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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
VISPĀRĪGA TIPA UZZIŅU IZDEVUMI
030
Kūns, Olivers. Viss, kas jāzina vīrietim :
rokasgrāmata visai dzīvei / Olivers Kūns ; no vācu
valodas tulkojis Kaspars Poikāns ; Aijas Andžānes vāka
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore
Anna Pavlovska. - Rīga : "J.L.V.", SIA ; Jumava, 2013.
- 272 lpp. : il. - Grāmatā apkopota svarīgākā
informācija, kas būtu jāzina katram vīrietim par dzīvē
nozīmīgām jomām: darbu un karjeru, pasaules
izzināšanu, piedzīvojumiem un, protams, sievietēm. Oriģ. nos.: Alles, was ein Mann wissen muss.
ISBN 9789934113123.
Vīrieši - Dzīves veidošana.
1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
FILOSOFIJA
133

133

Svārsti, rāmīši un magnēti : vienkārši, biolokācijas
instrumenti informācijas iegūšanai, diagnostikai un
dziedniecībai / [sastādītjis Kārlis Riekstiņš ; mākslinieks
Uldis Baltutis]. - Rīga : Avots, 2013 (Rēzekne : Latgales
druka). - 165, [1] lpp. : il. ; 17 cm. - Vienkārši
biolokācijas instrumenti informācijas iegūšanai,
diagnostikai un dziedniecībai. Grāmatā raksturoti
vienkārši biolokācijas instrumenti - svārsti, rāmīši un
magnēti -, stāstīts, kā tos izgatavot un izmantot
dažādas informācijas iegūšanai, veselības stāvokļa
diagnostikai un dziedniecībai. Grāmata domāta plašam
interesentu lokam.
ISBN 9789984859651.
Dziedniecība. Magnētterapija.
Talbots, Maikls. Viņpus kvantiem / Maikls Talbots ; no
angļu val. tulk. Inta Čerņavska ; māksl. Laima Šķetre ;
lit. red. Marita Freija. - Rīga : Jumava, [2013] (SIA
"Microdot" tipogrāfija). - 254, [1] lpp. - Atsauces: 241.[252.] lpp. - Šajā grāmatā par to, kas ir realitāte,
dzīves jēgas programmas nodrošinātājs, kas ir
Absolūtās Realitātes informācija jeb Mūžības Gaisma. Oriģ. nos.: Beyond the Quantum.
Saturā: Laikmetam līdzi atnākusī kvantu fizika.
Augstākā daudzdimensiju realitāte. Dzīves vilnis. Kas ir
apziņa, un kur tā atrodas? Mijiedarbībā esošo daļiņu

deja. Vēlreiz apciemojot Šrēdingera kaķi. Dieva
esamības matemātiskie pierādījumi. Virtuālās daļiņas
un virtuālās būtnes. Kāpēc zinātnei bail no pārdabiskā?.
ISBN 9789934113390.
Kvantu teorija. Mehānika. Speciālā relativitātes
teorija. Realitāte.
133
Vaithērsta, Tesa. Tavas mājas baltā maģija :
noderīgi padomi, lai mājās radītu harmoniju / Tesa
Vaithērsta ; no angļu valodas tulkojusi Ligita
Lukstraupe ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais
noformējums. - Rīga : Jumava, 2013 (Rēzekne : SIA
Latgales druka). - 211, [4] lpp. : il. - Bibliogr.: 210. [212.] lpp. - Lai mājas lutina dvēseli un pacilā garu!
Pieberiet tīrīšanas līdzekļiem burvīgus augus, aiciniet
labo enerģiju apmesties dārzā un ieklausieties dabā.
Likvidējiet krāmus skaidrībai, cepiet auzu pārslu
cepumus pārpilnībai vai pagatavojiet saldu sapņu
amuletu mierīgam nakts miegam! Enerģiju speciāliste
un intuīcijas konsultante Tesa Vaithērsta šai
brīnišķīgajā grāmatā atklāj to, kā mājas varētu kļūt par
spēcīgu personisku pārmaiņu un sapņu piepildījumu
katalizatoru. Viņa piedāvā neskaitāmus vienkāršus un
noderīgus paņēmienus harmonijas radīšanai mājās,
stiprinot laimi, intuīciju un maģiskās spējas. - Oriģ.
nos.: Magical Housekeeping: Simple Charms & Practical
Tips for Creating a Harmonious Home.
ISBN 9789934112935.
Maģija.
PSIHOLOĢIJA
159.92
Makenna, Pols. Maini savu dzīvi 7 dienās / Pols
Makenna ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ;
[Ilzes Isakas vāka dizains]. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2013 (Poligrāfists). - 229 lpp. ; 22 cm + CD. - Grāmata
"Maini savu dzīvi 7 dienās" iepazīstina ar pasaulslavenā
britu hipnotizētāja un bestselleru autora Pola Makennas
izveidoto unikālo personiskās transformācijas metodi.
Ar tās palīdzību ikkatrs var apgūt veiksminieka
domāšanas principus un dot savai dzīvei jaunu sekmīgāku virzienu. ""Maini savu dzīvi 7 dienās" ir
viena no reālistiskākajām "self-help" grāmatām. Tajā
piedāvātie paņēmieni patiešām darbojas un ir
pārbaudīti. Pols Makenna neliek lasītājiem iedziļināties
pagātnē,meklējot problēmu cēloņus, bet gan paskaidro,
kā, katru dienu izmainot kādu šķietami nenozīmīgu
ieradumu vai rīcību, panākt ļoti lielas un jūtamas
pārvērtības. " Grāmatai pievienots arī CD ar spēcīgu
prāta programmēšanas hipnozi un pozitīviem
apgalvojumiem. Hipnoze palīdz sagatavot smadzenes
vērtīgajai informācijai, ko piedāvā Pols Makenna. - Oriģ.
nos.: Change Your Life in 7 Days.
ISBN 9789934023569.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Pašuztvere.
Autogēnais treniņš.

RELIĢIJA.TEOLOĢIJA
27-1
Aleksandrs, Ebens. Debesu valstības pierādījums :
neiroķirurga ceļojums aizsaulē / Ebens Aleksandrs ;
[tulkojusi Dzintra Kalniņa]. - Rīga : Avots, 2013
(Rēzekne : Latgales druka). - 238 lpp. ; 20 cm. Bibliogrāfija: [222.] - 229. lpp. - Izcila ASV neiroķirurga
Hārvarda universitātes speciālista Dr.med. Ebena
Aleksandra smadzenēm 2008. gadā uzbruka sevišķi
reta slimība. Tās rezultātā septiņas dienas viņš atradās
dziļā komas stāvoklī. Bet, kad ārsti jau nopietni apsvēra
iespēju ārstēšanu pārtraukt, Aleksandra acis atvērās.
Viņš bija atgriezies. Šodien viņš ir ārsts, kurš uzskata,
ka patiesa veselība iespējama tikai tad, ja saprotam, ka
dvēsele un Dievs ir realitāte un ka nāve nav
personiskās eksistences beigas, bet tikai
transformācija. Viņa vēstījums uzrunās gan zinātnieku,
gan ticīgo.Oriģ. nos. Proof of Heaven.
ISBN 9789984859668.
Neiroķirurģija - Amerikas Savienotās Valstis Biogrāfijas. Pirmsnāves redzējumi - Amerikas
Savienotās Valstis - Reliģiskie aspekti. Koma Amerikas Savienotās Valstis - Pacienti - Biogrāfijas.
27
Panca, Gaļina. Balss klusumā : kristīgā meditācija tradīcijas un prakse / Gaļina Panca, Georgs Indulēns ;
[no krievu valodas tulkojusi Antra Bula]. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). - 143, [1] lpp. ; 17
cm. - Bibliogrāfija: 140. lpp.Oriģ.nos. Голос в Тишине.
ISBN 9789934026058.
Meditācija - Kristietība.
21/29
Reliģiskā dažādība Latgalē: mērojot ceļu uz dialogu :
2007.gada 3.aprīļa konferences materiāli / [atb. red.
Valdis Tēraudkalns ; latv. teksta red. Anija Brice ; angļu
teksta red. Antra Legzdiņa ; māksl. Ieva Krūmiņa ;
rakstu aut.: Valdis Tēraudkalns, Inese Brīvere, Valda
Čakša ... [u.c.]. - [Rīga] : Latvijas Bībeles biedrība,
2007 (Preses nams, a/s). - 174 lpp. : diagr., tab. Avoti un lit. rakstu beigās. . - Par aut.: 174.lpp. Kopsav. angļu val.
Saturs: Ievadam: atskaites punkti dialogam /
Valdis Tēraudkalns. Jauniešu etnoreliģiskie stereotipi
par latgaliešiem / Inese Brīvere. Tautas konservatorijas
Latgalē: kultūrizglītojošās darbības etnoreliģiskais
konteksts / Valda Čakša. Starpreliģiskā dialoga iespējas
mācību klasē / Laima Geikina. Jauno reliģisko kustību
attīstība Latgalē reliģiskās dažādības kontekstā / Deniss
Kretalovs, Jūlija Stare. Katoļticīgie Latgalē 20.gs.
20.gados: daži sociālpolitiskās diferenciācijas aspekti /
Vladislavs Malahovskis. Cita citādība: Latvijas
vecticībnieku kultūrsociālā pieredze 20.gadsimtā /
Nadežda Pazuhina. Ebreju ienākšana Latvijā / Kārlis
Počs.
ISBN 9789984564920.
Reliģiskā tolerance - Latvija - Kongresi,

konferences utt. Reliģija.
Latgale (Latvija) - Baznīcas vēsture - Kongresi,
konferences utt.
3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA
316.6
Apsalons, Edmunds. Komunikācijas kompetence : kā
saprasties un veidot attiecības / Edmunds Apsalons ;
Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Zane Seņkova.
- Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. - 303, [1] lpp. Bibliogr.: 299.-301. lpp. - Grāmatu var izmantot gan
akadēmiskām studijām, gan kā metodisku līdzekli
patstāvīgam darbam, gan arī kā saistošu lasāmvielu,
kas mudina pārdomāt, kāpēc mūsu attiecības ar citiem
cilvēkiem ne vienmēr ir tādas, kādas mēs vēlētos,
kāpēc mēs nespējam saprasties un sadarboties.
Saturā: Komunikācijas kompetence: Kā iegūt
prasmi sarunāties. Komunikatīva valodas lietojuma
vispārīgie principi. Lietišķu pārrunu vadīsānas un
lietišķu attiecību principi.
ISBN 9789934035395.
Komunikācija - Sociālie aspekti.

POLITIKA. POLITOLOĢIJA
327
Eurostat Regional Yearbook 2012 / European
Commission ; editor-in-chief: Teodora Brandmuller. Luxembourg : Publications Office of the European
Union, 2012. - 213 p. : ill., fig., tab. - (Eurostat
statistical books).
Saturā: Economy. Population. Health. Education.
Labour Market. Structural Business Statistic. Tourism.
Information Society. Agriculture. Transport. Science,
Tehnology and Innovation. Focus on European Cities.
Focus on Coastal Regions. Focus on Territorial
Typologies.
ISBN 9789279249402.
ISSN 1830-9674.
Statistika - Eiropas Savienība.
Eiropas Savienības valstis.
321
Müller, Jan-Werner.
Contesting Democracy : political ideas in the
twentieth century Europe / Jan-Werner Müller. - New
Haven and London : Yale University Press, 2013. - ix,
281 p. : ill. - Index: p. 273.-279.
ISBN 9780300194128.
TŪRISMA BIZNESS
338.48-6
Музей и проблемы "культурного туризма" :
материалы одиннадцатого Круглого стола : 11-12
апреля 2013 года / Государственный Зрмитаж ; ред.
Л. А. Зорина. - Санкт-Петербург : Издательство
Государственного Эрмитажа, 2013. - 244, [5] с.

338.483

338.48

Boniface, Brian.
Worldwide Destinations : the geography of travel
and tourism / Brian Boniface, Chris Cooper and Robyn
Cooper. - 6th ed. - London : Routledge, 2012. - vi, 610
p. : ill., tab., fig.
ISBN 9780080970400.
Coles, Tim.
Student's guide to writing dissertations and theses in
tourism studies and related disciplines / Tim Coles,
David Timothy Duval, Gareth Shaw. - New York, NY :
Routledge, 2013. - vi, 237 p. - Index: p. 229.-237.

ISBN 9780415460187 (hardback). . - ISBN
9780415460194 (paperback).
TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
34
Juridiskā zinātne : Latvijas Universitātes žurnāls = Law
: journal of the University of Latvia / Latvijas
Universitāte ; galv. red. Jānis Lazdiņš ; redkol.: Kalvis
Torgāns, Pauls Varuls, Pēters Jervelaids...[u.c.] ;
latviešu teksta lit. red. Ruta Puriņa ; angļu teksta lit.
red. Imants Mežaraups. - Nr. 2 (2011)-. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2011. - 168 lpp. : il. ; sēj. Bibliogr. (rakstu beigās). - Raksti latviešu val.,
virsraksti paralēli latv. un angļu val. - "LU Žurnāls
"Juridiskā zinātne" ir LU Rakstu sērijas "Juridiskā
zinātne" turpinājums".
Nr.2. Tiesību zinātnes nākotnei, 1 = No. 2:
Sciences of Law for Future, 1.
Saturā: Vērtības, tiesību efektivitātes traucējumi
un palīgavoti / Diāna Apse. Dialoga jēdziens un tā
attiecināšana uz tiesas procesu / Gatis Bārdiņš.
Publisko un privāto tiesību dalījuma ieviešana un
nozīme Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas / Edvīns
Danovskis. Prezumpcija par valsts galvas politisko
neatbildību / Simona Doriņa. Programmatūras tiesību
attīstība Latvijā ES tiesību ietekmē / Rihards Gulbis.
Kriminālatbildības par slepkavību pilnveidošana / Petra
Janule. Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas
gadījuma / Irēna Kalniņa. Starptautiskās privāttiesības
Eiropas Savienības skatījumā / Irēna Kucina. Tiesības
uz efektīvu tiesību aizsardzību un strīdu risināšanu
administratīvajā procesā / Gatis Litvins. Intelektuālā
īpašuma līgumu regulējuma modernizācija Latvijas
Republikas Civillikumā / Vadims Mantrovs. Objektivitāte
taisnīgas tiesas spriešanā / Rada Matjušina. Publiskās
un privātās partnerības tiesiskā regulējuma
problēmjautājumi Eiropas Savienības tiesību aspektā /
Imants Muižnieks. Videi nodarītā kaitējuma tiesiskā
regulējuma izmaiņas Eiropas Savienības tiesību ietekmē
/ Laura Rozenberga. Zemnieku aizbildnības institūta
evolūcija Latgalē XIX gs. un XX gs. 20.-30. gados /
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347

34(091)

Modrīte Vucāne.
ISSN 1691-7677.
Tiesības - Periodiskie izdevumi. Tiesību zinātne Periodiskie izdevumi.
Juridiskā zinātne : Latvijas Universitātes žurnāls = Law
: journal of the University of Latvia / Latvijas
Universitāte ; galv. red. Jānis Lazdiņš ; redkol.: Kalvis
Torgāns, Pauls Varuls, Pēters Jervelaids...[u.c.] ;
latviešu teksta lit. red. Sandra Liniņa. - Nr. 3 (2012)-. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 180 lpp. : il. ;
sēj. - Bibliogr. (rakstu beigās). - Raksti latviešu val.,
virsraksti paralēli latv. un angļu val. - "LU Žurnāls
"Juridiskā zinātne" ir LU Rakstu sērijas "Juridiskā
zinātne" turpinājums".
Nr.3.
Saturā: Kriminālsodu politikas koncepcija un no
tās izrietošie grozījumi Krimināllikumā / Valentija
Liholaja. Tiesu nolēmumu ietekme uz Latvijas nodokļu
tiesību dinamiku / Jānis Lazdiņš, Kārlis Ketners. Latvijas
konstitucionālo un administratīvo tiesību attīstība pēc
neatkarības atjaunošanas / Ringolds Balodis, Annija
Kārkliņa, Edvīns Danovskis. Superficies solo cedit
Latvijas tiesībās / Jānis Rozenfelds. Latvijas
komerctiesību attīstība un perspektīvas pēc iestāšanās
Eiropas Savienībā / Kaspars Balodis. Vispārējo
līgumtiesību attīstība Latvijā pēc neatkarības atgūšanas
un nākotnes perspektīvas kontekstā ar Eiropas
Komisijas risinājumiem virzībā uz vienotu Eiropas
līgumtiesību izstrādi / Jānis Kārkliņš. Eiropas Savienības
Padomes Pamatlēmums par krimināltiesību
izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un
ksenofobijas veidiem un izpausmēm un tā ieviešana
Latvijas tiesību aktos / Artūrs Kučs. Tiesības sevi
neapsūdzēt kā tiesību uz taisnīgu tiesu būtisks aspekts
vienkāršoto kriminālprocesa formu piemērošanā / Irēna
Ņesterova.
ISSN 1691-7677.
Tiesības - Periodiskie izdevumi. Tiesību zinātne Periodiskie izdevumi.
Višņakova, Gunta, 1939-. Latvijas Republikas
Civillikuma komentāri : Lietas. Valdījums. Tiesības uz
svešu lietu (841.- 936.,1130.- 1400.p.) / Gunta
Višņakova, Kaspars Balodis ; lit. red. Dzintra
Dāvidsone. - Rīga : Mans Īpašums, 1998. - 255 lpp. Alf. rād.: 249.- 255.lpp.
ISBN 998457413X.
Lietu tiesības - Latvija.
Римское частное право : учебник / [Краснокутский
В.А. ... [и др.] ; под ред. И.Б. Новицкого и И.С.
Перетерского. - Москва : Юриспруденция, 2006. 441, [7] с. ; 22 см.
ISBN 5951600944.
Romiešu tiesības.

IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA. MĀCĪŠANA
373.2
Brice, Baiba. Viss sākas ar rotaļu : metodiskie
ieteikumi un rotaļas pirmsskolas un sākumskolas
bērniem / Baiba Brice ; literārā redaktore Rita Cimdiņa.
- Rīga : Izdevniecība RaKa, 2013. - 244 lpp. : il. Bibliogr.: 242.-243. lpp.
ISBN 9789984462820.
Izglītība, pirmsskolas. Muzikālās spēles un rotaļas.
373.2
Bula-Biteniece, Inta, 1976-. Bērns un sports
pirmsskolā / Inta Bula-Biteniece, Rasma Jansone,
Krzysztof Piech. ; [redaktore Rita Cimdiņa ; vāka
dizains Baiba Lazdiņa]. - Rīga : RaKa, 2013. - 179 lpp.
: il., tab. ; 22 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija.
Pieredze. Prakse). - Bibliogrāfija: 159.-174. lpp. Grāmatas autori ir Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas un Varšavas Fiziskās audzināšanas un
sporta akadēmijas speciālisti. Grāmatā apkopotas gan
teorētiskās atziņas, uz kurām var balstīt sporta
nodarbības pirmsskolā, gan praktiskie padomi.
Grāmatas pirmajā nodaļā autori aplūko galvenos
teorētiskos pētījumus Latvijā un pasaulē par sporta
nodarbību lomu pirmsskolas izglītības iestādēs un
ģimenē. Autori secina, ka fiziskās nodarbības veicina
daudzpusīgu bērna attīstību un piedāvā savu holistiskās
pieejas modeli. Otrajā nodaļā lasītāji var iepazīt fizisko
nodarbību plānošanas pamatprincipus bērniem no
zīdaiņa vecuma līdz pirmsskolas pēdējam gadam.
Ieteikumus papildina ilustrācijas un speciālistu atbildes
uz jautājumiem, kurus vecāki uzdod visbiežāk. Pēdējā
grāmatas nodaļa ir veltīta Polijas pieredzei. Te
galvenokārt apcerēta sportošana ģimenē. Grāmata
noderēs visiem, kas strādā ar pirmsskolas bērniem un
vēlas pilnveidot savas zināšanas kā par bērna augšanu,
tā par sportu. Jānorāda, ka Latvijā tas ir pirmais
apcerējums, kas sniedz tik plašu ieskatu pirmsskolas
sporta pedagoģijas pamatos. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu val.
ISBN 9789984462646.
Izglītība, pirmsskolas. Fiziskā sagatavotība
bērniem.
371.2
Tauriņa, Žanete. Skolēna kompetenču pašvērtējums /
Žanete Tauriņa; [redaktore Rita Cimdiņa]. - Rīga :
RaKa, 2013. - 171 lpp. : il., tab. ; 22 cm. (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija. Pieredze. Prakse). Bibliogrāfija: 144.-156. lpp. - Skolēna mācību
sasniegumi veidojas mijiedarbībā ar pedagogu un
citiem skolēniem. Lai pierādītu spēju izmantot savas
apgūtās zināšanas un prasmes, skolēniem jāattīsta un
jāpilnveido arī kompetences, kas izglītības vidē Latvijā
vēl netiek minētas kā mācību sasniegumu komponents.
Tāpēc zināšanas, prasmes, attieksme un kompetences
veido vienu veselumu un tās vērtējamas kā jauniešu
sasniegumi. Mācību sasniegumu process ir aprakstīts kā

menedžmenta uzdevumu apkopojums (plānošana,
organizēšana, cilvēkkapitāla vadība, vadīšana un
kontroles process/procesu pārraudzība), tāpēc skolēnu
mācību sasniegumu novērtējums vidējās izglītības
pakāpes noslēgumā ir šī menedžmenta procesa
pēdējais posms - visu iepriekšējo procesu kontrole kā
pārraudzība. Kontroles procesā iegūtie rezultāti
uzskatāmi par radaru, kurš pirmais reģistrē un signalizē
par vajadzīgajām izmaiņām izglītības sistēmā
kopumā.
ISBN 9789984462837.
Mācību sasniegumi.
ETNOGRĀFIJA
394
The Ritual Year and Ritual Diversity : proceedings of
the Second International Conference of the SIEF
Working Group on the Ritual Year : Gothenburg, June
7-11, 2006 / ed. by Lina Midholm and Annika
Nordstrom. - Goteborg : Institutet for sprak och
folkminnen, 2007. - 377 p.
ISBN 9789172290396.
5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
613.2

615.8

Kentone, Leslija. Svaigās enerģijas Bībele :
vislabākais no svaigēšanas un dalītā uztura / Leslija
Kentone ; no angļu val. tulk. Sintija Zariņa ; red. Māra
Rune ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2013 (SIA Preses nams Baltic). - 408 lpp. : il.,
tab. ; 23 cm. - Alf. rād.: 388.-408. lpp. - Svaigās
enerģijas diēta ir autores izstrādātā sistēma, kas
apkopo vislabāko, ko sniedz svaigēšana un dalītais
uzturs. Svaigēšana un sulas attīra organismu un sniedz
tam visu nepieciešamo, savukārt dalītais uzturs
organismu nenoslogo un ļauj justies vieglam, lai arī ko
jūs ēstu. - Oriģ. nos.: The Raw energy Bible.
Saturs: Svaigās enerģijas diēta un dalītais uzturs.
Sulas. Svaigās enerģijas diētas receptes.
ISBN 9789934032103.
Uztura kombinēšana. Termiski neapstrādātu
produktu diēta.
Kindiga, Barbara. Joga nidra : dziļās atslābināšanās
pērle : kā atgūt spēkus 30 minūtēs / Barbara Kindiga ;
no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča ; redaktore
Inese Miesniece ; Ilzes Šmites fotogrāfijas. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2013] (Preses nams Baltic). - 120 lpp. :
il. ; 17 cm + 1 CD. - Oriģ. nos.: Yoga Nidra. - Pielikumā
CD: "Joga nidra nodarbību teksti : joga nidra I un joga
nidra II".
ISBN 9789934028984 (ies.).
Joga. Relaksācija. Meditācija.

Laucjavičus, Telesforas. Jonizēts ūdens : dzīve bez
slimībām / Telesforas Laucjavičus, Sergejs Kuzņecovs. Otrais, papildinātais izdevums. - [Rīga : Joneks, 2012]
(Zelta rudens). - 152, [2] lpp. : il., tab., grafiki ; 22
cm. - Ietver bibliogrāfiju ([153.] lpp.). - Grāmatas
autori ir lietuviešu ķīmiķis T. Laucjavičus, kuru jau
divdesmit gadus interesē jonizēta ūdens izpēte un
latviešu ārsts S.Kuzņecovs, veselīga uztura un
dzīvesveida piekritējs, kurš savā praksē izmanto arī
sudraba ūdeni. Grāmata ir mēģinājums atbildēt uz
daudziem jautājumiem, kas nodarbina cilvēkus saistībā
ar slimībām, kuras kļūst aizvien daudzveidīgākas un ar
tām sāk slimot jau jauni cilvēki.
ISBN 9789984496665.
Ūdensdziedniecība.
615.8
Nīblings, Kurts Ludvigs. Aromterapija iesācējiem :
plašāk lietojamās ēteriskās eļlas / Kurts Ludvigs
Nīblings ; tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore
Dace Krecere ; literārā redaktore Ruta Šterna ; Nataļjas
Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga
: Jumava, [2013] (Rēzekne : Latgales druka). - 100,
[3] lpp. : il. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Aromatherapie für
Einsteiger.
ISBN 9789934113147 (spirālies.).
Aromātterapija.
616.6
Ščadilovs, Jevgeņijs. Nieru attīrīšana / Jevgeņijs
Ščadilovs ; [no krievu valodas tulkojusi Kristīne Stalte].
- [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2013. (Poligrāfists). - 110 lpp.
: il. ; 20 cm. - Nieru attīrīšana no sārņiem ir svarīgs
organisma atveseļošanas posms, taču bieži vien
klasiskās attīrīšanas metodes izrādās neefektīvas, jo
tajās netiek ņemts vērā nierakmeņu veids un hroniskas
slimības. Jevgeņijs Ščadilovs, apvienojot visu labāko,
ko piedāvā tradicionālā medicīna un tautas
dziedniecība, ir izstrādājis īpašu metodiku nieru
saudzīgai attīrīšanai, kas ietver diētu, fitoterapiju un
vingrošanu. Grāmatā ir aprakstīta gan “specializētā”
attīrīšana, kas ir paredzēta cilvēkiem ar nierakmeņu
slimību, gan arī profilakses attīrīšana visiem, kam nav
vienaldzīga viņu veselība. - Oriģ.nos.: Почки.
ISBN 9789934033193.
Nieres - Akmeņi (patoloģija). Nieres - Slimības Ārstēšana.
LAUKSAIMNIECĪBA
635.7
Garšaugu dārziņš : audzēšana, receptes, augu apraksti
/ Burkhards Bone, Renāte un Frīdhelms Folki, Renāte
Ditusa-Bēra ; no vācu val. tulk. Irīda Miska ; red.
Agnese Biteniece ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic). - 247, [1]
lpp. : il. ; 22 cm. - Rād.: 244.-246. lpp. . - Recepšu
rād.: 247.-[248]. lpp. - Grāmatā: vairāk nekā 130
garšaugu apraksti; praktiski padomi, kā šos augus
stādīt un kopt; 112 ēdienu receptes veselīgai un
615.8

garšīgai maltītei; 250 krāsaini attēli. - Oriģ. nos.:
Kräutergarten Kompakt.
Saturā: Vecmāmiņas garšaugu pasaule. Garšaugu
ēdieni. Garšaugi no A līdz Z.
ISBN 9789934029585.
Garšaugi. Garšaugu audzēšana. Kulinārija
(garšaugu zaļumi). Kulinārija (garšvielas).
634
Kurdjumovs, Nikolajs. Gudrs augļu dārzs / Nikolajs
Kurdjumovs ; [no krievu valodas tulkojis Nikolajs
Pētersons]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 278 lpp. :
il. - Nikolajs Kurdjumovs ir vairāku grāmatu autors,
praktizējošs dārznieks, zinātnieks, agronoms, beidzis
Maskavas Timirjazeva lauksaimniecības akadēmiju.
Profesionāli nodarbojas ar augļu dārzu dizainu, veido
koku vainagus un apgriež vīnogulājus. Īpašu uzmanību
veltījis nelielu augļu un sakņu dārzu iekopšanai, meklē
jaunas idejas un neparastus risinājumus. Viņš raksta
par kokaugu veidošanas niansēm, par apzāģēšanas
likumiem, par pieaugušu koku kopšanu, par augšanas
regulēšanu, par šķirnēm un vēlamo augu pavairošanas
paņēmieniem. Šajā grāmatā, tāpat kā “Gudrajā sakņu
dārzā”, tiek stāstīts par to, kā iekārtot ērtu, ražojošu un
skaistu dārzu, kurā galvenais būtu atpūta un prieks. N.
Kurdjumovs nodod lasītāju vērtēšanai gudras
augļkopības koncepciju un piedāvā aktīvi darboties līdzi.
- Oriģ.nos.: Умный Сад в Подробностях.
ISBN 9789934032578.
Augļkopība. Dārzkopība.
MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA
641.5
Giljāno, Mireija. Pavārgrāmata : francūzietes nekļūst
resnas / Mireija Giljāno ; no angļu valodas tulkojusi
Inga Harmsone ; redaktore Diāna Romanoviča ; Vitas
Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013
(Preses nams Baltic). - 295, [1] lpp. : il. ; 25 cm. Oriģ. nos.: The french women don't get fat. Cookbook.
- Alfabētiskais rādītājs: 286.-[296.] lpp.
ISBN 9789934032356.
Kulinārija, franču. Novājēšanas diētas.
Novājēšanas diētas - Receptes. Sievietes - Francija Veselība un higiēna. Ēšanas paradumi - Francija.
641.5
Kļaviņa, Aina. Pusdienas katrai dienai : pavārgrāmata
/ Aina Kļaviņa ; red. Inese Pelūde ; Ingunas Kļavas
Švankas dizains ; vāka dizainā izmantots Andra
Lamstera zīmējums ; Ilmāra Znotiņa autores foto ;
Jāņa Cebura m/b foto. - Atkārtots izdevums. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 294 lpp.
: il., tab. ; 25 cm. - Ēdienu alfabētiskais rādītājs: 271.281. lpp. - Grāmatas autore ir leģendārā Latvijas
mājturības institūta (sākotnēji: "Kaucmindes
seminārs") absolvente Aina Kļaviņa. Kaucmindietes
Latvijas laikā uzskatīja par labākajām mājas un
virtuves kultūras nesējām. Pavārgrāmatā atrodamas
latviskas idejas divu ēdienu pusdienām visām 365 gada

dienām, piemēroti sezonas iespējām. Grāmatā iekļauta
nodaļa par līdzsvarota uztura aktualitāti; ieteikumi, kā
iepirkties, kā uzglabāt produktus, kā tos sagatavot
ēdienos. - Grāmata sagatavota pēc 1974. gada
izdevuma.
ISBN 9789934028748.
Kulinārija. Pavārgrāmatas.
641.5
Krokere, Peta. Veģetārieša bībele / Peta Krokere ;
[no angļu val.] tulk. Kristaps Šoriņš ; red. Ita Ankoriņa.
- Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (SIA Preses nams Baltic).
- 384 lpp. : il. - Vārdnīca: 367.-371. lpp. . - Alf. rād.:
372.-384. lpp. - Vairāk nekā 250 gardu veģetāro
ēdienu recepšu un informācija par veģetārā uztura
priekšrocībām. - Oriģ. nos.: The Vegetarian Cook's
Bible.
Saturā: Organisma sistēmu veselība. Veselīgi
pārtikas produkti. Veģetārs uzturs. Receptes.
ISBN 9789934028298.
Veģetārie ēdieni.
641.5
Lipska, Ilze. Zaļās receptes / Ilze Lipska ; projekta
vadītāja Inguna Kļava-Švanka ; red. Kristīne Kupce ;
Vitas Lēnertes dizains ; Ances Fokerotes vāka foto. Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (SIA Preses nams Baltic).
- 78, [2] lpp. : il. ; 23 cm. - Nezāles, dārzeņu laksti un
ziedi ir 100% vitamīnu un minerālvielu lādiņš un
brīnišķīgs enerģijas avots mūsu organismam. Šī
grāmata ir par zaļumiem un pamošanos no ziemas
miega. Palutiniet savas garšas kārpiņas ar pirmreizēju,
svaigu sajūtu!.
Saturā: Diedzējumi. Nezāles. Dārzeņu laksti.
Ziedi.
ISBN 9789934036491.
Salāti. Ilgtspējīgs dzīvesveids. Pavārgrāmatas.
GRĀMATVEDĪBA
651
Janitēna, Zita. Ievads dokumentu pārvaldībā / Zita
Janitēna ; red. Vita Zariņa ; lit. red. Sandra Priedīte ;
priekšv. aut. Līga Kokare ; fotogr. Atis Ieviņš. - Rīga :
Lietišķās informācijas dienests, 2013 (Informatīvā
biznesa centrs). - 207 lpp. : il., tab. ; 22 cm. (Bilances bibliotēka). - Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. - Z. Janitēnas grāmatā norādītas
visizplatītākās papīra un elektronisko dokumentu
noformējuma un aprites kļūdas, un noformējuma un
aprites varianti, norādot, ka tādējādi tiek pārkāpti
likumi un Ministru kabineta noteikumi. Grāmata
nepretendē uz absolūto patiesību, tajā apkopota
pieredze dokumentu pārvaldībā piecpadsmit gadu
garumā mazās un vidējās iestādēs. Grāmatas
mērķauditorija ir iesācēji dokumentu pārvaldībā.
ISBN 9789984896014.
Lietvedība. Rakstu darbi (lietvedība). Lietišķā
dokumentācija.

BŪVNIECĪBA
69
Jūra, Lana. Tautsaimnieks Jānis Lancers :
būvinženieris, ordeņa Atzinības krusta virsnieks : dzīve
un darbi / Lana Jūra ; foto: Sarmīte Livdāne, Dina
Ļebedeva, Māris Ozoliņš ; interviju atšifrēšana:
Jevgēnija Jakovļeva. - Rīga : [Jānis Lancers], 2012
(Jelgavas tipogrāfija). - 470, [2] lpp. : diagr., il., ģīm.,
faks., ģeneal. tab., tab. ; 24 cm. - L. Jūras grāmata ir
par Jāni Lanceru - personību, būvnieku, profesionāli,
inženieri, Latvijas patriotu, mūsu nacionālās
inteliģences pārstāvi, mecenātu. Grāmatā apkopotas
viņa atmiņas, publikācijas, intervijas, diskusijas
žurnālos, radio un televīzijas raidījumu ierakstu
fragmenti, laikabiedru atmiņas. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984495583.
Būvinženieri - Latvija - Biogrāfijas. Celtniecība Latvija - Vēsture.
MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
TĒLNIECĪBA. METĀLMĀKSLA
737
Ls - 20. Nacionālās valūtas mākslas gadi / sast.
Ramona Umblija ; red. Aija Grīnfelde, Dace Ķerus,
Marika Ķirīte ; tulk. angļu val. Ieva Lešinska-Geibere. Rīga : Latvijas Banka, 2013. - 135 lpp. : il. - Personu
rād.: 132.-133.lpp. - Kopsav. anglu val.
ISBN 9789984888255.
KERAMIKAS MĀKSLA
738(474.3)
Rīgas mākslas porcelāns : Рижский художественный
фарфор = Riga's porcelain art : 1925-1940 : [izstādes
katalogs] / [sastādītāja Inese Baranovska ; rakstu
autores: Inese Baranovska, Dace Ļaviņa, Ludmila
Neimiševa, Velta Raudzepa, Zanda Zībiņa ; fotogrāfs
Ritvars Skuja ; tulkotāji angļu valodā: Uldis Brūns un
Filips Birzulis ; tulkotāja krievu valodā Ludmila
Neimiševa ; tulkotāja latviešu valodā Nataļja
Sujunšalijeva]. - Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas
muzejs, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 311 lpp. : il. ;
27 cm. - Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. "Izstāde Krievijas Federācijas Dekoratīvi lietišķās un
tautas mākslas muzejā Maskavā no 2012. gada 16.
oktobra līdz 12. decembrim"--[4.] lpp. . - Ietver
rādītāju (307.-309. lpp.).
ISBN 9789934823657.
Porcelāns, latviešu - Vēsture - 20 gs - Izstādes.
Porcelāns, latviešu - Krievija - Izstādes. Porcelāns,
latviešu - Latvija - Vēsture - 20 gs.

FOTOGRĀFIJA
77(474.3)
Bākas : [fotoalbums] / sastādītāji: Regīna Astahova,
Dmitrijs Bulkins, Andrejs Lukašins ; dizains: Aleksejs
Muraško. - Rīga : Noosfera, 2012 (Zelta rudens). - 143
lpp. : il. ; 22 x 21 cm. - Fotoalbumā aplūkojamas 12
unikālas vēsturiskās bākas, kuras atrodas visā Latvijas
piekrastes garumā. Katrai no tām ir sava seja, raksturs
un liktenis. Lielākā daļa no tām publiskai piekļuvei ir
liegtas. Fotoalbumā nav ietvertas mūsdienīgās bākas
dzelzs konstrukciju veidā un divas jūrā esošās bākas. Paral. latviešu, krievu val.
Aut.: Ludmila Anisimova, Regīna Astahova,
Dmitrijs Bulkins, Artūrs Dimenšteins, Romāns Drics,
Andrejs Eigus, Raimonds Kļaviņš, Andrejs Lukašins, Lija
Magradze, Eduards Mihelovičs, Dinara Nikiforova,
Dmitrijs Pahomovs, Eugenijs Sisoevs, Igors
Trepeščenoks.
ISBN 9789984495392 (ies.) : 222 eks.
Bākas - Latvija - Albumi.
MŪZIKA
784(=174)

784(474.3)

Graubiņš, Jēkabs. Grievaltas dziesmu lizda : Grievaltā
savāktas latvju tautasdziesmas ar komentariem /
Jēkabs Graubiņš ; [red. Ilze Medne ; ideja: Orests
Silabriedis ; Gitas Lanceres ievadvārdi ; māksl. Ilze
Bojāre]. - Rīga : Mūzikas un mākslas atbalsta fonds ;
Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra,
2010. - 140 lpp. : ģīm., notis. - Dziesmu alf. rād.:
138.-140.lpp.
ISBN 9789984492100.
Teicēji - Latvija - Zālīte (Iecavas novads).
Tautasdziesmas, latviešu - Latvija - Zālīte (Iecavas
novads). Tautas mūzika - Latvija - Zālīte (Iecavas
novads).
Zālīte (Iecavas novads, Latvija) - Vēsture.
Dziesmas. Tautasdziesma
Mazvērsīte, Daiga, 1965-. No vienas ligzdas : bērnu
vokālais ansamblis "Dzeguzīte" / Daiga Mazvērsīte ;
grāmatas tapšanā piedalījās: Agnese Rudzīte, Valters
Frīdenbergs, Mariss Martinsons, Ilze Jaunalksne, Zane
Driņķe, Mikus Mellenbergs, Mārtiņš Egliens, Mārtiņš
Kalniņš ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; literārā
redaktore Māra Jurševica ; muzikālie redaktori: Kristaps
Krievkalns, Sanita Lasmane ; nošu salikums: Sanita
Lasmane ; mākslinieki: Aija Andžāne, Gints Roderts. [Rīga] : Fonds "Dzeguzīte" ; Jumava, [2013] (Jelgavas
tipogrāfija). - 207, [1] lpp. : il., ģīm., notis ; 29 cm. Bibliogr. norādes parindēs. - Muzikoloģe D. Mazvērsīte
grāmatā Latvijas Radio bērnu vokālā ansambļa
"Dzeguzīte" dziedātāju pavadībā izstaigā dzeguzēnu
takas 40 gadu garumā, iepazīst viņu domas un sajūtas,
satiek komponistus, mūziķus, dziedātājus, aktierus.
Ansambļa vadītāja joprojām ir Daila Martinsone,

pieredzes un mīlestības bagāta pedagoģe ar savām,
īpašām muzikālās audzināšanas metodēm. Iekarotas
prestižas skatuves Ņujorkā un Maskavā. Bet aiz
ievērojamu notikumu virknes slēpjas mazo cilvēku
asaras un smaidi, laimes brīži un pārdzīvojumi, no
kuriem maza daļiņa atainota šajā grāmatā.
ISBN 9789934112096 (ies.).
Mūzikas grupas - Latvija. Bērnu dziesmas,
latviešu.
784
Pauls, Raimonds, 1936-. 100 Raimonda Paula
dziesmas ar Guntara Rača tekstiem [notis] : notis,
akordi, dziesmu teksti / Raimonds Pauls, Guntars Račs.
- Spirālies. - Rīga : MicRec, 2013. - 102 lpp. : notis. (100 populāras dziesmas).
SPĒLES UN ROTAĻAS
793.7
Tilaks, Dzintars. Latvi – jā, latvi – nē : 500 āķīgi
jautājumi par Latviju / Dzintars Tilaks ; māksl. noform.
Laima Šķetre ; atb. red. Renāte Neimane ; lit. red.
Antra Careva. - Rīga : Jumava, 2011 ("Mantoprint"). 116, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - 500 erudīcijas jautājumi
par Latviju ar atbilžu variantiem “jā” vai “nē”. Jautājumi
par Latvijas vēsturi, mūsdienām, dabu, mitoloģiju,
personībām, pilsētām un daudz ko citu.
ISBN 9789934110153.
Jautājumi un atbildes.
Latvija - Dažādi fakti.
SPORTS
796.4(474.3)( Jaunzeme, Vita. Mana mamma - Dieva lutekle / Vita
092)
Jaunzeme ; [red. Gundega Sēja]. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 274, [3] lpp., [4]
lp. il. : il., fotogr.
ISBN 9789934035005.
Vieglatlēti. Sportistes. Šķēpa mešana.
796.3
Valters, Valdis, 1957-. Dumpinieks ar ideāliem : soli
pa solim līdz virsotnēm... / Valdis Valters ; red. un lit.
konsult.: Guntis Keisels ; māksl. Edgars Švanks. [Rīga] : [Mediju nams], 2013 (Jelgavas tipogrāfija). 183 lpp. : il., fotogr. - Astoņdesmito gadu basketbola
slavenība Valdis Valters sarakstījis grāmatu par sevi
"Dumpinieks ar ideāliem". 1981.gada Eiropas čempions
un turnīra labākais spēlētājs, kā arī 1982.gada pasaules
čempions. Grāmata labi atklāj to Valdi Valteru, kurš ir
viens no pretrunīgākajām personībām Latvijas sportā.
Laikabiedru liecības un paša atziņas veido stāstu, kas
parāda talanta sarežģīto ceļu līdz virsotnēm.
ISBN 9789984756080.
Basketbols. Basketbolisti.
8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
LITERATŪRZINĀTNE
821.174.0

Kuzina, Anna. Blaumanis tuvplānā : rakstnieka

Rūdolfa Blaumaņa dzīves un daiļrades hronoloģija :
1863-1908 / Anna Kuzina ; Kārļa Miesnieka zīm. ;
māksl. Andris Lamsters. - Rīga : Madis, 2013. - 438,
[2]. lpp. : il. - Pers. rād.: [423].-438. lpp. - Grāmatā
sakārtoti svarīgākie fakti un fragmenti no ļoti dažādu
autoru un dažādu laiku publikācijām. Tā ir faktu
montāža hronoloģiskā secībā.
ISBN 9984318783.
Rakstnieki, latviešu.
9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ARHEOLOĢIJA
902(474.3)
Urtāns, Juris, 1952-. Apceres par Latvijas pilskalniem
/ Juris Urtāns ; mākslinieks Rihards Delvers ; Jura
Urtāna foto ; Māras Urtānes zīmējums. - Rīga : Nordik,
2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 222, [2] lpp. : il., faks.,
kartes, plāni ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un
211.-[223.] lpp. - Arheologa un kultūrvēsturnieka J.
Urtāna grāmatā apkopoti pētījumi galvenokārt par
Latvijas austrumu un centrālās daļas pilskalniem - gan
senākā laika arheologu darba rezultāti, gan J. Urtāna
paša atklājumi un kolēģu gadu gaitā iegūtie zinātniskie
secinājumi plašākā vēstures kontekstā. Apkopotas
galvenās pilskalnu pazīmes, to atklāšanas dinamika,
izvērtētas senās būves ap kalniem. - Kopsavilkums
angļu valodā.
ISBN 9789984854458 (ies.).
Pilskalni - Latvija. Pilskalni - Latvija - Pētniecība.
Kapkalni - Latvija. Arheoloģiskie izrakumi - Latvija.
Pilskalni - Latvija - Leģendas.
Latvija - Ģeogrāfija.
NOVADPĒTNIECĪBA
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Caune, Andris, 1937-. Rīgas Latgales priekšpilsēta
pirms 100 gadiem : priekšpilsētas ielas, celtnes un
iedzīvotāji 20. gadsimta pirmās puses atklātnēs /
Andris Caune ; red. Ilze Antēna ; māksl. Ināra Jēgere. Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2013 (SIA
"Jelgavas tipogrāfija"). - 279 lpp. : il. - Grāmatā uz
senu pastkaršu fona parādīta Latgales priekšpilsētas
izaugsme simt gadu laikā. Šīs priekšpilsētas vēsturi
ataino vairāk kā simt pastkartes ar izsmeļošu aprakstu
par šīs vietas pagātni un stāvokli mūsdienās.
ISBN 9789984824307.
Rīga (Latvija). Latgales priekšpilsēta (Rīga,
Latvija). Ķengarags (Rīga, Latvija).
ĢEOGRĀFIJA
913(44)
France : travel guide / Nicola Williams, Oliver Berry,
Stuart Butler...[a.o.]. - 10th ed. - London : Lonely
Planet, 2013. - 1006 p. : ill., maps, plans. - (Lonely
Planet).
ISBN 9781742200361.

913(430)

Germany : travel guide / Andrea Schulte-Peevers,
Kerry Christiani, Marc di Duca...[a.o.]. - 7th ed. London : Lonely Planet, 2013. - 814 p. : ill., maps,
plans. - (Lonely Planet).

ISBN 9781741798449
913(410)
Great Britain : [a travel guide] / Daid Else, Oliver
Berry, Fionn Davenport...[a.o.]. - London : Lonely
Planet, 2013. - 1069 p. : ill., mapls, plans + London
City Map.
ISBN 9781742204116.
913(4)
Presser, Brandon.
Iceland : [travel guide] / Brandon Presser, Carolyn
Bain, Fran Parnell. - London : Lonely Planet, 2013. 367 p. : ill., maps, plans. - Language Basics: p. 352.355. . - Index: p. 358.-366.
ISBN 9781741799422.
913(4)
The Rough Guide to Europe on a Budget : expert
advice, full coverage, easy to use / Intrepid Travel
writers. - 3rd. ed. - London : Rough Guides Ltd., 2012.
- 1279 p. : ill., maps, plans. - (Rough Guides). - Small
print and index: p.1265-1279.
ISBN 9781405386920.
913(460)
Spain : travel guide / Anthony Ham, Stuart Butler,
Anna Kaminski, John Noble. - 9th ed. - London : Lonely
Planet, 2013. - 902 p. : ill., maps, plans. - (Lonely
Planet).
ISBN 9781742200514.
KULTŪRAS VĒSTURE
930.85

Osborne, Roger.
Civilization : A New History of the Western World /
Roger Osborne. - New York : Pegasus Books, 2008. xi, 532 p. : ill., maps. - Index: p. 507-532.
ISBN 9781933648767.

EIROPAS VĒSTURE
Simms, Brendan.
Europe : the Struggle for Supremacy, from 1453 to
the Present / Brendan Simms. - 1st ed. - New York, NY
: Basic Books, 2013. - xxviii, 689, [1] p. : maps, tabs. Index: p. 627.-690.
ISBN 9780465013333 (hardcover).
BALTIJAS VĒSTURE
94(474)
Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā :
starptautiskās konferences materiāli : Rīgā, 2011. gada
17.-18. jūnijs / konferences organizatori: Latvijas
Okupācijas izpētes biedrība, Inese Vaidere ;
zinātniskais redaktors Juris Prikulis ; literārie redaktori:
Ruta Pazdere, Valters Lācis ; ievadu sarakstīja Inese
Vaidere, Ruta Pazdere ; uzrunu autori: Inese Vaidere,
Ģirts Valdis Kristovskis, Ruta Pazdere, Tālavs Jundzis,
94(4)

Valters Nollendorfs ; vāka dizains: Valters Lācis. - Rīga
: Latvijas Okupācijas izpētes biedrība, 2012 (Zelta
rudens). - 260, [1] lpp. : diagr., il., ģīm., sh., tab.,
kartes ; 22 cm. - Bibliogr. rakstu beigās un norādes
parindēs.
Saturs: Ievads / I. Vaidere, R. Pazdere. Uzrunas /
Ģ.V. Kristovskis, I. Vaidere, R. Pazdere, T. Jundzis.
SOCIĀLEKONOMISKIE ZAUDĒJUMI: Vēsturiskais fons
(1939.-1991.) / A. Mežmalis. PSRS Lietuvai radītie
zaudējumi - iedzīvotāju skaita samazināšanās 1940.g.1941.g. un 1944.g.-1953.g. / A. Bubnys. Ekonomiskie
zaudējumi, ko Igaunijas tautsaimniecība radīja
padomju okupācijai / K. Kukk. Padomju Savienības
Polijai radītie ekonomiskie un demogrāfiskie zaudējumi
laikā no 1945.-1947. gadam / D. Rogut. PSRS nodarītie
zaudējumi Gruzijai / T. Papaskiri. Daži vispārēji
apsvērumi par padomju ekonomiskās sistēmas
nodarītajiem zaudējumiem Baltijā / H.G. Wieck. Latvijas
rūpniecība 40.-60. pēckara gados / J. Prikulis.
Okupācijas zaudējumu noteikšana: Latvijas attīstības
trajektorijas hipotētiskais novērtējums, ja tā nebūtu
okupēta / J. Kalniņš, G. Piņķe. Latvijas tiešie
demogrāfiskie zaudējumi padomju akciju rezultātā / P.
Zvidriņš. PSRS okupācijas režīma radītie netiešie
demogrāfiskie zaudējumi Latvijai / E. Vītoliņš.
Cilvēkvērtības noteikšanas metodoloģija / J. Počs. Par
Baltijas valstu zaudējumiem un to kompensēšanas
iepējām / B. Sokolov. Kopsavilkums / U. Osis. Videi
nodarītie zaudējumi: Uzruna / V. Nollendorfs. Padomju
režīma kaitējums videi; skatījums no Eiropas
Savienības / R. Morkunaite-Mikuleniene. PSRS režīma
Latvijas videi nodarītie zaudējumi / R.A. Bebris.
Rūpnieciskais un naftas produktu radītais piesārņojums
/ I. Krūmiņa, I. Semjonovs. PSRS lauksaimniecības
sistēmā izmantotos pesticīdu radītais kaitējums Latvijas
videi / D. Pužule, I. Krūmiņa. PSRS (Krievijas) armijas
un militāri rūpnieciskā kompleksa nodarīto zaudējumu
aprēķins Latvijas tautsaimniecībai / I. Upmalis. PSRS
armijas Latvijas valstij nodarītie zaudējumi, tai
izvietojoties Kurzemē 1939. g. / Ē. Tilgass. PSRS
Baltijas kara flotes radītais kaitējums Latvijas videi un
aprēķinātie zaudējumi / O. Gerke. Lielvārdes bijušās
PSRS gaisa spēku bāzes vēsturiski piesārņotās
teritorijas sanācijas metodes un rezultāti / O. Aleksāns.
Rezolūcija.
ISBN 9789934836305 (ies.).
Militārās okupācijas radīto zaudējumu atlīdzība Baltija - Kongresi, konferences utt.
Baltija - Vēsture - 1940-1991 - Kongresi,
konferences utt.
LATVIJAS VĒSTURE
94(474.3):31 Tugajs, Vladimirs. Latvieši Baltkrievijā :
4
populārzinātniskais izdevums / Vladimirs Tugajs ; no

baltkrievu val. tulk. Ilga Apine ; red. Džoanna Eglīte ;
[priekšv. V.M.Fomins]. - Rīga : VIRIS, 2006. - 127 lpp.
: il., tab., karte. - Pazīstama Baltkrievijas pētnieka,
profesora Vladimira Tugaja populārzinātniska grāmata
"Latvieši Baltkrievijā" ir stāsts par divu tautu, latviešu
un baltkrievu, savstarpējo sakaru vēsturi. Profesors
V.Tugajs jau ilgu laiku pēta šo tēmu. Viņa manuskriptā
apkopoti unikāli vēstures materiāli par latviešiem
Baltkrievijā sākot ar 10. gadsimtu un līdz 1945. gadam.
Interesi rada grāmatā aprakstītās latviešu sadzīves
īpatnības, ticības, paražas, viņu sabiedriskā dzīve un
materiālā kultūra. Tas ir pirmais grāmatas tulkojums
latviešu valodā. - Oriģ. nos.: Латышы на Белорусi. Biedrības "Mazākumtautību programma "Zelta
Kamoliņš" projekts.
Saturs: Pirmatnējo laiku pieminekļi ; Smagu
pārbaudījumu gados ; Pēc Grunvaldes ; Vitebskas
Latgale ; Baltkrievijas latviešu dzīvesveida, ticības un
sadzīves īpatnības ; Labākas dzīves meklējumos ;
Oktobra notikumu atbalss ; Dzīves jaunās varas
apstākļos ; Kultūras celtniecība Baltkrievijas latviešu
vidū ; Ejot kolektivizācijas ceļu ; Otrā pasaules kara
gados ; Pēdas baltkrievu zemē.
Latvieši - Ārvalstis - Vēsture. Latvieši Baltkrievija - Sociālā dzīve un paražas - 19 gs.
Baltkrievija - Latvija - Attiecības - Vēsture. Latvija
- Baltkrievija - Sociālā dzīve un paražas - Vēsture.
Latvija - Vēsture.
821 DAIĻLITERATŪRA
L 821.174-94 Blaua, Līga. Dzīves stāsti / Līga Blaua ; [māksliniece
Nataļja Kugajevska ; fotogrāfi: Valdis Brauns, Jānis
Deinats, Jānis Eiduks, Imants Ķīkulis u.c.]. - Rīga :
Jumava, [2013]. - 291, [4]lpp. : il. - Kādēļ
neapprecējās Rūdolfs Blaumanis? Cita patiesība par Vili
Lāci? Skatuve, ģimene, dzīve - Velta Līne. Mīlestība
Jāņu naktī un 25 vēstulēs... Par dzīves stāstiem arvien
interesējamies, no tiem mācāmies, apbrīnojam, jūtam
līdzi. Ne katrs liktenis atrod savu stāstītāju - šajā
grāmatā lasāmi vien tie, kas autori īpaši uzrunājuši.
Līga Blaua saņēmusi daudz komplimentu par spēju
raksīt neviltoti un iejūtīgi, mīlot savu stāstu varoņus un
ļaujot lasītājam būt klāt gan priekos, gan skumjos
notikumos. Viss kā dzīvē. Viss kā jau gramatā ...
"Vienkāršas dzīves, spoži likteņi, traģiski pavērsieni tik dažādi ir satikto un nesatikto cilvēku stāsti" Līga
Blaua.
ISBN 9789934113383.
Rakstnieki, latviešu. Aktieri un aktrises.
ŠV
De Česko, Federika. Tibetietes māja : [romāns] /
821.112.(494 Federika de Česko ; no vācu val. tulk. Meldra Bērziņa ;
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red. Inese Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (A/s
"Poligrāfists"). - 429, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Das
Haus der Tibeterin.
ISBN 9789934034008.
Šveiciešu romāni (vācu valoda).
Dubass, Aleks. Akvastopa noteikumi : [romāns] /
Aleks Dubass ; no krievu val. tulk. Maija Kudapa ;
māksl. noform.: Mārtiņš Ābols ; atb. red. Dace Krecere
; lit. red. Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava, 2013 (SIA
"Latgales druka"). - 205, [3] lpp. - Alekss Dubass ir
bijušais rīdzinieks, tagad dzīvo Maskavā. "Akvastopa
noteikumi" ir Dubasa pirmais stāstu krājums. Tajos
galvenā tēma ir attiecības, bet stāstus caurvij ceļojumi,
jūra, saule, mūzika. - Oriģ. nos.: Правила аквастопа.
ISBN 9789934113239.
Krievu proza.
Džūela, Līza. Pirms tevi satiku : [romāns] / Līza
Džūela ; no angļu val. Ingūna Jundze ; vāka dizains
Artūrs Zariņš ; red. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents,
2013 (SIA "Preses Nams Baltic"). - 448 lpp. - Londonas
pagātnes valdzinājums cieši savijies ar mūsdienīgās
Betijas Dīnas izpratni par īstās dzīves garšu.
Testamentā jaunajai sievietei novēlēts atklāt kādu
noslēpumu. Meklējumos Betija nonāk citā laikmetā
bohēmas pārņemtajā 20-to gadu Londonas karsti
pulsējošajā sirdī Soho. Saviesīgā dzīve, džezs un
šampanietis brokastīs... Un kāda sirds vēlme, kas alkst
piepildījuma. - Oriģ. nos.: Before I Met You.
ISBN 9789984356556.
Angļu romāni.
Grišams, Džons. Advokāti : [romāns] / Džons Grišams
; no angļu val. tulk. Armīns Voitkāns ; red. Maruta
Babule ; māksl. red. Inguna Kļava-Švanka. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2013 (SIA Preses nams Baltic). - 399,
[1]. lpp. - (Zvaigznes Detektīvu klubs). - Tiesāšanās
stratēģijas, paņēmieni, kā tikt pie klientiem,
sazvērestības, lai vinnētu prāvas un saņemtu milzu
honorārus, dīvaini un ekscentriski juristi, pērkami
liecinieki un eksperti, algoti uzbrucēji un neuzticami
klienti: aizraujošs ieskats plašajās juristu pasaules
aizkulisēs. - Oriģ. nos.: The Litigators.
ISBN 9789934033506.
Detektīvromāni, amerikāņu.
Grostiņš, Normunds, 1964-. Atvērtais laiks /
Normunds Grostiņš. - Rīga : Nākotnes institūts, 2012. 223 lpp. ; 17 cm. - Šī zinātniskās fantastikas grāmata
ar simtiem patiesu vēstures faktu soli pa solim atsedz
skatienam slepeno mozaīku, kuras fragmenti izkaisīti
Eiropas vēstures tūkstošgadēs.
ISBN 9789984497198.
Zinātniskā fantastika, latviešu.
Joņevs, Jānis, 1980-. Jelgava 94 / Jānis Joņevs ;
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[redaktors Kārlis Vērdiņš ; Reiņa Pētersona vāka
dizains]. - Rīga : Mansards, 2013. - 311, [1] lpp. ; 19
cm. - Grāmata ir par pusaudžiem pagājušā gadsimta
90. gados. Viņi sevis un atšķirīgā meklējumos pievēršas
tā saucamajai alternatīvajai kultūrai. Grāmata ir par
jaunību, kad mēs katrs cenšamies nostāties pret
pasauli, nekļūt tādi kā visi. Vai tas izdodas? Vai šos
solījumus iespējams turēt?.
ISBN 9789984872858.
Latviešu romāni. Pusaudži.
Jelgava (Latvija) - Daiļliteratūra.
Jūdžinidess, Džefrijs. Laulību sižets : [romāns] /
Džefrijs Jūdžinidess ; no angļu val. tulk. Zane
Rozenberga ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2013 (SIA Preses nams Baltic). - 478,
[2] lpp. - Romāna sižets ir vienkāršs, stāstījuma
maniere - izklaidējoša, liekot atminēties studiju gadus
un jaunības neprātības, bet vienlaikus lasītājs attopas,
ka ir ierauts attiecību, pārdomu un notikumu virpulī. Jo
vēstījums ir arī par ikvienu no mums, ikvienu, kurš ir
mīlējis, meklējis savu ceļu dzīvē un vēlējies kļūt
laimīgs. - Oriģ. nos.: The Marriage Plot.
ISBN 9789934032714.
Amerikāņu romāni.
Klārksons, Džeremijs. Sasodīts! : pasaule Klārksona
acīm / Džeremijs Klārksons ; no angļu valodas tulkojusi
Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]
(Poligrāfists). - 336 lpp. ; 20 cm. - Džeremijs Klārksons
dusmās plēš matus, tomēr nepaguris turpina cīņu ar
prātam neaptveramām bezjēdzībām, kas notiek ap
mums ik dienu.Viss gan nav tikai slikti, jo laika gaitā
Dž. Klārksons ir uzzinājis, kāpēc iedzeršana nāk par
labu, kurš ir valodas sliktākais vārds, aa jābūt
uzjautrinošam, ja neesi glīts, un kā tikt vaļā no beigta
roņa. Džeremijs Klārksons (Jeremy Clarkson) ir slavens
žurnālists un TV zvaigzne, kura vadītos raidījumus
TopGear (Gāzi grīdā!) ar nepacietību gaida skatītāji visā
pasaulē. Šobrīd viņš ir garākais britu televīzijā
strādājošais cilvēks. - Oriģ. nos.: For Crying Out Loud!.
- "Žurnāls BBC TopGear Latvija iesaka"--Uz vāka.
ISBN 9789934034985.
Angļu proza. Angļu asprātība un humors. Angļi Sociālā dzīve un paražas.
Lielbritānija - Sociālā dzīve un paražas.
Koreckis, Daņils. Rokenrols Kremļa dzīlēs :
[kriminālromāns] / Daņils Koreckis ; no krievu val.tulk.
Maija Medne ; red. Irisa Sakse. - Rīga : [Juvetas],
[2013]. - 446,[2] lpp. - (Krievu detektīvs).
5. grām. Spiega atbrīvošana.
ISBN 9789934817632.
Detektīvromāni, krievu.
Mariņina, Aleksandra. Tīģeru cīņa ielejā :
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[detektīvromāns] / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi
Dace Kārkliņa ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga :
Nordik, 2013. - 285, [2]lpp. - Vladimirs Zabrodins
vienmēr bija uzskatījis, ka, sēžot uzkalnā, ir labi vērot
tīģeru cīņas ielejā. Viņam tīk skatīties boksa sacensības
un cīņas bez noteikumiem. Viņš ir no tiem ļaudīm, kas
ar labpatiku skatās korridu, bet nekad nelēks ar
izpletni. Arī vadības darbā viņš rīkojas pēc principa
„skaldi un valdi”: sarīdīja cilvēkus un noraudzījās, kā tie
plēšas, ar patiku vērojot, kā tie gatavi viens otru
saplosīt. Īpaši, ja šajā laikā var iemalkot kafiju ar
konjaciņu un uzsmēķēt cigāru. Tieši tāpēc viņš iesaistīja
spēlē arī savus palīgus, pasviedis treknu kaulu, un
skatījās, kā viņi ap to plēšas. - Oriģ. nos.: Бой Тигров
в долине.
2. sējums.
ISBN 9789984854465.
Detektīvromāni, krievu.
Mauriņš, Osvalds, 1932-. Viss nāk un aiziet tālumā :
latviešu stāsti / Osvalds Mauriņš ; [ sastādījusi Ilona
Vītola]. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2013]. - 151
lpp. - Rakstnieks Osvalds Mauriņš pēdējos gados
iepriecinājis lasītājus ar diviem romāniem - Otrā mīla
un Pīlādžogu elēģija. Jaunajā grāmatā ir apkopoti stāsti.
Lasot tos, tāpat kā iepriekšējos darbus, lasītāji ar
aizrautību iedziļināsies spraigajā sižetā, priecāsies par
interesanto un humora pilno valodu. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
Saturā: Cerību trijjūgs. Autoritāte briesmās.
Dīvainie pašažieri. Divpadsmit mēneši. Džeriks.
Nozagtais mūžs. Pirms pensijas. Rotaļu klucītis. Vizbuļu
lauks.
ISBN 9789984835679.
Stāsti, latviešu.
Ozola, Sarma. Zilais māls : [romāns] / Sarma Ozola
; [Ievas Jurķeles ilustrācijas ; Ints Vilcāns vāka
dizains]. - Rīga : Lauku Avīze, 2013 (Rēzekne :
Latgales druka). - 191 lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns
; 4 (166). - Māls ir vērtīga izejviela ienesīgam
biznesam, to saprot gan zemes īpašniece, gan pagasta
"galva", gan bagāts pircējs no tuvējas kaimiņzemes. Lai
iegūtu zilā māla krātuvi, nepieciešams vien nieka
paraksts, bet īpašniece atsakās – zemi viņa vēlas nodot
mantojumā meitai.
ISBN 9789984878584.
Latviešu romāni.
Petrosjana, Mariama. Nams, kurā... : romāns /
Mariama Petrosjana ; no krievu valodas tulkojusi Māra
Poļakova ; mākslinieks Jožefs Pintērs. - Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 765, [2]
lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Дом, в котором...
ISBN 9789984234328 (ies.).
Krievu romāni. Starppersonu attiecības pusaudža

gados - Daiļliteratūra. Savstarpējās attiecības, bērnu Daiļliteratūra. Bērni ar speciālām vajadzībām Daiļliteratūra.

Reinsons, Hugo, 1916-2006. Laika upe : atmiņas /
Hugo Reinsons ; red. Guntis Feldmanis ; lit. red. Māris
Eihmanis. - Rīga : Apgāds "Vērtums", [2013]
(Valmieras tipogrāfija LAPA). - 339 lpp. : il., ģīm. ; 22
cm. - H. Reinsona (1916-2006) dzīves plūdums tiešām
atgādina laika upi - viņa atmiņas ļauj izsekot
pārmaiņām, kas skārušas ne tikai atsevišķus cilvēkus,
bet visu mūsu tautu, no bēgļu gaitām Pirmā pasaules
kara laikā, caur Latvijas brīvības gadiem un Otrajam
pasaules karam, līdz pārmaiņām cilvēku attiecībās pēc
brīvības atgūšanas pagājušā gadsimta deviņdesmitajos
gados.
ISBN 9789984920276.
Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Atmiņas,
latviešu.
L 821.174-94 Repše, Gundega, 1960-. Laiks esi tu :
[dienasgrāmata] / Gundega Repše ; redaktore Dace
Sparāne ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; Amanda
Aizpuriete, atdzejojums 133.lpp. ; Juris Dimiters. - Rīga
: Dienas grāmata, SIA, 2013. - 189, [1] lpp. Gundegas Repšes darbs "Laiks esi tu" uzskatāms par
dienasgrāmatu tikai datējumu dēļ, jo fiksē laika
nospiedumus un sniedz to analīzi ārpus
dienasgrāmatām ierastā privātuma rāmja. Tās ir
asredzīgas publicistes piezīmes, ko par īpašām padara
rakstnieces trāpīgā izteiksme. Šo 1995.-96. un
2012.gada piezīmju savstarpējā sasauksme un no tās
izrietoši secinājumi par periodu "starp" skaudri atklāj
vienaldzības biedējošo spēku.
ISBN 9789984887418.
Dienasgrāmatas.
L 821.1743
Salējs, Māris, 1971-. Nedaudz vairāk : dzeja un
atdzeja 2001-2012 / Māris Salējs ; [autora zīmējumi ;
redaktors Kārlis Vērdiņš ; Riharda Delvera vāka
dizains]. - Rīga : Mansards, 2013. - 78, [2]lpp. : il. "Kopš iepriekšējā krājuma pagājuši divpadsmit gadi.
Dzejoļiem topot, tie šķituši kaut kas "nedaudz vairāk".
L 821.174-94

Kā smejies, pievienotā vērtība ‒ bet kam? Dzīvei? Vai
man, kurš cīnās ar savu neprasmi notvert šo dzīvību,

vibrējumu... un vienlaikus ar prasmi ‒ gadu gaitā
iegūto māku "uztaisīt" dzejoli, kad pašam iekšā nekā
nav? Patoss ar gadiem pazūd. Varbūt paliek dzejoļu
pastāvēšanas patoss. Kluss un nemanāms, kā no
ikdienas murdoņas izniris melodijas fragments. Un tev
atļaujas piedzimt jēga, kas jau sen bija piedzimusi
pasaulē pirms tevis. Īss, nepelnīts skaistums tikpat īsā,
nepelnītā pasaulē. Un tad man savā dzejiskajā
iedomībā gribas ticēt, ka dzejas mērķis nav būt vienīgi
par izejvielu kaut kam ‒ literatūrteorijai, socioloģijai ‒,
bet "nedaudz vairāk" būt vajadzīgai vēl kādam. Kaut
vai vienam cilvēkam," tā radošo procesu apraksta
dzejnieks.
ISBN 9789984872865.
Latviešu dzeja.
L 821.174-94 Straubs, Viktors. Neziņas gadi / Viktors Straubs ;
[red. Gundega Saulīte ; māksl. Daiga Brinkmane ;
izmant. fotogr. no aut., Latvijas Fotogrāfijas muzeja
arhīva]. - Rīga : Vesta-LK, 2012 (Jelgavas tipogrāfija,
SIA). - 196 lpp. : foto. - (Laika grāmata). - Grāmatas
nodaļas veltītas atmiņām par dzīvi gūstekņu nometnēs
Putlosā un Cēdelgemā, par pirmajiem pēckara gadiem,
kad autors strādā dažās Vācijas slimnīcās, apprecas un
gaida atļauju ģimenes izceļošanai uz ASV un pirms
izceļošanas pusgadu strādā par kuģa ārstu.
ISBN 9789934829642.
Vēsture, jauno laiku.
L 821.174-94 Šica, Lilija, 1920-. Turi savu kanti, Lileit! : meitene no
Rites ienāk dzīvē / Lilija Šica ; red.: Indra Orleja, Māra
Zirnīte ; priekšv. aut. Māra Zirnīte ; zīm.: Zanda Zībiņa
; uz vāka Māras Zirnītes, Elīnas Kursītes foto. - Rīga :
Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija
"Dzīvesstāsts", 2012. - 383, [1] lpp. : il., ģīm. ; 22 cm.
- Caur deviņiem gadu desmitiem L. Šica atmiņās
atskatās uz to, ko kādreiz vēroja, pārdzīvoja un vērtēja
mazā Lile. Ar Riti saistītas spilgtākās jaunu dienu
atmiņas: atdzīvojas vecās lauku sētas, senlaicīgā
valoda, kādā runāja tantes un onkuļi, mātes īpašie
teicieni. Ritē Lile gūst pirmās dzīves mācības, piedzīvo
pirmo mīlestību un briesmas, ko ienes karš. Te ir viņas
jaunība - dzīves pirmie 28 gadi.
ISBN 9789984959962.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Horv
Ugrešiča, Dubravka. Ragana izdēja olu : [romāns] /
821.163.4-3
Dubravka Ugreišiča ; no horvātu valodas tulkojusi

Anete Simanovska ; [ mākslinieks Tomass Folks]. [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2013. - 349, [2]lpp. Grāmata ir viens no Ugrešičas izcilākajiem un
interpretētākajiem romāniem, turklāt to skaidrot un
izprast centušies gan literāti un feminisma teorētiķi,
gan folkloras pētnieki un kulturologi. Ragana jeb Baba
Jaga – mītisks personāžs slāvu folklorā – un tās
mitoloģiskais konteksts tiek transformēts stāstos par
novecošanu, seksualitāti, nāvi un sievietību visā tās
spožumā un postā. Ugrešičas varones ir vecas sievietes
un viņas darbu galvenā tēma – vecu sieviešu dzīve.
Literātes Marinas Varneres vārdiem, šī grāmata ir
hibrīddarbs jeb komiska fabula trīs daļās, kas apvieno
autobiogrāfiju, ceļojumu romānu, memuārus, pasaku,
satīru un eseju. Tā sākas ar elēģiju savai mātei, kas
slīgst vecuma demencē. Autore, cerībā atjaunot mātes
atmiņas, dodas svētceļojumā uz mātes dzimto pilsētu
Varnu. Tomēr pilsēta ir ļoti izmainījusies un visu vēl
sarežģītāku padara uzmācīgi draudzīgās meitenes
parādīšanās, kas sakās esot liela autores darbu fane,
kas turklāt jau paspējusi nodibināt draudzību ar
ekscentrisko māti... Postmodernais romāns triptihs ir ap
un par sievietēm – tomēr ne skaistajām veiksminiecēm,
bet tām, par kurām mūsdienu populārā kultūra mēmi
klusē. Beigu beigās, Ragana grāmatas nosaukumā nav
nejaušība un grāmatā viss ir citādāk, nekā sākumā
likās... - Oriģ.nos.: Baba Jaga Je Snijela Jaje.
ISBN 9789984234373.
Horvātu romāni.
Amer
Vaita, Kārena. Pārmaiņu vējš : [romāns] / Kārena
821.111(73)- Vaita ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; red. Ilze
3
Jankovska ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga :
Kontinents, 2013 (SIA "Jelgavas Tipogrāfija"). - 443,
[1] lpp. ; 21 cm. - Avai Vālenai laulības ar Metjū un
dzīve Sentsaimonsas salā nozīmē jaunu sākumu.
Nejauši atrasts vēstījums no pagātnes ierosina Avu
meklēt noslēpuma atrisinājumu. Ava vēl nav sapratusi,
kā apsēstība ar pagātni ietekmēs viņu abu nākotni... Oriģ. nos.: Sea Change.
ISBN 9789984356532.
Amerikāņu romāni.
L 821.174-94
Vilka, Inta, 1941-. Caur sirdi plūstošā dzīve : mūža
garumā rakstīts likteņstāsts / Inta Vilka ; red. Marta
Jance ; vāka noform. izmant. aut. tēva Arvīda Lazdiņa
gleznas reprodukcija. - Rīga : Vesta LK, 2013. - 608
lpp. : il., ģīm., faks. ; 22 cm. - Bibliogr. - I. Vilka
grāmatā dara zināmu savas, Lazdiņu dzimtas,
likteņstāstu plašam lasītāju lokam ar mērķi, lai skarbā
vēsture nekad vairs neatkārtotos, lai netiktu pieļautas
tās liktenīgās kļūdas, kuru rezultātā mūsu Tēvzeme
vairākkārt tika sista krustā un tauta izmētāta pa visu
plašo pasauli, pakļaujot to ciešanām, mokām un
nolemjot lēnai iznīcībai.

Amer
821.111(73)3

K 821.161.13

K 821.161.13

Aut.: Zigrīda Cīrule-Gabrāne, Zane Indzere,
Jāzeps Romulis, Lūcija Sāgameža-Nāgele, Rudīte
Urbacāne.
ISBN 9789934511035.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Vitmors, Edvards. Jeruzālemes kvartets : romāns /
Edvards Vitmors ; no angļu valodas tulkojusi Māra
Poļakova ; redaktore Dace Sparāne ; mākslinieks Jānis
Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 485, [2] lpp. ;
22 cm. - "Sīnāja gobelēnā" un "Jeruzālemes pokerā"
aizsāktais Vidējo Austrumu vēstures stāsts nonācis līdz
1942.gadam. Viens no komplicētākajiem un
vērienīgākajiem spiegu romāniem literatūras vēsturē...
tas iemet lasītāju greizo spoguļu pasaulē... Vitmors ar
savu stāstnieka zizli pārvērš visu operāciju, un tā kļūst
par baiga laikmeta uzvandīta labā un ļaunā varbūtību
izzināšanu. - Oriģ. nos.: Nile shadows. Jerusalem
ouartet, 3.
3. Nīlas ēnas.
ISBN 9789984887395 (ies.).
Amerikāņu romāni.
Ēģipte - Daiļliteratūra.
Алексин, Анатолий(Анатолий Георгиевич),
1924-. Сага о Певзнерах : роман / Анатолий
Алексин. - Москва : Астрель, 2012. - 320 с.
ISBN 9785271437779.
Krievu romāni.
Чемберджи, Валентина(Валентина
Николаевна). Собачья жизнь. Устар : роман /
Валентина Николаевна Чемберджи. - Москва :
Астрель, 2012. - 384 с.
ISBN 9785271456527.
Krievu romāni.

