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Scientiae et Patriae : veltījums akadēmiķei profesorei Vairai
Vīķei-Freibergai 75. dzimšanas dienā = Scientiae et Patriae : a
Festschrift in honour of Vaira Vīķe-Freiberga on her 75th
birthday / sast. un iev. aut. Ausma Cimdiņa ; red. kolēģija:
Ausma Cimdiņa, Trevors Gārts Fennels, Imants Freibergs,
Viktors Hausmanis, Benedikts Kalnačs, Maija Kūle, Jānis
Stradiņš, Anna Šmite, Pēteris Vanags ; latviešu tekstu lit. red.
Gita Bērziņa ; angļu tekstu lit. red. Imants Mežaraups ; iev.
angļu val. tulk. Anna Reinoldsa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa.
- Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (Rēzekne : SIA
"Latgales druka"). - 446 lpp. : il., ģīm., faks., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: 401.-418. lpp. un rakstu beigās. - Latvijas un
ārvalstu kultūras un zinātnes personību rakstu krājums, kas
veltīts akadēmiķei profesorei Vairai Vīķei-Freibergai 75.
dzimšanas dienā. - Teksts latviešu, angļu, franču, krievu un
vācu val.
Saturs: PERSONĪBA, ZINĀTNE, VALSTS: Vaira VīķeFreiberga un Latvijas zinātne / Jānis Stradiņš. Vairas VīķesFreibergas filosofiskās vērtības / Maija Kūle. Vaira VīķeFreiberga: prezintentāls atbalsts un atbildība Latvijas ceļā uz
Eiropas Savienību / Andris Ķesteris. LATVISKĀ IDENTITĀTE UN
KULTŪRU KOMUNIKĀCIJA: "Mērnieku laiki" un Piebalgas gēns
mūsdienu latviešu dzejas avangardā / Ausma Cimdiņa. Die
baltische Eva und lettisch līgava "Braut, Verlobte" / Pietro U.
Dini. Lingvistiskā identitāte Latvijas kultūrtelpā / Ina Druviete.
One holocaust, two histories: jewish and latvian perspectives /
Andrievs Ezergailis. Observations on source material for
Liborius Depkin's latvian-german dictionary / Trevor G.
Fennell. Faustiskais un mefistofeliskais Aspazijas daiļradē /
Silvestrs Gaižūns. New diaspora nationalism in Latvia? Russian
identity in internet campaigns "For mother tongue"(2011) and
"Change the law on citizenship"(2012) / Deniss Hanovs, Valdis
Tēraudkalns. Databases and digital corpora in the field of folk
poetry research reappraisal of the nineteenth-century folklore
collections / Lauri Harvilahti. Rūdolfs Blaumanis un latvietība /
Benedikts Kalnačs. Tomēr, es atceros. 2.0. / Jānis Krēsliņš.
Dzintara ceļš un dzintara zeme / Janīna Kursīte. Malēniešu
renesanse? / Dace Markus. Saules dainas un skaņurīki / Valdis
Muktupāvels. "Whatsoever is grave and constant in human
sufferings". The lament in ballads of exile and occupation /
Gerald Porter. A few comments on the creation of cases in
baltic and slavic / William R. Schmalstieg. Edgars Vinters leģionārs un mākslinieks / Ojārs Spārītis. Līdz šim nezināms
Kaspara Elversa vārdnīcas "Liber memorialis letticus (1748)
variants / Pēteris Vanags. Interference un tās klusais
pienesums / Andrejs Veisbergs. Латвийские эскизы Андрея
Вознесенского / Фёдор Фёдоров. VAIRAS VĪĶES-FREIBERGAS
PERSONĪBA ATMIŅU GAISMĀ: Vaira and me / Luc Ganger.

Ballad recollections / Luisa del Giudice. Paldies par draudzību
un sirsnību / Viktors Hausmanis. Ar Latvijas izaugsmi liktenī /
Tatjana Koķe. The Canadian connection / Sandra W. Pyke.
Vaira - my latvian ballad friend / Sigrid Rieuwerts. Sievišķā
"krīta apļa" paplašināšana jeb Sievietes drīksts būt stipras /
Baiba Rivža. De la raison ardente ou de I'ardeur raisonnée?
Quelques souvenirs laissés par une grande universitaire /
Michéle Robert. A tribute to a friend: Dr. Vaira Vikis-Freibergs
/ Shake G. Toukmanian.
ISBN 9789984456058.
Zinātnieces - Latvija. Latviešu filoloģija. Starpkultūru
komunikācija. Nacionālās īpatnības, latviešu.
Latvija - Intelektuālā dzīve.

CIVILIZĀCIJA. KULTŪRA. PROGRESS
008

Ozoliņš, Ojārs. Krīvu lāsts : senču noslēpumu atklāšana /
Ojārs Ozoliņš ; Nataļjas Kugajevskas vāka noformējums. Rīga : Jumava, [2013] (SIA "Microdot" tipogrāfija). - 207, [1]
lpp. : il. ; 20 cm. - Pārsteidzoši interesanta grāmata par baltu
tautu izcelšanos un to vēsturi pasaules kontekstā. Krīvu lāsts pasaules bojāeja, ekoloģiskā un kultūru krīze. Grāmatā tiek
atklāti interesanti fakti - šumeru atklājumi laika mērīšanā, loku
un leņķu mērīšana šodien. Visvairāk tiek izcelts Krīvu kalns,
kura akmeņu izvietojumā var saskatīt debesu karti. Krīvi mūsu senču zinātnieku profesijas atšifrējums. Grāmatā stāstīts
par noslēpumaino indoeiropiešu pirmtautu un tās pēctečiem,
kuri saglabājuši daudz ko no savu sentēvu valodas un
savdabīgā pasaules uzskata. Stāstījums ir kā ceļojuma
piezīmes izejas meklējumos no aizvadīto laiku cilvēku rīcības
radīto daudzo “kāpēc” strupceļiem. Tās ir piezīmes, kas
norāda, kur sākas ceļš uz izeju, uz patiesību. Tā ir arī ieeja
nākotnē, ja vien cilvēces pastāvēšanas gaita neapstāsies
maldu strupceļos.
Saturs : Cilvēku spožums un posts. Patiesību meklētāji.
Noslēpumainie krīvi.
ISBN 9789934113109.

BIBLIOGRĀFISKIE RĀDĪTĀJI
016:82

Aleksandrs Čaks : bibliogrāfija / Latvijas Nacionālā bibliotēka.
Letonikas nodaļa ; sastādītāja Māra Izvestnija ; sastādīšanā
piedalījās un rediģēja Agra Turlaja ; zinātniskais redaktors
Valdis Rūmnieks ; priekšvārdu Čaka pasaule, xii-xvii lpp.,
sarakstīja Valdis Rūmnieks ; māksliniece Ināra Jēgere. - Rīga :
Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). xvii, 831, [3] lpp. : ģīm. ; 22 cm. - Palīgrād.: 733.-830. lpp. Bibliogrāfijā uzrādīti dzejnieka Aleksandra Čaka (1901-1950)
darbi pa žanriem, kā arī literatūra par viņu: grāmatas,
materiāli no periodiskajiem izdevumiem, attēlizdevumi, notis,
skaņu ieraksti, elektroniskie resursi.
ISBN 9789984850047 (ies.).
Dzejnieki, latviešu

LAIKRAKSTI. PRESE. ŽURNĀLISTIKA
070

Latvijas Avīzei 25 / autori: Ilmārs Birulis, Inta Brikere, Ilze
Būmane, Andorijs Dārziņš, Linda Dombrovska, Biruta Eglīte,
Egīls Jurisons, Dace Kokareviča, Dzintra Krievāne, Egils Līcītis,
Eva Mārtuža, Anita Pirktiņa, Linda Rumka, Rita Ruska,
Gundega Skagale, Viesturs Sprūde, Egons Strautiņš, Dace
Terzena, Monika Zīle ; sastādītāja Ilze Būmane ; redaktors
Valdis Veilands ; ievadu sarakstīja Voldemārs Krustiņš ;
vēlējumu autori: Andris Bērziņš, Valdis Dombrovskis, Valdis
Zatlers, Vaira Vīķe-Freiberga, Guntis Ulmanis ; mākslinieks

Guntars Sietiņš. - Rīga : Lauku Avīze, [2013] (SIA "Preses
nams Baltic"). - 215, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 31 cm. Jubilejas izdevumā apkopota informācija par AS "Lauku Avīze"
izdevumu vēsturi, to tapšanu, sākot no laikraksta "Lauku
Avīze" (tagad "Latvijas Avīze"), attīstību, redakcionālo politiku
un darbiniekiem. Šodien līdz ar laikrakstu tiek izdoti 4 žurnāli,
grāmatas, kalendāri un ikmēneša tematiskās avīzes.
ISBN 9789984878546.
Latviešu avīzes - Vēsture.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
FILOSOFIJA
133

133

133

Kalniņa, Dzintra. Populāri un intriģējoši kristāli / Dzintra
Kalniņa ; red. Ilze Čerņevska ; vāka dizains: Ilgonis Riņķis. Rīga : Avots, 2012 (Jelgava : SIA "Jelgavas tipogrāfija"). 126, [1] lpp., [24] lpp. krās. il. : il., tab. ; 17 cm. - Bibliogr.:
[127.] lpp. - Kristāli ir dabisks un absolūti tīrs enerģijas avots,
kas spēj atjaunot pats sevi. Kristāli izstaro elektromagnētisku
frekvenci, kas izmantojama kā enerģijas avots gan ikdienas
dzīvē, gan terapijā. Dz. Kalniņas grāmatā uzzinām, kā kristāli
iedarbojas, kāds akmens piemērots konkrētai situācijai, kā tos
pielietot dziednieciskos nolūkos, kā radīt harmoniju sevī,
darbā, mājās un pat dārzā. - "Dabisks enerģijas avots." -- uz
pirmā vāka.
ISBN 9789984859583.
Kristāli - Psihiskie aspekti. Kristāli - Izmantošana
terapijā.
Vaithērsta, Tesa. Labās enerģijas avoti : [kā radīt harmoniju
un līdzsvaru sevī un savās mājās] / Tesa Vaithērsta ; no angļu
val. tulk. Ligita Lukstraupe ; vāka māksl. noform.: Ieva
Nagliņa ; atb. red. Ieva Heimane ; lit. red. Austra Celmiņa. Rīga : J.L.V. ; Jumava, 2013 (SIA "Latgales druka"). - 174,
[2]. lpp. - Šajā grāmatā Tesa Vaithērsta iepazīstina ar viegli
apgūstamu sistēmu, kā saglabāt pozitīvu enerģiju un piepildīt
ikvienu vietu mājās un ikvienu situāciju ikdienā ar pārliecību,
skaidrību un labvēlību. Grāmatā minētie aizraujošie paņēmieni
darbojas gan cilvēka fiziskajā, gan enerģētiskajā laukā. - Oriģ.
nos.: The Good Energy Book: Creating Harmony and Balance
for Yourself and Your Home.
Saturā: Enerģija un smalkā matērija. Iepriekšējā
sagatavošanās: Pirmais solis. Palīdzības lūgšana. Maģiskā
higiēna. Zemei piesaistītās būtnes. Vietas attīrīšana. Cilvēku
un lietu attīrīšana. Enerģētiskās aizsardzības paņēmieni. Kā
pozitīvi uzlādēt vietu un sniegt tai svētību. Labi ieradumi un
garīgās labklājības uzturēšana. Noderīgas vielas un augi.
Labās enerģijas pamati.
ISBN 9789934112447.
Enerģijas psiholoģija. Dziedniecība.
Virtjū, Dorīna. Zemes eņģeļu valstības : jauna informācija
iemiesotajiem eņģeļiem, elementāļiem, burvjiem un citiem
Gaismas darbiniekiem / Dorīna Virtjū ; no angļu val. tulk. Aija
Feifere. - Rīga : Madris, [2012]. - 124, [2] lpp. ; 18 cm. Bibliogr.: 122.-[125.] lpp. - Grāmata palīdzēs noskaidrot, kā
jūsu garīgā izcelsme ietekmē katra dzīves misiju, personību,
attiecības, veselību un pat izskatu! Tā iemācīs justies labāk
šajā pasaulē un uzlabot dzīvi visos tās aspektos. - Oriģ. nos.:
Realms of the Earth Angels.
ISBN 9789984318660.
Eņģeļi - Dažādi fakti. Pārdabiskais - Dažādi fakti.

PSIHOLOĢIJA
159.92

159.95

159.922.7

159.92

Hārvijs, Stīvs. Rīkojies kā sieviete, domā kā vīrietis :
grāmata, kurā beidzot pateikta visa patiesība par vīriešiem! /
Stīvs Hārvijs un Denīna Milnere ; redaktore Daina Borovska ; no
angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; Arņa Kilbloka vāka
dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 191, [1]
lpp. ; 20 cm. - Tulk. no izd.: Act like a lady, think like a man.
ISBN 9789934012624.
Vīrieša un sievietes attiecības. Vīrieši - Psiholoģija. Laulātā
drauga izvēle.
Kārlends, Maikls. Ceļvedis atmiņas trenēšanā / Maikls
Kārlends, Ričards Lupofs ; no angļu valodas tulkojusi Lāsma
Jakobsone. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 413, [1] lpp. : il. ;
22 cm. - Ietver bibliogrāfiju ([403.]-404. lpp.) un rādītāju
([405.]-413. lpp.). - Vai esat nedaudz uztraucies par savu
atmiņu? Eh, aizmirstiet par to! Ar jūs atmiņu visdrīzāk viss ir
kārtībā. Jūs labi zināt, kad ir algas diena, Ziemassvētki un jūsu
dzimšanas diena, neksatoties kalendārā. Bet, kad jāatceras, kur
jūs nolikāt automašīnas atslēgas vai pašu automašīnu lielveikala
stāvlaukumā, reizēm rodas sajūta, ka mazās pelēkās šūniņas ir
aizgājušas pastaigāties. Grāmata jums sniegs praktiskus
padomus, kas palīdzēs iztrādāt režīmu savas atmiņas
uzlabošanai. - Oriģ.nos.: The Complete Idiot's Guide to
Improving Your Memory. - Saturā: Atmiņas pagatavo šādi.
Miesa un gars. Patiesība un atmiņa. Mēģini atcerēties. Kā
izmantot atmiņu, lai uzlabotu savas prasmes. Atcerēties un
aizmirst.
ISBN 9789984887333.
Atmiņa.
Maunza, Mērija Ellena. Kā atmodināt un kopt bērna iekšējo
dzīvi : kā palīdzēt bērnam rast mieru, harmoniju un aicinājumu
/ Mērija Ellena Maunza ; no angļu valodas tulkojusi Tamāra
Ringa. - Rīga : Sol Vita, 2013. - 207 lpp. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.
un piezīmes: 198.-206. lpp. - Oriģ. nos.: Nurturing your child's
inner life.
ISBN 9789984894171 (ies.).
Bērnu psiholoģija. Bērna audzināšana. Morālā
audzināšana. Bērnu reliģiskā izglītība. Bērns - Dzīves veidošana.
Vecāki un bērns.
Veiss, Mihaēls Noa. Psiholoģijas koeficients : atklāj savas
personības potenciālu! / Mihaēls Noa Veiss, Linda Vera
Retlisbergere ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce. - Rīga
: Jumava, [2013] (Rēzekne : Latgales druka). - 127 lpp. ; 20
cm. - Bibliogr.: 123.-[126.] lpp. - Ar piemēriem un
piedzīvojumu aprakstiem autors iepazīstina ar Trilogos-PsyQ
metodi (racionālās, emocionālās un spirituālās inteliģences
apvienojumu) un parāda, kā ikviens cilvēks var apgūt un lietot
to kā “navigācijas instrumentu” ceļā uz dzīves jēgas atrašanu,
vērtību īstenošanu un pašrealizēšanos. Lasītāji, veicot
vingrinājumus, var saprast, kā attīstīt savu personisko
potenciālu, pārvarēt veselības un partnerattiecību problēmas, kā
arī privātos un profesionālos izaicinājumus, ar kuriem saskaras
ikdienas dzīvē. - Oriģ. nos.: Die Entdeckung des PsyQ.
Saturs : Jēga un jutekliskums. Relativitāte un
orientēšanās. Pēdu meklēšana un individualizācijas ceļi.
Spiritualitāte un ikdiena. Lēmumi un sirdsapziņa. Svešvalodas
un simbolu valoda. Globālā ētika un uzdevusies dzīve. Dialogs
un empātija. Intuīcija un spoguļneironi. Transcendence un
atmiņa. Dvēseļu ceļojumi un arhetipi.
ISBN 9789934112904.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
STATISTIKA
311

Latvijas valsts finanses : statistikas datu krājums =
Public Finances of Latvia : statistical data collection / LR
Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR CSP, 2012. - 46 lpp.
: il., tab., sh. - (Latvijas statistika). - Teksts paral. latv., angļu
val.
ISBN 9789984064369.ISSN 1407-902X.

311

Latvijas statistikas ikmēneša biļetens = Monthly Bulletin
of Latvian Statistics / LR Centrālā statistikas pārvalde. Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2012. - 117 lpp. : il.,
tab., sh. - (Latvijas statistika). - Teksts paral. latv., angļu val.
12(223)/2012.ISSN 1407-0006.

311

Orlovska, A. Statistika : mācību grāmata / A. Orlovska ;
Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības
fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas
institūts. Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta
ekonomikas un loģistikas katedra. - Pārstr. un papild. izd. Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2012. - 191 lpp. : graf.,
tab. ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju (191. lpp.). - Mācību
grāmatā ir aplūkota statistiskā novērošana, grupēšana,
statistisko datu grafiskās attēlošanas paņēmieni, kā arī
statistikas rādītāju aprēķināšanas metodes un to lietošana
ekonomisko, sociālo un demogrāfisko parādību un procesu
analīzē.
Saturs: Statistikas priekšmets un metodes. Statistiskā
novērošana. Statistiskā grupēšana. Sadalījuma rindas.
Statistisko datu attēlošana. Statistikas rādītāji. Vidējie lielumi.
Variācijas rādītāji. Varbūtības teorija. Izlases novērošana.
Laika rindas. Indeksi. Statistiskās metodes sociāli ekonomisko
parādību savstarpējo sakarību pētīšanā.
ISBN 9789934103216.
Statistika - Mācību līdzekļi augstskolām.

SOCIOLOĢIJA
316.4

316.4

Kļave, Evija. Cittautiešu jauniešu integrācija Latvijas
sabiedrībā izglītības reformas kontekstā / Baltijas Sociālo
Zinātņu institūts ; [autori: Evija Kļave, Liene Jeruma, Jolanta
Krišāne ; zinātniskā redaktore, Brigita Zepa]. - Rīga : Baltijas
Sociālo Zinātņu institūts, 2004. - 112 lpp. : tab., diagr. ; 24
cm. - Ietver bibliogrāfiju (111.-112. lpp.). - Aut. uzrādīti titlp.
2. pusē. . - "Pētījums ir tapis ar Eiropas Savienības (ES)
finansiālu atbalstu (PHARE LE01.01.01./2-7/26)"--Titlp. 2.
pusē.
Izglītības reforma - Latvija. Minoritātes - Latvija Izglītība. Politiskā socializēšanās - Latvija - Pētniecība.
Socializācija - Latvija - Pētniecība. Sociālā integrācija - Latvija
- Pētniecība.
Pretestība sabiedrības integrācijai: cēloņi un sekas : rakstu
krājums / Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas
institūts, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāts ; [projekta vadītājs, Leo Dribins ; zinātniskie
redaktori: Leo Dribins, Aleksejs Šņitņikovs]. - Rīga : Latvijas
Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2007. - 140
lpp. : tab., diagr. ; 24 cm. - Ietver bibliogr. - Teksts latviešu
val., kopsav. angļu val.
ISBN 9789984624488.
Latvieši - Etniskā identitāte. Sociālā integrācija - Latvija.

316.4

316.6

316.7

316.7

Hanovs, Deniss. Globalizācija: teorija un prakses : mācību
līdzeklis augstskolām / D.Hanovs, I.J.Mihailovs, V.Tēraudkalns
; [red. Inguna Varakāja ; rec.: Manfrēds Kerners, Andrejs
Vilks]. - Rīga : [b.i.], 2006. - 95 lpp. : il. - Izmantotās lit.
saraksts: 90.-93.lpp. . - Bibliogr. norādes parindēs. . - Aut.:
94.-95.lpp.
Saturs: Kas ir globalizācija? Jēdziena attīstība un versijas
; Kad globalizācija ir sākusies? Hronoloģiskie rāmji ; Versija
par globalizāciju: hiperglobālistu uzskati ; Patērētāja identitāte
un zīmolu veidošana Latvijā ; Vērtības, kultūra un pārmaiņas
globalizācijas kontekstā Latvijā ; Globalizācijas izaicinājumi
Latvijā - citādais, iecietība un kultūru dialogs ; Globalizācija
Latvijā: atbilžu varianti ; Antiglobālisms - pretreakcijas
mehānismi un jaunas idejas ; Globalizācija un tiesības ;
Globalizācija un izglītība ; Reliģijas globalizācijas kontekstā.
ISBN 9984199622.
Globalizācija - Latvija.
Plaudis, Jānis Arvīds, 1942-. Es un Tu : sarunas par vīrieša
un sievietes attiecībām / Jānis Arvīds Plaudis, Elizabete Ozola ;
Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; Aigara
Jansona vāka fotogrāfija. - Rīga : Apgāds "Jumava", [2013]
(Rēzekne : SiA "Latgales druka"). - 117, [2] lpp. - Psiholoģe
un dziedniece Elizabete Ozola, kā arī rakstnieks un žurnālists
Jānis Arvīds Plaudis dialogu grāmatā "Es un Tu" no
psiholoģiskā, ezotēriskā un sociālā viedokļa mēģina
noskaidrot: Ar ko atšķiras mīlestība no iemīlēšanās,
aizraušanās no kaislības? Vai iespējamas jūtas uz mūžu? No
kādām kaitēm cieš laulība, un vai tā ir arstējama? Autori
sniedz savu vērtējumu par sabiedrībai raksturīgiem attiecību
modeļiem vai arī to neesamību (piemēram, laulība baznīcā,
dzimtsarakstu nodaļā vai arī kopdzīve bez reģistrācijas u.c.).
Grāmata bagāta ar psihologu padomiem sarežģītās,
trauksmainās, kā arī pavisam ikdienišķās sadzīves situācijās.
ISBN 9789934113017.
Starppersonu attiecības. Vīrieša un sievietes attiecības.
Gross, Peter. Entangled evolutions : media and
democratization in Eastern Europe / Peter Gross. Washington, D.C. : Woodrow Wilson Center Press ; Baltimore :
Johns Hopkins University Press, c2002. - xii, 226 p. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 175-217. . - Index: p. 219.-226.
Contents: Political culture, civil society, the media, and
democracy -- The media and the new political world -- State,
government, laws, and the media -- The media as an
institution -- The media, civil society, political democracy, and
the market -- Conclusion : the media, journalism, and
democratization.
ISBN 9780801868504. . - ISBN 0801868505. . - ISBN
0801868521.
Plašsaziņas līdzekļi.
Media transformations in the post-communist world :
Eastern Europe's tortured path to change / edited by
Peter Gross and Karol Jakubowicz. - Lanham : Lexington,
c2012. - viii, 227 p. : ill. ; 24 cm. - Notes and ref. after each
chapter. . - Index: p. 223.-227.
Satura rādītājs: Chapter One. When Will the Transformation
be Over? / Peter Gross and Karol Jakubowicz. Chapter Two.
Comparing Media Systems between Eastern and Western
Europe / Daniel C. Hallin and Paolo Mancini. Chapter Three.
Freedom without Impartiality: The Vicious Circle of Media
Captivity / Alina Mungiu-Pippidi/ Chapter Four. From Political
Propaganda to Political Marketing: Changing Media Politics in
Post-Communist Democracies / Peter Bajomi-Lazar. Chapter
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Five. Media and the Birth of the Post-Communist Consumer /
Nadia Kaneva and Elza Ibroscheva. Chapter Six. The
Intersection of Two Revolutions: The
Role of New Media in the Development of Post-Socialist Europe
in the First Twenty Years / John Parrish-Sprowl Chapter Seven.
Digital R(e)volutions? Internet, New Media, and Informed
Citizenship in Central and Eastern Europe / Inka SalovaaraMoring Chapter Eight. Freedom of Mass Information in the
Post-Soviet Countries: Two Models of Regulation / Andrei
Richter Chapter Nine. Russian Media and Democracy / Hedwig
de Smaele Chapter Ten. Entertaining the People, Serving the
Elites: Slovak Mass Media Since 1989 / Owen Johnson Chapter
Eleven. The Paradox of Journalistic Elites in Post-Communist
Romania: From Defenders of Freedom of Expression to
Corrupt Moguls / Mihai Coman. Chapter Twelve. Two Decades
of Free Media in the Czech Republic: So What? Remarks on the
Discourse of Post-1989 Media Transformation / Jan Jirák and
Barbara Köpplová. Chapter Thirteen. "Islands in the Stream":
Reflections on Media Development in Belarus / Oleg Manaev,
Natalie Manayeva, and Dmitry Yuran.
ISBN 9780739174944. . - ISBN 9780739174951.
Splichal, Slavko. Media beyond socialism : theory and
practice in East-Central Europe / Slavko Splichal. - Boulder :
Westview Press, 1994. - xiv, 177 p. ; 23 cm. - (International
communication and popular culture). - Bibliogr. : p.153-163. .
- Index: p. 165-177.
ISBN 081331819X.

POLITIKA. POLITOLOĢIJA
327

The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations /
editor Nils Muižnieks. - Riga : Academic Press of the University
of Latvia, 2011 (Latgales druka). - 238 p. : ill. ; 24 cm. Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs). - Pieejams arī
tiešsaistē.
ISBN 9789984453231.
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Mühlberger, Detlef, 1943-. The social bases of Nazism,
1919-1933 / Detlef Mühlberger. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2003. - xi, 95 lpp. : il. ; 23 cm. - (New
studies in economic and social history ; 48). - Bibliogr.: p.81.91. . - Index: p.92-95.
Contents: The social characteristics of the Nazi party in
its formative years, 1919–1923. The social characteristics of
the membership and leadership of the Nazi party, 1925–1933.
The social characteristics of the membership and leadership of
Nazi specialist organisations. The social geometry of the Nazi
electorate, 1928–1933.
ISBN 0521003725 (paperback). . - ISBN 0521802857

EKONOMIKA
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Darba aizsardzības apmācību metodes / Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība. - [2.izd.]. - Rīga : Labklājības
ministrija, 2010. - 113, [1] lpp. : il.
Darba aizsardzība. Drošības apmācība.
Darba aizsardzības rokasgrāmata darbinieku pārstāvjiem un
uzticības personām / PSI "Darba medicīna" SIA. - Rīga :
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2012. - 70 lpp. : il., tab.
- Bibliogr.: 66.-70. lpp.
Darba aizsardzība - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Darba apstākļi un veselība darbā / Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība. - [2.izd.). - Rīga : Labklājības ministrija, 2010. -
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162 lpp. : il. - Lit.: 159.-162.lpp.
Darba vide.
Darba higiēna / Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība,
Labklājības ministrija ; priekšvārdu sarakstīja P. Krīgers. - [2.
izd.]. - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 179 lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Bibliogr.: [177.]-179. lpp. Grāmatā aprakstīti ķīmisko vielu un maisījumu riska faktori,
troksnis, vibrācija, jonizējošais un nejonizējošais starojums un
bioloģiskie piesārņotāji. Grāmata adresēta darba devējiem,
darba aizsardzības speciālistiem, darba ņēmējiem, lai varētu
argumentēti un precīzi izpildīt galveno darba aizsardzības
mērķi - saglabāt darbinieku veselību un drošību. - Izdots
Eiropas Savienības Struktūrfondu programmas "Cilvēkresursi
un nodarbinātība" apakšaktivitātes "Darba attiecību un darba
drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un
uzņēmumos" (Nr. IDP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001) ietvaros.
Saturā: Kas ir darba higiēna? Ķīmiskās vielas un
maisījumi. Ķīmiskās vielas: ekspozīcijas mērīšana. Ķīmiskās
vielas un maisījumi: novērtēšanas kritēriji. Ķīmiskās vielas un
maisījumi: iedarbības kontrole. Individuālā aizsardzība.
Troksnis. Vibrācija. Mikroklimats. Nejonizējošais starojums.
Jonizējošais starojums. Bioloģiskie piesārņotāji.
: (Ies.).
Darba higiēna. Darba vide - Novērtējums. Bīstamās
vielas.
Darba drošība / Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. - Rīga :
Labklājības ministrija, 2010. - 278 lpp. : il. - Lit.: 271.-278.
lpp. - Šajā grāmatā tiek apskatīti tādi jautājumi kā nelaimes
gadījumi un arodslimību novēršana, dažādu darba vides riska
faktoru noteikšana un riska novēršana, sniedzot
nepieciešamās pamatzināšanas, kas ir vajadzīgas, lai varētu
efektīvi risināt darba aizsardzības jautājumus uzņēmumā,
izveidojot un uzturot drošu un darbiniekiem nekaitīgu darba
vidi.
Darba drošība
Ergonomika darbā / Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Rīga : Labklājības ministrija, 2010. - 190,[1] lpp. : il. - Lit.:
[191.] lpp.
Ergonomika.
Guaņjao, Li. No trešās pasaules valsts uz pirmo : Singapūras
stāsts 1965-2000 : Singapūra un Āzijas ekonomikas
uzplaukums / Li Guaņjao ; redaktore Lilita Vīksna ; zinātniskā
redaktore Diana Imaka ; no angļu valodas tulkojusi Evija
Rubene ; ievadu sarakstīja Jānis Endziņš ; Henrija A.
Kisindžera priekšvārds ; vāka dizains: Una Šneidere. - Rīga :
Biznesa augstskola Turība, 2012. - 653 lpp., [8] lpp. il., ģīm. :
ģīm., karte ; 25 cm. - 1965. gadā, kad nelielā Singapūra
ieguva neatkarību, gandrīz neviens neticēja, ka tā spēs
izdzīvot. Soli pa solim grāmatas lasītājs saņem atbildi uz
jautājumu: kā tas iespējams, ka bijušais britu koloniālās
tirdzniecības postenis tagad ir plaukstoša Āzijas metropole,
kam pieder pasaules vadošā aviokompānija, labākā lidosta un
noslogotākā tirdzniecības osta, un kas ierindojusies ceturtajā
vietā (2011. gadā saskaņā ar Pasaules Bankas datiem trešajā) pasaulē pēc reālajiem ienākumiem uz vienu
iedzīvotāju?. - Tulk. no izd.: From Third World to First.
ISBN 9789984828701 (ies.).
Singapūra - Ekonomiskais stāvoklis. Singapūra Sociālais stāvoklis. Singapūra - Vēsture - 1965-1990.
Singapūra - Vēsture - 1990-.
Krogzeme, H. Finanses un nodokļi : mācību grāmata / H.
Krogzeme ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas
un vadības fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un
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muitas institūts. Muitas un nodokļu katedra. - Rīga : RTU
izdevniecība, 2010. - 568 lpp. : il., graf., tab. ; 25 cm. Bibliogr.: 566.-568. lpp. - "Mācību grāmata "Finanses un
nodokļi" ir veidota atbilstoši RTU Inženierekonomikas un
vadības fakultātes mācību priekšmeta "Finanses un nodokļi"
programmai"--Titlp. 2. pusē.
ISBN 9789934100536.
Finanses - Mācību līdzekļi augstskolām. Nodokļi - Mācību
līdzekļi augstskolām.
Mises, Ludvigs fon. Birokrātija / Ludvigs fon Mises (Ludwig
von Mises). - [Rīga] : Uzņēmēju Trasta kompānija, 2011
(Imanta tipogrāfija). - 139 lpp. ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju
(zemsvītras piezīmēs). - Ar A.V. Lauriņa pielikumu
"Ekonomikas Likums - tiesiskuma un brīvības pamats"--Titlp.
Peļņas menedžments -- Birokrātiskais menedžments -Sabiedrisko uzņēmumu birokrātiskā vadība -- Birokrātiska
privātuzņēmumu pārvaldes sistēma -- Birokratizācijas sociālā
un politiskā būtība -- Birokratizācijas psiholoģiskās sekas -Vai ir iespējams jebkāds risinājums? -- Ekonomikas Likums tiesiskuma un brīvības pamats.
ISBN 9789984491479.
Birokrātija. Enerģijas politika. Valsts pārvalde.
Nekustamais īpašums Latvijā : 1991-2012 / Karīna Korna,
Edmunds Krastiņš ... [u.c.]. - Rīga : Latio, 2013. - 384 lpp. :
il., diagr., tab. - Rād.: 372.-381.
Saturs : Nekustamā īpašuma definīcija Latvijā.
Privātīpašuma atgriešanās. Nekustamā īpašuma
denacionalizācija. Valstij piederošo objektu, uzņēmumu un
zemes privatizācija. Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizācija. Nekustamais īpašums un valsts politika. Finanšu
sektors un Latvijas hipotekārās kreditēšanas sistēmas
attīstība. Latvijas nekustamā īpašuma nozare starptautiskajā
kontekstā. Investori. Celtniecība un arhitektūra. Informācija
par nekustamajiem īpašumiem, datubāzes un nozares
izdevumi. Nekustamā īpašuma reklāma un mārketings.
Nekustamais īpašums un mediji. Jaunie projekti. No eiforijas
līdz panikai, no attīstības līdz stagnācijai. Jaunie projekti.
Atjaunotās valsts arhitektūras veiksmes un neveiksmes.
Nozares profesionāļi. Nekustamā īpašuma vērtēšana.
Nekustamā īpašuma nodoklis. Skaitļi un fakti.
ISBN 9789984497211.
Nekustamais īpašums. Privatizācija.
Nešpors, Viktors. Mikroekonomikas teorijas pamati / Viktors
Nešpors ; [recenzents Juris Saulītis]. - Rīga : Viktors Nešpors,
c2012. - 253, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: [254.] lpp.
Saturs: Mikroekonomikas priekšmets. Pieprasījuma un
piedāvājuma teorijas pamati. Patērētāja izvēles teorija.
Uzņēmums un uzņēmējdarbība. Ražošana : ražīgums un
izmaksas. Peļņa un firmas mērķi. Firmas peļņas
maksimizēšana pilnīgas konkurences apstākļos. Firmas peļņas
maksimizēšana pilnīga monopola apstākļos. Firmas darbība
monopolkonkurences un oligopola tirgos. Ražošanas faktoru
tirgus. Tirgus un sabiedrisko (valsts) institūciju mijiedarbība.
ISBN 9789984495002.
Mikroekonomika - Mācību līdzekļi augstskolām.
Psihosociālā darba vide / Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība. - [2.izd.]. - Rīga : Labklājības ministrija, 2010. 155, [2] lpp. : il. - (Ieguldījums tavā nākotnē). - Lit.: 137.lpp.
Ergonomika. Psiholoģija, industriālā.
Vai iespējams jauns modelis pasaules un Latvijas
ekonomikas attīstībā : 2012. gada 4. aprīļa zinātniskā
semināra materiāli / Rīgas Tehniskās universitātes
Inženierekonomikas un vadības fakultātes Tautsaimniecības un

reģionālās ekonomikas institūts. - Rīga : Rīgas Tehniskā
universitāte, 2012. - 53 lpp. : graf., sh., tab. ; 21 cm. Bibliogr. rakstu beigās.
Saturs : Eiropas Savienības finansējuma piesaiste
publiskās un privātās partnerības projektiem / L. Ādamsone.
Ķīnas ekonomiskās attīstības mūsdienu modelis / I. Bērziņa.
Latvijas ekonomikas plānošanas prioritātes - iespējas un jauna
Latvijas ekonomikas attīstības modeļa nepieciešamība / S.
Ivanova. Pilsēta kā ekonomikas attīstības virzītājspēks / U.
Kamols. Par dažām problēmām valstu ekonomikas attīstībā
XXI gadsimtā / J. Saulītis. Latvijas lauku saimniecību attīstības
modeļu meklējumos / V. Strīķis. Latvija optimāla ekonomiskās
attīstības modeļa meklējumos / D. Zelmenis.
ISBN 9789934103339.
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Zemes reforma - atslēga uz īpašumu : 1990-2012 / autori:
Judīte Mierkalne, Iveta Freiberga, Daiga Dambīte, Santa
Bindere, Aiva Grinšpone, Ēvalds Ciematnieks, Karīna Balcere,
Kristīne Ķīse, Inita Petrova, Daiga Ozola, Ludmila Kalāne, Gatis
Kalniņš, Zigurds Veitners, Ēriks Krauze, Valdis Dombrovskis ;
zinātniskā redaktore un ievada autore Judīte Mierkalne ;
literārā redaktore Inga Ivanova ; priekšvārdu sarakstīja Anna
Seile ; māksliniece maketētāja Irēna Ansava ; Valsts zemes
dienests. - Rīga : LR Valsts zemes dienests, 2012 (Jelgavas
tipogrāfija). - 335 lpp. : diagr., il., faks., tab., plāni, kartes ;
25 cm. - Bibliogrāfija: 322.-335. lpp. - Grāmatā aplūkots
zemes reformas process no 1990. gada līdz 2012. gadam,
nedaudz atklājot arī iepriekšējās zemes reformas attiecīgajos
vēstures posmos. Grāmatu veidojuši Valsts zemes dienesta
speciālisti un pieaicinātie nozaru eksperti, apkopojot 20 gados
zemes reformā paveikto. Darbs adresēts visiem, kurus
interesē zemes reformas vēsture, tās īstenošanas nianses, kā
arī zemes ierīcības un vērtēšanas jautājumi.
Saturs : 1. Zemes reformas vēsturiskie priekšnosacījumi.
2. Zemes reformu reglamentējošie tiesību akti. 3. Zemes
reformu veicošās institūcijas un to uzdevumi. 4.Zemes
reformas pabeigšanas mērķis un uzdevumi. 5. Zemes
pieprasīšana un piešķiršana. 6. Īpašuma tiesību atjaunošana.
7. Kompensējamās zemes vērtības noteikšana. 8. Zemes
vērtēšana izpirkšanai. 9. Zemes izpirkšana. 10. Zemes
reformas laikā nepieprasītā zeme un tās izmantošana. 11.
Zemes mērniecība. 12. Zemes ierīcība. 13. Zemes kadastrālās
uzmērīšanas darbu organizēšana par valsts naudu. 14. Zemes
robežu strīdu izskatīšanas kārtība Latvijas Republikas lauku
apvidos. 15. Zemes reformas rezultāti.
ISBN 9789984496818 (ies.). . - ISBN
005121030950(atcelts).
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Compendium of Tourism Statistics : Data 2007-2011 / World
Tourism Organization. - 2013 Edition. - Madrid : World
Tourism Organization, 2013. - xx, 639 p.
ISBN 9789284414895.
MICE Industry : An Asia-Pacific Perspective / World Tourism
Organization. - Madrid : World Tourism Organization
(UNWTO), 2012. - 52 p. : ill., tab. graphs, maps. - Glossary of
Acronyms : p. 51.
ISBN 9789284414352.
Mitchell, G. E. How to start a Tour Guiding Business : a "howto" manual for the thousands of people who want to discover
the world of travel as a carreer : comprehensive manual / G.
E. Mitchell. - 3rd. ed., rev. - Charleston : The GEM Group Ltd,
2005. - 272 p.

ISBN 1419610147.

338.48

338.48

338.48 – 6
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338.48

338.48

Pratt, Lawrence. Tourism in the Green Economy :
Background Report / Lawrence Pratt ; UNEP, UNWTO. - Madrid
: World Tourism Organization, 2012. - ix, 156 p. : ill. tab.,
graphs. - Bibliogr. : p.143-156.
Contents: Definitions and Key Concepts. Challenges and
Opportunities for Tourism in a Green Economy : Energy and
GHG Emissions, Water Consumption, Waste Management and
Water Quality, Loss of Biological Diversity, Specific Challenges
for Biodiversity, Management of Built and Cultural Heritage.
The Case for Investing in the Greening of Tourism.
Overcoming Barriers: Enabling Conditions. Regional Case
Studies.
ISBN 9789284414512. . - ISBN 9789280731439.
Salazar, Noel B. Envisioning Eden : Mobilizing Imaginaries in
Tourism and Beyond / Noel B. Salazar ; foreword Circulating
Culture by Edward Bruner. - New York : Berghahn Books ;
Oxford, 2013. - 224 p. : il., fig. - (New Directions in
Anthropology ; Vol. 31). - Bibliogr.: p.201.-217. . - Index: p.
218.-224.
Contents : List of Figures. Foreword: Circulating Culture by
Edward Bruner. Chapter 1. Preparing a Roadmap. Chapter 2.
Two Destinations, One Destiny. Chapter 3. 'Seducation'.
Chapter 4. Imaging and Imagining Other Worlds. Chapter 5.
Guiding Roles and Rules. Chapter 6. Fantasy Meets Reality.
Chapter 7. Coming Home.
ISBN 9780857459039.
Tourism and Intangible Cultural Heritage / Worl Tourism
Organization. - Madrid : World Tourism Organization, 2012. v, 120 p. - Bibliogr.: p. 117-120.
ISBN 9789284413829.
Yearbook of Tourism Statistics : data 2007-2011 / World
Tourism Organization. - 2013 Edition. - Madrid : World
Tourism Organization, 2013. - xviii, 879 p.
ISBN 9789284414888
UNWTO World Tourism Barometer : Volume 10, November
2012 / World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism
Organization UNWTO, 2012. - 12, [27] p. : ill., fig. - Pieejams
arī tīmeklī: www.unwto.org.
Volume 10.
ISSN 1728-9246.
UNWTO World Tourism Barometer : Volume 10, September
2012 / World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism
Organization UNWTO, 2012. - 17, [29] p. : ill., fig. - Pieejams
arī tīmeklī: www.unwto.org.
Volume 10.

TIRDZNIECĪBA. STARPTAUTISKĀS EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS.
PASAULES SAIMNIECĪBA
339

James, Harold. The Creation and Destruction of Value : the
globalization cycle / Harold James. - Cambridge : Harvard
University Press, 2009. - 325 p. - Notes : p. 281.-312. . Index : p. 313.-325.
Contents : 1. The End of Globalization : A Millenial
Perspective. 2. Which Historical Analogy Applies, 1929 or
1931? 3. The Crash of 2008 : The Weekends that Made
History. 4. the Extent and Limit of the Financial Revolution. 5.
The Importance of Power Politics. 6. Uncertainty of Values.
ISBN 9780674035843.

TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
347.7

342.7
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Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tiesību piemērošanas
prakse : komerctiesības, biedrošanās tiesības un publiskie
reģistri / [R. Baloža zinātniskā redakcija]. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2013 (A/s "Poligrāfists"). - 536 lpp. : graf., sh. ; 23 cm. Izm. avotu sar.: 515.-536.lpp.
ISBN 9789934033186.
Valsts aģentūras - Latvija. Reģistrēšana un reģistrācijas
akti - Latvija. Uzņēmējsabiedrības - Latvija - Reģistrācija un
nodošana. Asociācijas, institūcijas utt - Latvija - Reģistrācija
un nodošana.
Latvija.
Mazākumtautību tiesības un līdzdalība Latvijā : The Rights and
Participation of National Minorities / Īpašu uzdevumu ministra
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts. - [Rīga] : Īpašu
uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts,
2008. - 79 lpp. - Ietver bibliogr. (zemsvītras piezīmēs). Teksts latviešu un angļu valodā.
Minoritātes. Cilvēktiesības.
Soli pa solim līdz koplīgumam : efektīvs sociālais dialogs
darba devēju un darbinieku vajadzību saskaņošanai
uzņēmumā / Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. - Rīga :
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, [2012]. - 136 lpp.
Darba koplīgumi. Arodbiedrības
Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās : (ģimenes un
mantojuma tiesības) / zin. red. Prof. Dr. hab. iur. Osvalds
Joksts, Barba Girgensone. - Rīga : Izdevniecība SiA
"Drukātava", 2012 (SiA "Drukātava"). - 132 lpp.
ISBN 9789984853741.
Civiltiesības. Ģimenes tiesības. Mantojums un
mantošana.
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Vilks, Andris, 1945-. Grūtupa fenomens / Andris Vilks ;
redaktore Aija Nomeža ; vāka foto: Reinis Hofmanis ; foto: G.
Dieziņš, A. Eglīte, G. Gierts, D. Grodzs, R. Hofmanis, G.
Ivuškāns, A. Jansons, R. Kalmuka, I. Kalniņš, T. Kalniņš, B.
Kolesņikovs, I. Kundziņa, N. Mežiņš, R. Plauks, J. Saliņš, A.
Starks, R. Traidās, V. Kleins. - Rīga : N.I.M.S., 2012. - 423,
[1] lpp., [16] lpp. krās il., ģīm. ; 25 cm. - Bibliogr.: [416.]417. lpp. un norādes parindēs. - A. Vilka grāmata veltīta
personībai, kurā izsakoties paša advokāta Andra Grūtupa
vārdiem, ir apvienotas divas pretējības - absolūts ideālists un
absolūts praktiķis. Viņš ir konsekventi aizstāvējis latviskas
Latvijas ideju, vienlaikus izcīnot spožas uzvaras sabiedrības
sašutumu izraisījušās tiesu prāvās. Grāmatas 1. daļā
aprakstīta A. Grūtupa meistarīgi īstenotā uzdrošināšanās
juridiskajā un rakstniecības jomā, kā arī raksturoti viņa sociāli
politiskie uzskati un sabiedriskās domas veidotāja talants. 2.
daļā apkopotas nozīmīgākās un nereti arī skandalozākās viņa
intervijas, juridisko un dokumentālās prozas grāmatu
fragmenti. - Teksts latviešu val., kopsav. angļu val.: 419.-423.
lpp.
ISBN 9984679586 (ies.). . - ISBN 9789984679587.
Juristi - Latvija - Biogrāfijas. Autori, latviešu Biogrāfijas. Kriminālprocess.
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347 The Supreme Court of the Republic of Latvia. - Rīga : The
Supreme Court of the Republic of Latvia, 2012 (UnitedPress). 48 p. : il.
ISBN 9789934826115.
Augstākās tiesas. Tiesneši.
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Jemeļjanovs, Vladimirs. Civilā aizsardzība : (Civilās
aizsardzības sistēma) : mācību grāmata / V. Jemeļjanovs, J.
Sulojeva ; Rīgas Tehniskā universitāte. Darba un civilās
aizsardzības institūts. Darba un civilās aizsardzības katedra. Rīga : RTU Izdevniecība, 2012. - 68 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. Lit.: 68.lpp.
1.daļa.
ISBN 9789934102745.
Civilā aizsardzība - Mācību līdzekļi augstskolām.
Piemiņas grāmata, 1941-1945 : veltīta 130. latviešu strēlnieku
korpusam : 19241 / redkolēģija: Vadims Baraņņiks, Leons
Bojārs, Vladislavs Buklovskis, Viktors Guščins, Aleksejs
Žučkovs, Jānis Kasparsons, Arturs Ņevickis, Viktors Frolovs ;
kartotēkas sastādītāja Biruta Čaša ; priekšvārdu sarakstīja
Igors Jakimovs ; mākslinieks A. Nikolajevs. - Rīga : Retorika
A, 2012 (tipogrāfija "Zelta Rudens"). - 692 lpp. : il., ģīm.,
faks., kartes ; 31 cm. - Piemiņas grāmatā ievietota Bojāgājušo
karavīru kartotēka (1941-1945) 130. latviešu korpuss. Tajā
atradīsiet ziņas par latviešu un citu tautību kritušajiem
karavīriem no visām bijušajām PSRS republikām, kuri Otrajā
pasaules karā cīnījās Sarkanās Armijas 201. latviešu strēlnieku
divīzijā. 1942. gadā divīzija tika pārdēvēta par 43. gvardes
latviešu strēlnieku divīziju. 1944. gadā 43. un 308. divīzija tika
apvienota, izveidojot 130. latviešu strēlnieku korpusu.
ISBN 9789984865188.
Karavīri - Latvija - Saraksti. Otrais pasaules karš, 19391945 - Latvija - Militāro vienību vēsture.
Reģionu attīstība Latvijā 2011 / izstrādāja: Inga Vilka,
Armands Pužulis, Anita Beikule, Jurijs Kondratenko, Zintis
Hermansons, Jānis Bruņenieks ; redkol. Solvita Zvidriņa
...[u.c.]. - Rīga : Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2012. 171 lpp. : il., diagr., tab., kartes ; 30 cm.
Saturs. Aktualitātes teritorijas attīstības plānošanā.
Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums. Iedzīvotāju
skaits Latvijā. Plānošanas reģionu attīstības raksturojums.
Republikas pilsētu un novadu pašvaldību teritoriju attīstības
raksturojums. Teritoriju attīstības līmeņa novērtējums.
Pašvaldību teritoriju grupu attīstības raksturojums. Pašvaldību
finanšu raksturojums. ES fondu ieguldījumi Latvijas reģionos.
VARAM un VRAA pārziņā esošie reģionālās attīstības atbalsta
instrumenti. Publisko pakalpojumu attīstība. Attīstības
tendences, secinājumi un priekšlikumi.
ISBN 9789934812620.
Reģionu attīstība Latvijā 2010 [elektroniskais resurss] =
Development of Regions in Latvia / izstrādāja: Valentīna
Locāne, Ivita Peipiņa, Jānis Bruņenieks, Inga Vilka, Pēteris
Šķiņķis, Līga Ozoliņa, Jurijs Kondratenko, Zintis Hermansons,
Gatis Ozols, Danute Vaļeniece, Andris Miglavs ; redaktors un
kartes sagatavoja Ronalds Krūmiņš ; Valsts reģionālās
attīstības aģentūra. - Rīga : Valsts reģionālās attīstības
aģentūra, 2011 (SIA MicroDot). - 1 CD-ROM : il., diagr., tab.,
kartes. - Teksts latviešu un angļu val.
Valstiskā godaprāta sistēmas novērtējums : Latvija 2011 /
[pētnieks un projekta vadītājs: Valts Kalniņš, Sigita Ķirse ;
pētījumu no angļu valodas tulkoja Agnese Lāce un Sigita
Ķirse]. - Rīga : Delna, 2011. - 197 lpp. : diagr., il., tab. ; 21
cm. - Ietver bibliogr. (182.-189. lpp.).
ISBN 9789984971773.
Valsts pārvalde - Latvija - Morālie un ētiskie aspekti Pētniecība. Korupcija - Latvija - Pētniecība.
Valsts zemes dienests 20 / Valsts Zemes dienests. - Rīga :
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Valsts Zemes dienests, [2012]. - 48 lpp. : tab., sh
Лапса, Л. Иная кухня : под законной "крышей" / Л. Лапса,
А. Маргевича, К. Янчевска ; перевод с латышского языка ;
дизайн обложки: Марис Ионовс. - [Rīga] : Atēna, 2012 (SIA
"Baltic Screen").). - 284, [114] с. : ил., факс., портр. ; 23 см.
- Ориг. назв.: Cits ķēķis: zem likumīgā jumta. - Текст прил.
латыш. и англ. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984344379.
Korupcija - Latvija - Novēršana. Izlūkošanas dienesti Latvija
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Cilvēkdrošība Latvijā un pasaulē: no idejas līdz praksei /
Žanetas Ozoliņas redakcijā. - Rīga : Zinātne, c2012 (Jelgavas
tipogrāfija). - 463 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: [447.457. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi un secinājumi
angļu valodā.
Saturs: I CILVĒKDROŠĪBAS IDEJA Cilvēkdrošība: vai
iespējams visaptverošs definējums? /Žaneta Ozoliņa. Latvijas
iedzīvotāju subjektīvais skatījums uz cilvēkdrošību / Žaneta
Ozoliņa, Māra Sīmane. Risks un drošumspēja: sociālā teorija
un Latvijas perspektīva / Ivars Ijabs.Izmērīt cilvēkdrošību –
izaicinājums, bet tas ir iespējams / Rihards Bambals.
Cilvēkdrošība un ārpolitika: pētnieciskā ietvara meklējumos
/Toms Rostoks. II CILVĒKDROŠĪBA LATVIJĀ Cilvēkdrošība
iekšpolitikā: vispārējās nozīmes pakalpojumi kā cilvēkdrošības
indikators / Iveta Reinholde. Valdības komunikācijas politika
un tās ietekme uz cilvēkdrošību krīzes situācijā: Latvijas banku
krīzes / Daina Bāra, Dace Muceniece. Cilvēkdrošības
aplūkojums caur cilvēktiesību sargājošo institūciju darbību
Latvijā / Nora Vanaga. Cilvēkdrošība Saeimas debatēs par
ārpolitikas jautājumiem /Toms Rostoks. Cilvēkdrošība Latvijas
attīstības sadarbības politikā: izpratne ir, atbalsta nav / Toms
Rostoks. Latvijas pašvaldības attīstības sadarbība politikā:
cilvēkdrošības īstenošanu veicinošie un kavējošie faktori /
Madara Siliņa. Policijas un sabiedrības sadarbības stiprināšana
Latvijā /Ilze Bērziņa-Ruķere, Inese Avota. Cilvēkdrošība
Latvijā: krievu kopienas skatījums / Ivars Ijabs, Žaneta
Ozoliņa, Iveta Reinholde. III CILVĒKDROŠĪBA PASAULĒ
Insecurities and human security in the UN`s development
discourse / Gabriele Koehler.Cilvēkdrošība Eiropas Savienības
ārējās darbības dimensijās: Latvijas skatījums / Anete Gnēze.
Norway after 2011 – less secure now? Harald Koht, Einas
C.Salvesen. Kāpēc ieguldīt cilvēkdrošībā ir izdevīgi? Japānas
piemērs – pirms un pēc 2011.gada katastrofām / Rihards
Bambals.
ISBN 9789984879321.
Sociālā cilvēkdrošība: spēju attīstība, sadarbība,
iekļaušana : rakstu krājums / atbildīgā redaktore un
priekšvārda autore Feliciana Rajevska ; vāka dizains: Baiba
Lazdiņa ; Valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte". [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 208 lpp. : diagr.,
tab. ; 21 cm. - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs. Kopsav. latviešu, angļu val. - Projekts "Nacionālā identitāte un
sociālā cilvēkdrošība" Valsts pētījumu programmas "Nacionālā
identitāte" ietvaros.
Saturs: Spējināšanas koncepta pielietojums sociālās
cilvēkdrošības stiprināšanā / Anna Broka. Nodokļu politikas
instrumentu izmantošana uzņēmējdarbības veicināšanai un
nevienlīdzības mazināšanai / Sandra Brigsa. Uzņēmējdarbība Latvijas ekonomiskās drošības stūrakmens / Sarmīte
Rozentāle. Uzņēmēju sadarbības tīkli (klasteri) kā
ekonomiskās drošības faktors un sociālās iekļaušanas
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mehānisms / Kristaps Ročāns. Sociālās iekļaušanas politika kā
resurss cilvēkdrošības dimensijas stiprināšanā / Ilze SkrodeleDubrovska. Iztikas minimums kā cilvēkdrošības faktors / Evija
Kūla. Izglītības veicināšana finanšu jautājumos kā
spējināšanas instruments Latvijā: valsts fondēto pensiju
shēmas gadījums / Didzis Stāvausis. Sociālās cilvēkdrošības
transformācija Latvijā krīzes ietekmē / Feliciana Rajevska,
Laura Romanovska. Nevalstiskā sektora iespējas
cilvēkdrošības stiprināšanā: Talsu novada fonda ieguldījums
vietējās kopienas attīstībā. Fonda komunikācijas stratēģiju
analīze / Linda Zīverte, Agnese Karaseva. Ziņas par autoriem.
ISBN 9789984456096.
Towards a Social Investment Welfare State? : ideas,
policies and challenges / ed. by Nathalie Morel, Bruno Palies
and Joakim Palme. - Bristol : The policy Press, 2012. - xiv,
386 p. : tab., fig. - List of Acronyms : p.viii-ix. . - Index: p.
377-386. . - Notes and bibliogr. after each chapter.
ISBN 9781847429254

IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA. MĀCĪŠANA
37.02

374

378

Ozola, Inita. Edvarda de Bono sešas domāšanas cepures
literatūras stundās / Inita Ozola ; red. Rita Cimdiņa. - Rīga :
RaKa, c2013. - 92 lpp. : il., tab. ; 22 cm. - (Pedagoģiskā
bibliotēka). (Teorija. Pieredze. Prakse). - Bibliogr.: 90.-92. lpp.
- Izdevums ir mācību grāmata skolotājiem un pedagoģijas
specialitāšu studentiem, kurā parādīts, kā slaveno Edvarda de
Bono piecu cepuru radošās domāšanas metodi var izmantot
literatūras mācību procesā. Autore gan izklāsta teoriju, gan
sniedz praktiski izmantojamus piemērus.
ISBN 9789984462585.
Literatūra - Mācīšana un mācīšanās. Doma un domāšana.
Illeris, Knud. The Fundamentals of Workplace Learning :
understanding how people learn in working life / Knud Illeris. 1st ed. - Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge ; New York,
2011. - xii, 179 lpp. : il. ; 24 cm. - Ref.: p.162-172. . - Index:
p. 173-179.
Introduction -- How we learn -- The workplace as a
learning space -- Workplace learning as a whole -- Workplace
learning as competence development -- The workplace as a
framework for learning -- Learning initiatives in connection
with daily work -- Sparring and support schemes -- Jobtranscending learning initiatives -- Interaction between
workplace learning, courses and education -- The general
conditions of workplace learning -- Special learner groups -Some general conclusions.
ISBN 9780415579063 (hbk. : alk. paper). . - ISBN
9780415579070 (pbk. : alk. paper). . - ISBN 9780203836521
(ebook : alk. paper).
Organizatoriskā mācīšanās. Darbinieki - Izglītība
(turpināmizglītība). Pieaugušo mācīšanās. Darbs Psiholoģiskie aspekti.

Modernisation of higher education in Europe : funding
and the social dimension, 2011 / EURYDICE. - Brussels :
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, c2011. 114 lpp. : il., diagr., kartes, tab. ; 30 cm. - Pieejams arī
tiešsaistē. - Bibliogr.: p. 99.-102. - "This document is
published by the Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency (EACEA P9 Eurydice)"--Titlp. 2. pusē. . - "European
Commission"--Uz vāka. . - "EC-32-11-799-EN-C"--Vāka 4.
lpp.
ISBN 9789292012052.

ETIĶETE
395

Vanderbilta, Eimija. Lielā etiķetes grāmata / Eimija
Vanderbilta ; no angļu val. tulk. Kristīne Baiža, Elizabete
Libere, Ieva Māzere ; red. Inguna Peniķe ; vāka māksl.
noform.: Valdis Villerušs ; atb. red. Renāte Neimane. - Rīga :
Jumava, 2012 (Viļņa : AS "Spauda"). - 622, [2] lpp. : il. Amija Vanderbilta (1908–1974) ir viena no ievērojamākajām
etiķetes autoritātēm Amerikas Savienotajās Valstīs. Viņas
“Lielā etiķetes grāmata” piedzīvojusi vairākus izdevumus, un
līdz šai dienai tā ir avots, no kā smelties vispārpieņemtas
cilvēka uzvedības un attiecību normas. Eimija Vanderbilta
vairāk skar sadzīves un privātās dzīves jautājumus. Te
uzzināsiet visu par bērnu audzināšanu, saskarsmi ikdienā,
viesību rīkošanu, reliģisku ceremoniju apmeklēšanu, privāto un
lietišķo saraksti un vēl daudzus citus jautājumus. Eimijas
Vanderbiltas paustie uzvedības kultūras principi aizvien
iedvesmo mūsdienu etiķetes speciālistus un grāmatu autorus.
- Oriģ. nos.: Complete Book of Etiquette.
Saturā: Privātā dzīve. Kā uzņemt viesus un iet viesos.
Kāzas. Citas svētku tradīcijas. Darbs un karjera. Ceļošana.
Sports un fiziskā kultūra. Sazināšanās māksla.
ISBN 9789934112195.
Etiķete.

FOLKLORA
398.8(=174)

Latviešu tautasdziesmas un ticējumi : vasara / sakārtojusi
Gundega Vaska ; mākslinieciskais noformējums: Sana
Romanovska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija). - 115 lpp. ; 17 cm. - Grāmatā apkopotas
latviešu tautasdziesmas un ticējumi par vasaru, jāņu gaidīšanu
un svinēšanu.
. Vasara.
ISBN 9789984233925.
Tautasdziesmas, latviešu. Māņticība - Latvija. Folklora.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
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Kalniņš, Harijs. Evolūcija vai eksperiments : dzīvās dabas
dīvainības un cilvēka loma evolūcijas ceļā / Harijs Kalniņš ;
mākslinieks Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2013. - 158, [2]lpp.
: il. - Vai cilvēks tiešām uzskatāms par radības kroni, par
augstāko pakāpi visam, kas uz Zemes attīstījies? Bet varbūt
šāds uzskats liecina tikai par primitīvu godkāri, un cilvēks
patiesībā ir vājš un lēnīgs, bieži slimo, salīdzinājumā ar
dzīvniekiem būtībā ir vājdzirdīgs, vājredzīgs un ar nekādu ožu.
Ja pieņemam, ka Zeme ir viens milzīgs dzīvs organisms,
varbūt tās iemītnieki nemaz nedrīkst būt pati pilnība, kādu
vēlamies vai iedomājamies to redzēt? Grāmatā ir daudz
interesantu novērojumu un faktu par dzīvnieku uzvedību, viņu
individuālajām dīvainībām - par visu, ka dzīvi uz Zemes
padara tik ļoti daudzveidīgu un interesantu! Un uz šī fona
autors izvirza savas versijas par to, kas ir cilvēks, kāda ir viņa
loma evolūcijas lokos un griežos.
ISBN 9789984859613.
Evolūcija. Dzīvnieku uzvedība.
Liptons, Brūss. Spontānā evolūcija : pārsteidzoši zinātnes
atklājumi cilvēces nākotnei / Brūss Liptons, Stīvs Bērmanis ;
no angļu val. tulk. Dace Vanaga ; red. Elviss Ozols ; Māra

Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2013 (tipogrāfija
"Scriptum"). - 438, [2] lpp. : il. - Uzskatu maiņas terapijas:
416.-[417]. lpp. - Grāmatā "Spontānā evolūcija" Brūss
Liptons, sadarbojoties ar politologu Stīvu Bērmanu, aicina līdzi
vēl maz izpētītā bioloģijas un citu zinātnes nozaru teorijā.
Autori liek kritiski apdomāt līdz šim tik pašsaprotamo
evolūcijas teoriju, stiprākā izdzīvošanu, DNS patieso nozīmi,
saikni starp prātu un ķermeni un daudzus citus ikvienam
nozīmīgus jautājumus. - Oriģ. nos.: Spontaneous Evolution. "Ticības bioloģijas" autora darbs -- uz pirmā vāka.
Saturā: Ja nu visas jūsu zināšanas ir aplamas?! Četri
apokalipses mīti. Sarga nomaiņa un dārza atjaunošana.
ISBN 9789984869339.
Evolūcija. Citoloģija. Cilvēka evolūcija. Bioloģija.
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Daigens, Džeimss. Tīrs un slaids dzīvesveids : skaists
augums tikai 14 dienās / Džeimss Daigens, Marija Lellija ;
fotogr.: Sebastians Rūzs, Vils Hīps ; red. Ligita Bērziņa ; tulk.
no [angļu val.]. - Rīga : The White Book, [2013]. - 160 lpp. :
il. - Alf. rād.: 159.-160.lpp. - Grāmatā - 14 dienu maltīšu un
vingrojumu plāns, kas vienkārši, efektīvi, bez kaloriju
skaitīšanas un sarežģītiem noteikumiem palīdz attīrīt ķermeni,
kļūt slaidam un starojošam. - Oriģ. nos.: Clean and Lean Diet.
ISBN 9789934826245.
Veselīgs dzīvesveids. Veselība.
Eselstins, Koldvels B. Kā izārstēt un nepieļaut sirds un
asinsvadu slimības : zinātniski pierādīta metode, kas pasargā
arī no insulta un infarkta : iekļautas vairāk nekā 150
dziedinošas receptes / Koldvels B. Eselstins ; no angļu valodas
tulkojušas Kristīne Stalte un Evijas Sadovska ; redaktore Jana
Taperte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 319 lpp.,
[8] lpp. iel. : il., diagr. ; 23 cm. - Bibliogr.: 305.-309. lpp. Dr. Eselstins ir noskaidrojis, kāds uzturs pasargā no sirds un
asinsvadu slimībām, aptur to attīstību un novērš sekas.
Pētnieka atklājumu apstiprina viņa novatoriskās uztura
programmas dalībnieku neticamie panākumi. Dažu mēnešu
laikā pēc iesaistīšanās Dr.Eselstina programmā pacientiem
izzuda stenokardija, ievērojami kritās holesterīna līmenis un
būtiski uzlabojās asinsrite sirds asinsvados. Tagad, kad ir
pagājis vairāk par divdesmit gadiem, šiem cilvēkiem nav
nekādu slimību simptomu. Turklāt ir pierādīts, ka pareizs
uzturs pasargā ne vien no sirdslēkmes, bet arī no insulta, jo
novērš to kopējo cēloni - asinsvadu bojājumus. Grāmata
balstīta uz neapstrīdamiem zinātniskiem faktiem, papildināta
ar iedvesmojošiem personiskiem stāstiem, veselīgu ēdienu
receptēm un pārsteidzošiem angiogrammu attēliem, kuri
uzskatāmi parāda slimības atkāpšanos. - Oriģ. nos.: Prevent
and reverse heart disease. - Alf. rād.: 310.-319. lpp.
ISBN 9789934032363 (ies.).
Koronārā sirds slimība - Novēršana. Veģetārie ēdieni.
Uzturs un barošanās.
Garbuzovs, Genādijs. Ūdens uzvar audzējus un citas
neārstējamas slimības : dzīvā rasa / Genādijs Garbuzovs ;
tulk. Kārlis Skruzis ; māksl. Ilgonis Riņķis. - Rīga :
"Izdevniecība Avots", 2013 (Rēzekne : SIA "Latgales druka"). 144, [7] lpp. - Kā mākslīgi iegūt dzīvu rasu? Kā ar ūdens
palīdzību iešūpot organisma metabolisko svārstu? Kā izmantot
ūdeni informācijas pārraidīšanai? Uz šiem un daudziem citiem
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jautājumiem jūs atradīsiet atbildes šajā unikālajā grāmatā.
Saturs : Ultrasaldūdens. Dzīvā rasa un informācija par
ārstēšanos. Sāļa ūdens izmantošana dziedniecībā.
Metaboliskais svārsts. Ārstēšanās informatīvās metodes.
Skābju un sārmu līdzsvara regulēšana.
ISBN 9789984859637.
Ūdensdziedniecība.
Karps, Hārvijs. Vislaimīgākā mazuļa rokasgrāmata lieliskam
miegam : vienkārši risinājumi bērniem no dzimšanas līdz 5
gadu vecumam / Dr. Hārvijs Karps ; no angļu valodas tulkojusi
Mārīte Lapiņa ; redaktores Ligita Bērziņa un Santa Svaža. Rīga : The White book, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 367 lpp.
: diagr., il. ; 23 cm. - Bibliogr.: 347.-353. lpp. . - Alf. rādītājs:
354.-367. lpp. - Oriģ. nos.: The Happiest Baby Guide to Great
Sleep. - Uz vāka -- Vislaimīgākā mazuļa ceļvedis lieliskam
miegam.
ISBN 9789934826290.
Zīdaiņi - Miegs - Populāri zinātniskā literatūra. Miega
traucējumi, bērnu - Populāri zinātniskā literatūra.
Korders, Rodžers. Sarkanvīna diēta / Rodžers Korders ; no
angļu val. tulk. Elita Līdumniece ; red. Margita Krasnā ; Ilzes
Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013
(Poligrāfists). - 320 lpp. : il., diagr., tab. ; 22 cm. - Bibliogr.:
279.-299. lpp. . - Alf. rādītājs: 309.-320. lpp. - Grāmatā par
vīniem, kuri ne vien labi garšo, bet arī labvēlīgi ietekmē
veselību, par antioksidantu, kurš sekmē dzīves kvalitātes
uzlabošanos, par to, kāpēc šokolāde ir veselīga, kā iegūt slaidu
augumu un, protams, vairāk nekā 50 jaunas receptes un
praktiski padomi par ēdienu pagatavošanu. - Oriģ. nos.: The
Red Wine Diet.
ISBN 9789934032479.
Vīns - Izmantošana terapijā. Kulinārija (vīns).
Peitone-Džounsa, Elizabete. Ēd, lai būtu jauns! : šis
revolucionārais uztura plāns katram palīdzēs izskatīties un
justies ievērojami jaunākam! / Elizabete Peitone-Džounsa ; no
angļu valodas tulkojusi Ieva Zagante ; redaktori: Gunta
Šustere, Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 160
lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Recepšu rād.: 158.-160. lpp. - Oriģ.
nos.: Eat yourself young.
ISBN 9789934032806.
Novecošana - Uztura aspekti. Uzturs un barošanās.
Kulinārija (dabīgie produkti).
Replija, Džila. Bērna vadīta ēšana : kā piebarošanu padarīt
aizraujošu lieliem un maziem / Džila Replija, Treisija Murketa ;
no angļu valodas tulkojusi Līga Vasara ; redaktore Linda
Stauža. - Rīga : Muki Buki, 2012. - 224 lpp. + il., fotogr. Atsauces: 216.-217. lpp. - Oriģ. nos.: Helping your baby to
love good food.
ISBN 9789984495729.
Kulinārija (zīdaiņu uzturs). Bērni - Uzturs un barošanās.

INŽENIERZINĪBAS
621.396

Kļaviņš, Inārs. Rīgas radiorūpnīcas tapšana un izaugsme :
Rīgas radiorūpnīcai 80 : 1928.-2008. / Inārs Kļaviņš ;
redaktores: Ilze Raipule, Rita Cimdiņa ; diagrammas: Juris
Čerkovskis ; vāka dizains: Arta Muceniece ; fotomateriāli: Ieva
Aprāne, Ilga Bruža, Dzintars Lasis, Aleksandrs Grepers, Lauris
Malnačs, Gerts Veinreihs. - 2.papild. izd. - Rīga : RaKa, 2012
(Izdevniecība RaKa tipogrāfija). - 288 lpp. : graf., il., faks. Bibliogr.: 239.-240. lpp. (38 nos.). . - Rād.: 277.-288. lpp. - I.
Kļaviņš grāmatā apkopojis Rīgas radiorūpnīcas vēsturi no tās
pirmsākumiem līdz mūsu dienām. Grāmatu papildina
statistiskās diagrammas un dokumenti. - Anot. latviešu, angļu

un krievu val.
ISBN 9789984462028.
Radiorūpniecība - Latvija - Vēsture - Rīga.

LAUKSAIMNIECĪBA
631(474.3)(092)

Rozes laiks / Mārtiņa Rozes stāstīto apkopojusi Rita Krasta. [B.v. : b.i.], [2012]. - 117, [2], 12 ielīm. lp. grāmatas beigās.
- Šī grāmata veltīta Latvijas lauksaimniecībai. Kopš
agrorūpnieciskās komitejas un pirmo "Breša zemnieku" laika
pagājuši vien divdesmit gadi, taču šos laikus jau klāj savs mītu
plīvurs. Par Eiropas Savienības prasībām, par to, kāpēc
Latvijas lauksaimniekiem no Eiropas naudām ir tik, cik ir, un
par visā Latvijas vēsturē visilgāk ministra portfeli saglabājušā
ministra Mārtiņa Rozes laiku. Tāpēc arī grāmatai dots
nosaukums "Rozes laiks". Jo tieši viņa laikā Latvija iestājās
Eiropas Savienībā, un veco laiku saimniekošanai bija pavilkta
svītra apakšā. Daudz kas palika tāds, kā bijis, bet vēl vairāk
mainījās.
Lauksaimniecība - Ekonomiskie aspekti.

MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA
641.5

641.5

641.5

Bardi, Karla. Deserti : kūkas krēmi un saldējumi / Karla
Bardi ; fotogr. Brent Parker Jones ; noa angļu val. tulk. Renāte
Punka ; literārā konsultante Iveta Galēja. - Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2013 (Ķīna). - 320 lpp. : fotogr. - Recepšu rād.: 316.318. lpp. - 140 klasisku un modernu saldo ēdienu receptes
ikvienai gaumei. - Oriģ. nos.: Cool Desserts.
ISBN 9789984234151.
Deserti. Pavārgrāmatas. Kulinārija, itāliešu.
Lads, Vasants. Ājurvēdiskā virtuve : receptes līdzsvarotam
dzīvesveidam / Vasants Lads un Uša Lada ; no angļu val. tulk.
Kristaps Šoriņš ; red. Elviss Ozols ; priekšv., 9.-10. lpp.,
autors Roberts E. Svoboda ; Māra Garjāņa vāka dizains. [Rīga] : Lietusdārzs, 2012 (tipogrāfija "Scriptum"). - 245, [2]
lpp. : il., tab. ; 23 cm. - Bibliogr.: [247.] lpp. . - Vārdnīca:
242.-[246]. lpp. - Grāmatā - dažādi ēdieni un pārtikas
produktu kombinācijas, kas piemērotas, lai atvieglotu daudzas
slimības, sākot ar saaukstēšanos un ādas izsitumiem un
beidzot pat ar diabētu un gremošanas traucējumiem.
"Ājurvēdiskā virtuve" palīdzēs noteikt ķermeņa tipu un
noskaidrot, kādi dārzeņi, augļi un citi pārtikas produkti tam ir
piemērotākie. - Oriģ. nos.: Ayurvedic cooking for self-healing.
Saturā: Individuālā ķermeņa uzbūve. Faktori, kas
ietekmē veselību. Garša un gremošana. Pārtikas produktu
kombinēšana. Ājurvēdiskas virtuves un pieliekamā
iekārtošana. Ēdienkartes plānošana. Receptes. Dziedējošie
pārtikas produkti.
ISBN 9789984869322.
Veģetārie ēdieni. Kulinārija, indiešu. Hindu kulinārija.
Medicīna, ajurvēdas.
Latvijā iecienīti ēdieni : pavārgrāmata / sast. Inta Kalniņa,
Ieva Kalnupe, Gita Kļaviņa, Lilija Rimicāne ; māksl. noform.:
Ilgonis Riņķis ; red. Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2013. 870 lpp. - Grāmatā sniegts plašs Latvijā iecienītu ēdienu
recepšu klāsts, ko var izmantot gan ikdienā, gan arī svētku
reizē. Rodamas idejas, kā uzklāt skaistu auksto galdu,
pagatavot sātīgas pusdienas, gardus desertus un izcept
aromātiskus konditorejas izstrādājumus. Pielikumos doti
garšvielu un garšaugu raksturojumi un to izmantošana
kulinārijā.
ISBN 9789984859644.
Pavārgrāmatas. Kulinārija.

Lipska, Ilze. pH receptes / Ilze Lipska, Zelma Buile ; projekta
vadītāja Inguna Kļava-Švanka ; red. Kristīne Kupce ; Vitas
Lēnertes dizains ; Ances Fokerotes vāka foto. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2013] (A/s "Poligrāfists"). - 73, [4] lpp. : il. ;
23 cm. - I. Lipska un Z. Buile ir populāras blogeres. Par pH
diētas ietekmi viņas ir pārliecinājušās pašas. Skābās un
sārmainās vides līdzsvarošana organismā ir veselības galvenā
atslēga. Lai saglabātu veselību, jāsabalansē savs uzturs.
Maltīte, pagatavota pēc autoru piedāvātajām pH diētas
receptēm, sagādās baudu pat visizsmalcinātākajam gardēdim.
Saturā: Sulas. Zupas. Salāti. Dažādas mērcītes un dipi.
Uzkodas. Otrie ēdieni. Saldie ēdieni.
ISBN 9789934034213.
Veģetārie ēdieni. Skābju un bāzu līdzsvara traucējumi Diētas terapija - Receptes. Pavārgrāmatas.

BERNU KOPŠANA
649.1

Karmilova, Kīra. Iepazīsti savu bērnu : vecāku ceļvedis
bērna agrīnajā attīstībā / Kīra Karmilova, Anete KarmilovaSmita ; no angļu val. tulk. Arita Piķe ; atb. red. Anna
Pavlovska. - Rīga : SIA "J.L.V.", 2013. - 159, [1] lpp. : il. - Alf.
rād.: 158.-[160]. lpp. - Grāmata ļauj palūkoties uz pasauli
bērna acīm, lai vecāki spētu labāk palīdzēt savam mazajam
šajā aizraujošajā mācīšanās un pasaules izzināšanas procesā.
- Oriģ. nos.: Getting to Know Your Baby.
Saturā: Bērna dzīves pirmās nedēļas. Bērns iekļaujas
sabiedrībā. Bērns mācās sazināties. Bērns mācās kustēties.
Bērns mācās domāt.
ISBN 9789934111570.
Bērna attīstība.

GRĀMATVEDĪBA
657

Raņķevica, Viktorija. Ievads grāmatvedībā / Viktorija
Raņķevica, Terēza Korsaka. - [Rīga] : Latvijas Komercbanku
asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2008. - 260 lpp.
ISBN 9984979407.
Grāmatvedība. Budžets. Uzņēmējsabiedrības - Finanses.

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
658.8

658.3

658

Blānčards, Kens. Sajūsminātie klienti : ģeniāla pieja klientu
apkalpošanai. / Kens Blānčards, Šeldons Boulss ; no angļu val.
tulk. Sintija Zariņa ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2013] (A/s "Poligrāfists"). - 159 lpp. - Oriģ.
nos.: A Revolutionary Approach to Customer Service : Raving
Fans.
ISBN 9789934031564.
Klientu apkalpošana.
Gāga, Vladimirs. Līderisms un tā veidošanas sistēma
padomju ekonomikā / Vladimirs Gāga, Svetlana Kozlova,
Jekatarina Jaroslaveca, Andrejs Tjutjuševs ; tulkojusi I.
Bērzkalne ; vāka dizains A. Nikolajevs. - [Rīga] : Zinātne,
2011. - 227, [1]lpp. - Oriģ. nos.: Русские системы
распознавания и сопровождения лидера.
ISBN 9789984879116.
Līderība
Uzņēmējdarbības vide un tās attīstības aspekti :
monogrāfija = Business environment and its development
aspects : [monograph] / zinātniskie redaktori: Vita Zariņa,
Suats Begečs ; literārā redaktore Lilita Vīksna ; ievadu
sarakstīja Vita Zariņa. - Rīga : Biznesa augstskola Turība,
2013 (Drukātava). - 346 lpp. : diagr., sh., tab. ; 20 cm. (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 64). - Bibliogr. rakstu beigās un
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norādes parindēs. - Monogrāfijā apskatīti populārākie
kvalitātes vadības sistēmas standarti un modeļi. Tajā aplūkots
plašs spektrs no pastāvošām uzņēmējdarbības vides
problēmām, un tiek piedāvāti to risinājumi ilgākā vai īsākā
laika periodā. - Kopsav. angļu val.
Saturs: Inovatīvā uzņēmējdarbība / Anna Ābeltiņa. Cenu
veidošanas būtība mainīgajā uzņēmējdarbības vidē / Ieva
Bruksle. Mobilo aplikāciju un interaktīvo spēļu nozares
attīstības nosacījumi Latvijā / Renāte Cāne, Ieva Bērziņa.
Kvalitātes vadības sistēma kā organizāciju attīstības un
konkurētspējas paaugstināšanas instruments / Zane Driņķe.
Uzņēmumu dibināšanas e-vide Latvijā, problēmas un
risinājumi / Valdis Janovs, Vita Zariņa. Nodokļu likmju
izmaiņas Latvijā: iguvumi, problēmas un riski / Anna Medne.
Uzņēmumu apgrozījuma prognozēšanas algoritmu izstrāde /
Oskars Onževs, Juris Ozols, Elita Ardava. Socionika izglītības
procesa dalībnieku informatīvo resursu bagātināšanai / Ligita
Zīlīte. Uzņēmējdarbības attīstība piensaimniecībā un to
ietekmējošie apstākļi Latvijas reģionos / Rosita Zvirgzdiņa.
ISBN 9789984828725.
Uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība - Latvija.
Bachani, Jyoti.Strategy Making in Nonprofit
Organizations : a Model and Case Studies / Jyoti Bachani,
Mary Vradelis ; series ed. Chris Laszlo and Nadya
Zhexembayeva. - New York : Business Expert Press, 2012. 70 p. : ill., tab., fig. - (The Environmental and Social
Sustainability for Business Advantage Collection). - Notes : p.
63.-64. . - Ref. : p. 65. . - Additional Resources: p. 67. . Index : p. 69.-70.
Contents: Chapter 1. A Model for Managing Nonprofits.
Chapter 2. The Role of Nonprofits in Society. Chapter 3.
Purpose-Driven Strategy. Chapter 4. Processes that Engage
Structures. Chapter 5. People Before Sy stems. Chapter 6. The
Key Lessons.
ISBN 9781606493854.
Berk, Jonathan B. Corporate Finance : Global edition /
Jonathan Berk, Peter DeMarzo. - 2nd ed. - Boston, MA :
Prentice Hall, 2011. - xxxv, 1001, [65] p. - (The Prentice Hall
Series in finance). - Includes bibliographical references and
index.
Contents: Introduction -- Tools -- Basic valuation -- Risk
and return -- Capital structure -- Valuation -- Options -- Longterm financing -- Short-term financing -- Special topics.
ISBN 0273756036. . - ISBN 9780273756033.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
ARHITEKTŪRA
72(4)

Arhitekts Meinhards fon Gerkāns Latvijā : cilvēks, kurš maina
planētas vaibstus = Architekt Meinhard von Gerkan in Lettland
: ein Mensch, der das Weltgesicht verändert / teksts: Agrita
Lūse ; tulk. vācu val.: Gunta Mikulāne ; dizains: Guna Eglīte,
Māris Grodums, Aivis Cimža, Baiba Drengere, Agnese
Jēkabsone ; mākslinieks maketētājs: Rauls Liepiņš ; vāka foto:
Indriķis Stūrmanis. - Rīga : Vincents ; Zvaigzne ABC, 2012
(Preses nams Baltic). - 272 lpp. : il., ģīm., faks., plāni ; 29
cm. - Bibliogr.: 269., 272. lpp. - Arhitekts Meinhards fon
Gerkāns pieder pasaulei, taču Jūrmala un Rīga var pamatoti
lepoties ar meistara devumu - villu un sabiedrisko ēku
perfektās aprises būs tam apliecinājums vēl gadu gadiem. Rīgā
dzimušais un Svētā Pētera baznīcā kristītais vācu arhitekts M.
Gerkāns Latvijas sabiedrībai dāvājis spilgtas un pamanāmas
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paraugstundas - projektus, ēkas un dziļi filozofiskas lekcijas. Paral. latviešu un vācu val.
ISBN 9789934033858.
Arhitektūra - Latvija - 21 gs. Individuāli projektētas
dzīvojamās ēkas - Latvija.
Rīga (Latvija) - Celtnes, būves utt. Jūrmala (Latvija) Celtnes, būves utt.
Dripe, Jānis, 1953-. Latvijas arhitektūra, 1991-2011 :
Architecture in Latvia, 1991-2011 = Архитектура Латвии,
1991-2011 / Jānis Dripe ; atb. red. Ieva Heimane ; tulk.: Aija
Abens, Žanna Ezīte ; māksl. Jānis Dripe jun. ; izmantoti I.
Stūrmaņa, A. Siliņa, A. Starka, I. Bajāra, M. Lapiņa, M.
Ločmeļa, J. Kalniņa, G. Kajona, M. Kudrjavceva, A. Tones, A.
Pērkona, J. Krastiņa, J. Dripes, P. Vasiļjeva, J. Lejnieka
fotoattēli. - [Rīga] : Jumava, [2013]. - 316, [1] lpp. : il., plāni
; 29 cm. - J. Dripe grāmatā sniedz plašu informāciju par
Latvijas arhitektūru neatkarības gados. Autors piedāvā izdzīvot
šos 20 gadus kopā ar Latvijas mūsdienu arhitektūru. J. Dripe
grāmatu veidojot, ņēmis vērā vērtējumus Latvijas Arhitektu
savienības ikgadējās skatēs, procesu analīzi mūsdienu
arhitektūrai veltītajos izdevumos un žurnālā "Latvijas
arhitektūra", atstājot vietu arī autora subjektīvam skatījumam.
- Paral. latviešu, angļu un krievu val.
Saturā: Telpiskais mantojums un 20 gadi neatkarīgas
valsts arhitektūrā. Arhitektūras procesi Latvijā no 1991. līdz
2011. gadam. 21. gadsimta arhitektūra Latvijā. Celtnes.
Rīga/Pierīga. Jūrmala. Vidzeme. Latgale. Zemgale. Kurzeme.
ISBN 9789934112867.
Arhitektūra - Latvija - 21 gs. Arhitektūra - Latvija - 20
gs.
Ilustrētā arhitektūras vēsture : [ilustrēts ceļvedis] / Emilijas
Kolas redakcijā ; vāka dizains: Alans Osbārs ; no angļu val.
tulk. Aija Lejas-Sausa ; zin. konsult. Mg. art. Vita Banga ; red.
Ilona Ancāne, Aija Balcere, Guntis Kalns, Valdis Klišāns,
Kristīne Kupce, Inta Rozenvalde, Elga Rusmane, Marika Taube.
- Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 352 lpp. : il. - Skaidrojošā
vārdnīca: 332.-341. lpp. . - Bibliogr.: 342.-344. lpp. . Rādītājs: 345.-352. lpp. - Noderīgs uzziņu avots ikvienam,
kurš interesējas par būvmākslu un tās attīstību dažādos
laikposmos. Tajā aplūkoti visi nozīmīgākie arhitektūras stili,
raksturoti dažādu laikmetu izcilākie arhitektūras pieminekļi un
sniegts ieskats slavenāko arhitektu daiļradē. Tekstu papildina
ilustrācijas, kurās detalizēti attēlotas ievērojamas celtnes un to
elementi. - Oriģ. nos.: The Grammar of Architecture.
Saturā: Arhitektūras vēsture. Arhitektūras elementi.
ISBN 9789934031519.
Arhitektūra.
Krastiņš, Jānis. Rīgas pilsētas arhitekts Reinholds Šmēlings
(1840-1917) = Reinhold Schmaeling : City Architect of Riga
(1840-1917) / Jānis Krastiņš ; tulk. Inta Liepiņa ; fotogr. Jānis
Krastiņš, Jānis Kalniņš, Andris Tone... [u.c.]. - Rīga : Rīgas
pilsētas arhitekta birojs, 2011. - 128 lpp. + il., fotogr. Atsauces: 122.lpp. . - Personu rādītājs: 126.-127.lpp. - Teksts
latviešu un angļu val.
Saturs. Biogrāfija. Pilsētbūvnieciskie darbi. Eklektisma
stila dzīvojamās ēkas un publiskās celtnes. Skolas. Veselības
aizsardzības iestādes. Publiskās ēkas 20.gs. sākumā.
Atsauces. Reinholda Šmēlinga celtnes Rīgā. Personu rādītājs.
ISBN 9789984877020.
Arhitektūra - Rīga. Eklektisms arhitektūrā.
Rīga - Arhitektūra.
Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls : The
Memorial to the Victims of Soviet Occupation / [uzruna.:
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Helēnas Demakovas, Jāņa Birka ; sast., red. Gundega Cēbere
; māksl., fotogr. Martins Vizbulis ; tulk. Edīte Muižniece ; lit.
red.: Šervins Dass (angļu val.), Māra Ņikitina (latv. val.)]. Rīga : Latvijas Republikas Kultūras ministrija, 2008 (SIA "DBA
Tehnoloģijas"). - 199 lpp. : krās. il. - Teksts paral. latv., angļu
val.
Muzeji. Arhitektūra.
Rīgas centrāltirgus - Latvijas un Rīgas kultūrvēsturiskā pērle:
vēsture, šodiena un nākotne : sabiedriskā diskusija :
2011.gada 24.augusts = Riga Central Market - Cultural and
Historical Pearl of Latvia and Riga: History, Present and Future
: public discussion : 24 August 2011 / RPAS Rīgas
Centrāltirgus ; ievadv. Nils Ušakovs, Anatolijs Abramovs,
Andris Ameriks ; fotoattēli no Rīgas Vēstures un kuģniecības
muzeja krājuma. - Rīga : RPAS Rīgas Centrāltirgus, 2012. - 74
lpp. : il. - Teksts latviešu un angļu valodā. - Grāmata lasāma
no abām pusēm, dalīta paginācija, atsevišķas titullapas.
Tirgi - Latvija - Rīga.
Rīga (Latvija).
Rīga - a future cosmopolis of modern architecture / Riga City
Development Department, Riga City Arhitects' Office ; [ievada
autori: Vilnis Štrams un Jānis Dripe]. - Rīga : [Riga City
Development Department], 2006. - [95]p. : il.
Arhitektūra - Rīga.
Rīga (Latvija).

TĒLNIECĪBA
730(474.3)

Vilnis Titāns / sastādītāja Anda Treija ; tekstu autori: Anda
Treija, Igors Dobičins, Vizbulīte Titāne ; redaktores: Zigrīda
Krauze, Mārīte Gulbe ; tulkotāja Maija Oginta ; priekšvārdu
sarakstīja Daiga Jurēvica ; mākslinieks Juris Petraškevičs ;
fotogrāfi: Leonards Birzmalis, Guntis Eniņš, Juris Zihmanis. [Rīga] : Galerija Daugava, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 151
lpp. : il., ģīm. ; 26 cm. - Bibliogr.: 144.-147., 149. lpp. . Palīgrād.: 143.-144. lpp. - Vilnis Titāns (1944-2006) - viens no
Latvijas tēlniecības dižgariem. Izdevums aptver tēlnieka
daiļradi un dzīves filozofiju, ieskicē personību līdzcilvēku
atmiņās, aizgājušā laikmeta un tagadnes kontekstā. Priekšvārds un kopsav. angļu val.
ISBN 9789984494173.
Tēlnieces - Latvija

KERAMIKAS MĀKSLA
738

Melnbārde, Helga Ingeborga, 1944-. Veidosim! : septiņi
soļi no māla līdz keramikai / Helga Ingeborga Melnbārde ;
māksl. Helga Ingeborga Melnbārde ; Sanas Romanovskas vāka
māksl. izveide ; izmantotas Helgas Ingeborgas Melnbārdes,
Toma Grīnberga, Ineses Brants, Ingūnas Briedes, Līvas Bozes,
Jāņa Milbreta fotogrāfijas. - Rīga : Mansards, 2012. - 223, [1]
lpp., [16] lpp. krās. il. : il. ; 22 cm. - Bibliogr.: [224.] lpp. (13
nos.). - H. I. Melnbārde jau 50 gadus kā māksliniece un
pedagoģe profesionāli strādā keramikas nozarē. Tomēr viņas
mīļākais materiāls radošam darbam ir porcelāns, kurš
pakļāvīgi pārvēršas daudzveidīgās formās, tiek gan
apgleznots, gan kombinēts ar citiem materiāliem, sniedzot
baudu skatītājiem un gūstot atzinību izstādēs. Grāmata ir
mākslinieces pieredzes apkopojums. Grāmata iecerēta kā
draudzīgs padomdevējs, kas mudina un iedrošina veidot,
piedāvājot pa kādai interesantai idejai un plastiskā materiāla
noslēpumam.
ISBN 9789984872728.
Mākslas keramika - Amatieru rokasgrāmatas. Tēlniecība -

Tehnika. Veidošana.

DAIĻAMATNIECĪBA. ROKDARBI. DIZAINS
745

746

746

745

Brodeka, Aijako. Papīra plastika : vizuāls ceļvedis
tradicionālu un mūsdienīgu papīra meistardarbu veidošanā /
Aijako Brodeka ; no angļu valodas tulkojusi Madara Bernharda
; redaktore Baiba Vītola. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012.
- 160 lpp. : il. - Alfab. rād.: 158.-159. lpp. - Grāmatā sniegts
visaptverošs daudzveidīgu paņēmienu apkopojums. Tajā
ietverti dažādu mākslinieku darbu paraugi no visas pasaules,
kā arī sniegtas norādes gan aprakstu, gan attēlu veidā.
Grāmatā atrodami dažādi projekti, kas lasītāju iedvesmos
pielietot jauniegūtās zināšanas praksē. - Oriģ. nos.: The New
Encyclopedia of Origami & Papercraft Techniques.
ISBN 9789934032424.
Origami. Papīra māksla.
Felpsa, Izela. Tapošana : adīšana bez adatām : idejas vairāk
nekā 30 viegli un ātri darināmiem rokdarbiem / Izela Felpsa ;
tulkojums latviešu valodā: Vita Briže ; redaktore Elīna Kola. Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 144 lpp. : il., tab. ; 25 cm. Alfab. rād.: 142.-144. lpp. - Oriģ. nos.: Loom knitting primer.
Saturs: Tapošanas piederumi. Riņķveida tapošana.
Tapošana uz dēlīša. Filcēšana.
ISBN 9789934032592.
Adīšana. Adīšana - Raksti.
Holtviks, Bernds. Grozu pīšana / Bernds Holtviks, Martina
Fuksa, Rena Gerullisa ; no vācu valodas tulkojusi Sinda
Krastiņa. - Rīga : Jumava, 2013. - 118, [2] lpp. : il. - Alf. rād.:
118. lpp. - Grozu pīšana ir viens no senākajiem cilvēces
kultūras sasniegumiem, kas mūsu dienās ir piedzīvojis
atdzimšanu kā tradīcijām bagāts arods un lietderīgs
vaļasprieks. Šī grāmata soli pa solim iemāca pašrocīgi
izgatavot skaistas formas pinumus. Grozu pīšanas meistari
iepazīstina ar pievilcīgākajām klasiskajām formām un izstāsta
visu par grozu tapšanu - sākot no kārklu audzēšanas līdz
gatava pinuma virsmas apstrādei. Pieredzējušiem pinējiem
autori piedāvā daudz ierosmju radošam darbam un
interesantas idejas. - Oriģ. nos.: Weidenkorbe Flechten.
ISBN 9789934113055.
Grozu izgatavošana - Amatieru rokasgrāmatas.
Kalniņa, Līva. Apsveikuma kartīte : dāvana un pārsteigums /
Līva Kalniņa ; atb. red. Liene Soboļeva ; Andretas Strades
vāka noform. ; fotogr.: Roberts Blumbergs. - Rīga : Jumava,
[2013] (Rēzekne : SIA "Latgales druka" ). - 125, [3] lpp. : il. ;
19 cm. - L. Kalniņas grāmatā soli pa solim ir parādīts, kā
izveidot interesantas kartītes dažādiem dzīves notikumiem —
dzimšanas un vārda dienām, Valentīndienai, Lieldienām,
kāzām, Ziemassvētkiem un citiem dzīves gadījumiem. Veidojot
šo grāmatu, akcents likts uz dažādu interesantu veidu
kartītēm, kā arī materiāliem, kurus bieži jau var atrast savās
mājās, kā, piemēram, olu čaumalas, iepakojumu kartons un
plastmasa, mandarīnu mizas un citi. - "Radīts Latvijā!" -- uz
pirmā vāka.
ISBN 9789934111969.
Papīra darbi. Apsveikuma kartītes.
Vuda, Ešlija. Ceļvedis origami pasaulē : [no vienkāršiem
pamatlocījumiem līdz izciliem mākslas darbiem] / Ešlija Vuda ;
no angļu valodas tulkojusi Madara Bernharda ; redaktore Elīna
Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 192 lpp. : il. ; 21
cm. - Alf. rādītājs: 188.-191. lpp. - Oriģ. nos.: The Origami
Artist's Bible.
Saturs : Papīra veidi. Pamatlocījumi. Pamatformas.
Papīra griešana. Darbarīki. Modeļi. Aploksnes un kastītes.

Salvetes. Dzīvnieki un ziedi. Bērnu origami. Ziemassvētku
origami.
ISBN 9789934031502 (spirālies.).
Origami.

GLEZNIECĪBA
75(474.3)(092)

75(474.3)(092)

75(4)

Treija, Anda, 1952-. Biruta Delle : [mākslas albums] /
sastādītāja un teksta autore Anda Treija ; literārās redaktores:
Mārīte Gulbe, Māra Ņikitina ; tulkotāji angļu valodā: Andris
Mellakauls, Maija Oginta ; mākslinieks Juris Petraškevičs ;
fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Didzis Grodzs, Armands Lācis,
Jānis Pipars. - Rīga : Galerija "Daugava", 2013 (Jelgavas
tipogrāfija). - 263 lpp. : il., ģīm. ; 33 cm. - Bibliogr.: 246.251. lpp. / sast. Aivija Everte. . - Bibliogr. norādes parindēs. A. Treijas grāmata iepazīstina ar gleznotājas B. Delles
biogrāfiju, personālizstādēm un nozīmīgākām grupu izstādēm.
Tajā ievietotas mākslinieces gleznu reprodukcijas. - Kopsav.
angļu val.
ISBN 9789934834226 (ies.).
Glezniecība, latviešu - 20 gs. Glezniecība, latviešu - 21
gs.
Zvirbulis, Juris, 1944-. Retrospekcija = Retrospective /
Juris Zvirbulis ; foto: Atis Ieviņš, Aldis Jumejs, Maija
Muižniece, Juris Zvirbulis, Jāzeps Poišs, Jack Abraham. - Rīga :
Galerija Birkenfelds, 2012. - 140, [2] lpp. : il., ģīm. ; 25 x 30
cm. - J. Zvirbuļa darbu katalogā ievietoti mākslinieka akvareļi,
gleznu reprodukcijas un zīmējumi. - Paral. latviešu un angļu
val.
ISBN 9789984996011.
Glezniecība, latviešu.
Царство флоры : цветочные натюрморты старых мастеров
Голландии и Фландрии = Kingdom of Flora : Floral still lifes of
the old masters of Holland and Flanders / дизайн и верстка :
Елена Валетова ; редактор и корректор : Татьяна Каусова. Москва : Арт-галерея Модус Вивенди, 2012. - 192 с. : илл. Символическое значение цветов : 186.-188. с. . - Symbolic
meaning of flowers : 189.-191. p. - Текст на русском и
английском языках.
Ziedi - Glezniecība.
Nīderlande - Glezniecība. Flandrija - Glezniecība

MŪZIKA
784(474.3)

Klotiņš, Arnolds, 1934-. No zobena dziesma : Roberts Zuika
un viņa vīru koris karā, gūstā un trimdā / Arnolds Klotiņš ;
literārā redaktore Ieva Jansone ; mākslinieks Aldis Aleks ;
izmantoti A. Birkena, J. Krūmiņa, A. Māliņa, A. Ozoliņa, A.
Pormaļa fotoattēli. - Rīga : Zinātne, 2013 (Jelgavas
tipogrāfija). - 191, [1] lpp. : il., ģīm., faks., karte ; 23 cm. Bibliogr.: 178.-179. lpp. un norādes parindēs. . - Personu
rād.: 187.-[192.] lpp. - Muzikologs A. Klotiņš grāmatā stāsta
par diriģenta Roberta Zuikas pašaizliedzīgo darbu dziesmā, kas
spēj uzturēt dzīvu dzimtenes ideālu. Visgrūtākajos apstākļos
Zuikas vīru koris izcīna vietu kā vācu un britu radioraidījumos,
kļūst par pirmo latviešu kori, kas guvis augstu vietu
starptautiskā koru konkursā un iekļuvis pasaules koru elitē. R.
Zuika visiem spēkiem daudzina dzimto dziesmu un
tautasdziesmu svešumā, no tālienes sēj patriotisma sēklu
atjaunotajā Latvijā. Uz mūža 100 gadu sliekšņa stāvot, viņš
mums atklāj: vienīgi atdotais paliek. - Kopsav. angļu val.
ISBN 9789984879338 (ies.).
Kordiriģenti - Latvija. Koru kolektīvi (vīri) - Latvija.
Latvieši - Ārvalstis - Kultūras vēsture - 20 gs.

Lācis, Kārlis. Ziedonis. Lācis. Sievietes. [skaņu ieraksts] /
Kārlis Lācis ; teksta aut. Imants Ziedonis ; dziesmas izpilda
Rēzija kalniņa, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Ieva Segliņa, Dārta
Daneviča, Aija Vītoliņa, Aija Andrejeva, Jolanta Strikaite, Inese
Kučinska, Agnese Jēkabsone, Dita Lūriņa. - Rīga : deBusul
Music, 2012. - 1 skaņu disks (00:46:19). - Buklets [28] lp
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SKATUVES MĀKSLA
792(474.3)(091)

792(474.3)(091)

792(474.3)(092)

Freinberga, Silvija, 1928-. Un starp zvaigznēm mūsu senās
sejas : nejaušas lapas no Kārļa Freinberga rakstniecības un
teātra arhīva : dokumentu studija četrās daļās / Silvija
Freinberga ; priekšv. sar. Ilgonis Bērsons. - Mārupe :
Izdevniecība SiA "Drukātava", 2013. - 387 lpp., [12] lpp. iel. :
il. - Personu rād.: 354.-376.lpp. . - Priekšmetu rād.: 377.385.lpp. - Šī grāmata tapusi, lai celtu gaismā pa lielākai daļai
vēl nekur nepublicētas vēstules un dokumentus, kas krājušies
un daudzus gadus tā arī stāvējuši teātra un kultūras
darbinieka Kārļa Freinberga arhīvā. Tie skar kultūras dzīves
parādības, sākot no 20.gadsimta sākuma līdz tā otrajai pusei,
laikmetu, kad tik daudz kas tapa un veidojās, bet tik daudz
kas arī tika grauts nemitīgo politisko un sabiedrisko maiņu
laikos.
1.daļa.
ISBN 9789984853673.
Freinberga, Silvija, 1928-. Un starp zvaigznēm mūsu senās
sejas : nejaušas lapas no Kārļa Freinberga rakstniecības un
teātra arhīva : dokumentu studija četrās daļās / Silvija
Freinberga ; fotogr. no Kārļa Freinberga arhīva. - Mārupe : SIA
"Drukātava", 2013. - 387 lpp. : fotogr. - Pers. rād.: 352.374.lpp. . - Priekšm. rād.: 375.-385.lpp. - Šī grāmata tapusi,
lai celtu gaismā pa lielākai daļai vēl nekur nepublicētas
vēstules un dokumentus, kas krājušies un daudzus gadus tā
arī stāvējuši teātra un kultūras darbinieka Kārļa Freinberga
arhīvā. Tie skar kultūras dzīves parādības, sākot no
20.gadsimta sākuma līdz tā otrajai pusei, laikmetu, kad tik
daudz kas tapa un veidojās, bet tik daudz kas arī tika grauts
nemitīgo politisko un sabiedrisko maiņu laikos.
2.daļa.
ISBN 9789984853680.
Teātris. Pirmais pasaules karš, 1914-1918.
Latvija - Kultūras vēsture
Lagzdiņa, Irēna. Izslāpums. Olga Dreģe / Irēna Lagzdiņa ;
red. Zaiga Lasenberga ; māksl. red. Eduards Groševs. - Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, [2013] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija).
- 319 lpp. : fotogr. - Daudzpusīga, iejūtīga un smalka Olgas
Dreģes tēloto lomu analīze, viņas pašaizliedzīgais darbs teātrī
un vēlme piedalīties visas valsts dzīves uzlabošanā, stiprā un
darbīgā dzimta, no kuras cēlusies daudzu teātra cienītāju
iemīļotā un tautā populārā Dailes teātra aktrise, kolēģu,
tuvinieku un draugu vērtējumi – to visu varam lasīt grāmatā,
ko rakstījusi Irēna Lagzdiņa, teātra zinātniece un Olgas Dreģes
draudzene jau kopš Dailes teātra studijas laikiem...
ISBN 9789934035067.
Aktrises.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
LITERATŪRZINĀTNE
821.174.0

Kronta, Ildze, 1940-. Laiks, ko neizvēlamies : raksti par
literatūru / Ildze Kronta. - Rīga : [Ildze Kronta], 2012. - 182,
[1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogr.: zemsvītras piezīmēs un 160.-

[175.] lpp. . - Pers. rād.: 176.-[181.] lpp. - Literatūrkritiķes I.
Krontas rakstu krājums pieliek tādu kā punktu piedzīvotajam
laikam un viņas pašas tajā darītajam. Krājumā ievietoti gan
agrāku gadu, gan jaunāki raksti un dažas pirmpublikācijas.
Saturā: Piezīmes par "kā" un "ko". Godīgi un būtiski
vārdi. Ēvalds Vilks. No dzīves - par dzīvi. Atnācis strādāt. Ēriks
Lanss. Aicinājums ciemos. Kā dzīvē? Žurnāla "Karogs"
lappuses lasot. Par personības sabrukumu. Andris Puriņš. Zelta
zirneklis smejas. Redaktora atsauksme par Ojāra Vācieša
dzejoļu krājumu "Nolemtība". Vienpadsmitā romāna
savdabība. Dagnija Zigmonte. Laintu lāsts. "Viss noturas uz
vārda un uz goda". Ludmila Azarova. Magnētiskais Māras
ezers. Par "profāniem un papagaiļiem". Kādas grāmatas
ievadvārdu vēsture (Ēvalds Vilks un Ojārs Vācietis).
Portretskice politizētā laikā. Ēvalds Vilks (Lācis, 1923-1976).
Vārdi nākotnei... Ojārs Vācietis. Kopoti raksti. 4., 5. sēj.
Stūrakmeņi. Par Alekseja Apīņa devumu latviešu
grāmatniecības vēstures izpētē. Quo vadis? Vai nacionālās
grāmatniecības krustceles? Darbs teic darītāju. "Karoga" 1993.
gada romānu konkurss. Piebildes ceļā. Par žurnāla "Karogs"
1996. gada romānu konkursu. Saturā: Gobelēna raksti. Aina
Vāvere. Gadsimta gobelēns. Vēlreiz klānmalē... Kelīna Klāna.
Baltā odze. Lappuse par drupinātāju laiku. Raimonds Valentīns
Vētra. Iežu drupinātāji. Piezīmes ceļā... Pauls Bankovskis.
Padomju Latvijas sieviete. Piemiņa un vēstures lappuses.
Sandra Kalniete. Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos. Mūža
mīlestības balva. Saulcerīte Viese. Mūžīgie spārni. Stāstījums
par Aspazijas dzīvi. Laikazīmju raksti. Gundega Repše. Brālis.
Ojārs Vācietis. Būris. Labirints. Vientulība. Piezīmes pie Alberta
Bela triloģijas (Latviešu labirints. Uguns atspīdumi uz olu
čaumalām. Vientulība masu sarīkojumos). Apvāršņu grāmata.
Ieva Zole. Sarunas ar Māru Ķimeli. "Es tevi turpinu". Ieva
Čaklā. Bet - debesīs iesiets mezgls. Jāņa Škapara "Literatūras
un Mākslas" gadi. Jānis Škapars. Barjerskrējiens. 1. grām. Par
dzīvi, dzeju un... Māra Zālīte. To mēs nezinām. Sarunas ar
Imantu Ziedoni. Post scriptum. Par laiku, ko neizvēlamies.
Latviešu literatūra - Vēsture un kritika.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
908(=511.114)

Lībieši : vēsture, valoda un kultūra : rakstu krājums /
sastādītāji un redaktori: Renāte Blumberga, Tapio Mekeleinens
un Karls Pajusalu ; latviešu izdevuma zinātniskā redaktore
Renāte Blumberga ; latviešu valodas redaktore Gundega
Blumberga ; tulkojums no igauņu valodas: Renāte Blumberga,
Valts Ernštreits ; tulkojums no somu valodas: Renāte
Blumberga ; priekšvārdu sarakstīja Renāte Blumberga ;
dizains un vāka foto: Zane Ernštreite. - Rīga : Līvõ Kultūr
sidām, 2013 (Jelgavas tipogrāfija).). - 544 lpp. : il., ģīm.,
faks., tab., kartes ; 25 cm. - Bibliogr.: 489.-528. lpp. . Personu rād.: 476.-488. lpp. - Rakstu krājumā ievietoti
starptautiski atzītu pētnieku raksti par lībiešu valodu, vēsturi
un kultūru, kā arī par stāvokli mūsdienās, literatūras, mākslas
un mūzikas dzīvi. Grāmatā aplūkotas kā Kurzemes, tā arī
Vidzemes lībiešu vēsturiski apdzīvotās teritorijas. - Kopsav.
angļu val.
Saturs: I VĒSTURE: Lībiešu kultūras un valodas pētīšana
Igaunijā, Latvijā, Somijā / Renāte Blumberga. Kas dažādos
vēstures posmos ir slēpies zem nosaukuma Livonija? / Mauno
Koski. Lībieši: senākā vēsture (10.-16. gadsimts) / Guntis

908(474.3)

Zemītis. Par lībiešu Metsepoles novada robežām ziemeļos
senās neatkarības laikos / Urmass Sutrops. Svētciema pagasta
lībieši 1782.-1858. gada ļaužu revīziju atainojumā / Saulvedis
Cimermanis. Lībieši 19.-21. gadsimtā / Renāte Blumberga.
Lībiešu atmoda un radu tautu kustība / Renāte Blumberga. II
VALODA: Lībiešu valoda jauno laiku pirmajos gadsimtos / Riho
Grīntāls. Lībiešu valodas pamatiezīmes / Tīts Reins Vītso.
Salacas lībiešu valoda / Karls Pajusalu. Par aizguvumu slāņiem
lībiešu valodā / Eberhards Vinklers. Lībiešu valodas avoti /
Valts Ernštreits. III KULTŪRA: Latviešu tautas ticējumi un
folklora / Kristi Salve. Lībiešu tautas kalendārs / Kristi Salve.
Kurzemes lībiešu uzturs / Linda Dumpe. Lībiešu literatūra /
Valts Ernštreits. Lībiešu tēlotājmāksla / Baiba Damberga. Lībiešu
muzikālā dzīve / Renāte Blumberga. IV PIELIKUMI: Personu
rādītājs. Arhīvu avoti un to apzīmējumi tekstā. Literatūra.
Krāsu attēli. Grāmatas autori. Summary.
ISBN 9789984497303 (ies.).
Lībieši - Vēsture. Lībiešu valoda. Lībieši - Sociālā dzīve
un paražas. Folklora, lībiešu.
Ventspils 700 + 20 : fotoalbums / teksts: Ieva Rupenheite ;
tulk.: Ieva Ernstreite (angļu val.), Artūrs Punte (krievu val.) ;
priekšv. sarakst. Aivars Lembergs ; dizains: Gunārs Lūsis ;
fotogr.: Gunta Brencēna, Uldis Briedis, Romāns Čaščins,
Sandra Feldmane, Inguna Fišmeistere, Līga Gabrāne, Sandis
Griezis, Kristians Jacevičs, Andrejs Jevstigņejevs, Oskars Jūra,
Dzintra Kiršteine, Aivars Ķesteris, Valdis Lavrinovičs, Gunārs
Lūsis, Laura Lūse, Juris Presņikovs, Andris Rebhūns, Jekaterina
Rēna, Guntars Seilis, Inārs Siņicins. - [Ventspils] : Ventspils
pilsētas dome, [2010] (Jelgavas tipogrāfija).). - 227, [12] lpp.
: krās. il., ģīm. ; 23 x 28 cm. - Grāmatā fotomirkļos pazib
Ventspils pēdējo piecu, tekstā - bijušo 720 gadu vēsture un
iezīmētas nākotnes ieceres. Gadsimtiem izkoptais zvejnieku
sīkstums un kuršu spīts ir palīdzējis ventspilniekiem, izsvērti
pieņemot lēmumus, profesionāli un mērķtiecīgi strādājot,
pārvērst savu pilsētu līdz nepazīšanai. - Teksts paral. latviešu,
angļu un krievu val.
ISBN 9789934806537 (ies.).
Ventspils (Latvija) - Albumi. Ventspils (Latvija) - Albumi.

ĢEOGRĀFIJA
913(474.3)
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Atpūta laukos 2013 : Latvija = Отдых на селе = Country
holidays : [ceļvedis] / Lauku Ceļotājs. - Rīga : Lauku
ceļotājs, [2013]. - 101, [1] : il. - Teksts latviešu, krievu, angļu
valodās.
ISBN 9789934836909.
Smaļinskis, Juris, 1972-. Vērts redzēt [kartogrāfiskais
materiāls] : kultūras mantojums : Igaunija, Latvija : karte /
Juris Smaļinskis ; Lauku ceļotājs. - Mērogs 1:1000,000. - Rīga
: Lauku ceļotājs, 2013. - 1 lp. - Lauku ceļotājs ir sagatavojis
Latvijas, Igaunijas kultūras mantojuma karti "Vērts redzēt" karte ar 150 izcilām vietām Latvijā un Igaunijā, kur paaudzēm
pārmantotas tradīcijas iederas mūsdienu dzīvē – vai tās būtu
vecmāmiņas kartupeļu pankūkas, kas ceptas, neskaitot
kalorijas, vai dzidrs mājas brūvējums ar mūsdienu realitātes
prasīto akcīzes marku un lepnu saimnieka – ražotāja birku, vai
tradicionālais jumis jaunbūves korē. Karte ir aicinājums
apmeklēt amatniekus un amatnieku centrus, vietējo un
tradicionālo ēdienu un dzērienu gatavotājus, nelielus lauku
pārtikas produktu ražotājus, zvejniekus, tradicionālo gadskārtu
(piemēram – saulgriežu) svinību vietas, sētas, kur var
piedalīties lauku darbos, bet bērni – iepazīt mājdzīvniekus,
bioloģiskās un veselības saimniecības, krodziņus, muzejus un
kolekcijas, pilsētu vēsturiskos centrus, etnogrāfiskus ciemus
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un teritorijas, ar vēsturi saistītus tematiskos pasākumus un
notikumu rekonstrukcijas, sakrālas vietas un celtnes,
atsevišķas pilis un muižas, tradicionālu suvenīru iegādes
vietas, takas un maršrutus. Karte tapusi Lauku ceļotāja un
Igaunijas lauku tūrisma asociācijas (Eesti maaturism)
sadarbībā.
Schuurman, Derek. Madagascar : [vital tips for visitors,
best places to stay, eat and shop, star-rated top attractions,
detailed regional profiles, essential area and transport maps,
best tours and excursions] : travel guide / Derek Schuurman
and Nivo Ravelojaona. - 3rd ed. - [London] : New Holland,
2011. - 128 p. : ill., maps, photos. - (Globetrotter Travel
Guide). - Index: p.127.-128.
ISBN 9781847739131.
Madagaskara - Ceļveži.

BIOGRĀFIJAS
929

Šaca-Marjaša, Ruta. Mans atmiņu kaleidoskops : [atmiņu
krājums] / Ruta Šaca-Marjaša ; no krievu val. tulk. Amanda
Aizpuriete ; Aijas Andžānes vāka grafiskais noform. ; atb. red.
Anna Pavlovska ; lit. red. Ruta Šterna. - Rīga : Jumava,
[2013] (SIA "Informatīvā biznesa centrs"). - 237, [3] lpp. : il.
- Šajā grāmatā ietverta visa autores dzīve – ar unikālām
atmiņām par bērnību neatkarīgajā Latvijā, kara gadiem
emigrācijā Krievijā, par ilgo advokātes darbību (no 1951. līdz
1984.) – un grāmatas beigās par politiku. - Oriģ. nos.:
Калейдоскоп моей памяти.
ISBN 9789934112737.
Biogrāfijas. Ebreji - Latvija. Juristi. Politiķi.

VĒSTURES PALĪGDISCIPLĪNAS
930.22

Krastiņš, Valdis, 1927-. Ļoti personīgi : latviešu diplomāta
stāsts, 1992-2008 / Valdis Krastiņš ; redaktore Aija Lāce ;
Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2012. - 132, [3]
lpp., [8] lpp. krās. il., ģīm. - Grāmata ir V. Krastiņa personīgs,
patiess un elegants ceļojums Latvijas aizvadīto 20 gadu
diplomātijas vēsturē. Diplomāts aizraujoši apraksta personīgos
iespaidus par dažādiem Eiropas valstu vadītājiem - Havelu,
Bildtu, Halonenu un Kolu. Grāmatā ieraugām arī 2012. gada
Latviju, jo V. Krastiņš runā par to, kas šobrīd aktuāls, - par
eiro ieviešanu, korupciju, par šodienas politiku.
ISBN 9789984872735.
Diplomāti - Latvija - Biogrāfijas.
Latvija - Starptautiskās attiecības - 1991-.

KULTŪRAS VĒSTURE
930.85(474.3)

930.85

Lipša, Ineta, 1970-. Izklaides kultūra Latvijā: morāles
komunikācijas aspekti (1918-1934) : [monogrāfija] / Ineta
Lipša ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizainu veidojusi
Baiba Lazdiņa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. - 158, [2]
lpp. : il. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Personu
rādītājs: 155.-158. lpp. - Kopsavilk. angļu val.: 153.-154. lpp.
ISBN 9789984456126.
Morāles normas.
Osborne, Roger. Civilization : A New History of the Western
World / Roger Osborne. - New York : Pegasus Books, 2006. xi, 532 p. : ill., maps. - Index: p. 507-532.
Contents: In the beginning : prehistory and illiterate
societies -- A torrent of words : change and custom in classical
Greece -- The birth of abstraction : Plato, Aristotle, and the
rational mind -- The universal civilization : Rome and the
barbarians -- Augustine's vision of Christianity : from rebel

sect to universal faith -- Religion as civilization : the
establishment of Western Christendom -- Another way of living
: the medieval town and communal life -- Art as civilization :
wealth, power, and innovation in the Italian Renaissance -The search for the Christian life : the European Reformation as
a new beginning -- Kings, armies, and nations : the rise of the
military state -- Us and them : colonization and slavery -- The
rational individual : theory and practice in making society -Enlightenment and revolution : politics and reason in France
and America -- Industrialization and nationalism : British
dominance and the ideology of freedom -- From rural colonies
to industrial continent : the making of modern America -Towards the abyss : technology, ideology, apocalypse -- The
end of civilization : Depression, extremism, and genocide in
Europe, America, and Asia -- The post-war world : from social
cohesion to global marketplace.
ISBN 9781933648194.

PASAULES VĒSTURE
94 (100)

94 (100)

Hobsbawm, Eric. The Age of Extremes : a history of the
world, 1914-1991 / Eric Hobsbawm. – New York : Vintage
Books, [1996]. – xii, 627 p. : ill. – Ref.: p. 587.-609. . –
Index: p. 615.-627.
ISBN 9780679730057. . – ISBN 0394585755. . – ISBN
0679730052.
Hobsbawm, Eric. The Age of Extremes : the short twentieth
century 1914-1991 / Eric Hobsbawm. - London : Abacus,
2013. - xii, 627 p., [32] p. il. : ill. - Ref.: p. 587.-609. . Index: p. 615.-627.
ISBN 9780349106717.

EIROPAS VĒSTURE
94(48)

94(4)

94(4)”375/1492”

Meinanders, Henriks. Somijas vēsture : līnijas, struktūras,
pavērsienpunkti / Henriks Meinanders ; no zviedru valodas
tulkojusi Rute Lediņa. - Rīga : Jumava, [2013] (SiA
"Informatīvā biznesa centrs" tipogrāfija). - 213, [1] lpp. ; 24
cm. - No neandertāliešiem līdz Nokia inženieriem, no
leduslaikmeta līdz NATO debatēm — Somijas attīstība no
pagāniskas cilšu kultūras Eiropas nomalē līdz pasaulē
vadošajai IT sabiedrībai tiešām ir aizraujošs stāsts. Ar lielu
līniju un mazu detaļu izjūtu Henriks Meinanders apraksta
Somiju, kas radās kā valsts zviedru valstī un paralēli tai, tāpat
parāda šo zemi starptautiskā kontekstā, kā Ziemeļu, Eiropas
un pasaules sastāvdaļu. - Personu rād.: 211.-[214]. lpp.
ISBN 9789934112966.
Somija - Vēsture.
Snaiders, Timotijs. Asinszemes : Eiropa starp Hitleru un
Staļinu / Timotijs Snaiders ; no angļu valodas tulkojusi Ieva
Lešinska. - Rīga : Jumava, c2013 (Informācijas biznesa
centrs). - 552 lpp. : kartes ; 24 cm. - Bibliogrāfija: [451.]493. lpp. . - Rād.: 542.-552.lpp. - Grāmatā sniegts plašs
vēsturisku faktu un notikumu atspoguļojums Eiropas austrumu
reģionā, Hitlera un Staļina sadursmju apgabalā, kur tika izliets
daudz asiņu. Autors ir slavens amerikāņu Jeilas universitātes
vēstures prfesors, rakstnieks, publicists, viņa grāmatā
zmantotie fakti balstās uz arhīvu dokumentiem, upuru un viņu
līdzgaitnieku atmiņām, kā arī vismaz 950 Snaidera izlasītām
dažādu valstu un autoru grāmatām un dokumentu krājumiem,
līdz ar to grāmatai piemīt faktoloģiskā vērtība. - Oriģ. nos.:
Bloodlands.
ISBN 9789934113185. . - ISBN 9789934113277.
Watts, John L. The making of polities : Europe, 1300-1500 /
John Watts. - Cambridge, UK : Cambridge University Press ;
New York, c2009. - xiii, 466 lpp. : il., kartes ; 23 cm. -

(Cambridge medieval textbooks). - Ietver bibliogrāfiju ([426].452. lpp.) un rādītāju ([453].-466. lpp.).
ISBN 9780521792325 (hbk.). . - ISBN 0521792320 (hbk

BALTIJAS VĒSTURE
94(4) „375/1492”
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Misāns, Ilgvars, 1955-. Klosteris, pils un pilsēta : materiāli
semināriem Rietumeiropas viduslaiku vēsturē / Ilgvars Misāns,
Andris Šnē ; Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas
fakultātes Seno laiku un Rietumeiropas viduslaiku vēstures
katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 288 lpp. : il. ;
24 cm. - Bibliogr.: 265.-288.lpp.
ISBN 9984770192.
Viduslaiki - Vēsture - Avoti.
Rietumeiropa - Vēsture - Mācību līdzekļi augstskolām.
Kasekamps, Andress. Baltijas valstu vēsture / Andress
Kasekamps ; no angļu valodas tulk. Jānis Zīders ; vāka
grafiskais noformējums: Zanda Marķitāne. - Rīga : Jumava,
2012. - 251 lpp. : il., kartes. - Papildliteratūra: 241.-251.lpp. Grāmata sniedz īsu pārskatu par norisēm kopš pēdējā ledus
laikmeta līdz mūsdienām teritorijā, kurā atrodas šodienas
valstis Igaunija, Latvija un Lietuva. - Oriģ. nos.: A History of
the Baltic States.
ISBN 9789984389974.
Latvijas vēsture. Igaunija - Vēsture. Lietuva - Vēsture.
Baltija - Vēsture.
Kalnins, Mara, 1945-. The ancient amber routes: travels
from Rīga to Byzantium / by Mara Kalnins ; editor Valdis
Bērziņš ; art work Gita Treice. - Rīga : Pētergailis, [2013]
(Jelgavas tipogrāfija). - 399 lpp. : il., kartes ; 24 cm. Bibliogr.: [387.]-391. lpp.
Contents: The Amber Lands. River, Land and Sea.
Between Earth and Sky.
ISBN 9789984333588.
Dzintars. Tirdzniecības ceļi - Eiropa.
Baltija - Vēsture. Latvija - Vēsture. Eiropa - Antikvitātes.

LATVIJAS VĒSTURE
94(474.3)”1940/1
990”

94(474.3)”1918/1
940”

Bleiere, Daina, 1949-. Eiropa ārpus Eiropas... Dzīve
Latvijas PSR / Daina Bleiere ; literārā redaktore Gita Bērziņa ;
vāka dizainu un maketu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2012. - 159, [1] lpp. - (Latvijas
vēstures mazā bibliotēka). - Grāmatā aplūkots, kā dzīvi
padomju Latvijā ietekmēja ideoloģija, vara un ekonomiskā
kārtība, kādas bija brīvības taustāmās un materiāli
netveramās robežas. Sniegts ieskats teorētiskajā kontekstā,
kas ir aktuāls padomju režīma pētniecībā, - diskusijās par
totalitārisma, revizionisma un postrevizionisma pieejām. Dzīve
Padomju Latvijā kardināli atšķīrās no gan tās, kas bija līdz
1940. gadam, gan no tās, kas veidojās pārējā Eiropā aiz dzelzs
priekškara. - Kopsavilkums angļu val.: 154.-159. lpp.
ISBN 9789984455990.
Totalitārisms. Komunisms.
Daukšts, Bonifācijs, 1950-. Kopveža Voldemāra Ozola kara
gaitas un politiskā evolūcija / Bonifācijs Daukšts ; lit. red. Ruta
Puriņa ; Baibas Lazdiņas vāka dizains. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2012 (Rēzekne : SIA Latgales druka). 120 lpp. : il., faks., ģim., tab. ; 20 cm. - (Latvijas vēstures
mazā bibliotēka). - Ieteic. lit. saraksts: 95.lpp. - Šīs grāmatas
tapšanu noteica autora pārliecība, ka Voldemāra Oskara
Edmunda Ozola Anša dēla fantastiskais dzīves gājums un viņa,
kā latīņi teiktu, res gestae ir pelnījuši lielāku Latvijas vēstures
pētnieku uzmanību un dziļāku analīzi nekā līdz šim. Tiesa, tas
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ir sarežģīts uzdevums, jo kopvedim Ozolam, tāpat kā
daudziem citiem latviešiem, piekritusī likteņa
ekstraordinaritāte ir izcili unikāla un rada grūti atrisināmas
avotu meklēšanas, izvērtēšanas un faktu verificēšanas
problēmas. Sava pasionārā rakstura un visai "augstā lidojuma"
dēļ kopvedis (vēlāk -ģenerālis) ir piedalījies visos
nozīmīgākajos 20. gadsimta pirmās puses Eiropas un Latvijas
laikagriežos, daudzās kolīzijās un nereti arī ar vairāku valstu
specdienestu cīņu saistītās politiskās intrigās.
ISBN 9789984455419.
Karavīri - Latvija.
Latvijas vēsture.
Daukšts, Bonifācijs. Kulturālās tuvināšanās biedrība ar
SPRS tautām (1929-1940) / Bonifācijs Daukšts ; [sērijas red.
kol.: Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; vāka
dizains: Baiba Lazdiņa]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 112, [2] lpp. : il., ģīm.,
faks. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Bibliogr. norādes
parindēs.
Saturs: Kulturālās tuvināšanās biedrības izveidošana un
darbības sākuma posms (1929-1934) ; KTB laikā no K.Ulmaņa
1934.gada 15.maija apvērsuma līdz 1939.gada 5.oktobra
PSRS-Latvijas "bāzu līgumam" ; KTB padomju okupācijas
mijkrēslī (1939-1940).
ISBN 9789984455686.
Nevalstiskās organizācijas.
Latvijas vēsture.
Feldmanis, Inesis. Latvija Otrajā pasaules karā (19391945): jauns konceptuāls skatījums / Inesis Feldmanis ;
literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizains Baiba Lazdina. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (Rēzekne : Latgales
druka, SIA). - 97, [1] lpp. : faks. - (Latvijas vēstures mazā
bibliotēka). - Ieteicamās lit. saraksts: 95.lpp. . - Piel.: PSRS
Aizsardzības tautas komisāra direktīva 02622 par darbību pret
Baltijas valstīm (1940.gada 9.jūnijs): 96.-97.lpp.
Saturs: Molotova-Ribentropa pakts un Latvija ; Latvijas
okupācija un aneksija ; Vācu laiks Latvijā.
ISBN 9789984455402.
Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija.
Feldmanis, Inesis, Dr. habil. hist., 1949-. Vācbaltiešu
izceļošana no Latvijas (1939-1941) : [monogrāfija] / Inesis
Feldmanis ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizainu un
maketu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais
apgāds, 2012 (Rēzekne : SIA Latgales druka). - 106, [2] lpp. :
il. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Bibliogr.: 96.-[97.]
lpp. - Vācbaltiešu izceļošana Latvijai bija neapšaubāmi smags
un būtisks zaudējums. Stipri novājinājās tās vitālais spēks, jo
to atstāja tautas grupa, kas bija veikusi nenovērtējamu
kultūras darbu. No Latvijas aizbrauca izglītotākā un ar
iniciatīvu apveltītākā iedzīvotāju daļa. Daudzi vietējie vācieši
bija galvenie speciālisti dažādās ekonomikas, veselības
aizsardzības un citās nozarēs. Līdz ar viņu izceļošanu sāka
veidoties intelektuālais vakuums, ko vēl vairāk pastiprināja
vēlākās staļiniskās deportācijas, holokausts, iedzīvotāju
masveida aizbraukšana pēc Latvijas kārtējās okupācijas 1944.
un 1945. gadā.Izceļošanas rezultātā Latvija zadēja arī savu
stabilāko saikni ar Rietumeiropu.
ISBN 9789984455983.
Deportācijas. Vācbaltieši.
Vācija - Vēsture - 1933-1945. Latvija - Vēsture.
Kalme, Guntis, 1959-. Pēdas : mācītāja pārdomas par savas
tautas vēsturi / teksts - Dr.theol. Guntis Kalme ; priekšv.
autors - Gr.hist. Ritvars Jansons ; vāka noformējuma un
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kolāžas autors - Aigars Spāģis. - Rīga : Profesora Roberta
Feldmaņa fonds, 2012 (SIA "Talsu tipogrāfija"). - 355 lpp. Latviešu tautas vēsturē mācītājiem ir bijusi nozīmīga loma
valodas, kultūras un pašapziņas saglabāšanā un attīstīšanā.
Guntim Kalmem ir mācītāja aicinājums ar Dieva vārdu rūpēties
ne tikai par savu draudzi un konfesiju, bet arī par savu tautu
un tās identitāti, kas uzskatāmi parādās šajā grāmatā.(Roberts
Kolbs, mācītājs, Dr.hist., Konkordijas Semināra Misijas
institūta direktors, St.Luisa, ASV).
ISBN 9789984496689.
Garīdzniecība. Baznīca un valsts.
Latvija - Vēsture.
Radovics, Ainārs, 1959-. Zviedru laiki Vidzemē : [ceļvedis] /
Ainārs Radovics. - Jūrmala : Apgāds "Stāsti un Romāni", 2012
(Talsu tipogrāfija). - 435 lpp. : il., faks., kartes, plāni ; 23 cm.
- (Tūrisma ceļvedis vēsturē). - Ietver bibliogrāfiju (428.-434.
lpp.) un rādītāju (425.-427. lpp.). - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu, krievu, vācu un zviedru valodā. Izdošanas ziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984496757.
Latvijas novadi - Vēsture.
Latvija - Vēsture - Poļu un zviedru laiki, 1562-1795 Ceļveži. Rīga (Latvija) - Vēsture - 17 gs. Vidzeme (Latvija) Vēsture - 17 gs. Latvija - Ceļveži. Rīga (Latvija) - Ceļveži.
Vidzeme (Latvija) - Ceļveži. Valmiera (Latvija). Beverīnas
novads (Latvija). Burtnieku novads (Latvija). Kocēnu novads
(Latvija).
Zellis, Kaspars, 1972-. Ilūziju un baiļu mašinērija :
propaganda nacistu okupētajā Latvijā : vara, mediji un
sabiedrība (1941-1945) / Kaspars Zellis ; literārā redaktore
Aija Lāce ; Māra Garjāņa vāka dizains. - 2.laidiens. - Rīga :
Mansards, 2013. - 363, [1] lpp. : il., faks. ; 21 cm. (imperfectum). - Bibliogr.: 334.-[351.] lpp. . - Rād.: 352.-357.
lpp. - Dr. hist. Kaspara Zeļļa grāmata stāsta par
nacionālsociālistu okupācijas režīma īstenoto propagandu pret
latviešu civiliedzīvotājiem, kuras mērķis bija panākt ne tikai
sabiedrības atbalstu un nepretošanos režīma realizētajai
politikai, bet arī mainīt tās pasaules skatījumu, vēsturiskumu,
vērtību sistēmu. Kāda bija nacistiskās Vācijas okupācijas
režīma īstenotā propagandas politika? Kādi informācijas kanāli
tika izmantoti propagandas īstenošanā? Kāds bija pret
civiliedzīvotājiem vērstās propagandas saturs?. - Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Vāka
noformējumam izmantota ilustrācija no žurnāla "Laikmets".
ISBN 9789984872810.
Zunda, Antonijs. Latvija un Lielbritānija: partneri vai
sabiedrotie (1930-1940) / Antonijs Zunda ; [sērijas red. kol.:
Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; vāka
dizains: Baiba Lazdiņa]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 103, [1] lpp. : il., ģīm.,
faks. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Bibliogr. norādes
parindēs.
Saturs: Politisko attiecību stagnācija (20.gadu beigas 30.gadu sākums) ; Britu nacionālās valdības Eiropas politika
(1933-1935) ; Kara priekšvakarā (1936-1939) ; Anglijas un
Latvijas attiecības Otrā pasaules kara sākumposmā (19391940).
ISBN 9789984455679.
Starptautiskās attiecības.
Latvijas vēsture. Lielbritānija - Vēsture.
Бутулис, Илгварс. История Латвии / Илгварс Бутулис,
Антоний Зунда ; лит. пер. Роалд Добровенский ; [отв. ред.
Анна Павловская ; лит. ред. Виктория Коллегова]. - Рига :

Jumava, 2010 (Latgales druka, ООО). - 239, [1] с., [16] с.
фото, ил.
Содерж.: Территория и население Латвии до XVI
столетия ; Латвия в XVII-XIX вв. ; Бурное начало ХХ века ;
Латвия - парламентское государство (1920-1934) ; Годы
авторитаризма (1934-1940) ; Латвия в политических
водоворотах 1939-1940 гг. ; Латвия под властью
нацистской Германии (1941-1945) ; Латвия в составе
советского союза (1945-1990) ; Латвия на пути к
независимости (1987-1991) ; Латвийская Республика
(1991-2009).
ISBN 9789984387802.
Latvija - Vēsture.
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Bērziņa, Ieva, 1938-. Vecums nenāk viens : [latviešu
romāns] / Ieva Bērziņa ; red. Ilona Vītola. - [Gulbene] : Vītola
izdevniecība, [2012]. - 127 lpp. ; 21 cm. - I. Bērziņas romāns
stāsta par mātes un meitas attiecībām, par atmiņām, kad
pienācis dzīves rudens. Ar vārdu sakot: vecums nenāk viens.
ISBN 9789984835495.
Latviešu romāni.
Džeimsa, E.L. Greja piecdesmit nokrāsas : [triloģija] / E. L.
Džeimsa ; no angļu val. tulk. Eva Stankēviča ; vāka dizains
Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinets, 2013 (SIA "Jelgavas
Tipogrāfija"). - 563, [5] lpp. - Romantikas un kaisles
piesātināts romāns ļauj vaļu lasītāja fantāzijai un izraisa
atkarību gluži kā narkotikas. Beidzot Ana un Grejs ir kopā, un
nu viņiem ir mīlestība, kaisle, draudzība, nauda un bezgalīgas
iespējas. Taču, tiklīdz šķiet, ka iegūts ir viss, liktenis liek
piepildīties Anas ļaunākajam murgam... - Oriģ. nos.: Fifty
Shades Freed.
3.grām. Brīvība piecdesmit nokrāsās.
ISBN 9789984356204.
Angļu romāni.
Edrihs, Marsels. Koko Šaneles noslēpumi : [romāns] /
Marsels Edrihs ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika. Jūrmala : Daugava, [2013] (Rēzekne : Latgales druka). - 262
lpp. : il. ; 21 cm. - Grāmatas "Koko Šaneles noslēpumi" autors
Marsels Edrihs (1913-2003) bija žurnālists, kas sarakstījis arī
vairākus romānus un lugas, populārā žurnāla Marie-Claire
redaktors, pazinis daudzus šajā darbā minētos cilvēkus.
Intervēdams Šaneli, viņš kļuva par tās uzticības personu un
sāka šīs sarunas ierakstīt. Šos ierakstus, kurus bija iecerēts
pabeigt dažās nedēļās, autors veica divpadsmit gadu laikā.
Viņam slavenā modes māksliniece atklājusies kā nevienam
citam. Viņas vaļsirdība ir leģendāra, tāpat humora izjūta,
nezūdošā jaunība, radīt prieks, mīlestības. Un patiesi - viņa ir
un paliek modē!. - Oriģ. nos.: Coco Chanel. - Izdošanas ziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984410654.
Modes dizaineres - Francija - Biogrāfijas. Modes dizaineri
- Francija - Biogrāfijas. Biogrāfiskā proza, franču.
Ezergailis, Andrievs. Lapu agonija : grāmata par Intu /
Andrievs Ezergailis ; no angļu val. tulk. Ilma Elsberga ; [red.
Guntis Berelis ; atdzej. Amanda Aizpuriete]. - [B.v.] : Atvērtās
krātuves, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 476, [3] lpp. : il.,
fotogr., faks. - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs). "Lapu agonija" ir literatūrpētnieces un dzejnieces Intas MiškesEzergailes biogrāfija, kuru sarakstījis viņas vīrs, vēsturnieks
Andrievs Ezergailis. Taču- ne tikai biogrāfija, bet arī stāsts par
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divu cilvēku tuvību: abi ir kopā kopš 1946. gada.Grāmata ir ar
vēsturnieka roku smalki un precīzi detalizēts vēstījums par
dzīvi pirmskara Latvijā, Otrā pasaules kara norisēm,
trimdinieku ikdienu ASV. Bet pats svarīgākais - stāsts par
apmātību ar dzeju,, ar ko Inta sasirga jau pavēlu. Mēģinājums
ielūkoties bezapziņas tumsībā, kurā dzimst vārdi. Grāmatu
papildina Intas Ezergailes dzejoļi un dienasgrāmatas
fragmenti.
ISBN 9789984495064.
Biogrāfiskā proza, latviešu. Autoru laulātie draugi Biogrāfijas
Folets, Kens. Zemes pīlāri : [vēsturisks romāns] / Kens
Folets ; no angļu val. tulk. Silvija Brice ; Vitas Lēnertes
dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013 ([Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija). - 854, [2] lpp. - Anglija, 1123.–1173.
gads. Plosās asiņains karš, bads, reliģiskas nesaskaņas un
cīņas par troņa mantošanu. Vienkāršā tauta cieš no
nabadzības un augstmaņu patvaļas. Jaunais priors Filips, kura
vecākus noslepkavojuši algotņi, sapņo par mieru un par
katedrāli, kas būtu simbols un cietoksnis cīņā pret ļaunuma
varu. Gan prioru, gan viņa būvmeistaru Tomu gaida kaujas uz
dzīvību un nāvi, lai Kingsbridžā beidzot paceltos dižākais
dievnams visā Vakareiropā... - Oriģ. nos.: The Pillars of the
Earth.
ISBN 9789934034503.
Vēsturiskā proza, angļu.
Gortners, K. V. Katrīnas Mediči grēksūdze : [romāns] / K. V.
Gortners ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga ; vāka dizains :
Artūrs Zariņš. - Rīga : Apgāds "Kontinents", 2013 (Jelgava :
SIA "Jelgavas Tipogrāfija"). - 457, [1] lpp. - Bibliogr.: 457.458.lpp. - Katrīnas Mediči grēksūdze aizved lasītāju no pasaku
pilīm Luāras ielejā līdz reliģisko karu kaujas laukiem un Parīzes
ielām. Tas ir neparasti interesants stāsts par sievieti, kas
apmelota un pārprasta vairāk nekā jebkura cita karaliene... Oriģ. nos.: The Confessions of Catherine de Medici.
ISBN 9789984356389.
Amerikāņu romāni. Karalienes.
Gudmundsons, Einars Maurs. Visuma eņģeļi : [romāns] /
Einars Maurs Gudmundsons ; no islandiešu val. tulk. Dens
Dimiņš ; māksl. Laima Šķetre. - Rīga : SiA "J.L.V.", 2013
(Ogre : SiA "Tipogrāfija Ogrē"). - 206, [1] lpp. - “Visuma
eņģeļi” ir psiholoģiski smalks un aizkustinošs darbs, kas tapis
rakstnieka brāļa piemiņai. Teksts ir ļoti poētisks, spraigs,
emocionāli piesātināts un tajā pašā laikā arī humora pilns. Oriģ. nos.: Englar alheimsins. - Ziemeļu Padomes Literatūras
balva (1995).
ISBN 9789934112898.
Islandiešu romāni.
Hānbergs, Ēriks, 1933-. Mantojuma kumeļš : stāstu izlase /
Ēriks Hānbergs ; sastādītāja un literārā konsultante Inese
Zandere ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata,
2013. - 359, [1] lpp. - Šo stāstu izlasi, kas veidota no
krājumos "Taka rudzu laukā", "Plikie un pusplikie", "Biķu alus",
"Tirgus stāsti" publicētajiem darbiem, caurvij atsevišķas,
nedaudz īsinātas "Kartupeļu stāstu" nodaļas - Latvijas
kartupeļu laukos izraktie likteņu arheoloģijas atklājumi.
ISBN 9789984887357.
Stāsti, latviešu.
Janovskis, Gunars, 1916-2000. Purvā : romāns: I un II
daļa / Gunars Janovskis ; [ievada autors Zigmunds Skujiņš ;
mākslinieciskais noformējums Daiga Brinkmane]. - Rīga :
Vesta-LK, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 606 lpp. - (Laika
grāmata). - Nav šaubu, ka Gunara Janovska daudzo darbu
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vidū romāns "Purvā" ieņem īpašu vietu un dažā labā lasītājā
var izsaukt arī neizpratni. Veicot šī darba, tā teikt,
archeoloģiju, var iedomāties iemeslus, kāpēc otrās daļas
rakstīšanu Gunars uz laiku pārtrauca. Atsauksmes bija pārāk
dažādas. Anšlavs Eglītis, kura spriestspēju literatūras lietās
respektēju, savulaik kolēģim draudzīgi ieteicis "purvā tālāk
nedoties". Mērot ar realitātes aršīnu, pie tādas domas var
nonākt. Taču manuprāt runa ir par sapni, kas šodien pārsteidz
nevis ar detaļu precizitāti, bet ar būtības gaišredzību. Jūs
nepiekrītat? Tad lūdzu nosauciet vēl kādu, kurš 1978.gadā
būtu redzējis, ticējis vai tēlojis Latviju 1988.gadā (tieši un
precīzi 1988.gadā) kā ārpus Padomju savienības esošu valsti.
Katrā gadījumā tā laika polīttechnologu saietu plašākos
atreferējumos šāds scenārijs netiek publiskots.".
ISBN 9789934829659.
Latviešu romāni.
Jansone, Ilze, 1982-. Umurkumurs jeb Ardievas feminismam
: stāstu krājums / Ilze Jansone ; vāka dizains: Jānis Esītis. Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 130, [3] lpp. ; 22 cm. - I.
Jansones grāmatā ievietoti deviņi stāsti, kas ir kā ieburti savā
"aizspogulijā" - sajūtā, kas pazīstama daudziem.
"Umurkumurs" nāk kā savveida ceļvedis izkļūšanai. I. Jansonei
ardievas feminismam nozīmē mēģinājumu atteikties no
jebkādas ideoloģijas un koncentrēties uz indivīdu kā
personisku, nevis sociālu vienību. Jautājums par to, vai
indivīds spēj palikt ārpus jebkādas ideoloģijas, paliek atvērts,
bet ardievu veidi variējas bezgalīgi.
Saturs: Mocekļu kalns. Augšāmcelšanās. Vakariņas ar
brieža smadzenēm. Aladina sāga. Aleksandra pirksts.
Pieskāriens. Für Elise. Mikrorajons. Umurkumurs.
ISBN 9789984887340 (ies.).
Stāsti, latviešu.
Jūras iela : septiņi stāsti no Ventspils / red. Ingmāra Balode
un Laimdota Sēle ; vāka noformejumā izmantota Mairas
Asares foto ; Laimdotas Sēles priekšv. ; Mairas Asares sakārt.
- Rīga : Mansards, 2012. - [156] lpp. - Par autoriem: 153.lpp.
Saturs: Noliec cigu / Andris Akmentiņš ; Kad es vel bi
maziš / Laimdota Sēle ; Klaidoņi / Guntars Tenne ; Billija māja
/ Kristīne Ulberga ; Žogs!!! : fragments / Jānis Valks ;
Substance / Mārtiņš Ādamsons ; Vagonstāsti / Maira Asare.
ISBN 9789984872711.
Stāsti, latviešu.
Kaldupe, Skaidrīte, 1922-2013. Degošā paaudze : poēma
par Gauju un mīlestību : 2012. gada aprīlis - jūlijs / Skaidrīte
Kaldupe ; red. un priekšv. aut. Imants Auziņš. - Rīga : Sol
Vita, 2012. - 151 lpp. : il. ; 21 cm. - Dzejniece S. Kaldupe
(1922-2013) grāmatu velta paaudzei, kuras dzīvi sagandēja
vai arī pilnīgi iznīcināja Otrais pasaules karš. Šī grāmata
izrādījās pēdējā S. Kaldupes daiļradē. Gauja, Vidzemes daba
dzejoļos nav pasīvs fons, bet dzīvīgi starojoša mīlestības laika
daļa un izteicēja. Grāmata ir viens tāds pārsteidzošs atmiņu
gleznojums dvēselē visa mūža garumā.
ISBN 9789984894157.
Latviešu dzeja.
Gauja, upe (Latvija) - Dzeja.
Jūras iela : septiņi stāsti no Ventspils / red. Ingmāra Balode
un Laimdota Sēle ; vāka noformejumā izmantota Mairas
Asares foto ; Laimdotas Sēles priekšv. ; Mairas Asares sakārt.
- Rīga : Mansards, 2012. - [156] lpp. - Par autoriem: 153.lpp.
Saturs: Noliec cigu / Andris Akmentiņš ; Kad es vel bi
maziš / Laimdota Sēle ; Klaidoņi / Guntars Tenne ; Billija māja
/ Kristīne Ulberga ; Žogs!!! : fragments / Jānis Valks ;
Substance / Mārtiņš Ādamsons ; Vagonstāsti / Maira Asare.
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Kivičs, Andris, 1977-. Skārienjūtīgs : dzeja un aforismi /
Andris Kivičs ; red. Gunta Šustere ; māksl. Aigars Truhins ;
foto Katerina Jakovļeva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012
(Jelgavas tipogrāfija). - 64 lpp. : il., ģīm. ; 16 x 16 cm + 1 CD.
- Mūziķa un dzejnieka A. Kiviča grāmatā iekļauti dzejoļi, kas
tapuši laikā no 1995. līdz 2012. gadam. Pievienots CD ar jau
zināmiem hitiem: "Latvijai", "Kad tevis nav" un "Paliec tepat",
kā arī deviņām pilnīgi jaunām dziesmām, kas radušās
neatkarīgi no grupas "Z-Scars" un parāda A. Kiviča talanta
citu, pilnīgi atšķirīgu šķautni.
CD saturs: 1. Kad tevis nav. 2. Okeāns. 3. Skārienjūtīgs.
4. Pirmais valsis. 5. 28. jūlijs. 6. Hey, hey. 7. Par lietu. 8.
Paliec tepat. 9. Latvijai. 10. Mūsu pirmā vasara. 11.
Ziemassvētku laiks. 12. Puse.
ISBN 9789934030017.
Latviešu dzeja. Aforismi, latviešu.
Koulija, Adriana. Sestā atslēga : romāns / Adriana Koulija ;
no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Dace
Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata,
2013. - 423, [1] lpp. ; 22 cm. - (Jaunā gadsimta trilleris). Oriģ. nos.: The Sixth Key.
ISBN 9789984887364 (ies.).
Angļu romāni.
Kūlis, Ēriks, 1941-. Diena kā sieviete : [romāns] / Ēriks
Kūlis ; māksl. Arnis Kilbloks ; red. Zigrīda Krauze. - Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, [2013] (A/s "Poligrāfists"). - 238, [2]
lpp. - Lasītāji, kam nav sveša prozaiķa Ērika Kūļa daiļrade,
viņa jaunajā darbā "Diena kā sieviete" varēs dzīvot līdzi
raitajam stāstnieka sižetam, baudīt sulīgu valodu un
asprātīgus dialogus un aizdomāties par dzīves pamatvērtībām:
vienkāršību, uzticību un godīgumu.
ISBN 9789934029875.
Latviešu romāni.
Ķezbere, Elza, 1911-2011. Dzeja un dzīve : [raksti 3
sējumos] / Elza Ķezbere ; sakārtojusi, priekšvārdu, pēcvārdu
un komentārus sarakstījusi Inguna Daukste-Silasproģe ;
mākslinieciskais noformējums: Juta Zvirbule ; vāku
noformējumā izmantotas Oļģerta Ābelītes ilustrācijas E.
Ķezberes krājumam "Jāapsnieg" ; foto: Pēteris Korsaks,
Voldemārs Avens. - Rīga : Mansards, 2012. - 418, [1] lpp.,
[32] lpp. il., ģīm. : ģīm. ; 21 cm. - Bibliogr.: 387.-[392.] lpp. .
- E. Ķezberes dzeja mūzikā: 333.-[340.] lpp. / sast. Ventis
Zilberts. . - E. Ķezberes dzejoļu nosaukumu rād.: 341.-[357.]
lpp. . - E. Ķezberes dzejoļu pirmo rindu rād.: 358.-[386.] lpp. .
- Personu rād.: 393.-[407.] lpp. - Rakstu 3. sējumā ievietota
latviešu trimdas dzejnieces E. Ķezberes (1911-2011) periodikā
publicētā dzeja un pirmpublicējumi, reliģiskā dzeja,
autobiogrāfija, raksti par E. Ķezberi, veltījuma dzeja un
vēstules. Pirmie divi Rakstu sējumi iznāca apgādā "Valters un
Rapa" 2006. gadā.
3. sējums.
Saturs: Periodikā publicētā dzeja un pirmpublicējumi.
Reliģiskā dzeja. Autobiogrāfija. Raksti par Elzu Ķezberi.
Veltījuma dzeja. Vēstules.
ISBN 9789984872339 (ies.).
Latviešu dzeja. Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Vēstules

Lācītis, Vilis. Amsterdamas princips : [romāns] / Vilis Lācītis
; vāka dizains : Toms Mazputniņš. - Rīga : Mansards, 2013. -

275, 1 lpp. - Ar jaunāko grāmatu Vilis Lācītis atklāj jaunu
darbības vidi – viņa varoņi blēdās internetā, ar īpašām ierīcēm
noklausās telefona sarunas, uzlauž māju un automašīnu
signalizācijas. Grāmatā aprakstītās metodes ir mūsdienu
tehnoloģiskās krāpniecības realitāte. Darba centrā – trīs jauni
cilvēki, kuri cenšas dzīvē izsisties un iekārtoties ne pārāk
likumīgiem un, jāatzīst, ne pārāk veiksmīgiem līdzekļiem.
Vienlaikus grāmata ir arī satīrisks komentārs par noskaņām
mūsdienu Latvijā...
ISBN 9789984872742.
Latviešu romāni.

Vāc821.112.2-3

L 821.174-3

L 821.174-1

Vāc 821.112.2-3

Larka, Sāra. Kivi aicinājums : [Lielās Jaunzēlandes dzimtas
sāgas trešā grāmata] / Sāra Larka ; no vācu val.tulk. Iveta
Galēja ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC,
2013 (A/s "Poligrāfists"). - 503 lpp. - Jaunzēlande,
Kenterberijas līdzenums, 1907. gads. Kivorda apmetnē
bezrūpīgi aizrit Kuras-maro-tini meitas Glorijas bērnība. Tā
pēkšņi beidzas, kad meiteni kopā ar Elēnas meitu Liliānu
aizsūta uz meiteņu internātu Anglijā. Aktīvā, dzīvespriecīgā
Liliāna drīz vien piemērojas dzīvei Vecajā pasaulē, savukārt
Glorija sāk nīst savus vecākus, kuri viņai uzspieduši pavisam
citādu dzīvi, nekā meitene bija radusi. Par katru cenu Glorija
grib atgriezties Jaunzēlandē. Viņa kaļ pārdrošu plānu, kas
meitenei draud ar lielām briesmām... - Oriģ. nos.: Der Ruf des
Kiwis. - Romānu "Balto mākoņu zemē" un "Maoru dziesma"
turpinājums un triloģijas noslēdzošā grāmata.
ISBN 9789934034244.
Vācu romāni.
Jaunzēlande.
Lejiņš, Jānis, 1954-. Kamera obskura : [romāns] / Jānis
Lejiņš ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ;
literārā redaktore Ieva Janaite. - Rīga : Apgāds Karogs, [2013]
(Talsi : Talsu tipogrāfija). - 223, [1] lpp. - Grāmata veltīta
Marijas Luizes piemiņai, bet šis nav stāsts par viņas likteni, jo
viņa piedzima mazliet par agru. Jā, viņa bija baronese un,
pretēji dzimtas gribai, apprecējās ar vienkāršu latviešu zēnu...
ISBN 9789984882017.
Vēsturiskā proza, latviešu.
Līce, Anda, 1941-. Šovakar : 2009-2012 : [dzejoļu krājums]
/ Anda Līce ; māksl. Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, 2012
(Jelgavas tipogrāfija). - 143, [1] lpp. ; 20 cm. - Dzejnieces A.
Līces dzejoļu krājums ietver trīs pēdējos gados rakstīto.
Dzejoļi kārtoti hronoloģiskā secībā, tā ka grāmata atverama kā
autores liriska dienasgrāmata. Tajos dominē dabas, tās
cikliskuma un lineārā laika motīvi.
ISBN 9789984854434.
Latviešu dzeja.
Linka, Šarlote. Lūriķis : [romāns] / Šarlote Linka ; no vācu
val. tulk. Sinda Krastiņa ; red. Inese Miesniece ; māksl. Edgars
Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (A/s "Poligrāfists"). 390, [2]. lpp. - Viņš novēro svešas sievietes. Iejūtas viņu
ikdienā. Identificējas ar tām un grib visu par viņām zināt. Tā
viņš bēg no savas neveiksmīgās dzīves, no mūžīgā
atraidījuma. Tajā pašā laikā Londonas iedzīvotājus satrauc
sērijveida slepkavas, kuru upuri ir vientuļas sievietes, kas
nogalinātas īpaši nežēlīgā un sadistiskā veidā. Viss liecina par
to, ka viņas ilgāku laiku ir novērotas. Policija meklē psihopātu.
Vīrieti, kurš ienīst sievietes... - Oriģ. nos.: Der Beobachter. Romāna "Māsu nams" autore.
ISBN 9789934030925.
Vācu romāni. Psiholoģiskās spriedzes proza, vācu.

L 821.174-3

K 821.161.1-3

821.521.-3

Amer
821.111(73)-3

L 821.174-1

Manfelde, Andra, 1973-. Dzimtenīte : romāns / Andra
Manfelde red. Gundega Blumberga ; izmant. Ivetas
Balandiņas-Jakubenokas stāst. ; māksl. Andra Manfelde. [Tukums] : Literatūras kombains, 2012. - 132, [3] lpp. ; 19
cm. - Bibliogr.: [135.] lpp. - A. Manfeldes romāns nav par
kandžu, bet gan par dzimtenes zaudēšanu. Sievietes pusmūžā
atstāj savus bērnus, pašas sen vīru atstātas, dodas peļņā un
nonāk Skotijā. Kā viņas iztur vai neiztur zivju fabrikā,
apsaldētām rokām un olnīcām. Kas tad ir "Dzimtenīte"? Līdz
pat niecībai un pīslim pamazināmā forma, varbūt spirtots,
dvēseles sāpēm paredzēts dzēriens, vai tomēr - Dzimtene, no
vārda - dzimt, izaugt un palikt. A. Manfeldes romāns ir Latvijas
Rakstnieku savienības un mecenāta Raimonda Gerkena rīkotā
oriģinālkonkursa 2011. gada laureāts. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934826429.
Latviešu romāni.
Mariņina, Aleksandra. Tīģeru cīņa ielejā : [romāns] /
Aleksandra Mariņina ; no krievu val. tulk Dace Kārkliņa ;
māksl. Armands Dišers. - Rīga : Nordik, 2013 (Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija). - 318, [1] lpp. - No kāda Maskavas nama
balkona nokritusi un nositusies jauna meitene Jekaterina
Averkina. Daudzi kaimiņi, kas tajā mirklī atradās pagalmā,
redzējuši, ka Katju nogrūdusi lejā viņas vecākā māsa Nataša.
Aizdomās turēto tūdaļ arestē. Meitene ir satriekta – traģēdijas
brīdī viņa taču... staigājusi pa Maskavas lielveikalu ar savu
jauno draugu Lenāru! Bet to pierādīt nav iespējams – nama
iemītnieku liecības pārvelk svītru visiem Natašas argumentiem,
un šķiet, ka neviens nav spējīgs viņai palīdzēt... - Oriģ. nos.:
Бой тигров в долине.
1. sēj.
ISBN 9789984854441.
Detektīvromāni, krievu.
Murakami, Haruki. 1Q84 : [romānu triloģija] / Haruki
Murakami ; no japāņu val. tulk. Ingūna Beķere ; red. Anita
Poļakovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 479, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz
vāka : Labākie jaunie kulta romāni.
3. grāmata. Oktobris - decembris.
ISBN 9789934033513.
Japāņu romāni.
Nifenegere, Odrija. Laika ceļotāja sieva : [romāns] / Odrija
Nifenegere ; no angļu val. tulk. Liana Blumberga ; red. Rūta
Koluža ; vāka dizains: Inguna Kļava Švanka. - 2.izd. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2012 (A/s "Poligrāfists'). - 510, [2] lpp. Grēcīgs, glīts un neizprotams - tāds ir Henrijs, bibliotekārs ar
dīvainām prasmēm. Viņš mēdz neizskaidrojami pazust,
kauties, melot un izvairīties, radot ārkārtīgi valdzinošu sliktā
zēna tēlu. Vairāk par sevi viņš atklāj tikai pašiem tuvākajiem
draugiem un tikai apstākļu spiests. Izņēmums ir Klāra... Oriģ. nos.: The Time Traveler's Wife.
ISBN 9789934033001.
Amerikāņu romāni.
Pohodņeva, Maija, 1974-. Tumsas inversija : romāns /
Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; Inta Vilcāna vāka dizains ;
Andras Otto-Hvoinskas il. - Rīga : Lauku Avīze, 2013 (Rēzekne
: SIA "Latgales druka" ). - 207 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. (Lata romāns ; 2 (164). - Stāsts par to, kas notiek, kad
medības beidzas, bet paliek naida uzkurināta vēlme atrast
aizbēgušo ienaidnieku. - Grāmatas "Nedzeniet pēdas
snaiperim" turpinājums.
ISBN 9789984878553.
Latviešu romāni.
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Prevērs, Žaks. Cet amour : Šī mīlestība : dzejas izlase /
Žaks Prevērs ; atdzejotāja Kristīne Sniedze ; ievadu tulk. Dita
Podskočija ; red. Jānis Elsbergs ; priekšvārda, 13.-16., autors
Antuāns Šatlē ; māksl. Ingrīda Zābere. - Rīga : Neputns, 2012
(Jelgavas tipogrāfija). - 119 lpp. : il. ; 17 cm. - Oriģ. nos.: Cet
amour. - Teksts paralēli franču un latviešu valodā.
ISBN 9789984807966.
Franču dzeja - Tulkojumi latviešu valodā.
Purs, Laimonis, 1922-. Krusts virs pilskalna : vēsturisks
romāns / Laimonis Purs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ;
Daira Hofmaņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga :
Jumava, [2013] (Rēzekne : Latgales druka). - 237, [1] lpp. ;
20 cm. - L. Pura darbs ir 2. grāmata vēsturisko romānu
"Degošais pilskalns" tetraloģijā par zemgaļu dzīvi un cīņu ar
iebrucējiem Latvijas teritorijā 13. gadsimtā. Tajā jūtama
spēcīga piedzīvojumu garša - pašu sirojumi tuvākās un tālākās
kaimiņzemēs un svešu sirotāju iebrukumi novadā tolaik bija
dzīves ikdiena. Tā prasīja izveicību, spēku un drosmi. Dzimtā
pavarda un savējo aizsardzībai nežēloja pat dzīvību.
2. grāmata.
ISBN 9789934112638.
Vēsturiskā proza, latviešu.
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Repše, Gundega, 1960-. Smagais metāls : romānu cikls / Gundega Repše ;
redaktori: Anita Rožkalne, Dace Sparāne ; fragmentu atdzejotāji: Jānis
Elsbergs, Knuts Skujenieks, Laimonis Kamara ; pēcvārdu sarakstīja Ilva Skulte
; vāka dizains: Jānis Esītis ; foto: Matīss Markovskis. - Rīga : Dienas grāmata,
2012. - 468, [3] lpp. ; 23 cm. - Rakstnieces G. Repšes grāmatā "Smagais
metāls" vienkop atrodas cikla romāni - "Alvas kliedziens" (2002), "Vara rati"
(2006) un "Dzelzs apvārdošana" (2011). Romānos atklājas iekodētais
noslēpums - kāpēc personas no darba darbā maina vārdu, nodarbošanos,
sapņus, idejas, pārliecību. Darbs sevī pulcina jo bagātīgu kultūras un dzīvju
pieredzi, taču - vēl svarīgāk - pats nostājas šai pieredzei līdzās kā svaigs un
unikāls ceļš literatūrā - parādība, kas kļūst arvien retāk sastopama.
Saturs: Alvas Kliedziens. Vara rati. Dzelzs apvārdošana.
ISBN 9789984887319.
Latviešu romāni.
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Rudzītis, Richards. Dvēseles dziesmas : dienasgrāmatas 3
daļās / Richards Rudzītis ; red.: G. Rudzīte, A. Hartmanis ;
sagat.: E. Gavare, M. Docenko ; iev. sarakst. Gunta Rudzīte ;
vāku noform. A. Hartmanis. - Rīga : Sirds Gaisma, 2010 (Zelta
Rudens). - 375 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. - Personu rād.: 371.375.lpp. - Dzejnieks un filozofs, pazīstams sabiedrisks
darbinieks R. Rudzītis (1898-1960) eseju, dzejas, filozofisku
darbu vidū atstājis arī pārdomu un notikumiem bagātu
dienasgrāmatu, kuru sācis rakstīt vēl zēns būdams 1912.
gadā. 1. daļa rāda zēna tapšanu par personību un ietver
periodu no 1914. līdz 1920. gadam.
1.daļa. Dienasgrāmatas : 1914.-1920.
ISBN 9789934814204.
Dienasgrāmatas.
Rudzītis, Richards. Dvēseles dziesmas / Rihards Rudzītis ;
red.: Gunta Rudzīte, A.Hartmanis ; iev. Gunta Rudzīte. [Rīga] : Sirds Gaisma, 2011 (Zelta Rudens). - 476 lpp. : foto,
portr. - Personu rād.: 472.-476.lpp. - Riharda Rudzīša darbi
latviešu valodā mūsdienās tiek izdoti tikai pēdējos gados, jo
padomju laikā tie bija aizliegti un nogūla specfondos, kā
rezultātā viņš kā dzejnieks, rakstnieks un filozofs ticis
aizmirsts. Nav bijis otra tāda cilvēka mūsu mazās Latvijas
vēsturē.
2.daļa. Dienasgrāmatas : 1920.-1930.
ISBN 9789934814235.
Dienasgrāmatas.
Sagāna, Fransuāza. Akordi : [romāns] / Fransuāza Sagāna
; no franču val. tulk. Mirdza Ersa ; Aijas Andžānes vāka
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Apgāds "Jumava",
2013 (Ogre : SiA "Tipogrāfija Ogrē"). - 174, [1] lpp. - Vincents
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ir jauns pianists, bet Loransa — bagāta uzņēmēja meita, kura
iemīl viņu un nolemj “iegūt savā īpašumā”. Kaislības, meli un
mūzikas valdzinājums ir ne tikai sievietes, bet arī vīrieša
ieroči, lai pakļautu otru gan emocionāli, gan fiziski. Vai pastāv
īsta mīlestība?. - Oriģ. nos.: La Laisse.
ISBN 9789934113093.
Franču romāni.
Sēle, Laimdota, 1951-. Kaislību pavārgrāmata : [romāns] /
Laimdota Sēle ; atb. red. Renāte Neimane ; Kristīnes Ramanes
vāka mākslinieciskais. - Rīga : SiA "J.L.V.", 2013 (Rēzekne :
SIA "Latgales druka"). - 430, [1] lpp. - "Kaislību
pavārgrāmatas" varoņi pieder mūsdienu Latvijas iedzīvotāju
lielākajai daļai, un viss, kas notiek ar viņiem, var būt noticis ar
ikvienu no mums." (Autore).
ISBN 9789934112829.
Latviešu romāni.
Strēlerte, Veronika, 1912-1995. Raksti : [4 sēj.] / Veronika
Strēlerte ; sast. un koment. aut. Ieva E. Kalniņa ; māksl.
Valdis Villerušs. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas
institūts, 2012 (Jelgava : SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 703
lpp., [8] lpp. il., ģīm., faks. ; 21 cm. - Personu rād.: 659.-683.
lpp. . - Dzejoļu virsrakstu un pirmo rindu alfabētiskais rādītājs
: 685.-692. lpp.
2.
Saturs : Dzejas krājumi : Mēness upe. Gaismas tuksneši.
Dzeja ārpus krājumiem. Atdzejojumi. Literatūrkritiskie raksti.
Publicistika. Īsproza. Raksti par Veroniku Strēlerti un viņas
dzeju. Vēstules.
ISBN 9789984893013.
Vasmu, Herbjorga. Simts gadi : romāns / Herbjorga Vasmu
; no norvēģu val. tulk. Raita Kozlovska un Guntis Ancens. Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). 459, [3] lpp. - “Simts gadi” ir piesātināts, bagātīgs, patiess un
dziļi aizkustinošs romāns – plaša autobiogrāfiska dzimtas
sāga, kur galvenās lomas atvēlētas četru paaudžu sievietēm,
cenšoties izprast viņu likteņus, raksturus, pieņemtos lēmumus
un katras varones spēka un vājuma avotus. Romāns, protams,
ir arī par viņu vīriešiem – gan tiem, kas apprecēti, gan tiem,
kas tikai mīlēti, un bieži vien, kā jau dzīvē, tas nav viens un
tas pats. Tikpat krāšņi un izteiksmīgi kā cilvēku likteņus,
autore apraksta skarbo, skaisto Norvēģijas dabu, kas vienmēr
bijusi būtisks izteiksmes līdzeklis Herbjorgas Vasmu daiļradē.
H. Vasmu raksturīga spilgta iztēle un trāpīgs, emocionāli
niansēts rakstības stils. Daudz asprātīgu un dzīvīgu dialogu,
satraucoši notikumi un kvēlas jūtas – gan zemdegās
gruzdošas, gan pavisam atklāti paustas... - Oriģ. nos.: Hundre
Ar.
ISBN 9789934033254.
Norvēģu romāni.
Zīle, Austra. Slapjo gadu stāsti : [stāstu krājums] / Austra
Zīle ; red. Aija Lāce ; vāka noformējuma izmantota Aijas
Bāliņas glezna ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards,
2013. - 166, [3] lpp. - Arī tad, kad apnicīgi līst aiz logiem, līst
runas no runasvīru mutēm, līst grādīgi dzērieni glāzēs un
reizumis “as’ra krīt biķerī zaļzeltītā”, dzīve turpina būt tā pati
vienreiz dzīvojamā. Tā, kurai vajag vidi – tik ļoti savu, ka
ikdienā to nepamani, bet pamamnījis jūties tai laimīgi
pieburts. Tā, kurai vajag cilvēku – tik ļoti savu, ka attiecības ar
viņu aizpilda dzīves telpu. Tomēr attiecību krāsas starp vīrieti
un sievieti ir mainīgas kā gada laiki un nemainīgas kā gadu
kāpnes, pa kurām atpakaļ jaunībā neviens vēl nav iekritis. Par
dažām kāpšanas grūtībām – šī krājuma stāsti...
ISBN 9789984872766.
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Stāsti, latviešu.
Zusāne, Alma. Cilvēku zoodārzs : politiska dienasgrāmata
satīriskos akordos / Alma Zusāne ; Andra Feizaka vāka foto. Pūre : Alma Zusāne, 2012 (Drukātava). - 137 lpp. : il. ; 21
cm. - A. Zusāne, ņemot talkā kritisku prātu un humora devu,
stāsta par apkārt notiekošo, lai tas pārvēršas groteskās ainās,
par kurām vērts pasmaidīt. Tikumi apkārt brūk un viltus
vērtības tiek sauktas par patiesām. Tās traģēdijas, kas
norisinās ar indivīdu, kam jāpamet dzimtene darba
meklējumos, bērni bez vecākiem, alkohola un narkomānijas
posts, mākslīgi radīta etniskā spriedze - tāds ir mūsdienu
kapitālisms Latvijā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934828218.
Pasaules politika - 21 gs.
Latvija - Politika un pārvalde - 1991-.
Лебедева, Виктория. В ролях : роман, повести /
Виктория Лебедева ; предисл. Е. Попова. - Москва :
Астрель, 2012. - 378, [2] с. - Каждая девочка хочет стать
актрисой. Любочка – героиня романа «В ролях» –
продолжает мечтать о сцене, будучи девушкой, молодой
женщиной, взрослой дамой. Она примеряет роли
хорошенькой нимфетки, влюбленной ученицы, музы
известного художника, спутницы талантливого режиссера…
А жизнь незаметно прошла, оставив Любочке взрослого
сына, давно ставшего чужим, необъяснимую горечь и
вопрос без ответа: какую же роль играть теперь?.
Содерж.: В ролях : роман. Уроки музыки : повесть.
Хозяин : повесть.
ISBN 9785271431753.
Krievu romāni. Stāsti, krievu.
Сахновский, Игорь. Острое чувство субботы : восемь
историй от первого лица / Игорь Сахновский. - Москва :
Астрель, 2012. - 252, [1] с. - Восемь историй от первого
лица: трагикомические, шокирующе откровенные рассказы
мужчин и женщин об их «маленьких» и неповторимых
жизнях. Одинокая красавица, в чьей тени можно
спрятаться от солнца. Мальчик, умеющий провести
верблюда через угольное ушко. Художник, различающий
невидимое сквозь «цветной воздух». Таинственная аура
семьи Набоковых….
ISBN 9785271431777.
Stāsti, krievu.
Чижова, Елена. Неприкаянный дом : романы / Елена
Чижова. - Москва : Астрель, 2012. - 1019, [2] с. - Героини
Чижовой живут в одном неприкаянном доме – СССР и в
одном веке – двадцатом, но в такие разные эпохи: тяжкие
шестидесятые («Время женщин»), душные семидесятые
(«Лавра») и революционные девяностые («Терракотовая
старуха»). Они совершенно не похожи друг на друга: три
старухи из «бывших», воспитывающие немую девочку;
вчерашняя школьница, а ныне жена неофита-священника;
филолог, ставшая правой рукой «нового русского», – но
каждую из них жизнь затягивает, вынуждая играть чужую
роль.
Содерж.: Терракотовая старуха. Лавра. Время
женщин.
ISBN 9785271427060.
Krievu romāni.

