Aigars Dāboliņš ; lit. red. Arta
Jāne. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012 (SIA
"Drukātava"). - 65 lpp. ; 17 cm. - (Filosofijas lekcijas Rīgā). Bibliogr.: 49.-50. lpp. un norādes parindēs.
ISBN 9789984624938.
Feministiskā teorija.
Rubenis, Andris, 1951-. Jaunās domāšanas vēstneši, pravieši un
pamatlicēji : 17. gadsimta filosofiskā doma Eiropā : mācību līdzeklis
/ Andris Rubenis ; autora redakcijā ; Aigara Truhina vāka dizains. Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 341 lpp. : ģīm. ;
25 cm. - Bibliogr.: 339.-341. lpp. - A. Rubeņa grāmatas uzdevums ir
iepazīstināt ar 17. gadsimta domātāju idejām un veikumu. Viņi bija
patiesi jauno laiku pasaules vēstneši, pravieši un pamatlicēji. Viņi
apcerēja gaidāmo uzvaru pār dabu un tās piespiešanu kalpot cilvēku
vajadzībām, izmantojot jaunākos sasniegumus tehnikā.
ISBN 9789934014642ies.
Veiss, Braiens L. Mīlestība nekad nebeidzas / Braiens L. Veiss ; no
angļu valodas tulkojusi Kristīne Fīrere. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2012] (Poligrāfists). - 207 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Only Love is
Real.
ISBN 9789934022838.
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Bono, Edvards de. Domā! Kamēr nav par vēlu / Edvards de Bono ;
no angļu val. tulk. Signe Skujeniece ; Artūra Bērziņa vāka dizains. Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (A/s "Poligrāfists"). - 254 lpp. : tab. ; 20
cm. - Alf. rād.: 247.-[252]. lpp. - Autors atklāj iemeslus, kādēļ mūsu
pašreizējais domāšanas veids nav pietiekams... un kā to uzlabot.
Edvards de Bono piedāvā efektīvas metodes, ar kuru palīdzību
domāt citādi... kamēr nav par vēlu. - Oriģ. nos.: Think! Before it`s
too late.
ISBN 9789934022197.
Personība. Doma un domāšana. Radošā domāšana.
Starppersonu saziņa. Pašaktualizācija (psiholoģija). Radošā
domāšana - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Heizela, Kortnija. Koherences atskaite / Heizela Kortnija ; no angļu
valodas tulkojis Normunds Pukjans ; red. Ieva Heimane. - Rīga :
Jumava, [2012]. - 238, [2] lpp. - Bibliogr.: 238.- 239. lpp. - Oriģ.
nos.: Countdown to Coherence. - Grāmatā izklāsta jaunākos
atklājumus par mūsu potenciālu no tāda cilvēka viedokļa, kas pats ir
ieskatījies “viņpus aizkara”. Šis izklāsts veido radikāli jaunu sapratni
par to, kas mēs patiesībā esam, uz kurieni un kāpēc mums jāvirzās
un cik lielas īstenībā ir mūsu spējas. Koherence fizikā ir viļņu vai
svārstību spēja izraisīt savā starpā interferenci; teksta lingvistikā tā
ir teksta vienību saistījums, kam nav formālu izteiksmes līdzekļu un
kas balstās uz iepriekš teikto vai vispārīgām zināšanām; psiholoģijā
— garīgā sakarība, kas izpaužas rakstos un runā; vispārīgā nozīmē
— saskaņotība, sakarīgums.
ISBN 9789934111143.
psiholoģija.
Osho, 1931-1990. Dumpīgums : būtiska īpašība / Osho ; [no angļu
valodas tulkojusi Diāna Kaijaka] ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 80 lpp. ; 17 cm. Oriģ. nos.: Rebelliousness-an Essential Quality.
ISBN 9789934022760.
Dzīves veidošana. Pārmaiņa (psiholoģija). Pārcilvēks
(filozofisks jēdziens).
Osho, 1931-1990. Emocijas : atbrīvošanās no dusmām,
greizsirdības un bailēm / Osho ; no angļu val. tulk., red. Aija
Rožlapa ; Ineses Silinieces dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. 191, [1] lpp. - Autors māca izprast, kā rodas mūsu emocijas un
zināt, kā tās attīstās. Vairāk nekā 30 gadu praktiskās pieredzes laikā
viņš izstrādājis paņēmienus un radis iemaņas, kuras pielietojot, mēs
spējam saglabāt iekšējo mieru un gudrību pat vissarežģītākajās
situācijās. - Oriģ. nos.: Emotions.
ISBN 9789934810183.
Emocijas. Bailes. Dusmas. Meditācija. Skaudība. Greizsirdība.
Osho, 1931-1990. Tikai mācies būt pats! / Osho ; [no angļu
valodas tulkojis Jānis Barons]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]
(Jelgavas tipogrāfija). - 95 lpp. ; 17 cm.
ISBN 9789934027994.
Sevis pieņemšana.
Psiholoģija Latvijā: psihologi, izglītība, profesionālā darbība : rakstu
krājums / sastādītāja Kristīne Mārtinsone ; red. Rita Cimdiņa ; Toma
Grīnberga fotogrāfijas. - Rīga : RaKa, 2012. - 320 lpp. : il., faks. ;
23 cm. - Ietver bibliogrāfiju.
ISBN 9789984462288.
Psiholoģija - Latvija - Vēsture. Psihologi - Latvija - Izglītība.
Psiholoģija - Latvija - Mācīšana un mācīšanās (augstskola). Psihologi
- Latvija - Intervijas.
latvija.
Vilsons, Roberts Antons. Kvantu psiholoģija / Roberts Antons
Vilsons ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša ; red. Liene
Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2012] (Rēzekne : Latgales druka). 202, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras
piezīmēs). - Oriģ. nos: Quantum psychology. - Grāmata ir par mūsu
pasaules uztveri, psiholoģiju, kā arī par neizskaidrojamām, dīvainām
un mīklainām psihiskām parādībām. Lai izskaidrotu savu domu,
autors ņem talkā fiziku, semantiku, filozofiju, matemātiku (tai skaitā
informācijas teoriju), lingvistiku un reliģiju.
ISBN 9789934111006.
Psiholoģija - Filozofija.
Lasmane, Skaidrīte, 1939-. Komunikācijas ētika / Skaidrīte
Lasmane ; literārās redaktores: Dace Lūse, Gita Bērziņa ; vāka

dizains: Agnese Bule-Kauliņa. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds,
2012. - 304 lpp. ; 24 cm. - Bibliogr.: 291.-298. lpp. un nodaļu
beigās. - Personu rād.: 299.-304. lpp. - S. Lasmanes grāmata
ievada pārdomās par mūsdienu komunikācijas daudzveidīgajām
izpausmēm, tehnoloģijām un ētiku. Tā adresēta akadēmiskai
auditorijai, žurnālistiem un citiem komunikācijas profesionāļiem,
skolotājiem, kā arī ikvienam par morāli domājošam lasītājam.
Grāmata ļauj iepazīt profesionālo ētiku plašsaziņas lauka, reklāmas,
sabiedrisko attiecību, interneta mediju veidotājiem un lietotājiem. Grāmata sagatavota un izdota ar valsts pētījumu programmas
"Nacionālā identitāte" projekta "Nacionālā identitāte un
komunikācija" atbalstu.
ISBN 9789984455280.
Komunikācija - Morālie un ētiskie aspekti. Ētika.
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Mikušina, Tatjana. Jaunā laika Rozārijs / Tatjana Mikušina ; no
krievu valodas tulkojusi Lauma Ērgle ; red. Ieva Šuplinska. - Rīga :
Sol Vita, [2012]. - 350, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - (Gaismas skolotāju
vēstījumi). - Oriģ. nos.: Розарий Нового Дня. - Grāmatā ir rozāriji,
kurus Tatjana Mikušina ir sastādījusi saskaņā ar Dievišķās Būtnes
Sanata Kumaras lūgumu un padomiem. Tajos ir teksti no Gudrības
Valdoņu vēstījumiem, kas doti ar viņas starpniecību, un izmantotas
gan tradicionālās kristiešu lūgsnas, gan arī hinduistu
mantras.Rozāriji ir gadsimtiem ilgi lietota lūgšanu forma. Tie ir
domāti ikdienas garīgajam darbam. Grāmatā ir arī ziņas par rozāriju
rašanās vēsturi un Gaismas Skolotāju rekomendācijas, kādas
jāievēro garīgajā darbā, arī rozāriju lasīšanā.
ISBN 9789984894034.
Gara vēstījumi. Rožukronis.
Milarepas dzīve : [biogrāfiska, vēsturiska teiksma] / no tibetiešu
val. tulk. Lobsangs P. Lhalungpa ; no angļu val. tulk., red. un iev.
aut., 7.-13. lpp., Margarita Putniņa ; vāka noform. izmant. Flēras
Bīrmanes oriģinālzīmējums ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2012] (Preses nams Baltic). - 311, [1] lpp. : karte ;
21 cm. - Milarepas dzīvesstāsts ir visiemīļotākā tibetiešu leģenda un
viens no nozīmīgākajiem pasaules literatūras avotiem garīgās
izaugsmes meklētājiem. Grāmata ataino Milarepas dzīves ceļu no
grēcinieka līdz svētajam. - Tulk. no izd.: Life of Milarepa. - "Šīs
grāmatas tulkotājs no tibetiešu valodas angļu valodā L. P. Lhalungpa
norāda, ka oriģinālo autobiogrāfijas kokgriezumu, kā arī dziesmu
antoloģiju bija apkopojis Tsangs Njons (1452-1507), izmantojot
ezoterisko segvārdu Dūrto Njulvais Gjenčens"--12. lpp. - Pasaules
garīgās literatūras pērle. -- uz vāka.
ISBN 9789934027871.
Lamas - Ķīna - Biogrāfijas - Tibeta. Garīgā dzīve - Budisms.
2Osho, 1931-1990. Meditācija : vienīgā dziedināšana / Osho ; no
angļu valodas tulkojusi Diāna Kaijaka ; redaktore Elīna Vanaga ;
Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas
tipogrāfija). - 87 lpp. ; 17 cm. - Oriģ. nos.: Meditation - the only
medicine.
ISBN 9789934026614.
Medicīna un psiholoģija. Meditācija. Veselības psiholoģija.
Psihiskā dziedināšana. Garīgā dziedināšana.
Rubenis, Juris, 1961-. Paskaties! : pasakas par Dievu un pasauli
lieliem un maziem / Juris Rubenis, Māris Subačs ; māksl. Māris
Subačs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (A/s "Poligrāfists"). - 125,
[3] lpp. : il.
ISBN 9789934028366.
Literārās pasakas, latviešu. Reliģija.
Volfs, Notkers. Septiņi laimes balsti / Notkers Volfs ; no vācu
valodas tulkojusi Inese Mičule ; maksl. Dina Ābele ; red. Liene
Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2012] (Rēzekne : Latgales druka). 190, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Sieben Säulen des Glücks. Grāmatā abats primass Notkers Volfs stāsta par savu pieredzi
saistībā ar septiņiem tikumiem: drosmi, taisnīgumu, gudrību, mēru,
ticību, mīlestību un cerību.Tie ir kā neizsīkstošas laimes faktori. Šie
septiņi tikumi spēj dot balstu katram cilvēkam un sabiedrībai
kopumā. Tie ir kā pamati, uz kuriem mēs varam būvēt savu dzīvi
laimīgu, mierpilnu un saticīgu.
ISBN 9789934110993.
Laime. Tikumi. Garīgā dzīve - Kristietība.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA
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Ruduša, Rita. Pagrīdes citādība : homoseksuāļi Padomju Latvijā /
Rita Ruduša ; maksl. Laima Ruduša ; red. Asnate Baņģiere. - Rīga :
Mansards, c2012. - 138, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju
(zemsvītras piezīmēs).
ISBN 9789984872360.
Homoseksuālisms - Latvija - Gadījumu izpēte. Homoseksuālisti
- Latvija - Gadījumu izpēte.
Rūsa, Ingalila. Enerģijas zagļi : ģimenē, attiecībās un darbavietā /
Ingalila Rūsa ; no zviedru val. tulk. Madara Bernharda ; māksl. Sana
Romanovska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Jelgavas
tipogrāfija). - 207, [1] lpp. - Informatīvie un iedvesmas avoti: 205.[208]. lpp. - Grāmatas autore, zviedru psihoterapeite, skaidro
enerģijas ņēmēju uzvedību un rīcības motīvus, sniedz izvērstu
enerģijas zagļa psiholoģisko portretu un dod padomus, kā sevi
pasargāt saskarsmē ar šādiem cilvēkiem. - Oriģ. nos.: Energitjuvar:
I Familjen, I Relationen och pa Jobbet.
ISBN 9789984233963.
Komunikācija - Psiholoģiskie aspekti. Komunikācija - Sociālie
aspekti.

POLITIKA. POLITOLOĢIJA
Hābermāss, Jirgens. Postnacionālā konstelācija un demokrātijas
321

nākotne / Jirgens Hābermāss ; no vācu val. tulk. Rihards Kūlis ; lit.
red. Inta Rozenvalde ; Denisa Hanova un Vladislava Volkova
priekšv., 7.-24. lpp. ; māksl. Agata Muze. - Rīga : Zinātne, 2012
(Jelgavas tipogrāfija). - 111, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogr. un
piezīmes: 106.-[112.] lpp. un norādes parindēs. - Kā nacionālā
valsts spēs izdzīvot 21. gadsimtā...? Kas ir nācija...? Vai nacionālais
nacionālisms joprojām ir dzīvs...? Atbildes uz šiem jautājumiem
meklējiet vācu filozofa Jirgena Hābermāsa esejā. - Oriģ. nos.: Die
postnationale Konstellation und die Zukunft der Demokratie.
ISBN 9789984879177. - ISBN 9789984879178.
Liberālisms. Neoliberālisms. Multikulturālisms. Nacionāla valsts.
Demokrātija. Grupas identitāte.

GARĪGO UN MATERIĀLO VAJADZĪBU NODROŠINĀJUMS
Riekstiņš, Jānis. Sauli dzīves pabērniem! : raksti un dokumenti /
364

Jānis Riekstiņš ; red. Renāte Neimane ; māksl. Ieva Nagliņa ;
fotogrāfijas no Jāņa Rieksiņa personīgā arhīva. - Rīga : Jumava,
2012. - 187, [1] lpp. : il. - Grāmatā “Sauli dzīves pabērniem”
autora uzmanība galvenokārt pievērsta bāreņu un trūcīgo bērnu
aprūpei Latvijā brīvvalsts gados un Otrā pasaules kara laikā. Īpaša
vieta tajā ierādīta tiem labajiem cilvēkiem, kuri bāra bērnus
aprūpēja valsts un pašvaldību bērnu namos, zīdaiņu namos, kā arī
citās bāreņu aprūpes iestādēs un organizācijās. Izdevumu papildina
fotogrāfijas un dokumenti.
ISBN 9789934111105.
Sociālais darbs ar bērniem. Bērni - Institucionālā aprūpe.
Naukšēni (Naukšēnu novads, Latvija).

TAUTAS APĢĒRBI
391(=174)

391(=174)

Nadziņa, Valija. Etnogrāfiskais ornaments / Valija Nadziņa ; māksl.
Skaidrīte Vītola ; red. Gundega Rudzīte ; Ojāra Griķa krāsu foto ;
Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas
tipogrāfija). - 23, [1] lpp. : il. - (Latviešu etnogrāfiskais mantojums ;
2). - Pieredzes bagātā pedagoģe un izcilā latviešu ornamenta
pārzinātāja, rokdarbniece V. Nadziņa grāmatā iepazīstina ar latviešu
ornamentiem, to veidošanas likumībām, kā arī sniedz ieskatu rakstu
sacerēšanā. Jebkurš raksts, ornaments simboliski atklāj mūsu tautas
pasaules uztveri. Lai nezustu šī tautas dzīvesziņa, saglabāsim
tradīcijas un mācīsimies izmantot etnogrāfiskos ornamentus arī
mūsdienās.
Saturā: Par rotāšanu. Rakstīdama kreklu šuvu. Latviešu
etnogrāfiskais ornaments. Ornamenta kompozīcijas veidi.
ISBN 9789934027581.
Etnogrāfija - Latviešu. Rotājumi un ornamenti. Zīmes un
simboli - Latvija. Izšuvumi - Latvija - Raksti.
Nadziņa, Valija. Jostas un prievītes / Valija Nadziņa ; red. Gundega
Rudzīte ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - 2. izd. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 32 lpp. : il. ; 29 cm. - (Latviešu

etnogrāfiskais mantojums ; 1). - V. Nadziņa grāmatā iepazīstina ar
aušanai nepieciešamajiem darbarīkiem un materiāliem, māca
aprēķināt velku garumu, uztīt tos uz veltnīša un uzsiet nītis, kā arī
aust ne tikai svītrainās, ziedainās un rakstainās audenes, bet arī
aulejas un celaines. Izdevums adresēts ikvienam, kas vēlas kopt un
saglabāt senās amatu prasmes.
Saturā: Aušanai nepieciešamie darbarīki. Aušanai izmantojamie
materiāli. Velku garuma aprēķināšana un uztīšana uz veltnīša. Nīšu
siešana. Svītrainās audenes. Ziedainās audenes. Rakstainās
audenes. Aulejas tipa audenes. Celaines.
ISBN 9789934022500.
Aušana - Raksti. Jostas (apģērbs) - Latvija.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
BIOLOĢIJAS ZINĀTNES
Groma, Valērija. Šūna: uzbūve, funkcijas, molekulārie pamati :
576

mācību līdzeklis / Valērija Groma, Valda Zalcmane ; red. Aija Lapsa ;
māksl. Andris Nikolajevs. - Pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga : Rīgas Stradiņa Universitāte, [2012]. - 263 lpp. : il. - Bibliogr.:
218.-223. lpp. - Grāmata ir mācību līdzeklis šūnu bioloģijā, tā ietver
cilvēka un dzīvnieku dažādu orgānu šunu, kā arī dažu baktēriju
struktūru aprakstus un oriģinālās gaismas un elektronu mikroskopā
iegūtās ilustrācijas.
ISBN 9789984788890.
Citoloģija. Šūnas.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
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Anjum, Anand. Pareizs uzturs tavam ķermeņa tipam : ājurvēdas
iedvesmota īpaši veselīga diēta / Anjum Anand ; no angļu val.
tulkojusi Andra Markota ; red. Dace Markota ; Lisa Linder
fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 160 lpp. : il. - Oriģ.
nos.: Eat Right for Your Body Type. - Grāmatā autore māca, kā
noteikt savu ķermeņa tipu, kādus pārtikas produktus jums vajadzētu
( vai nevajadzētu) lietot un kā no tiem pagatavot maltītes. Šī
ārjurvēdas ēdienu pavārgrāmata ir unikāla tāpēc, ka tajā atrodamas
ne tikai 75 Austrumu un Rietumu ēdienu receptes, bet arī doti
padomi par katram ķermeņa tipam atbilstošu uzturu. Grāmatā
iekļautas dažādas ēdienkartes un vēlamo vingrojumu un dzīvesveida
ieteikumi.
ISBN 9789934026263.
Kulinārija, indiešu. Medicīna, ajurvēdas. Diēta. Uzturs un
barošanās. Kulinārija.
Bernets, Dž. Komptons. Homeopātiskā ārstēšana vai piecdesmit
iemesli, lai būtu homeopāts : homeopātija - gudras zāles gudriem
cilvēkiem / Dž. Komptons Bernets ; tulk. latv. val.: Baiba Beike ;
red. un iev. aut., 11.-16. lpp., Juris Jakušenoks ; māksl. Zemgus
Zaharāns. - [Rīga] : Homeopātiskā izglītība, 2011 (SIA "Dardedze
hologrāfija"). - 125 lpp. : krās. il. ; 21 cm. - Bibliogr. norādes
parindēs. - Alf. rād.: 9.-10. lpp. - Aizraujoša lasāmviela gan
homeopātiem, gan citiem interesentiem. - Oriģ. nos.: Homœopathic
treatment or fifty reasons for being a homœopath. - Teksts latviešu
val., alfabētiskais rādītājs angļu val.
ISBN 9789934824616.
Homeopātija.
Bērzs / sast. Rita Roze ; red. Margita Krasnā ; māksl. Māra
Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (A/s "Poligrāfists"). - 63,
[1] lpp. : il. ; 20 cm. - (Dabas aptieka). - Bērzu kopš seniem laikiem
izmanto dažādu ārstniecības preparātu un skaistumkopšanas
līdzekļu pagatavošanai. Bērzu sulai ir organismu stiprinoša un
atjaunojoša iedarbība. Atveseļojošu efektu sniedz ārstnieciskas
vannas ar bērzu pumpuru un lapu piedevu. Bērzu pirtsslotas mazina
stresu, muskuļu saspringumu, padara ādu gludāku un samtaināku,
kā arī attīra un aromatizē pirts gaisu.
Saturā: Vispārīgas ziņas par bērzu. Bērza izmantošana dažādu
slimību ārstēšanai un profilaksei. Bērza izmantošana kosmetoloģijā.
ISBN 9789934027949.
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DEKORATĪVIE AUGI
635.9

Purviņš, Indulis. Praktiskā farmakoloģija / Indulis Purviņš, Santa
Purviņa ; vāku aut.: Ieva Briede ; noform.: Kārlis Kalviškis ; fotogr.:
Jānis Deinats. - 4., pārstrād. un papild. izd. - Rīga : Zāļu infocentrs ;
Nordik, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 896 lpp. : ģīm., sh., tab. ; 25
cm. - Palīgrād.: [789.]-896. lpp. - Grāmatā izklāstīti vispārīgās un
speciālās farmakoloģijas jautājumi, kas papildināti ar
farmakoterapijas un klīniskās farmakoloģijas elementiem. Dots
ārstnieciskajā praksē biežāk lietojamo zāļu līdzekļu grupu un
galveno preparātu īss raksturojums. Apkopota mūsdienu informācija
par pasaulē ražoto medikamentu farmakoloģiskajām īpašībām un to
izmantošanas iespējām. Grāmata adresēta medicīnas studentiem, kā
arī provizoriem, ārstiem un pārējiem medicīnas darbiniekiem. 3.
izdevums iznāca 2002. gadā.
ISBN 9789984854205ies.
Farmakoloģija.
Lasis, Aivars, 1930-. No zāliena līdz daiļdārzam / Aivars Lasis,
teksts, foto ; atb. red. Ieva Heimane ; Jānis Rukšāns, foto ;
Gundega Lināre, vāka foto. - Rīga : Jumava, [2012] ("Latvijas
karte"). - 111, [1] lpp. : il., fotogr. - Ar mērķtiecīgi iekārtotu dārzu
iespējams panākt dzīves telpas paplašinājumu ārpus dzīvokļa
sienām. Dzīvoklim ar dārzu jāveido kopīga, nesaraujama dzīves
telpa. Grāmatā apskatītas šādas tēmas kā savrupmāju apstādījumu
zonējums, mašīnas un mehānismi dārziem, ceļi un arhitektūras
mazās formas, augi savrupmājas dārzā, apstādījumu ierīkošanas un
kopšanas darbu izpildes laiki.
ISBN 9789934111365.
Daiļdārzniecība. Dārzi.

MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA
Galēja, Iveta. Garšvielas / Iveta Galēja ; redaktors Gints Tenbergs
641.5

641.5

641.5

; fotogrāfiju autori: Juris Galējs, Maruta Kusiņa, Dzintra Stelpa ;
Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Preses
nams Baltic). - 168 lpp. : il. ; 25 cm. - Recepšu rād.: 166.-168. lpp.
- I. Galēja grāmatā stāsta par 25 populārākajām garšvielām, kuras
var daudzveidīgi izmantot gan virtuvē, gan ķermeņa kopšanai un
dvēseles stāvokļa uzlabošanai. Grāmatā aprakstīta garšvielu
izcelsme, ieviešanas vēsture, tradicionālā pielietošana dažādās
zemēs, kā arī izmantošanas iespējas mūsdienās. Tajā sniegta
informācija par dažādu garšvielu īpatnībām un savstarpējo saderību.
ISBN 9789934027321ies.
Garšaugu zaļumi. Garšaugi. Garšvielas. Kulinārija (garšaugu
zaļumi).
Jāņa pavārgrāmata : receptes vasaras piknikiem ar jautriem Reiņa
Birzgaļa zīmējumiem / [tekstus izvēlējās Inese Pelūde]. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 28, [1] lpp. : il. ; 21
cm. - Grāmatā praktiskas ēdienu un dzērienu receptes mijas ar
asprātīgiem Reiņa Birzgaļa zīmējumiem, latviešu tautasdziesmām un
ticējumiem. Grāmata lieti noderēs jautriem kopā sanākšanas brīžiem
brīvā dabā.
ISBN 9789934030475.
Jāņu kulinārija. Kulinārija, latviešu. Pavārgrāmatas.
Stepanova, Irina. Brīnumainās fantāzijas no dārzeņiem un augļiem
/ Irina Stepanova, Sergejs Kabačenko ; [no krievu valodas tulkojusi
Anna Kuprijenko]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas
tipogrāfija). - 126, [1] lpp. : il. ; 25 cm. - Oriģ. nos.: Чудесные
фантазии из овощей и фруктов. - Vēlaties iepriecināt bērnus ar
rotaļīgām uzkodām vai pārsteigt draugus ar oriģināli noformētu
svētku galdu? Sekojiet grāmatā dotajām pamācībām un pārvērtiet
augļus un dārzeņus mīlīgos dzīvnieciņos, komiskos cilvēciņos un
krāšņos ziedos!.
ISBN 9789934023910.
Dārzeņu griešana. Augļu griešana. Garnējumi (kulinārija).

641.5

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
ARHITEKTŪRA
72

Ingels, Bjarke. Yes is More : arhikomikss par arhitektūras evolūciju
/ Bjarke Ingelss ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe, BIG
Architects: zīmējumi, fotogrāfijas un ilustrācija. - Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2012. - [392] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Yes is More. - Komikss
populārā un viegli uztveramā formā iepazīstina lasītājus ar BIG
arhitektu grupas novatorisko pieeju arhitektūrai. BIG radošais

veikums ir izpelnījies godalgas Dānijas karaliskās mākslas
akadēmijas konkursos, Venēcijas arhitektūras biennālē, ieguvis
balvu par labāko ēku ziemeļvalstīs un daudz citu prestižu
apbalvojumu. Autori aicina apzināties, ka arhitektūra ir viens no 21.
gadsimta globālas sabiedrības virzītājspēkiem. Grāmatā saistošā,
netradicionālā formā aplūkotas daudzas pasaules mērogā būtiskas
tēmas, parādīts, kā salāgot daudzpusīgas, brīžiem pretrunīgas
vajadzības, izpildīt sarežģītus nosacījumus un izmantot šauri
specializētas zināšanas, lai veidotu iedvesmojošus mākslinieciskos
risinājumus.
ISBN 9789984234052.
Arhitektūra, jauno laiku - 21. gs. Arhitekti - Dāņu.

ROKDARBI
746
746

GLEZNIECĪBA
75(474.30(092)

MŪZIKA
785.16(474.3)(092)

782

KINO
791.4(474.3)

Krastiņa-Indāne, Kristīne. Šūsim kopā! : pašu gatavotas
rotaļlietas / Kristīne Krastiņa-Indāne ; atbildīgā redaktore Liene
Soboļeva ; Ievas Nagliņas vāka noformējums ; fotogrāfijas: Tils
Indāns. - Rīga : Jumava, [2012] (Rēzekne : Latgales druka). - 70,
[1] lpp. : il. ; 19 cm. - K. Krastiņas-Indānes grāmatā ir 18 apraksti,
kā no vienkāršiem, ikdienišķiem materiāliem - cimdiem, zeķēm un
trikotāžas atgriezumiem - izveidot jauku un mīļu draugu. Jau kopš
seniem laikiem pašu gatavotām rotaļlietām piemīt, kas īpašs, šādas
rotaļlietas tiek nodotas no paaudzes paaudzē kā liels dārgums.
ISBN 9789934111013spirālies.
Rotaļlietu izgatavošana. Rokdarbi. Šūšana.
Repše, Gundega, 1960-. Pieskārieni. Kurts Fridrihsons / Gundega
Repše ; Jāņa Spalviņa mākslinieciskais noformējums ; foto: Juris
Krieviņš. - Rīga : Mansards, 2012. - 121, [1] lpp., [16] lpp. krās. il.
: ģīm. ; 19 cm. - Bibliogr. paskaidrojumos. - G. Repšes darbs veltīts
latviešu gleznotājam Kurtam Fridrihsonam (1911-1991). Autore
uzskata, ka māksla ir pieskāriens. Laikmetiem cauri tā nes mūžības
mirkļus. K. Fridrihsons un viņa daiļrade ir izteiksmīgs piemērs
pieskārienu vēsturei un pieskārienu kultūrai.
ISBN 9789984872469ies.
Gleznotāji - Latvija.
Auguste, Ilga. Jānis Norvilis : svētā mantojuma dziesminieks / Ilga
Auguste ; Oļģerta Grāvīša, Arvīda Purva redakcijā ; uz vāka Annas
Dārziņas gleznots Jāņa Norviļa portrets. - Rīga : Madris, 2012. - 392
lpp., [8] lpp. krās. il., ģīm. : il., ģīm., faks. ; 24 cm. - Bibliogr.:
350.-359. lpp. un norādes parindēs. - Personu rād.: 360.-391. lpp. Ar I. Augustes grāmatu mājās, Latvijā, atgriežas komponists J.
Norvilis (1906-1994) - latviešu tautai nozīmīgo dziesmu
"Vakarjunda", "Balsis", "Mūsu zeme", "Daugaviņa puto balti" un citu
autors. Sava mūža lielāko daļu J. Norvilis bija spiests pavadīt ārpus
dzimtenes. Grāmata stāsta par komponistu un viņa laiku, ko
mēģināts "atdzīvināt", talkā ņemot draugu un kolēģu atmiņas, avīžu
rakstus, atverot kādu noslēpumā turētu dienasgrāmatu un uzklausot
šodienas mūziķu viedokli par dziesmām un skaņdarbiem.
ISBN 9789984316505.
Komponisti - Latvija - Biogrāfijas.
Torgāns, Jānis, 1942-. Opera libretu spogulī : 1960-2010 / sast.,
teksts, tulkojumi: Jānis Torgāns ; Ingas Apsītes vāka dizains. - Rīga
: Drukātava, 2012 (SIA "Drukātava"). - 263 lpp. ; 21 cm. - Operas
alf. secībā: 258.-260. lpp. - Operas hronoloģiskā secībā: 261.-263.
lpp. - J. Torgāna grāmata sniedz pēdējā pusgadsimta operu apskatu.
Tā ir studiju palīglīdzeklis specialitātēs, kas saistītas ar šo jomu:
mūzikas vēsture, teātra vēsture, kulturoloģija, mākslas psiholoģija,
socioloģija. Grāmata adresēta arī opermīļiem - gan uzziņai, gan savu
priekšstatu apstiprināšanai vai apšaubīšanai.
ISBN 9789984853598.
Streičs, Jānis, 1936-. 1991_tas garais cilvēkbērna gads :
dienasgrāmata un vēstules / Jānis Streičs ; red. Jānis Oga ; mākls.
Jānis Esītis ; fotogrāfijas: Jānis, Streičs, Guntis Grunte, Jāzeps
Danovskis, Severīns Egliens. - Rīga : Dienas grāmata, 2012. - 651,
[1] lpp. : il. - Personu rād. : 637. - 652. lpp. - Grāmatā apkopoti
kinorežisora Jāņa Streiča dienasgrāmatu ieraksti un vēstules no
1991.gada - laika, kad gandrīz vienlaikus ar Latvijas valstiskuma
atjaunošanu notika Streičam personiski nozīmīgākās filmas Cilvēka
bērns uzņemšana. Jāņa Streiča sarakste ar rakstnieku Jāni Kīdzēju.

ISBN 9789984847894.
Kinofilmas, latviešu. Kinofilmu producenti un režisori.

TEĀTRA MĀKSLA
792.5(474.3)(092)

SPORTS
796.5

Saulīte, Gundega, 1948-. Marina Zirdziņa / Gundega Saulīte ; red.
Ligita Kovtuna ; māksl. Daiga Brinkmane. - Rīga : Vesta-LK, 2012
(SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 111, [1] lpp. : il., ģīm., faks., notis ;
25 cm. - (Laika grāmata). - M. Zirdziņas lomas Valsts muzikālās
komēdijas, vēlāk - Operetes teātrī: 109.-110. lpp. - Teātra kritiķes
G. Saulītes grāmatā raksturots mākslinieces M. Zirdziņas (19121990) ceļš līdz skatuvei, arī tādi nozīmīgi pieturas punkti kā uzvara
skaistumkonkursā 1931. gadā un darbošanās slavenajā Teodora
Reitera korī. Uzmanības centrā ir M. Zirdziņas radošais darbs
Muzikālās komēdijas teātrī (vēlāk Operetes), daudzveidīgās lomas
un atbildīgā attieksme pret skatuves darbu. Sirsnīgas lappuses
grāmatā saistās ar attiecībām Zirdziņu ģimenē. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934829635.
Dziedātājas - Latvija - Biogrāfijas.

Šulcs, Bruno, 1962-. Velokāpiens Muztagatā : turpināt būt pašam
sev : 7546 metru augstumā ar divriteni / Bruno Šulcs ; autora
redakcijā ; Aigara Truhina sērijas dizains ; Aigara Truhina, Bruno
Šulca vāka dizains ; noformējumā izmantotas Bruno Šulca, Lindas
Kusiņas, Valentīna Aivazova, Zigfrīda Verheijkes, Daiņa Sveces,
Fulvio Mariani, Gabriela Alberto Kabreras, Māra Bisenieka, Tomaša
Svinarska fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas
tipogrāfija). - 159, [1] lpp., [32] lpp. krās. il., ģīm. : il., ģīm. ; 21
cm. - (Zvaigzne travel). - Bibliogr.: [160.] lpp. (17 nos.). - B. Šulcs
grāmatā stāsta, kā viņam izdevās veikt ar divriteni nobraucienu no
7546 metrus augstās Muztagatas virsotnes Ķīnā. Autors lielāku
uzmanību velta nevis piedzīvotajam kalnā, bet gan tam, ko devis un
ko prasījis ceļš uz mērķi, uz sava Sapņa īstenošanu. Lasītājam tā
būs iepēja neklātienē iepzīties ar vienu no mazāk zināmajiem Ķīnas
reģioniem - Sjiņdzjanu, kurā valda islāms.
ISBN 9789934028922.
Kalnu riteņbraukšana - Ķīna - Ceļojumu apraksti - Muztags.
Alpīnisms - Ķīna - Ceļojumu apraksti - Muztags.
Muztags (Ķīna) - Ceļojumu apraksti.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
811.174’374’373+641
.5

811.174’27

Kursīte, Janīna, 1952-. Virtuves vārdene / Janīna Kursīte ; māksl.
Dace Lucia Kidda ; vāka noform. veidots pēc J. K. Broces zīmējuma
"Zemnieku kāzas Vidzemē" motīviem. - Rīga : Rundas, 2012
(Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 992 lpp. ; 22 cm. - Bibliogr: 971.990. lpp. - J. Kursīte vārdenē mēģinājusi apliecināt, ka ēdiens un
dzēriens nav tikai ēdiens un dzēriens, ko ikdienā patērē, bet daļa no
kultūras patības, nozīmīga daļa no nīcīgās, bet mūsu miesas un,
cerams, nezūdīgā gara.
ISBN 9789934829703.
Latviešu valoda - Apvidvārdi - Vārdnīcas. Latviešu valoda Vecvārdi - Vārdnīcas. Kulinārija, latviešu - Latviešu valoda Vārdnīcas. Pārtika - Latviešu valoda - Vārdnīcas.
Liepa, Dite. Latvijas preses valoda : monogrāfija / Dite Liepa ;
zinātniskā redaktore Ina Druviete ; vāka noformējumā izmantotas
Jūlijas Osipovas kolāžas. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2011
(Madonas poligrāfists). - 295 lpp. : diagr., faks. ; 22 cm. - Bibliogr.:
263.-294. lpp. un norādes parindēs. - D. Liepas monogrāfijā prese ir
pateicīgs pētījuma avots, jo uzrakstītais ir lielisks laikmeta un
sabiedrības domu un noskaņu liecinieks. Grāmatā apkopots
apjomīgs plašsaziņas līdzekļu valodas analīzes materiāls, kas aptver
laiku no tā dēvētās Trešās atmodas sākuma līdz pat 2010. gadam.
Pētījuma teorētiskie un praktiskie atzinumi var būt noderīgi
komunikācijas, filoloģijas, politikas zinātnes un citu programmu
studentiem.
ISBN 9789984742625ies : 500eks.
Plašsaziņas līdzekļi un valoda - Latvija. Latviešu avīzes Valoda. Latviešu valoda - Stils - Sarunvārdnīcas.

LITERATŪRZINĀTNE
Barts, Rolāns. Teksta bauda / Rolāns Barts ; no franču valodas
tulkojuši Indriķis Sīpols un Jānis Ozoliņš ; redaktors Dens Dimiņš ;
Andas Baklānes pēcvārds, 69.-78. lpp. ; Līgas Sarkanes dizains. Rīga : Mansards, 2012. - 84, [1] lpp. ; 18 cm. - (Theoria). - Ietver
bibliogrāfiju. - Rādītājs: 80.-[85.] lpp. - Oriģ. nos.: Le plaisir du
texte.
ISBN 9789984872421.
Franču esejas. Literatūra - Filozofija.
Vāvere, Vera. Viktors Eglītis / Vera Vāvere ; LU Literatūras,
folkloras un mākslas institūts ; red Ligita Bībere ; māksl. Aldis Aleks.
- Rīga : Zinātne, 2012 (Dardedze Hologrāfija). - 422 lpp. : il., faks.,
portr. ; 22 cm. - (Personība un daiļrade). - Ietver bibliogrāfiju
([407.]-411. lpp. un nodaļu beigās) un rādītāju ([412.]-422. lpp.).
ISBN 9789984879161.
Autori, latviešu - Biogrāfijas.
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
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ĢEOGRĀFIJA
913(474.3)

910.4

913(474.3)(03)

SENĀ VĒSTURE
930.85

Kraukle, Daina. Gadatirgi Latvijā / Daina Kraukle ; atb. red. Ieva
Heimane ; lit. red. Sarmīte Medne ; grām. vāka noform. izmant.
Rasmas Liepiņas adīti cimdi. - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.", 2012 (SIA
"Zelta rudens"). - 188, [4] lpp., [8] lpp. krās. il. : il., ģīm. - Bibliogr.:
187.-[189]. lpp. - Šī grāmata dod iespēju uzzināt, kā tirgus un
tirgošanās ir attēlota dainās un kādas atmiņas saistās vidzemniekiem
ar šo notikumu - bērnības priekšstati un amatnieku piedzīvotais, gan
nopietnais, gan arī kuriozais.
[3.grām.]. Vidzeme.
ISBN 9789934111242.
Gadatirgi - Latvija - Vidzeme.
400 tūrisma vietas Latvijā : 101 maršruts Kurzemē, Zemgalē,
Vidzemē, Latgalē. / Sast. un red. Ilmārs Birulis ; teksta aut.: Anita
Banziņa, Ilmārs Birulis, Lolita Kozlovska ; foto: Anita Banziņa, Ilmārs
Birulis, Arnolds Cīrulis, Daina Girgensone, Aldis Jermaks, Lolita
Kozlovska, Viesturs Serdāns. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 239 lpp. :
il. - Ceļvedī negaros maršrutos Latvija izrādīta krustu šķērsu,
aplūkojot visdažādākos apskates objektus, katra gaumei, interesēm,
iespējām.Visiem objektiem sniegtas ērtākās piekļuves iespējas,
izmantojot kartes vai navigācijas ierīces. Numerācija uzrādīta arī
mazajiem ceļiem, uztveres ērtībai Latvija sadalīta 12 kartes
apgabalos.
ISBN 9789984878263.
Tūrisms.
Rūjienas novads (Latvija). Mazsalacas novads (Latvija).
Burtnieki (Valmieras rajons, Latvija).

Makdugals, Kristofers. Dzimuši, lai skrietu : noslēpumaina cilts,
superatlēti un lielākās sacīkstes, ko pasaule nav redzējusi /
Kristofers Makdugals ; no angļu val. tulk. Vita Holma ; māksl. Arta
un Jānis Jaunarāji. - Rīga : SiA "Jāņa Rozes apgāds", 2012 (Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija). - 363, [1] lpp. - (Vēju roze). - Oriģ. nos.: Born
to run.
ISBN 9789984233970.
Dienvidamerikas indiāņi.
Трошкина, Маргарита. Рига, самый гостеприимный город :
путеводитель / Маргарита Трошкина ; художник Янис
Павловскис. - Рига : Jumava, [2012]. - 111, [1] с., [1] слож. л. цв.
карта : цв. ил. ; 20 см.
ISBN 9789934111112.
Klētnieks, Jānis, 1929-. Svētie noslēpumi / Jānis Klētnieks ;
Eduarda Groševa vāka dizains ; lit. red. Gundega Rudzīte. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 164, [1] lpp, [40] lpp.
iel. : il. ; 23 cm. - Glosārijs: 153.-[161]. lpp. - Bibliogr.: (162.[165.] lpp.) un zemsvītras piezīmēs. - Grāmata "Svētie noslēpumi" mēģinājums atbildēt uz seno civilizāciju atstātajām mīklām.
ISBN 9789934024146.
Civilizācija - Vēsture.

LATVIJAS VĒSTURE
94(474.3)

94(474.3)”1940/1990
”

EIROPAS VĒSTURE
94(100)

100 Latvijas vēstures relikvijas / darba grupas vadītāja un
priekšvārda autore Irina Zeibārte ; teksti: Gunita Baumane, Jānis
Ciglis, Kristīne Ducmane, Laima Grīnberga, Aija Jansone, Toms
Ķikuts, Anita Meinarte, Vitolds Muižnieks, Anda Ozoliņa, Arnis
Radiņš, Inta Robežniece, Sanita Stinkule, Anna Zeibārte, Irina
Zeibārte, Ilze Ziņģīte, Irita Žeiere ; redaktors Andorijs Dārziņš ;
zīmējumi: Aina Alksne-Alksnīte, Aiga Ivbule ; fotoattēli: Roberts
Kaniņš. - Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ; Lauku Avīze ;
Latvijas Avīze, [2012] (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 223 lpp. : il.,
faks. ; 23 cm. - Izdevums ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
veidots stāsts par Latvijas vēstures svarīgākajiem pieturas punktiem,
par kuriem vēsta priekšmeti no muzeja krājumiem. Tiem katram ir
arī sava vēsture, kas sakņojas gan to tapšanas apstākļos, gan to
vēlākajā liktenī. Relikvijas ir lietas, ar kurām saistītas dārgas atmiņas
vai svarīgu, nozīmīgu pagātnes notikumu liecības. 100 relikviju
sarakstā iekļauti priekšmeti, kam ir neapšaubāma nozīme Latvijas
vēsturē, tādi, kas ir svarīgi nacionālai un kultūrvēsturiskai identitātei,
priekšmeti, kas savā ziņā ir pirmie, vienīgie un izceļas citu vidū.
ISBN 9789984878270.
Relikvijas - Latvija.
Latvija - Antikvitātes. Latvija - Vēsture.
Zvaigzne, Jānis. Jūnijs. Litene, 1941 / Jānis Zvaigzne ; atbildīgā
redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Keta Īva ; Daira
Hofmaņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava. SIA
"J.L.V.", 2012 (Informatīvā biznesa centrs). - 193, [1] lpp., [8] lpp.
iel. ; 24 cm. - Bibliogr.: 191.-[194.] lpp.). - J. Zvaigzne grāmatā
virknē liecības, atmiņu stāstus un vēsturnieku pētījumus citu pēc
cita, tā radot secīgu notikumu izklāstu par nežēlīgajām 1941. gada
jūnija dienām Litenē. Tieši te tika iznīcināta Latvijas virsniecība Pirmā pasaules kara latviešu strēlnieku bataljonu un Latvijas
atbrīvošanas cīņu dalībnieki, Lāčplēša kara un Triju Zvaigžņu ordeņa
kavalieri, Francijas kara akadēmijas absolventi, Latvijas militārie
atašeji, Latvijas armija. J. Zvaigzne vēstures notikumus cilvēciskojis,
viņa grāmata ir aizraujoša un saistoša - tās galvenais varonis ir
cilvēks, nevis varas mehānismi.
ISBN 9789934111136.
Politiskā vajāšana - Latvija - Litene (Gulbenes novads).
Latvija - Vēsture - Litenes notikumi, 1941. Litene (Gulbenes
novads, Latvija) - Vēsture.
Džads, Tonijs. Pārvērtēšana : esejas par aizmirsto 20. gadsimtu /
Tonijs Džads ; no angļu val. tulk. Māra Poļakova ; red. Dace Sparāne
; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 439, [1] lpp. ;
22 cm. - Bibliogr.: 413.-414. lpp. un nodaļu beigās. - Alf. rād.: 415.[440.] lpp. - Šai grāmatā uzmanības centrā ir divi jautājumi, uz
kuriem nevar nemeklēt atbildes, - ideju loma un intelektuāļu
atbildība, kā arī nesenās vēstures vieta aizmāršības laikmetā. - Oriģ.
nos.: Reappraisals.
ISBN 9789984887050.
Vēsture, jauno laiku - 20. gs. Divdesmitais gadsimts.

KRIEVIJAS VĒSTURE

94(470)

Suvorovs, Viktors. Atbrīvotājs / Viktors Suvorovs ; no krievu
valodas tulkojis Jānis Kalve ; red. Gundega Blumberga. - Rīga :
Dienas Grāmata, 2012. - 253, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.:
Освободитель. - "Grāmata pirmo reizi publicēta Londonā 1981. gadā
angļu valodā. Krievu valodā iznāca 1986. gadā ar nosaukumu
"Atbrīvotāja stāsti""--Titlp. 2. pusē.
ISBN 9789984887135.
Čehija - Vēsture - Intervence, 1968.c.
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Avotiņa, Daina, 1926-. Tikšanās : [dzeja] / Daina Avotiņa ; red.
Daina Grūbe ; māksl. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]
(A/s "Poligrāfists"). - 59, [4] lpp. - D. Avotiņas dzejoļu krājums ir
jauna sastapšanās ar dzejnieces bagāto mūžu, ar viņas skanīgo
valodu un patiesajām vērtībām, ko pauž viņas dzejas rindas.
Grāmatas pirmajā daļā "Pāri gadu kilometriem" apkopoti galvenokārt
dažādu gadu gaitā sakrājušies dzejoļi, otrā daļa "Tas putnēns" pauž
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pēdējā laika pārdomas dzejā.
ISBN 9789934027628.
Latviešu dzeja
Bulis, Andris. Pieturas : dzeja / Andris Bulis ; mūzikas autors Toms
Juhņevičs ; māksl. Laura Akmane ; red. Anda Brazauska. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 78 lpp. : il. + 1 CD. A. Buļa grāmatiņā gan dzeja, gan mūzika viena otru papildina,
tādējādi padarot emociju spēcīgāku un piesātinātāku. Katram dzīve
sākas ar Sākumpunktu un beigsies ar Galapunktu, bet nogrieznis pa
vidu ir Pieturas. Pieturas ir dažādas: vientuļas un pamestas,
neatklātas un aizmirstas. Ir pieturas, kurās var sastapt eņģeļus. Par
tām arī šī grāmata un mūzika. - CD : dzeja un mūzikas ieraksts.
ISBN 9789934028076.
Latviešu dzeja. Mūzika - Latviešu.
Briedis, Leons, 1949-. Naktsmājas bezmiegam : dzeja / Leons
Briedis ; redaktore Daina Grūbe ; mākslinieks Eduards Groševs. Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 79, [1] lpp. ; 21 cm. Dzejnieka L. Brieža dzejā paveras ūdeņu un debesu plašumi, to
caurvij mitoloģijas tēli un reliģiski motīvi, un pāri visam – Cilvēks,
kurš pūlas sev "izmakšķerēt no dvēseles" pašu Dzīvi visos tās
aspektos: laikā un telpā, mirklī un mūžībā. Tā ir mūsdienīga dzeja
par paliekošām vērtībām, kura varētu būt aktuāla un saistoša
dažādu paaudžu lasītājiem.
ISBN 9789934029318ies.
Latviešu dzeja.
Donohjū, Emma. Istaba : romāns / Emma Donohjū ; no angļu
valodas tulkojusi un rediģējusi Zane Rozenberga ; Arņa Kilbloka vāka
dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 413,
[1] lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: Room.
Grāmata sniedz atbildi uz jautājumu – kā izdzīvot un saglabāt
veselo saprātu noslēgtā telpā septiņus gadus. Viņa ļauj mums
ielūkoties nolaupītās Mammas un viņas piecgadīgā dēla Džeka dzīvē
četrās sienās, atklājot neparastu un līdz sirds dziļumiem aizkustinošu
stāstu par abu attiecību pasauli. Jo viņi viens otram ir viss – cerība,
mīlestība, izdzīvošanas simbols.
ISBN 9789934026317ies.
Īru romāni (angļu valoda). Māte un bērns - Daiļliteratūra.
Flega, Fanija. Sveicam pasaulē, Mazulīt! : romāns / Fanija Flega ;
no angļu val. tulkojusi Ingūna Jundze, vāka dizains: Dairis Hofmanis.
- Rīga : Kontinets, [2012]. - 444, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Welcome to
the World, Baby Girl!. - Valdzinoši komisks romāns par sagaidīšanu
mājās ar atplestām rokām...Ceļošana uz priekšu un atpakaļ laikā,
rotaļājoties ar gadu desmitiem, autorei izdodas tikpat vienkārši kā
kaimiņiem tenkošana mājas pagalmā. Flega izklāsta Amerikas
populārākās televīzijas žurnālistes Denas Nūrdstremas brīnišķigo
dzīves stāstu... Jums jābūt no akmens, ja, lasot šo romānu,
noturēsies nesmējies vai neraudājis.
ISBN 9789984355993.
Amerikāņu romāni.
Hānbergs, Ēriks, 1933-. Janeks uzmeklē Birznieku : [biogrāfiski
dokumentāla proza] / Ēriks Hānbergs ; māksl. Dina Ābele ; fotogr.
Uldis Briedis ; atb. red. Evija Veide ; grām. noform. izmant. materiāli
no Bārtas muzeja krājuma ; grām. vāka noform. izmant. attēls no
Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja krājuma (fotogr. Krišs Rake).
- Rīga : Jumava ; SIA "J.L.V.", [2012] (SIA "Tipogrāfija Ogrē"). 341, [3] lpp. : il. - Biogrāfiski dokumentāla proza par lauksaimnieka
Jura Janeka un Latvijas brīvvalsts laika lauksaimniecības ministra
Jāņa Birznieka dzīves un darba gaitām.
ISBN 9789934111303.
Biogrāfiskā proza, latviešu.
Helta, Dora. Atvaļinājums ar papu / Dora Helta ; no vācu valodas
tulkojusi Inese Miesniece ; vāka dizains Arnis Kilbloks. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 414, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ.
nos.: Urlaub mit Papa.
ISBN 9789934021367.
Vācu romāni.
Jeerīts, Jāks. Mainīgais / Jāks Jeerīts ; no igauņu valodas tulkojis
Guntars Godiņš ; atdzejotāji: Maira Asare, Ingmāra Balode, Uldis
Bērziņš, Fricis Dziesma, Vladimirs Kaijaks, Pēteris Zirnītis, Laimdota
Sēle ; redaktore Sandra Godiņa ; māksliniece Mari Kaljuste. - Rīga :
Mansards, 2012. - 391 lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Muutlik. - Grāmata
nav romāns, bet tas nav arī tikai dienu pieraksts daudzpusīga cilvēka
piezīmēs. Tas ir, kā autors mēdz sacīt, TEKSTS, kura tapšanas posmi
– Igaunijas vēstnieka pienākumus pildot pavadītie gadi – ir pagājuši
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pārmaiņu zīmē. Tās ir gan valstiskas un „Rīgas gaisā” sajūtamas,
gan gluži dienišķas un privātas; tās ir krasas, bet arī lēnas, tikko
nojaušamas, būtiskas, un arī tādas, kas pārtop simbolos, dzīvi
pavadošās zīmēs. Par zīmēm kalpo arī citu autoru teksti, kas ievijas
Jāka Jeerīta dienu skaitījumā, sevis un notiekošā vērojumā; tie nav
postmoderniski citāti, bet gan vienojoši pieturas punkti vienam
mainīgajam – autoram kopā ar citiem mainīgajiem – lasītājiem.
ISBN 9789984872384.
Igauņu romāni.
Kofmans, Žans Pols. Kurzeme ...francūža acīm / Žans Pols
Kofmans ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; redaktore
Māra Rune ; Māras Alševskas vāka dizains ; vāka un daļu titulu
noformējumam izmantotas Lorenca Pažē fotogrāfijas. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2011 (SIA Preses nams Baltic). - 319, [1] lpp. : il. ;
21 cm. - Bibliogr.: 312.-316. lpp. - Oriģ. nos.: Courlande.
ISBN 9789934019500.
Kurzeme (Latvija) - Ceļojumu apraksti.
Lanss, Ēriks, 1940-. Melanholiskais detektīvs : [romāns] / Ēriks
Lanss ; redaktore Aija Lāce ; māksliniece Luiza Dūka. - Rīga :
Mansards, 2012. - 431, [1] lpp. ; 21 cm. - Ē. Lanss izmantojis savu
desmitgadēs uzkrāto kinopieredzi, lai tekstu vēstījuma ritms un
negaidītie sižeta pagriezieni gluži kā kinofilmā ne uz mirkli neļautu
atslābt lasītāja uzmanībai un sajūtām. Aizšķirot pēdējo lapu, daudz
kas no redzētā un saklausītā vēl turpina dzīvot mūsu acupriekšā.
ISBN 9789984872414.
Latviešu romāni.
Laptone, Rozamunda. Vēstule māsai : [romāns] / Rozamunda
Laptone ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; vāka dizains : Artūrs
Zariņš. - Rīga : Apgāds "Kontinents", 2012. - 383 lpp. - Svētdienas
viesību vidū atskan telefona zvans, un māte Beatrisei pavēsta, ka
pazudusi viņas jaunākā māsa Tesa. Beatrise ar pirmo pieejamo
lidmašīnas reisu steidzas uz Londonu, kur uzsāk bīstamus
meklējumus, lai par katru cenu noskaidrotu patiesību. Izpētot
notikušā apstākļus, viņa, pati sev par lielu pārsteigumu, saprot, cik
maz patiesībā zina par savas māsas dzīvi... - Oriģ. nos.: Sister.
ISBN 9789984355955.
Angļu romāni.
Le Gvina, Ursula K. Tumsas kreisā roka / Ursula K. Le Gvina ; no
angļu valodas tulkojusi Lauma T. Lapa ; Artūra Bērziņa vāka dizains.
- Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 319, [1] lpp. ;
21 cm. - Oriģ. nos.: The Left Hand of Darkness. - Nonācis uz
planētas Ziema, starpplanētu savienības Ekumēnes sūtnis Dženli Ai
sastopas ar citādo: ledus laikmeta pasauli, klusuma kultūru,
cilvēkiem, kas sevī apvieno kā sievišķo, tā vīrišķo sākumu. Viņa ceļš
ved no karaļnama līdz koncentrācijas nometnei un tālāk – pāri
ledājiem divvientulībā; viņa dzīvības glābējs Estravens tiek saukts
par nodevēju.Vai patiesību ir iespējams nosaukt vārdos? Vai pastāv
vispārcilvēciska mīlestība? Kā skan jautājumi, uz kuriem nav
iespējams atbildēt? Kāda ir sajūta puteņa viducī? Vai iespējama
gaisma bez tumsas? Ar šiem un daudziem citiem jautājumiem
sastopas Dženli, Estravens un lasītājs kopīgā ceļojumā uz brīvību un
dziļāku sevis un citādā izpratni.
ISBN 9789934027796.
Zinātniskā fantastika, amerikāņu.
Levī, Marks. Starp debesīm un zemi : [romāns] / Marks Levī ; no
angļu val. tulk. Sintija Rimšele ; vāka dizains : Artūrs Zariņš. - Rīga :
Apgāds "Kontinents", 2012 (Jelgava : SiA "Jelgavas Tipogrāfija"). 301 lpp. - Marks Levi ir viens no populārākajiem mūsdienu franču
rakstniekiem un nepārspēts sentimentālā romāna meistars, kura
darbi tulkoti 40 valodās un pārdoti miljoniem eksemplāru visā
pasaulē. Stīvens Spīlbergs iegādājās Marka Levi pirmā romāna
ekranizācijas tiesības par diviem miljoniem dolāru. Pēc šī romāna
uzņemta filma, kuru inscenējis viens no modernākajiem un
populārākajiem Holivudas režisoriem – Marks Voterss. - Oriģ. nos.:
Et si c'etait vrai.
ISBN 9789984355979.
Franču romāni.
Liepiņš, Agris, 1959-. Lielvārdes Katrīna : (nedaudz erotisks
romāns) / Agris Liepiņš ; red. Eva Mārtuža ; Agra Liepiņa zīm. - Rīga
: Lauku Avīze, 2012 (Rēzekne : SIA "Latgales druka"). - 207 lpp. :
il., ģīm., faks. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 6 (156). - Lai savas vājības
attaisnotu un savās acīs nostiprinātu pašvērtību, senie lielvārdieši
iedarbina "smago artilēriju" – melus, krāpšanu, citu nonicināšanu un
vainošanu. Tipiski latviski. Skaudība, pašlabuma meklēšana,
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nesaprotamā izskaidrošana ar burvestībām, vēlēšanās atbrīvoties no
iedomātā cilvēka – šķēršļa, lai paša gribēšanas žigli apmierinātu,
noved ugunssārtā Latvijas pēdējo raganu.
ISBN 9789984878294.
Latviešu romāni.
Man nav izvēles – es dzirdu tavu balsi : [dzejoļu krājums] / sast.
Andra Konste ; atb. red. Renāte Neimane ; iev. aut. Maira Asare ;
Aigara Ozoliņa māksl. noform. - Rīga : Jumava, [2012] (Rēzekne :
SIA "Latgales druka"). - 110, [1] lpp. ; 20 cm. - Pirmo reizi vienā
krājumā apkopota Tēvzemes mīlestības dzeja, kas ietver laika
posmu no 20. gadsimta 80. gadiem līdz mūsdienām. Lasītājs var
lasīt Ojāra Vācieša, Imanta Ziedoņa, Māra Čaklā, Vizmas Belševicas,
Ulda Bērziņa, Māra Melgalva, Gaiķu Māra, Klāva Elsberga, Ineses
Zanderes, Mairas Asares, Ingas Gailes, Ingmāras Balodes, Arta
Ostupa un citu latviešu dzejnieku patriotisko liriku, vērojot
izteiksmes līdzekļu izmaiņas un patosa gradācijas, sākot no
saasinātas mīlestības apliecinājuma pret tautu un zemi, ētiska
maksimālisma un dramatiskas laikmeta uztveres, līdz paradoksu,
pašironijas poētikai – lasītājs sagaidīs daudz jauna un pārsteidzoša.
Aut.: Eduards Aivars, Maira Asare, Ingmāra Balode, Jānis
Baltvilks, Vizma Belševica, Uldis Bērziņš, Pēters Brūveris, Māris
Čaklais, Ārija Elksne, Klāvs Elsbergs, Gaiķu Māris, Inga Gaile,
Guntars Godiņš, Juris Kronbergs, Juris Kunnoss, Liāna Langa, Andra
Manfelde, Māris Melgalvs, Māra Misiņa, Andris Ogriņš, Artis Ostups,
Jānis Peters, Edvīns Raups, Māris Salējs, Arvīds Skalbe, Knuts
Skujenieks, Ojārs Vācietis, Māra Zālīte, Inese Zandere, Imants
Ziedonis.
ISBN 9789934111075.
Latviešu dzeja.
Mariņina, Aleksandra. Nāve kā māksla : [romāns] / Aleksandra
Mariņina ; tulk. Dace Kārkliņa ; māksl. Armands Dišers. - Rīga :
Nordik, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 270, [2] lpp. - Kamēr
izmeklēšana ieilgst, teātrī notikusi vēl viena nežēlīga slepkavība, kas
vedina meklēt tās cēloņus citviet, ārpus teātra. Šķiet, maznozīmīgu
liecinieku virtenei nebūs gala, bet tad - visu atklāj pāris vārdu, kurus
izmeklētāji tomēr nav palaiduši garām... - Oriģ. nos.: Смерть как
искуство. Правосудие.
2.grām. Taisnā tiesa.
ISBN 9789984854359.
Detektīvromāni, krievu.
Mārtins, Džordžs R.R. Dziesma par ledu un uguni : dižākā mūsu
laikmeta sāga / Džordžs R.R. Mārtins ; no angļu val. tulkojuši: Allens
Pempers, Ingus Josts. - Rīga : WB, 2012. - 856 lpp. - Senpilsētas
mestru sūtīts, balts krauklis ir atnesis ziņu, ka vasara iet uz galu.
Ziema nāk, un Rietmalā sāk pūst salti vēji. No Pūķakmens līdz
Ziemmalai valda haoss, un kā iznīcības vēstnesis debesīs vīd sarkana
asteszvaigzne - brālis ceļas pret brāli, miroņi atdzīvojas... Alķīmija,
burvestības, slepkavības un intrigas... Uzvaras cena ir dārga!. - Oriģ.
nos.: A Clash of Kings. A Song of Ice and Fire.
2. grām. Karaļu cīņa.
ISBN 9789934826221.
Amerikāņu romāni.
Patersons, Džeimss. Privātdetektīvi : [romāns] / Džeimss
patersons & Maksīna Paetro ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska ;
Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012. 325, [1] lpp. - (Zvaigznes Detektīvu klubs). - Bijušais jūras kājnieks
Džeks Morgans ir elitārās aģentūras “Privātdetektīvi” īpašnieks un
vadītājs. Pie viņa strādā profesionāļi, kas savā darbā izmanto
jaunākos zinātnes un tehnikas sasniegumus. “Privātdetektīvi” atklāj
pat sarežģītākos un veiklāk slēptos noziegumus – pie viņiem vēršas
ietekmīgi politiķi, šovbiznesa zvaigznes un... policija! Losandželosā
plosās sērijslepkava, kas nogalina skolnieces, kāds pašas mājā tikko
nošāvis Džeka labākā drauga sievu, radušās aizdomas par spēļu
uzpirkšanu amerikāņu futbola līgā... Džeks Morgans un viņa
komanda risina visas šīs lietas. Personiska vēlme atriebties saduras
ar vajadzību vainīgos sodīt pēc likuma bardzības, bet Morgans ne
vienmēr ievēro noteikumus. - Oriģ. nos.: Private.
ISBN 9789934028908.
Detektīvromāni, amerikāņu.
Petersons, Pērs. Es nolādu laika upi : [romāns] / Pērs Petersons ;
no norvēģu val. tulk. Solveiga Elsberga ; red. Rūta Koluža ; Arņa
Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas
tipogrāfija). - 239, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Jeg forbanner
tidens elv.
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ISBN 9789934028199.
Norvēģu romāni.
Popovs, Aleks. Misija Londonā : [romāns] / Aleks Popovs ; no
bulgāru val. tulk. Dens Dimiņš ; māksl. Tomass Folks. - Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, 2012. - 301, [1] lpp. - Romāns “Misija Londonā”
ierauj lasītāju notikumu virpulī, kas risinās Bulgārijas vēstniecībā
Lielbritānijā. Jaunais vēstnieks Varadins Dimitrovs, nervu spriedzes
nomocīts karjerists, kuram ar rūpīgi izstrādātu pielīšanas un glaimu
tehniku izdevies izrauties no dzimtenes bezcerīgās ierēdņa karjeras,
savu jauno dzīvi Lielbritānijā sāk ar atbildīgu uzdevumu –
noorganizēt labdarības pasākumu ar Viņas Majestātes Anglijas
karalienes piedalīšanos. Tiesa, tās ir nodevas par nokļūšanu ilgi
kārotajā postenī, ko Varadinam izkārtojusi ietekmīga bulgāru politiķa
ekscentriskā laulene. Jauno vēstnieku piemeklē necerēta veiksme –
kāda sabiedrisko attiecību aģentūra – tavu sagadīšanos! – piedāvā
noorganizēt lielisku pasākumu ar visaugstākās raudzes aristokrātu,
tai skaitā Lielbritānijas karalienes, piedalīšanos. Tomēr prieks izrādās
īss – mīklainā aģentūra izrādās pagalam aizdomīga, un grandiozais
pasākums, vēstnieka turpmākās karjeras ķīla, draud sadrupt pīšļos...
- Oriģ. nos.: Мисия Лондон.
ISBN 9789984233987.
Bulgāru romāni.
Rokpelnis, Jānis, 1945-. Rīgas iestaigāšana : [esejas] / Jānis
Rokpelnis ; redaktore Gundega Blumberga ; Agneses Zeltiņas foto
un vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2012. - 297, [1] lpp. ; 18 cm. J. Rokpelņa grāmata ir savulaik un joprojām ļoti populārās grāmatas
"Rīgas iedzimtie" (1997) turpinājums. Grāmatā līdzās pazīstamajām
esejām publicētas ap divdesmit jaunu eseju – par Ingu Žoludi,
Ingunu Jansoni, Andri Dzenīti, Juri Zvirgzdiņu, Māru Ķimeli, Valtu
Ernštreitu un citiem rīdziniekiem, kā arī garstāsts "Modus" –
"Nostāsts par Rīgas Modeļu namu un modeli, kostīmu mākslinieci
Baibu Puzinu". Literāti, mākslinieki un komponisti kopā ar autoru
dodas īsās pastaigās pa Rīgu, aplūkojot un appoetizējot viņu
bērnības vietas. Vispēdīgais sīkums, lai tas būtu vecs grausts vai
kāds pavisam neuzkrītošs nostūris, kļūst par laika zīmi, kas spēj
izraisīt nostalģiju pēc aizgājušiem un tāpēc ļoti romantiskiem
laikiem.
Esejas par: Inga Ābele, Maija Augstkalna, Pēteris Bankovskis,
Uldis Bērziņš, Ilmārs Blumbergs, Pēteris Blūms, Andris Breže,
Arnolds Burovs, Aleksandrs Busse, Pauls Dambis, Juris Dimiters,
Andris Dzenītis, Valts Ernštreits, Maima Grīnberga, Helēna
Heinrihsone, Nora Ikstena, Astrīde Ivaska, Valentīns Jakobsons,
Inguna Jansone, Gvido Kajons, Andris Kolbergs, Ģedemins Kotello,
Anita Kreituse, Māra Ķimele, Liāna Langa, Dace Lielā, Lalita
Muižniece, Zigurds Neimanis, Andris Ogriņš, Gunārs Piesis, Pēteris
Plakidis, Ivars Poikāns, Miervaldis Polis, Guntars Pupa, Baiba
Puzinas, Gundega Repše, Dace Rukšāne, Ieva Rupenheite, Alvis
Sauka, Dāvis Sīmanis, Asnāte Smeltere, Uldis Stabulnieks, Aivars
Tarvids, Evita Zālīte, Mārtiņš Zelmenis, Agnese Zeltiņa, Egils Zirnis,
Pēteris Zirnītis, Juris Zvirgzdiņš, Laima žihare, Inga Žolude.
ISBN 9789984872407.
Latviešu esejas. Autori, latviešu.
Sārikoski, Penti. Tiarnia : dzejoļu cilks / Penti Sārikoski ; no somu
val. tulkojusi Maima Grīnberga ; red. Kārlis Vērdiņš ; Māra Garjāņa
vāka noformējums. - Rīga : Mansandrs, 2012. - 181, [1] lpp. - Oriģ.
nos.: Tiarnia.
Saturā: Dejugrīda kalnā (Tanssilattia vuorella, 1977).
Aicinājums uz deju (Tanssiinkutsu, 1980). Tumšās dejas (Hamaran
tanssit, 1983). Daži Zviedrijas perioda dzejoļi ārpus krājumiem.
ISBN 9789984872445.
Somu dzeja.
Smits, Vilburs. Briesmu varā : romāns / Vilburs Smits ; no angļu
valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Iveta Polkmane ; Arņa
Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). 423, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.:
Those in Peril. - Grāmata ir mūsdienīgs, dramatisku notikumu, jūtu
un kaislību piesātināts darbs. Naftas magnāti, Somālijas pirāti,
miljardu darījumi un pasaules mēroga sazvērestības – tā ir tikai
daļiņa no spraigās dalībnieku un notikumu virtenes, kas aizrauj,
saviļņo un sajūsmina ikvienu piedzīvojumu, spriedzes un dēku
romānu cienītāju.
ISBN 9789934027345.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.
Stumbre, Lelde, 1952-. Personīgi : atmiņas, sapņojumi,

rakstudarbi Silvijai, Elīnai, Elīzai un Ancei / Lelde Stumbre ; red. Eva
Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2012 (Jelgava : Jelgavas Tipogrāfija).
- 335 lpp. : il.
Saturs: Mazā, briļļainā grafomāne ; Onkulis no Amerikas ;
Dzejniece ; Šausmas repkos ; Viena diena Piena restorānā ; Zilā
lampa ; Uz Maskavu, uz Maskavu! ; Zvejnieki - lauki ; Galdi aptuveni
40 dzīvokļos ; Māja ; Mīlestība...bah, trah! ā-ā-ā ; Emīlija.
ISBN 9789984878287.
Biogrāfiskā proza, latviešu. Autori, latviešu.
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Treibergs, Toms, 1985-. Gaismas apstākļi : [dzeja] / Toms
Treibergs ; red. Ingmāra Balode ; vāka noform. izmant. Valda
Jansona fotogr. ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Mansards,
2012. - 69, [1] lpp. ; 21 cm. - T. Treibergs studējis filoloģiju, tad audiovizuālo kultūru, meklējumi apstājušies pie teoloģijas. Viņa
dzeja publicēta žurnālā "Karogs", laikrakstā "Kultūras forums",
vietnē www.satori.lv. Šī ir T. Treiberga pirmā grāmata. Tajā
paplašināta personiskā pasaule, kura kļūst arī par lasītāja pasaules
daļu. Distance starp autoru un tā dzeju šķiet daudz mazāka - līdz ar
to siltāka, sāpīgāka, smeldzīgāka.
ISBN 9789984872483.
Latviešu dzeja.
Valdena, Laura. Pēdējā moa noslēpums : Jaunzēlandes sāga /
Laura Valdena ; no vācu val. tulkojis Juris Miesnieks ; māksl. Edgars
Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 397, [2] lpp. - Oriģ. nos.:
Das Geheimnis des Letzten Moa. - Prieka un cerību pilna Berlīnes
bioloģe Greisa dodas sen ieplānotajā braucienā uz Jaunzēlandi. Taču
atkalredzēšanās ar atvaļinājuma mīlestību Bariju, jaunu, izskatīgu
maoru, nes vilšanos. Tāpēc vietējās profesores Sūzanas Almondas
piedāvājums kopīgi rakstīt zinātnisku grāmatu Greisai nāk īsti laikā.
Abu zinātnieču pētījumu objekts ir moa – sen izmirušais gigantiskais
un unikālais Jaunzēlandes putns. Drīz vien Greisa sāk nojaust, ka
Sūzanas dzīvi ar kājām gaisā sagriezis kāds dramatisks notikums.
Vai tam varētu būt saistība ar Greisas pašas pagātni?.
ISBN 9789934027857.
Vācu romāni.
Jaunzēlande.
Vinmane, Sāra. Kad Dievs bija trusis : romāns / Sāra Vinmane ; no
angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2012 (Preses nams Baltic). - 365, [3] lpp. ; 20 cm. - Oriģ.
nos.: When God was a rabbit. - Stāsts par Elliju un viņas visnotaļ
saticīgo (bet kā jau visiem – ar saviem skeletiem skapī) ģimeni izved
mūs cauri vairākām dekādēm. Sākot no Ellijas pirmajām atmiņām
par sevi, līdz pat jaunas sievietes vecumam, kad viņa ir it kā
pieaugusi, taču garā joprojām jūtas kā tā mazā meitenīte, kurai
katru mīļu dienu gribas atklāt kaut ko jaunu (un tāpēc ir tik grūti
noturēties vienā darbā). Patiesībā autore spējusi radīt patiešām
fantastiskus ģimenes locekļus, par kuriem Elliju gribas teju vai
apskaust – nu kaut vai par mazliet ekscentrisko, bet ļoti mūsdienīgo
tanti Nensiju, kas vienmēr iebrāžas kā viesulis no kārtējās filmas
uzņemšanas un saceļ gaisā laba garastāvokļa vētru. Vai brāli Džo,
kurš, lai arī bieži ir sevis meklējumos, jebkurā brīdī ir gatavs
aizstavēt, uzmundrināt un aprunaties ar savu mazo māšeli. Un
pagaidiet, vēl taču ir kolosāli kolorītais Artūrs, kurš precīzi zina kad
un kā nomirs (tācu nevienam neatklāj sīkākas detaļas) un nekad
nešķiras no sava stilīgā aksesuāra spieķa. Protams, arī no runājoša
truša sauktu par dievu mēs noteikti neatteiktos.
ISBN 9789934027758.
Angļu romāni.
Vīvegs, Mihals. Suniski pasakainie gadi / Mihals Vīvegs ; no čehu
valodas tulkojis Jānis Krastiņš ; Zigmunda Lapsas vāka dizains. Rīga : Mansards, 2012. - 269, [1] lpp. ; 19 cm. - Oriģ. val.: Báječná
léta pod psa. - Romāna varonis ir visnotaļ neciešams tips – puišelis
Kvido, kuram paveicies piedzimt izrādes „Gaidot Godo” laikā, turklāt
nokļūt ļoti košā, jokus, patiesību un papagaiļus mīlošā ģimenē.
Romāna darbība sākas 20. gadsimta 60. gadu Prāgā, ieved lasītāju
1968. gada notikumos un ļauj sekot Kvido ģimenei līdzi no Prāgas uz
necilo pilsēteli Sāzavu – nepiekāpīgajam tēvam piespriesto vietējo
trimdu, kur jaunā ģimene sastopas ar okupācijas režīma murgiem un
fantasmagorijām mazā, jo īpaši pārskatāmā mērogā.
ISBN 9789984872391.
Čehu romāni.
Žuravska, Dzintra, 1939-. Senču mantojums un lāsts : [romāns] /
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Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone. - Rīga : Sol Vita,
[2012]. - 390, [1] lpp. - Dzimtas likteņa stāsts vairāku paaudžu
garumā.
ISBN 9789984759975.
Latviešu romāni
Дашкова, Полина(Полина Викторовна), 1960-. Пакт : роман
/ Полина Дашкова. - Москва : Астрель, 2012. - 574, [1] с. Действие романа происходит накануне Второй Мировой войны. В
Москве сотрудник "Особого сектора" при ЦК ВКП(б), спецреферент по Германии Илья Крылов составляет информационные
сводки для Сталина. В Берлине журналистка Габриэль Дильс
работает на советскую разведку. Никто не в силах остановить
эпидемию массового безумия в СССР и в Третьем Рейхе. Но всетаки можно попытаться спасти жизнь хотя бы одного человека,
пусть даже далекого и незнакомого.
ISBN 9785271434884.
Krievu romāni.
Маринина, Александра(Александра Борисовна), 1957-. Бой
тигров в долине : [роман] / Александра Маринина. - Москва :
Эксмо, 2012. - 349, [1] с. - (Королева детектива).
Т. 1.
ISBN 9785699551774.
Detektīvromāni, krievu.
Маринина, Александра(Александра Борисовна), 1957-. Бой
тигров в долине : [роман] / Александра Маринина. - Москва :
Эксмо, 2012. - 349, [1] с. - (Королева детектива).
Т. 2.
ISBN 9785699551798.
Detektīvromāni, krievu.
Робертс, Нора. Глубоко под кожей : роман / Нора Робертс ; пер.
с англ. Е.В. Ламановой. - Москва : ЗАО Издательство
Центрполиграф, 2012. - 314, [1] с. - (Romance). - Ориг. назв.:
Skin Deep.
ISBN 9785227032966.
Amerikāņu romāni.
Стиль, Даниэла. День рождения : роман / Даниела Стил ; пер. с
англ. А. Бушуева. - Москва : Эксмо, 2012. - 381, [1] с. - В романе
роковые страсти разыграются между известной телеведущей
Валери Уайатт и бывшим футболистом Джеком Адамсом. Их
дружба, перерастающая в любовь, заставит героев заново
учиться ценить каждый день жизни!. - Ориг. назв.: Happy
Birthday.
ISBN 9785699560455.
Amerikāņu romāni
Шишкин, Михаил, 1961-. Венерин волос : роман / Михаил
Шишкин. - Москва : АСТ ; Астрель, 2012. - 540, [1] с. - Действие
происходит в разные времена и в разных странах: это и Россия
времен Гражданской войны, и сегодняшняя Европа, и даже
древняя Персия. Судьбы героев повествования пересекаются,
прорастают друг в друга, их ведет по жизни любовь - счастливая,
драматичная, разная. "Если любовь была, ее ничто не может
сделать небывшей" - таков главный лейтмотив романа,
получившего премию "Национальный бестселлер". - Роман
удостоен премии "Большая книга" и "Национальный бестселлер".
ISBN 9785170693771. - ISBN 9785271299810.
Krievu romāni.
Шишкин, Михаил, 1961-. Взятие Измаила : роман / Михаил
Шишкин. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 476, [1] с. - Романзагадка, роман-мистерия, в самом названии которого уже
содержится интрига, ибо менее всего произведение соотносится с
известным военно-историческим событием. «Взятие Измаила»
вообще не похоже на канонический исторический роман, хотя в
его основе лежат события из нашего прошлого.
Дореволюционный уголовный суд с его атмосферой — и тут же
сцены жизни из сталинских, хрущевских и брежневских времен.
Герои реальные и вымышленные, типические; современная
лексика и старославянские стилизации — автор словно бы
подчеркивает равноценность для России всех времен и событий,
их полную взаимопроницаемость. И вечное «без меня народ не
полный» — М.Шишкин смело вводит в пласт романа
автобиографические мотивы. - Роман удостоен премии "Русский
Букер".
ISBN 9785170693764. - ISBN 9785271299803.
Krievu romāni.
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Шишкин, Михаил, 1961-. Письмовник : роман / Михаил
Шишкин. - Москва : АСТ ; Астрель, 2012. - 412, [1] с. - В романе
Михаила Шишкина "Письмовник", на первый взгляд, все просто:
он, она. Письма. Дача. Первая любовь. Но судьба не любит
простых сюжетов. Листок в конверте взрывает мир, рвется связь
времен. Прошедшее становится настоящим: Шекспир и Марко
Поло, приключения полярного летчика и взятие русскими
войсками Пекина. Влюбленные идут навстречу друг другу, чтобы
связать собою разорванное время. Это роман о тайне. О том, что
смерть - такой же дар, как и любовь. - Роман удостоен премии
"Большая книга".
ISBN 9785170683550. - ISBN 9785271289903.
Krievu romāni.

