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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORTEHNOLOĢIJA
Handbook on Mobile and Ubiquitous Computing : status and
004
perspective / edited by Laurence T.Yang, Evi Syukur, Seng
W.Loke. - New York : Taylor & Francis Group, 2013. - xxiii,
691 p. : tab., sh., ill. - Includes bibliographical references and
index.
Saturā: Mobile and Ubiquitous Computing. Smart
Environments and Agent Systems. Human-Computer
Interaction and Multimedia Computing. Security, Privacy
and Trust Management. Embedded Real-Time Systems.
Networking Sensing and Communications.
ISBN
9781439848111.
Mobilā skaitļošana. Datorzinātne.
Visuresošā skaitļošana.
Handbook of Research on Mobile Software Engineering :
004
design, implementation, and emergent applications / editors
Paulo Alencar and Donald Cowan. - Hershey : Engineering
Science Reference, 2012. - xlii, 412 p., cxl : ill., tab. Includes bibliographical references and index.
Volume I.
ISBN 9781615206551.
Handbook of Research on Mobile Software Engineering :
004
design, implementation, and emergent applications / editors
Paulo Alencar and Donald Cowan. - Hershey : Engineering
Science Reference, 2012. - xlii, p.413.-897. , cxl : ill., tab. Includes bibliographical references and index.
Volume II.
ISBN 9781615206551.
004
Milette, Greg.
Professional Android Sensor Programming / Greg Milette,
Adam Stroud. - Indianapolis : John Wiley & Sons, Inc.,
2012. - xxxiii, 517 p. : ill., tab., sh. - Index: p.495.-517.
ISBN 9781118183489
Mobilā skaitļošana.
Lietojumprogramma. Detektori.
004
Sauter, Daniel.
Rapid Android Development : build rich, sensor-based
applications with processing / Daniel Sauter ; edited by John
Osborn ; foreword by Jer Thorp. - Dallas : The Pragmatic
Bookshelf, 2013. - xxi, 363 p. : ill., tab. - (The Pragmatic
Programmers). - Includes bibliographical references and
index.
ISBN 9781937785062.
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PSIHOLOĢIJA
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159.94

159.92

ĒTIKA
174

Hamiltons, Deivids R. Vai dzīve ir iepriekš izplānota? : kā
pārvaldīt likteni un brīvo gribu / Deivids R. Hamiltons ; no
angļu val. tulk. Dace Saule ; red. Elviss Ozols ; Māra Garjāņa
vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2013. - 198, [2] lpp. Grāmata sniedz ne vien pārsteidzošas zināšanas par brīvās
gribas un likteņa mijiedarbību, bet arī daudzus praktiskus
vingrinājumus, kas palīdzēs izvirzīt mērķus, vizualizēt un
sasniegt tos. Tā ļaus saprast, kā būt noteicējiem pār savu
dzīvi!. - Oriģ. nos.: Is Your Life Mapped Out?. - "Domā
vesels!" autora darbs -- uz vāka.
ISBN 9789984869384.
Bioloģiskie ritmi. Hronobioloģija. Cikli - Daba.
Bērna, Ronda. Maģija / Ronda Bērna ; no angļu val. Aja
Anna Jansone ; red Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 254, [4] lpp. : il. - Svētajos
Rakstos ir vārdi, kurus divtūkstoš gadus gandrīz visi ir
pārpratuši. Tikai pavisam nedaudzi ir aptvēruši, ka šie vārdi
ir mīkla, kuru atrisinot - noņemot noslēpumainības plīvuru paveras jauna pasaule. - Oriģ. nos.: The Magic. - "The
Secret" -- uz pirmā vāka un titullapā.
ISBN 9789934032684.
Maģija.
Šahs, Nīls. 10 soļi stresa mazināšanai : dzīvojiet labāk,
atslābinieties, atjaunojiet enerģiju / Nīls Šahs ; no angļu val.
tulk. Ingrīda Keviša ; vāka māksl. noform.: Aija Andžāne ;
atb. red. Anna Pavlovska ; lit. red. Lauma Asare. - Rīga :
Jumava, 2013. - 174, [1] lpp. : il. - Grāmata piedāvā desmit
soļu plānu ar praktiskiem risinājumiem, kā mazināt spriedzi
un atgūt kontroli pār savu dzīvi. - Oriģ. nos.: The 10-Step
Stress Solution.
Saturā: Kā izskaidrot stresu. 10 soļu programma cīņai ar
stresu.
ISBN 9789934114403.
Stresa menedžments.
Šarma, Robins. Izzini savu likteni kopā ar mūku, kurš
pārdeva savu Ferrari : septiņi Patības atmodas posmi : plāns
skaistai dzīvei / Robins Šarma ; no angļu val. tulk. Vineta
Laudurga ; red. Ilze Čerņevska. - Rīga : Izdevniecība Avots,
2013 (Latgales druka, SIA). - 246, [2] lpp. - Robins S.
Šarma, Ziemeļamerikā godāts līdermākslas eksperts,
grāmatas «Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari» un tās
turpinājumu autors, grāmatā palīdz rast daudz patiesu atziņu
un gūt plašu ieskatu par to, kā darbojas pasaule un ka mēs
tajā varam gūt panākumus. Atliek vien ielūkoties sevī un
atcerēties to, ko mēs savos sirds dziļumos jau zinām. Katrā
no mums snauž gudrības, spēka un mīlestības dārgumu
krātuve, gaidīdama, ka to atmodinās. - Oriģ. nos.: Discover
Your Destiny With the Monk Who Sold His Ferrari.
ISBN 9789984859828.
Pašaktualizācija (psiholoģija).
The Ethics of Reality TV : a philosophical examination /
edited by Wendy N.Wyatt and Kristie Bunton. - New York :

Continuum, 2012. - xii, 205 p. - Includes bibliographical
references (p. [179]-190) and index.
ISBN 9781441189035.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
27

27-584

274.5

Kudrjavcevs, Igors, 1960-. Dievs - mans draugs / Igors
Kudrjavcevs ; red. Oļesja Burkevica ; Aigara Truhina
dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). 120 lpp. ; 16 cm. - Bibliogr.: 119.-120. lpp. (14 nos.). Pazīstamais cigun skolotājs un ārsts I. Kudrjavcevs ir
pārliecināts, ka cilvēka ticība un veselība ir cieši saistītas.
Grāmatas pamatu veido ievietotie raksti, kas agrāk publicēti
žurnālā "Mistērija". Autors aicina atgriezties pie Dieva un
sākt strādāt ar sevi, tad Brīnums neizpaliks. Dievišķā enerģija
ir visiem pieejama - mums tā tikai jāapzinās. - "Dievišķā
enerģija var ienākt ikvienā. Atklājiet to!" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934039157.
Atklāsme - Kristietība. Reliģiskā atmoda - Kristietība.
Garīgā dziedināšana.
Rors, Ričards. Kailā tagadne : lūkojoties pasaulē mistiķa
acīm / Ričards Rors ; no angļu valodas tulkojis Kārlis Žols ;
redaktore Zane Seņkova ; ievada, 7.-10. lpp., autors Juris
Rubenis ; Aigara Truhina vāka dizains ; vāka noformējumam
izmantota Vijas Kilblokas fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 207 lpp. ; 21 cm. Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - "Kailā tagadne" ir
pārsteigumu pilna grāmata. Autors nevairās uzdot tiešus un
būtiskus jautājumus, palīdzot no jauna atklāt Kristus vēsts
saturu - aicinājumu mainīties un mūsu neizsmeļamās spējas
konsekventi izlocīties no pārmaiņām, izmantojot
visdažādākos paņēmienus. Šī grāmata ir viens no
izcilākajiem franciskāņu mūka Ričarda Rora darbiem. - Oriģ.
nos.: The Naked Now.
ISBN 9789934039690 (ies.).
Garīgā dzīve - Kristietība. Garīgā izaugsme.
Taimiņa, Aija, 1962-. Ticība un neticība Livonijā : Mārtiņš
Luters & Matiass Knutsens / Aija Taimiņa, Kaspars Kļaviņš ;
lit. red. Aina Blinkena, Ina Druviete. - Salzburg : Verlag
Kaspars Kļaviņš, 2013 ("Livonia Print"). - 144 lpp. : il.,
faks., portr. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. Grāmatas 1. daļā “Ticība” iekļautas “Lutera vēstules
rīdziniekiem un Reformācijas laika avoti Rīgā” un “Mārtiņa
Lutera vēstules LUAB Rokrakstu un reto grāmatu kolekcijā”.
2. daļā “Neticība” - Matiasa Knutsena (1646-~1675) pēdas
Eiropas un Latvijas intelektuālajā pagātnē.
ISBN 9789984499062.
Reformatori - Livonija. Ateisti - Eiropa. Ateisms Eiropa.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SABIEDRISKO ZINĀTŅU METODES
The Ethics of Reality TV : a philosophical examination /
303
edited by Wendy N.Wyatt and Kristie Bunton. - New York :
Continuum, 2012. - xii, 205 p. - Includes bibliographical

references (p. [179]-190) and index.
ISBN 9781441189035.
SOCIOLOĢIJA
316.77

Drugs & Media : new perspectives on communication,
consumption, and consciousness / edited by Robert
C.MacDougall. - New York : Continuum, 2012. - xxi, 340 p.
: ill., tab. - Includes bibliographical references and index.
ISBN 9781441134929.
POLITIKA. POLITOLOĢIJA
Grīns, Roberts. 48 varas likumi / Roberts Grīns ; no angļu
321
val. tulk. Āris Jansons ; tulk. red. Juris Goldmanis. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 456 lpp. ; 25
cm. - Šis analītiskais darbs četrdesmit astoņos lieliski
izskaidrotos likumos koncentrēti atklāj varas tūkstošiem gadu
ilgo vēsturi, tās amoralitāti, viltību un nežēlību. - Oriģ. nos.:
The 48 laws of power. - "Starptautisks bestsellers." -- uz
pirmā vāka.
ISBN 9789934037344.
Vara (filozofija). Kontrole (psiholoģija). Dzīves
veidošana.
Ruso, Žans Žaks. Par sabiedrisko līgumu, jeb, Politisko
32
tiesību principi / Žans Žaks Ruso ; no franču val. tulk. Irēna
Auziņa ; red. Inta Rozenvalde ; pēcv., 176.-[199.] lpp., aut.
Ivars Ījabs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas
tipogrāfija). - 198, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmes. - Traktāts "Par sabiedrisko līgumu (publicēts 1762)
tiek uzskatīts par politiskās filosofijas klasiku, tas ir viens no
slavenākajiem Ruso sacerējumiem. Šajā traktātā attīstīti
domātāja sociāli politiskie uzskati: pārdomas par politisko
leģitimitāti, vispārējo gribu, politiskajiem režīmiem, brīvību
un vienlīdzību. - Oriģ. nos.: Du contrat social ou principes du
droit politique.
ISBN 9789934034046.
Sabiedriskais līgums - Agrīnie darbī līdz 1800.
Politoloģija - Agrīnie darbi līdz 1800. Politoloģija Filozofija.
EKONOMIKA
Čangs, Hadžūns. 23 lietas, ko mums nestāsta par
330.3
kapitālismu / Hadžūns Čangs ; zin. red. Ivars Brīvers ; red.
Daina Grūbe ; no angļu val. tulk. Jānis Barons. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2013 (A/s "Poligrāfists"). - 301, [2] lpp. ; 20
cm. - Oriģ. nos.: 23 things they don't tell you about
capitalism. - "Starptautisks bestsellers par pasaules
ekonomikas aizkulisēm" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934029257.
Kapitālisms. Ekonomiskā politika. Brīvā tirdzniecība.
332
Kalniņa-Lukaševica, Zanda.
Reģionu attīstība Latvijā - reģionu ekonomiskās attīstības
plānošanas un novērtēšanas modelis : promocijas darba
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vadības zinātnes
nozarē, apakšnozarē: sabiedrības vadība / Zanda KalniņaLukaševica ; [darba zinātniskais vadītājs Māris Purgailis] ;
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. - 101 lpp. : il., diagr., tab. ;
21 cm. - Promocijas darba kopsavilkums (Dr. oec.)--Latvijas

Universitāte, 2013. - Bibliogrāfija: 11.-17., 100.-101. lpp. Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām,
nosaukums uz vāka abās valodās.
ISBN 9789984457376.
Reģionālā attīstība - Latvija - Promocijas darbu
kopsavilkumi.
Šrēdere, Elisa. Sniega bumba : Vorens Bafets un dzīves
336
bizness : 20. gadsimta dižākā investora un pasaulē lielākā
filantropa biogrāfija / Elisa Šrēdere ; no angļu val. tulk. Dina
Kārkliņa ; red. Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013
(Jelgavas tipogrāfija). - 790 lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 24 cm. "Sniega bumba" stāsta par vienu no bagātākajiem cilvēkiem
pasaulē - leģendāro amerikāņu investoru Vorenu Bafetu, kurš
pēdējā pusgadsmita laikā gandrīz nepārtaukti ir bijis labākais
savā jomā. "Sniega bumbu" var lasīt ne tikai kā grāmatu par
investēšanu, bet arī kā patiesos notikumos balstītu grāmatu
par biznesa attīstību, vadīšanu un reputāciju. - Oriģ. nos.: The
snowball: Warren Buffett and the business of life. "Starptautisks bestsellers." -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934026355.
Kapitālisti un finansisti - Amerikas Savienotās Valstis Biogrāfijas. Investīcijas - Amerikas Savienotās Valstis.
Biržas brokeri - Amerikas Savienotās Valstis - Biogrāfijas.
Behavioral Economics and Its Applications / edited by Peter
330
Diamond and Hannu Vartiainen. - New Jersey : Princeton
University Press, 2007. - xvi, 312 p. : tab., sh. - Includes
bibliographical references and index.
ISBN
9780691122847. . - ISBN 0691122849.
Reframing Health Behavior Change With Behavioral
330
Economics / edited by Warren K.Bickel, Rudy E.Vuchinich. reprinted. - New York : Routledge, 2009. - xxiii, 417 p. : tab.,
sh. - Ietver bibliogr. un rādītāju.
ISBN 9780805827330.
336
Ketners, Kārlis.
Nodokļi un nodevas Latvijā un Eiropā : vispārīgie aspekti /
Kārlis Ketners ; red. Emīlija Spundzāne ; vāka dizains
Sergejs Kozlovs. - Rīga : Info Tilts, [2013]. - 289 lpp. : tab.,
sh. - (Likumdošana, bizness, finanses). - Izmantotās
literatūras saraksts: 289.lpp.
ISBN 9789934842504.
TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
Civilprocesa likuma komentāri / Gunārs Aigars, Jānis
347.9
Rozenbergs, Kalvis Torgāns ; K. Torgāna zin. red. un
priekšv. ; red. S. Terihova ; māksl. noform.: Marina
Selunska. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2011 (Poligrāfists). 546 lpp. : tab. ; 23 cm. - Bibliogr.: [510.]-546. lpp. un
norādes parindēs.
1. daļa. (1.-28. nodaļa).
ISBN 9789984790893.
Civilprocess - Latvija.
Civilprocesa likuma komentāri / sagat. aut. kol.: Gunārs
347.9
Aigars, Gunvaldis Davidovičs, Gatis Flinters, Zigmants
Gencs, Helmuts Jauja, Valerijans Jonikāns, Aldis Laviņš,
Martins Osis, Zane Pētersone, Kalvis Torgāns, Edīte Vernuša
; K. Torgāna zin. red. ; red. S. Terihova ; priekšv. aut. Kalvis
Torgāns ; Marinas Selunskas dizains. - Rīga : Tiesu namu

aģentūra, 2012 (Poligrāfists). - 1031 lpp. : tab. ; 23 cm. Bibliogr.: [913.]-961. lpp. un norādes parindēs.
2. daļa. (29.-60.1 nodaļa).
ISBN 9789984790916.
Civilprocess - Latvija.
Ķinis, Uldis. Jurisdikcija un kibernoziegumi / Uldis Ķinis ;
343
Ivetas Paegles vāka graf. noform. ; atb. red. Marta Ābele ; lit.
red. Keta Īve. - Rīga : Jumava, [2013]. - 375, [1] lpp. ; 20 cm.
- Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmatā saistībā ar
kibernoziegumiem analizētas modernās krimināljurisdikcijas
teorijas, juridisko konfliktu cēloņi un to risināšanas
mehānismi ne tikai Latvijā, bet arī salīdzinošo un
starptautisko tiesību aspektā.
ISBN 9789934114663.
Datornoziegumi. Tiesību piemērošana - Starptautiskā
sadarbība.
Sniedzīte, Ginta, 1981-. Tiesnešu tiesības : jēdziens un
340.1
nozīme Latvijas tiesību avotu doktrīnā / Ginta Sniedzīte ;
recenzenti: Aivars Endziņš, Jānis Načisčionis ; priekšv. aut.
Daiga Rezevska ; māksl. Dita Pence. - Rīga : Latvijas
Vēstnesis, 2013. - 368 lpp. ; 21 cm. - (Tiesību zinātne). Bibliogr.: 340.-368. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Zvērinātas
advokātes G. Sniedzītes grāmatas pamatā ir Latvijas
Universitātē aizstāvētais promocijas darbs. Tajā aplūkota
tiesnešu tiesību jēdziena evolūcija, tiesnešu tiesību normas
radošās metodes, tiesnešu tiesību transformācija Latvijā,
tiesnešu tiesību juridiski saistošais spēks un to avota vieta
tiesību avotu sistēmā, tiesnešu tiesību konstitucionālais
pamats, tiesnešu tiesību konstrukcijas metodoloģija, atsevišķi
tiesnešu tiesību piemērošanas aspekti. - Kopsavilkums
latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789984840253.
Precedentu tiesības - Latvija. Precedentu tiesības.
KARA ZINĀTNE UN KARAMĀKSLA KOPUMĀ
Klauzevics, Karls fon. Par karu / Karls fon Klauzevics ;
355
tulkojis Arnis Terzens ; Valda Villeruša māksl. noform. ; zin.
red. Ēvalds Krieviņš ; atb. red. Renāte Neimane. - Rīga :
Jumava, 2013. - 542, [1] lpp. : il. ; 25 cm. - Karš kā māksla
un zinātne un kā cilvēces eksistences neatņemama sastāvdaļa.
Vēl vairāk, mūsdienās kara mākslas zināšanas un principus
izmanto ne tikai militārie eksperti bet arī tādas nozares kā
bizness, menedžments un vienkārši cilvēki savstarpējās
attiecībās. - Oriģ. nos.: Vom Kriege.
ISBN 9789934113895.
Karš. Karamāksla un zinātne.
IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA. MĀCĪŠANA
Čakša, Valda, 1952-. Mūzikas izglītība Latvijas
377.5(474.3)
kultūrpolitikā : tautas konservatorijas valsts novados (19201940) / Valda Čakša ; recenzenti: Ilma Grauzdiņa,
Aleksandrs Ivanovs ; latv. teksta red. Sndra Laizāne ; vāka
dizains: Mārtiņš Plotka ; Rēzeknes Augstskola.
Reģionālistikas zinātniskais institūts. - Rēzekne : Rēzeknes
Augstskola, 2013 (RA Izdevniecība). - 199 lpp. : il., faks.,
portr. ; 21 cm. - Bibliogr.: 190.-198. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. - Grāmata ir veidota atbilstoši vēstures zinātnes

prasībām - ar plašu pētniecisko pieeju un izmantoto avotu un
literatūras apskatu. Darbā ir apskatīti mūzikas izglītību
reglamentējošie un LR kultūrpolitiku atspoguļojošie akti, kas
kontekstā ar tautas konservatoriju un mūzikas skolu
pedagogu un audzēkņu kultūrizglītojošās darbības piemēriem
atklāj Latvijas novadu iesaisti nacionālās mūzikas kultūras
veidošanā 20.gs pirmajā pusē, ļaujot saskatīt paralēles arī ar
mūsdienu kultūras identitātes un izglītības reformu
problemātiku. - Kopsavilkums arī angļu valodā.
Saturā: Latvijas valsts kultūrpolitikas raksturojums.
Ieskats mūzikas skolu un tautas konservatoriju
kultūrizglītojošā darbībā Latvijas novados (līdz 1934.g.).
Mūzikas izglītība birokrātiskās kontroles pieauguma
apstākļos 20.-30. gadu mijā un autoritārisma periodā.
ISBN 9789984440958.
Mūzika - Latvija - Mācīšana un mācīšanās. Mūzikas
skolas - Latvija.
Geka, Sarma. Sociālās spēles / Sarma Geka ; red. Rita
373
Cimdiņa ; grafiskais dizains: Arta Muceniece ; recenz.: Ilze
Ivanova, Inese Āboliņa. - Rīga : RaKa, 2013. - 64 lpp. : il. Grāmatā apkopotas 120 sociālās spēles ar zīmēšanas
elementiem, kas domātas pirmsskolas un sākumskolas
skolēniem. Spēles grupētas pa tematiem "Iepazīšanās",
"Skaņa", "Kustība", "Tauste", "Atmiņa" un citiem. Tās
noderēs gan skolu, gan interešu izglītības un sociālajiem
pedagogiem.
ISBN 9789984462844.
Sociālās spēles. Izglītība, pirmsskolas.
Handbook of Mobile Learning / edited by Zane L.Berge and
371(03)
Lin Y.Muilenburg. - New York : Routledge, 2013. - xxxvii,
638 p. : ill., tab. - Includes bibliographical references and
index.
ISBN 9780415503693. Apmācības sistēmas. Internets
izglītībā. Virtuālā realitāte izglītībā. Viedie telefona aparāti.
Pašizglītība
ETNOL0ĢIJA. ETNOGRĀFIJA. FOLKLORA
Liesma, Agne. Senbaltu spēka zīmju ABC : pelēkā akmens
391(=174)
skola / Agne Liesma ; atb. red. Ieva Heimane ; lit. red. Ligita
Smilga ; vāka graf. noform.: Ingus Feldmanis. - Rīga :
Jumava, [2013]. - 112 lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.: 112. lpp. Grāmata palīdzēs ikvienam iemācīties, kā pareizi rakstīt
zīmes, tās kombinēt ar dainām tā, lai gūtu veiksmi, spēku un
izturību.
ISBN 9789934114564.
Zīmes un simboli - Latvija. Zīmes un simboli.
Tautasdziesmas, latviešu. Pašaizsardzība - Psihiskie aspekti.
Lielvārdes josta.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
BIOLOĢIJAS ZINĀTNE
Liptons, Brūss. Medusmēneša efekts : mīlestības
575
piepildītai dzīvei / Brūss Liptons ; no angļu val. tulk. Dace
Saule ; red. Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga
: Lietusdārzs, 2013. - 141, [3] lpp. : il. - Grāmata palīdzēs

analizēt bijušās un šī brīža attiecības, lai atklātu, kādēļ
medusmēneša efekts uzplaucis un ar laiku pagaisis, kā arī
iedrošinās un iedvesmos jaunai pieredzei. - Oriģ. nos.: The
Honeymoon Effect. - Pielikumā: Komēdijas kinoterapijai
[127]. lpp.
Saturā: Tieksme savienoties. Labās vibrācijas.
Mīlestības zālītes. Četri prāti nedomā vienādi. Cēlgāzes:
izplatot mieru, mīlestību un tulsi tēju.
ISBN 9789984869414.
Citoloģija. Kvantu teorija. Bioenerģētika. Mīlestība.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
616

615.9

615.8

Astamirova, Havra. Diabēta slimnieka rokasgrāmata : viss,
kas ir jāzina cilvēkam ar diabētu / Havra Astamirova, Mihails
Ahmanovs ; no krievu val. tulk. Gunta Silakalne ; red. Jana
Taperte ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2013 (A/s "Poligrāfists"). - 296 lpp. : il., diagr., tab. ; 23 cm.
- Bibliogr.: 282.-290. lpp. - Šo rokasgrāmatu autori ir radījuši
visiem, kuri ir saskārušies ar diabēta problēmu. Daudziem
tūkstošiem cilvēku tā ir kļuvusi par neaizstājamu izziņas
avotu un palīdzējusi apgūt nepieciešamās medicīnas iemaņas,
orientēties plašajā medikamentu klāstā, izprast pārtikas
produktu īpašības, uzzināt par jaunākajiem sasniegumiem
diabēta ārstēšanas un kontroles jomā un saglabāt dzīves
kvalitāti. - Oriģ. nos.: Настольная книга диабетика.
ISBN 9789934034015.
Diabēts - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Deda, Debra Linna. Dzīve bez indīgām vielām / Debra
Linna Deda ; no angļu val. tulk. Linda Kalna ; vāka dizains:
Arnis Kilbloks ; tulk. red. Maruta Kusiņa, Guntis Kalns. Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 312 lpp.
: il. ; 22 cm. - Šajā grāmatā uzzināsiet: kā indīgas vielas, ko
satur dažādi izstrādājumi, ietekmē veselību, kā atbrīvot māju
un savu organismu no šīm vielām, kā ietaupīt nauu un
saglabāt veselību, lietojot mazāk kaitīgus sadzīves ķīmijas
līdzekļus. - Oriģ. nos.: Toxic free. - Rādītājs: [303.]-312. lpp.
Saturā: Toksiskas vielas. Mājoklis. apkārtējā vide.
Ķermenis.
ISBN 9789934034312.
Toksikoloģija. Mājsaimniecību krājumi - Toksikoloģija.
Tīrīšanas līdzekļi - Toksikoloģija. Bīstamās vielas. Preču
drošība. Mājokļi - Veselības aspekti. Aizstājējprodukti.
Ozava, Džordžs. Zen makrobiotika / Džordžs Ozava ; no
angļu val. tulk. Ivars Alksnis ; red. Guntis Kalns ; Ilzes
Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas
tipogrāfija). - 191, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [187.]191. lpp. - Grāmatā - par īpašu ēšanas un organisma darbības
līdzsvarošanas veidu - makrobiotiku - , kas sakņojas
Austrumu senajā dzīvesziņā un medicīnā. Grāmatā ir arī
plašs makrobiotisko recepšu klāsts, kurā katrs atradīs sev
piemērotākos ēdienus. - Oriģ. nos.: Zen macrobiotics. Atjaunošanās un ilgmūžības māksla -- uz vāka.
Saturā: Makrobiotika un austrumu medicīnas filozofija.

Manas terapijas būtība. Septiņas veselības pamatpazīmes. Ja
ir ticība, nav nekā neiespējama. Desmit veselīgi ēšanas un
dzeršanas veidi. Makrobiotiskā virtuve: nepieciešamā
pārtika. Makrobiotiskā virtuve: citi ēdieni. Makrobiotiskā
virtuve: īpaši ēdieni. Iņ un jan teorija. Makrobiotikas
ieteikumi slimību ārstēšanai. Makrobiotiskais dzīvesveids.
Par kulināriju.
ISBN 9789934033643.
Makrobiotiskā diēta - Populāri zinātniskā literatūra.
Diēta - Populāri zinātniskā literatūra.
Petrenko, M. Astma : kā to ārstēt un novērst / M. Petrenko ;
616
no krievu val. tulk. Kristīne Stalte ; Aigara Truhina vāka
dizains ; red. Jana Taperte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013
(A/s "Poligrāfists"). - 92 lpp. ; 20 cm. - (Laba ārsta padomi).
- Grāmatas autors piedāvā komlpeksu pieeju cīņai pret astmu,
kas ietver gan tradicionālās medicīnas, gan naturopātijas
metodes. - Oriģ. nos.: Астма. - "Astmas cēloņi, simptomi un
diagnostika; astmas profilakse; balstterapija, fitoterapija un
diēta; elpošanas vingrojumi." -- uz pirmā vāka.
Saturā: Astma mūsdienu medicīnas skatījumā. Astmas
ārstēšana. Astmas ārstēšana ar dabiskiem līdzekļiem.
ISBN 9789934035173.
Astma - Ārstēšana.
Decision making in health and medicine : integrating
614.2
evidence and values / M.G. Myriam Hunink, Paul Glasziou
... [et al.]. - 12th printing. - Cambridge : Cambridge
University Press ; New York, 2012. - xvi, 388 p. : ill. ; 25 cm
+ 1 CD-ROM (4 3/4 in.). - System requirements for
accompanying CD-ROM: Windows 95 or higher. - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 9780521770293
Decision making in health and medicine [elektroniskais
614.2
resurss] : integrating evidence and values / M.G. Myriam
Hunink, Paul Glasziou ... [et al.]. - Cambridge : Cambridge
University Press ; New York, 2012. - 1 CD-ROM. - System
requirements for accompanying CD-ROM: Windows 95 or
higher, 100MHz, 16 RAM. - Nosaukums no diska.
ISBN 9780521770293
DEKORATĪVĀ DĀRZKOPĪBA
Orehovs, Andris, 1934-. Dekoratīvo ziemciešu lietišķā
635.9
ekoloģija / Andris Orehovs ; sastādītājas un priekšvārda
autores: Inese Nāburga-Jermakova, Mariana Smona ;
redaktore Anta Sparinska ; zīmējumi: Lauma Strazdiņa ;
foto: Andris Orehovs, Inese Nāburga-Jermakova, Lauma
Strazdiņa, Uvis Suško, Ilma Nereta, Imants Bērziņš, Raivo
Reinbergs, Gundega Muzikante ; uz vāka Andra Orehova
foto no A. Irbes dārza. - Rīga : Botāniskā dārza draugu
biedrība ; Jumava, 2013. - 205 lpp. : il., tab. ; 22 cm. Bibliogrāfija: 166.-169. lpp. (226 nos.) un augu nosaukumu
alfabētiskais rādītājs: 170.-175. lpp. - Izcilā dārzkopja un
Latvijas Universitātes vadošā pētnieka A. Orehova grāmatā
apkopota mūža pieredze ziemciešu (daudzgadīgo lakstaugu)
izmantošanā dārzu apstādījumos. Tajā aprakstītas 348
dekoratīvo ziemciešu dažādības, pieminētas ap simts. Autors
stāsta par stādījumu plānošanas metodēm, ziemciešu

izcelsmi, nozīmi, klasifikāciju un kopšanu. Grāmata adresēta
dārzu projektētājiem un ierīkotājiem, kā arī vienkārši dārza
skaistuma cienītājiem. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. . - Uz vāka: Iesaka Latvijas Universitātes
Botāniskais dārzs.
ISBN 9789984456836.
Daudzgadīgi augi.
SUŅI. KAĶI
636.8

Erovsmita, Klēra. Ko darīt, ja kaķis... : plēšas ar citiem
kaķiem... nokārtojas nevietā... skrāpē mēbeles... ķer putnus...
uzvedas nevaldāmi... utt. ? : ekspertu atbildes uz kaķu
saimnieku jautājumiem / Klēra Erovsmita un Frančeska
Rikomīni ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Dace Lāže. Rīga : Egmont Latvija, 2013 (Ķīna). - 160 lpp. : il., tab. ; 22
cm. - Grāmatā: kaķu uzvedības specifika un padomi. - Oriģ.
nos.: What if my cat... ?. - Alf. rād.: 154.-159. lpp.
ISBN 9789984437712.
Kaķi. Kaķi - Uzvedība. Kaķi - Veselība.
Evanss, Džims. Ko darīt, ja suns... : velk saimnieku pavadā...
636.7
negrib ēst... rej... ir agresīvs... slienas uz pakaļkājām... trīc...
čurā telpās... utt.? : ekspertu atbildes uz suņu saimnieku
jautājumiem / Džims Evanss ; tulkojis Māris Lielkalns ;
redaktore Santa Kazāka. - Rīga : Egmont Latvija, 2013
(Ķīna). - 160 lpp. : il., tab. ; 22 cm. - Šī ir grāmata, kurā
sniegta svarīga informācija, kas citviet nereti atstāta bez
ievērības. Galvenā uzmanība veltīta dzīvnieka apmācībai, kā
arī ķibelēm un grūtībām, ar ko suņu saimnieki mēdz
saskarties ikdienā. Atradīsiet vērtīgus padomus, kā rīkoties ,
pamanot slimības pazīmes, un kā dzīvi zem viena jumta
padarīt vēl patīkamāku - gan saimniekam, gan sunim. - Oriģ.
nos.: What if my dog?. - Alf. rād.: 154.-159. lpp.
ISBN 9789984437729.
Suņi - Dažādi fakti. Suņi - Uzvedība - Dažādi fakti
Stols, Sems. 100 suņi, kas mainīja pasauli : patiesi stāsti par
636.7
izciliem suņiem / Sems Stols ; no angļu val. tulk. Irēna
Brālīte ; red.: Guntis Kalns, Maruta Kusiņa. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic). - 175, [1] lpp. : il.
; 18 cm. - Grāmatā - par suņiem, kuri nesuši ieguldījumu
zinātnē, vēsturē, mākslā, politikā un citās jomās. - Oriģ. nos.:
100 dogs who changed civilization. - "Piemineklis visiem
inteliģentajiem, drosmīgajiem un mīlošajiem suņiem." -- uz
pēdējā vāka.
ISBN 9789934037405.
Suņi - Vēsture. Suņi - Dažādi fakti.
Hobdeja, Kara. Ēdiena noformēšanas noslēpumi : radošas
641.5
idejas, metodes un praktiski padomi / Kara Hobdeja & Džo
Denberija ; Roba Vaita fotoattēli ; no angļu val. tulk.
Kristaps Šoriņš ; red. Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2013. - 176 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Praktisks ceļvedis,
kurā soli pa solim izklāstīti dažādi ēdiena noformēšanas
paņēmieni. - Oriģ. nos.: Food presenting secrets. - Alf. rād.:
172.-175. lpp.
ISBN 9789934032776.
Garnējumi (kulinārija).
MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA

Lielā konservēšanas grāmata / sastādītāja Spodrīte
Lindberga ; vāka mākslinieciskais noformējums: L. Apine. Rīga : Latvijas ekoloģiskās izglītības apgāds "Vieda", 2013
(Latgales druka). - 381, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. - Daudzus
vērtīgus dārzeņus, augļus un ogas nevar svaigā veidā visu
gadu saglabāt un lietot uzturā. Tādēļ, tikai konservējot,
varam visu gadu uzturā lietot gan dārzeņus, gan augļus.
Grāmatā apkopotas jaunas dārzeņu un augļu konservēšanas
receptes. To priekšrocība – vienkāršība, praktiskums un
iespēja konservēt pat iesācējam. Saimniecēm, kas veic
pirmos soļus konservēšanā, ir nepieciešams pareizi organizēt
savu darbavietu. Iepriekš pārdomāt darbu secību, sagatavot
inventāru, jo tas ietaupīs laiku un palīdzēs iegūt augstvērtīgus
produktus.
ISBN 9789984782805.
Augļi - Saglabāšana un uzglabāšana. Dārzeņi Saglabāšana un uzglabāšana. Konservēti augļi. Konservēti
dārzeņi. Pavārgrāmatas.
LIETVEDĪBA. ORGANIZĀCIJAS TEHNIKA
Kalve, Ieva, 1966-. Dokumentu pārvaldība : no A līdz Z /
651
Ieva Kalve. - Rīga : SIA "Biznesa augstskola Turība", 2013
(SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 316 lpp. : il. (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; Nr. 66). - Grāmatā aptverti
visi dokumentēšanas procesu posmi no nepieciešamības
veidot dokumentu līdz nodošanai arhīvā. Aplūkotas ne tikai
normatīvo aktu prasības, bet arī dažādu darbību jēga un
būtība, tādējādi veidojot dziļāku izpratni par dokumentēšanas
procesiem organizācijā. Grāmata domāta gan tiem, kuriem
nepieciešamas pamatzināšanas par dokumentu pārvaldību un
noformēšanu, gan tiem, kuri vēlas aktualizēt savas zināšanas
ar darba pieredzi. - Grāmata veidota, ietverot gan spēkā esošo
Latvijas normatīvo aktu prasības, gan jaunākās tendences un
dokumentu pārvaldības ISO standartu.
Saturā: Dokumentēšanas procesu tiesiskā bāze.
Dokumentu pārvaldības pamatjēdzieni un būtiskie procesi.
Dokumentu noformēšana. Darbs ar dokumentiem.
ISBN 9789984828800.
Lietišķā dokumentācija. Lietvedība.
UZŅĒMUMU VADĪŠANA
658
Bērziņš, Gundars.
Stratēģiskās vadīšanas sistēma radošo nozaru organizācijās
: promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai
vadibzinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība /
Gundars Bērziņš ; [darba zinātniskā vadītāja Vizma Niedrīte]
; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. - 64, [1] lpp. : il., diagr.,
tab. ; 21 cm. - Promocijas darba kopsavilkums (Dr. oec.)-Latvijas Universitāte, 2013. - Bibliogrāfija: 63.-[65.] lpp. Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām,
nosaukums uz vāka abās valodās.
ISBN 9789984457284.
Stratēģiskā plānošana - Promocijas darbu kopsavilkumi.
Asociācijas, institūcijas utt - Menedžments - Promocijas
darbu kopsavilkumi.
658.8
Markitanova, V.
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Preču politika un darbs ar preču krājumiem /
V.Markitanova ; red. Emīlija Spundzāne ; vāka dizains
Sergejs Kozlovs. - Rīga : Info Tilts, [2013]. - 148 lpp. :
diagr., tab. - (Likumdošana, bizness, finanses). - Izmantotā
literatūra: 148.lpp.
ISBN 9789934842542
658.8
Praude, Valērijs, 1946-.
Teritoriālais mārketings : teorija un prakse / Valērijs
Praude, Jekaterina Vozņuka. - Rīga : Baltijas Starptautiskā
akadēmija, 2013. - 533 lpp. : il., tab., diagr. - Bibliogrāfija:
519.-533.lpp.
ISBN 9789984470818
651
Zemļanovs, V.
Sekretāra darbs firmas pārvaldes sistēmā / V.Zemļanovs,
I.Krasiļņikova. - Rīga : Info Tilts, [2013]. - 148 lpp. : tab., ill.
- (Likumdošana, bizness, finanses).
ISBN 9789934842528.
658.3
Zīlīte, Ligita.
Personāla vadība un socionika / Ligita Zīlīte ; [rec.: Andra
Zvirbule Bērziņa, Sintija Vanaga, Velta Līvija Miķelsone ;
red. Zane Treigūte]. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2013
(Jelgavas tipogrāfija). - 304 lpp. : sh., il., tab. (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 65). - Pielikumi: [259.]304.lpp. . - Bibliogr.: 251.-258. lpp.
ISBN 9789984828756.
Personal Knowledge Management : individual,
658
organizational and social perspectives / edited by David
J.Pauleen and G.E.Gorman. - Farnham : Gower Publishing
Limited, 2011. - xxi, 269 p. : ill., tab. - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 9780566088926.
Entrups, Boriss. Meikaps 10 minūtēs : 50 dažādi grima
687.5
modeļi soli pa solim / Boriss Entrups ; no angļu valodas
tulkojusi Andra Markota ; redaktore Dace Markota. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2013. - 143 lpp. : il. ; 24 cm. - Boriss
Entrups ir Vācijā populārākais vizāžists un ekskluzīvais
Maybelline modeļu grima mākslinieks. Kā skaistuma
eksperts viņš sadarbojas ar daudziem starptautiskiem
uzņēmumiem, gatavojot meitenes fotosesijām, TV šoviem un
modes skatēm. Viņa klienti ir arī prominentas personas,
kurām viņš palīdz veidot vizuālo tēlu. Šī ir Borisa Entrupa
trešā grāmata. - Orģ. nos.: 10 Minuten Make-up.
ISBN 9789934037528 (ies.).
Kosmētika. Skaistumkopšana.
RŪPNIECĪBAS UN AMATNIECĪBAS NOZARES
Jerkins, Imants, 1943-. Automodeļu sporta vēsture Latvijā :
689
(kordas un trases automodeļi) / Imants Jerkins. - 2.
papildinātais izdevums. - Valmiera : [b. i.], 2013 (SIA
"Valmieras tipogrāfija Lapa"). - 240 lpp. : il., ģīm., tab. ; 21
cm.
ISBN 9789984438188.
Automodeļu ātrumsacīkstes - Latvija - Vēsture.
Automobiļi - Latvija - Modeļi - Vēsture.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS

FOTOGRĀFIJA
77(474.3)

MŪZIKA
784

KINO
791.4

791.4

791.4

Talsi 7 x 7 x 7 fotogrāfijās : Talsi in 7 x 7 x 7 photos / teksta
aut. Maija Laukmane ; tekstu angļu val. tulk. Aija Abens ;
māksl. Ingrīda Zābere ; fotogrāfijas " Talsu fotoklubs". Talsi : Talsu pilsētas dome ; Talsu fotoklubs, [2009] (Preses
nams). - 400 lpp. : il., ģīm. ; 25 x 31 cm. - "Talsu fotokluba"
fotomākslinieku albums atklāj Talsu pilsētas skaistumu
jebkurā gadalaikā, jebkurā diennakts stundā. - Paral. latviešu
un angļu val.
ISBN 9789984395630 (ies.).
Fotomāksla - Latvija - Albumi - Talsi.
Talsi (Latvija) - Albumi.
Latvieša lielā dziesmu klade / sast. un red. Juris Vaivods. Rīga : Musica Baltica, 2013 (tipogrāfija "Ulma"). - 464 lpp. :
notis. - (XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju
svētki). - Dziesmu grāmata ar populārākajām latviešu
dziesmām. Grāmata satur gan dziesmu vārdus, gan notis
mūzikai. Ietvertas tādas dziesmas kā "Ardievu, meitenes",
"Laika dziesmiņa", "Pūt, vējiņi" un citas latviešu iemīļotākās
dziesmas.
ISBN 9790697954625.
Dziesmu grāmatas, latviešu. Populārā mūzika - Latvija.
Šlāgeri.
Sutton, David(David Evan).
Hollywood blockbusters : the anthropology of popular
movies / David Sutton and Peter Wogan. - English ed. Oxford : Berg ; New York, 2009. - xi, 178 p. : ill. ; 25 cm. Includes bibliographical references and indexes.
ISBN 9781847884855 (paper).
Бриллиантовая рука : история создания фильма / авт.сост. В.Степанов. - Санкт-Петербург : Амфора, 2013. - 64
с. : ил. + 1 DVD [95 мин.]. - (Любимые комедии). - Серия
"Любимые комедии" дарит возможность узнать много
нового про отечественные киноленты. Каждая книга
серии - своего рода энциклопедия, по которой можно
проследить, как зародилась идея фильма, как проходили
съемки и сложились судьбы авторов и участников. Vecuma ierobežojums : 12+. - "Диск с фильмом внутри" -uz pirmā vāka.
ISBN 9785367026801.
Kinofilmas, krievu. Kinofilmas - Sižeti, tēmas utt.
Aktieri un aktrises - Krievija.
Мимино : история создания фильма / авт.-сост. М.
Медведев. - Санкт-Петербург : Амфора, 2013. - 64 с. : ил.
+ 1 DVD [92 мин.]. - (Любимые комедии). - Серия
"Любимые комедии" дарит возможность узнать много
нового про отечественные киноленты. Каждая книга
серии - своего рода энциклопедия, по которой можно
проследить, как зародилась идея фильма, как проходили
съемки и сложились судьбы авторов и участников. Vecuma ierobežojums : 12+. - "Диск с фильмом внутри" -uz pirmā vāka.
ISBN 9785367026788.

Kinofilmas, krievu. Kinofilmas - Sižeti, tēmas utt.
Aktieri un aktrises - Krievija.
BALETS
792.8(474.3)

Bāliņa, Gunta, 1955-. Lembergs par Lembergu / Gunta
Bāliņa, Regīna Kaupuža ; māksl. Ieva Upmace ; vāka
noform. izmant. Kārļa Cīruļa grafika "Latvijas PSRS Tautas
skatuves mākslinieka Aleksandra Lemberga portrets" (70.
gadi) ; foto materiāli: Andris Tone, Eiženija Freimane, Juris
Kuprijanovs, Gunārs Janaitis, Lūcija Kreicberga, Jānis
Ozols. - Rīga : Latvijas Baleta un dejas ģilde, 2013 (ULMA).
- 152 lpp. : il., ģīm. ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 152. lpp. Aleksandrs Lembergs (1921-1985) ir viens no 20. gadsimta
spilgtākajiem latviešu baleta dejotājiem un baletmeistariem.
Viņš bija ļoti pretrunīga personība, kuras liktenī un raksturā
atspoguļojās laikmets. Vēlmi ieskatīties A. Lemberga
paveiktajā iedvesmoja viņa radītais unikālais
autobiogrāfiskais stāstījums par savu bērnības laiku un
dejotāja gaitām, kas tapis un saglabājies, pateicoties
Solveigas Stukmanes tālredzībai un pacietīgai neatlaidībai.
ISBN 9789934840500.
Horeogrāfi - Latvija. Baletdejotāji - Latvija. Deju
skolotāji - Latvija.
HOREOGRĀFIJA. DEJA
Deja, kustība, ķermenis = Dance, movement, body : rakstu
793.3
krājums / zin. red. un krājuma sast.: Sandra Mihailova, Ivans
Jānis Mihailovs ; recenzenti: Ārija Karpova, Anita Pipere,
Valdis Tēraudkalns, Voldemārs Arnis ; vāka dizians: Inga
Apsīte. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 239 lpp. : il. ; 21 cm. Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Rakstu
krājumu veido divas daļas: pirmajā daļā ir apkopoti raksti
par deju, kustību un ķermeni filozofiskā, pedagoģiskā,
kultūrvēsturiskā skatījumā, otrajā - raksti par deju, kustību
un ķermeni psiholoģiskā, bioloģiskā, psihoterapeitiskā
skatījumā. - Teksts latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi
angļu valodā.
ISBN 9789984853802.
Deja. Dejas terapija.
SPORTS
Krauksts, Viesturs, 1942-. Treniņu process : teorija un
796
prakse : monogrāfija / Viesturs Krauksts, Daina Krauksta ;
Ingas Apsītes vāka dizains ; recenzenti: Dr. paed. Juris
Grants, Asoc. prof. Dr.Paed. Andra Fernāte. - [Rīga] :
Drukātava, 2013. - 317 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.:
[281].-317. lpp. - Šajā grāmatā ikviens iegūs pietiekami
plašu informāciju par sporta bioloģiskajiem pamatiem, par
to, ko spēj sniegt zināšanas sporta fizioloģijā, un pats
galvenais, kā izmantot sporta zinatņu sasniegumus, lai
sasniegtu pēc iespējas augstāku fizisko kondīciju, jo īpaši fizisko darbspēju jomā.
1.daļa.
ISBN 9789984853871 (1).
Sports - Fizioloģiskie aspekti. Trenēšana (atlētika).

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA

811.111

8111.111’36

811.174

811.174

811.161.374=111

811.161.1’374=131.1

Angļu valodas minikurss : runā angliski jau pēc 5 stundām! /
Katja Hald ; no vācu val. tulk. Silvija Ģibiete ; red. Nanete
Neimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (A/s "Poligrāfists"). 159, [1] lpp. : il. ; 14 cm + 1 CD. - Vārdu krājums, izteicieni,
gramatika un uzdevumi. - Pielikumā: CD "Angļu valodas
minikurss" (MP3). - Oriģ. nos.: PONS Mini-Sprachkurs
Englisch. - Teksts latviešu, angļu valodā.
ISBN 9789934030758.
Angļu valoda - Latviešu valoda - Mācību līdzekļi.
Munda, Inga. Password - angļu valodas gramatikas
noslēpumi / Inga Munda ; lit. red. Gunta Nalivaiko. [Jelgava] : SIA "PASSWORD X", 2013. - 104 lpp. ; 21 cm. Grāmatā apskatītas angļu valodas gramatikas galvenās tēmas.
- Teksts latviešu un angļu valodā. - Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984496054.
Angļu valoda - Gramatika - Mācību līdzekļi
cittautiešiem - Latviešu valoda.
Sīlis, Jānis, 1950-. Latviešu-angļu sarunvārdnīca : LatvianEnglish phrase-book / Jānis Sīlis ; māksl. Jānis Jaunarājs. [3. izd.]. - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.", 2009 (Rēzekne :
Latgales Druka). - 316, [1] lpp. ; 17 cm.
ISBN 9789984387208.
Latviešu valoda - Angļu valoda - Sarunvārdnīcas.
Štrauhmane, Gunta. Mazā latviešu-angļu sarunvārdnīca =
Latvian-English phrase book / Gunta Štrauhmane, Zigrīda
Vinčela ; red. Marija Freiberga. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2002. - 208 lpp. - Vārdnīca izmantojama arī kā mācību
palīglīdzeklis angļu sarunvalodas prasmes pilnveidošanai.
ISBN 9984224600. . - ISBN 9789984224602.
Latviešu valoda - Angļu valoda - Sarunvārdnīcas.
Кудрявцев, Александр. Русско-английский
разговорник / Александр Кудрявцев, Николай Гилевич. Изд. 3-е, испр. - Москва : Мартин, 2012. - 317, [1] с. - На
обл. авт. не указаны.
ISBN 9785847506984.
Angļu valoda.
Хлызов, Виталий. Русско-итальянский разговорник /
Виталий Хлызов. - Изд. 4-е, испр. и доп. - Москва :
Мартин, 2012. - 319, [1] с. - На обл. авт. не указаны.
ISBN 9785847506762.
Itāliešu valoda.

LITERATŪRZINĀTNE
821.511.113.0
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Luika, Vīvi. Es esmu grāmata / Vīvi Luika, Hedi Rosma ;
no igauņu val. tulk. Rūta Karma ; red. Ingmāra Balode ;
Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2013. - 131, [1]
lpp. ; 19 cm. - Šo grāmatu veido Vivī Luikas un igauņu
žurnālistes Hedi Rosmas sarunas. - Oriģ. nos.: Ma olen
raamat.
ISBN 9789984872957.
Autori, igauņu - 20 gs - Intervijas.
Slavenskis, Kenets. Dž. D. Selindžers. Dzīve / Kenets
Slavenskis ; no angļu val. tulk. Aija Uzulēna ; red. Dace
Sparāne ; māksl. Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas

Grāmata, 2013. - 478, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - Alf. rād.: 449.[479.] lpp. - Džeroms Deivids Selindžers, viens no
slavenākajiem un noslēpumainākajiem amerikāņu
rakstniekiem, nepiekāpīgi izvairījās no pielūdzējiem un
žurnālistiem, strikti sargājot savu privāto, gan radošo pasauli.
Tas savukārt veidoja auglīgu augsni dažādiem sagrozījumiem
par viņu - un arī viņa darbiem. - Oriģ. nos.: J. D. Salinger: a
life. - "Par šo Selindžera biogrāfiju autors saņēmis
Humanities Book Award 2012." -- uz pēdējā vāka.
ISBN 9789984887524.
Autori, amerikāņu - Biogrāfijas.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
Šaicāne, Irēna, 1956-. Balvi un balvenieši : 20. gadsimta
908(474.3)
"Staņislava" stāstos / Irēna Šaicāne ; atb. red. Ieva Heimane ;
lit. red. Brigita Šoriņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka māksl.
noform. - Rīga : Jumava, [2013]. - 310, [1] lpp. : il., ģīm.,
faks., tab., kartes ; 21 cm. - (Vēsturiski stāsti un fakti). Bibliogr.: 298.-[303.] lpp., zemsvītras piezīmēs un pers. rād.:
304.-[311.] lpp. - I. Šaicāne galvenokārt pievērsusies 20.
gadsimta vēstures notikumu atspoguļojumam Balvos.
Galvenā vērtība ir balveniešu atmiņu stāstos, kas kopā ar
izrakstiem no arhīvu materiāliem palīdz veidot objektīvāku
vēstures kopainu. Apkopotais materiāls pierāda to, ka Balvi ir
viena no skaistākajām pilsētām Latvijā ar interesantu vēsturi,
daudzveidīgu kultūras dzīvi un cilvēkiem, kuri ir savas
pilsētas un valsts patrioti. Grāmatā mijas vēsturiski fakti un
stāsti, radot sajūtu, ka stāstītais ir piedzīvots realitātē.
ISBN 9789934114595.
Balvi (Balvu novads, Latvija) - Vēsture. Balvu pagasts
(Balvu novads, Latvija) - Vēsture.
Vanaga, Lilita. Salaspils novads : gadsimtu hronoloģija 9.
908(474.3)
g.t. pr.Kr.-21. gs. / Lilita Vanaga ; atbildīgā par izdevumu
Lolita Trukšāne ; literārā redaktore Anastasija Brice ;
tulkotājs Jānis Vanags ; angļu valodas redaktore Antra
Legzdiņa ; priekšvārdu sarakstīja Knuts Skujenieks,
Raimonds Čudars ; māksliniece Dita Pence ; foto: A. Abiļevs,
A. Ancelāne, V. Arbuzovs, M. Bērziņš, G. Binde, B. Bruno,
J. Eizens, A. Ēmanis, E. Gleizde, J. Grabis, G. Grandāns, A.
Gusars, V. Ģinters, S. Ivanovs, J. Jasenovs, A. Jēkabsons, R.
Kaniņš, M. Kazeka, L. Krastiņa, R. Kuplis, V. Lazarevs, A.
Lukšenas, V. Maļavskis, J. Mednis, I. Nevarževskis, U.
Ofkants, N. Perevozčikovs, A. Prutkovs, K. Rake, I. Reča, V.
Rečs, D. Reihmane, V. Rūķis, V. Sokols, A. Svilāns, U.
Tabaks, I. Trofimoviča, L. Trukšāne, V. Urtāns, L. Vanaga,
L. Viržikovskis, Ē. Vītols, J. Vrubļevskis, L. Zakss, I.
Zagorska, A. Zariņa, G. Zēberga, A. Zihičs. - Salaspils :
Salaspils novada dome, 2011 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija).
- 286 lpp. : il., ģīm., faks., tab., kartes ; 29 cm. - Bibliogr.:
274.-277. lpp. - Kopsav. angļu val. . - Attēlu nosaukumi
paral. latviešu, angļu val. - Prettitlp.: Salaspilij - 825.
ISBN 9789984492766 (ies.).
Rīgas rajons (Latvija) - Vēsture.
ĢEOGRĀFIJA
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Rancāne, Anna, 1959-. Divpadsmit Latgales loki kopā ar
Annu Rancāni / Anna Rancāne ; red. Elga Rusmane ; Eduarda
Groševa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas
tipogrāfija). - 232 lpp., [32] lpp. il. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.:
229.-232. lpp. - "Uzskatiet tos par Latgales stāstiem, kuri
papildina piedzīvojumu aprakstu, piedzīvojumu, uz kādu es
parasti aicinu tūristus, - skatīties, izjust, baudīt šo vasaras
dienu, kas vairāk nekad neatkārtosies, izjust to reizēm necilo,
reizēm izaicinoši krāšņo, nedaudz svešatnīgo, bet vienlaikus
tik ļoti latvisko Latgales skaistumu. Taču - kas ir akmeņi bez
cilvēkiem, takas bez gājējiem, puķes bez mīlestības? Pats
svarīgākais šajos Latgales lokos ir tajos sastaptie cilvēki un
viņu likteņu pieraksti.".
Saturā: Rēzekne - pilsēta Latgales sirdī. Rāznas loks.
Puša loks. Ludza - Latvijas senākā pilsēta. Pasiene Austrumeiropas baroka augstā dziesma. Landskoronas loks.
Loks "Latgales Itālija". Daugavas loki. Daugavpils loks.
Lubāna loks. Ziemeļlatgales loks. Burzovas loks.
ISBN 9789934037429.
Ceļošana - Latgale.
Latgale (Latvija).
Rīga [kartogrāfiskais materiāls] : adrešu atlants = address
atlas = адресный атлас. - Mērogs 1 : 10 000. - Centra mērogs
1 : 5000. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2009. - 1
atlants (140 lpp.) : kartes ; 24 cm. - Ielu nosaukumu rād.:
126.-140. lpp. - Pilnībā pārstrādājot iepriekšējos gados
atzinību guvušo un vairākus izdevumus piedzīvojušo Rīgas
adrešu atlantu, ir radīts jauns izdevums – Lielais Rīgas adrešu
atlants. Tas ir līdz šim detalizētākais kartogrāfiskais izdevums
par Rīgas pilsētu. Atlantā attēlotas visas ēkas un vairāk nekā
31 000 adrešu Rīgas pilsētā (kopā ar atlanta lappusēs
attēlotajām Pierīgas teritorijām – vairāk nekā 35 000 adrešu).
Liela uzmanība atlantā pievērsta informācijai par
infrastruktūras objektiem, sabiedrisko transportu un
aktuālajām izmaiņām pilsētas apbūvē. - Satura rād. un
apzīmējumi latviešu, angļu un krievu val.
Saturā: Rīgas teritoriālais iedalījums. Rīgas teritoriālā
attīstība. Apzīmējumi. Rīgas karšu pārskats. Rīgas centrs M
1:5000. Rīga M 1:10 000. Rīgas sabiedriskais transports.
Rīgas apkārte M 1:200 000.
ISBN 9789984075334.
Rīga (Latvija) - Kartes, topogrāfiskās.
Smaļinskis, Juris, 1972-. Dabas brīvdienas [kartogrāfiskais
materiāls] : Latvija, Lietuva, Igaunija = Nature holidays :
Latvia, Lithuania, Estonia / [kartogrāfija: Jāņa sēta] ; teksts,
foto: Juris Smaļinskis. - Mērogs 1:1,000,000. - Rīga : Lauku
ceļotājs, 2011. - 1 karte : krās. ; lp. 70 x 105 cm, saloc. 24 x
15 cm. - Teksts un apzīmējumi latviešu un angļu val. Paneļnosaukums. . - Naktsmītņu un tūrisma objektu rādītājs,
teksts un krās. fotogr.
ISBN 9789934818141.
Ekotūrisms - Baltija - Kartes.
Baltija - Kartes, tūrisma.
Smaļinskis, Juris, 1972-. Slīteres Nacionālais parks : tūrisma
ceļvedis / [apsekojumi, teksts, foto, Juris Smaļinskis ; kartes:
"Karšu izdevniecība Jāņa sēta" ; Lauku ceļotājs]. - Rīga :
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Lauku ceļotājs, 2010. - 80 lpp. : il., kartes ; 21 cm. - Ceļvedī
atradīsiet nozīmīgākos dabas un cilvēces vēstures notikumus
un faktus, kas saistīti ar Kurzemes pussalu, Lībiešu krasta un
Slīteres nacionālo parku; 100 dažādi dabas un kultūrvēstures
pieminekļi un objekti, īpaši izceļot 12 Slīteres dārgumus;
dažādi maršruti kājāmgājējiem, velobraucējiem,
ūdenstūristiem, dzīvnieku un putnu vērotājiem un pie
automašīnas stūres sēdētājiem; regulāro pasākumu, kas notiek
Slīteres nacionālā parka teritorijā, kalendārs ar norišu
laikiem; zaļie un praktiskie padomi ikvienam, kas par sava
ceļojuma galamērķi izvēlas nacionālo parku; naktsmītnes,
ēdināšana, tūrisma inventāra noma, bankas u.c. praktiska
informācija; Slīteres nacionālā parka karte. - Nos no vāka.
ISBN 9789984986289.
Slīteres nacionālais parks (Latvija) - Ceļveži. Slīteres
nacionālais parks (Latvija) - Kartes. Slīteres nacionālais parks
(Latvija) - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Europos keliu atlasas [kartogrāfisks materiāls] = Road Atlas
Europe = Атлас дорог Европы. - Vilnius : Leidykla
BRIEDIS ; Harper Collins Publ., 2013 (Kinija : Spausdino
South China Printing Co. Ltd.). - 1 atlas (152 lpp.). - Rād.:
106.-152. lpp. - Oriģ. nos.: Collins Road Atlas of Europe. "Collins Europa" -- nos. uz pirmā vāka.
ISBN 9789955263432.
Ceļi - Eiropa - Kartes
Europe [kartogrāfiskais materiāls] : travel map :
Comprehensive Index Booklet. Dictance Indicators. Top
Attractions & Websites. - fully updated new edition. - 1:2.5
million. - Munchen : Verlag Wolfgang Kunth GmbH & Co,
[2013]. - 1 karte. - (Insight Guides). - Includes a political map
with flags & country statistics. Places of interest highlighted
using pictorial symbols. Distance indicators. Legend in 8
languages.
ISBN 9781780054766.
Eiropa - Karte.
Бустен, Эгон. Нидерланды : путеводитель / авт. текста:
Эгон Бустен, Дирк Сиверс. - Москва : Аякс-пресс, 2012. 108 с. : ил., карт. - (Полиглот.Русский гид). - Указ.
предм.-геогр., имен.: с. 107.-108. - "14 маршрутов, 10
карт, с мини-разговорником" -- uz pirmā vāka.
Saturā: Общие сведения. Описания городов.
Маршруты.
ISBN 9785941615582.
Nīderlande - Ceļveži.
Гетц, Рольф. Канарские острова : путеводитель / авт.
текста: Рольф Гетц. - 8-е изд.,актуал. и допол. - Москва :
Аякс-пресс, 2012. - 108 с. : ил., карт. - (Полиглот.Русский
гид). - Указ. предм.-геогр., имен.: с. 107.-108. - "9
маршрутов, 11 карт, с мини-разговорником" -- uz pirmā
vāka.
Saturā: Общие сведения. Описания городов. Острова.
ISBN 9785941615698.
Kanāriju salas - Ceļveži.
Зоргес, Юрген. Рим : Ватикан : путеводитель / авт.
текста: Юрген Зоргес. - Москва : Аякс-пресс, 2012. - 108
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с. : ил., карт. - (Полиглот.Русский гид). - Указ. предм.геогр., имен.: с. 107.-108. - "12 маршрутов, 15 карт, с
мини-разговорником" -- uz pirmā vāka.
Saturā: Общие сведения. 12 маршрутов по Риму.
ISBN 9785941615926.
Roma (Itālija) - Ceļveži. Itālija - Ceļveži. Vatikāns Ceļveži.
Йон, Натали. Французская Ривьера : Монако, Ницца,
Канны : путеводитель / авт. текста: Натали Йон. - Москва
: Аякс-пресс, 2012. - 108 с. : ил., карт. (Полиглот.Русский гид). - Указ. предм.-геогр., имен.: с.
107.-108. - "6 маршрутов, 9 карт, с мини-разговорником"
-- uz pirmā vāka.
Saturā: Общие сведения. Города. Маршруты.
ISBN 9785941616312.
Rivjēra (Francija) - Ceļveži. Nica (Francija) - Ceļveži.
Шетар, Даниэла. Тунис : путеводитель / авт. текста:
Даниэла Шетар, Фридрих Кёте. - 7-е изд., актуал. Москва : Аякс-пресс, 2012. - 108 с. : ил., карт. (Полиглот.Русский гид). - Указ. предм.-геогр., имен.: с.
107.-108. - "18 маршрутов, 16 карт, с миниразговорником" -- uz pirmā vāka.
Saturā: Общие сведения. Города. Маршруты.
ISBN 9785941615896.
Tunisija - Ceļveži.

LATVIJAS VĒSTURE
Pulcējaties zem latviešu karogiem! : [fotoalbums] / sast. un
94(474.3)
iev. aut. Andris Balcers ; aut.: Rita Apine, Andris Balcers,
Ilgonis Bērsons, Valdis Bērziņš, Raimonds Briedis, Ilze
Krīgere, Edvarda Šmite, Māris Visendorfs ; galv. red. A.
Ērglis ; red.: A. Balcers, I. Krīgere ; lit. red. I. Muhka ; tulk.
L. Kļaviņa ; māksl.: Valdis Villerušs, Vilnis Lapiņš. - Rīga :
Zelta grauds, 2013 (Preses nams Baltic). - 413, [2] lpp. : il.,
ģīm., faks., kartes ; 29 cm + 2 CD (1:19 ; 1:11). - Pers. rād.:
403.-406. lpp. . - Vietvārdu rād.: 407.-409. lpp. - Grāmatā
apkopota informācija par latviešu strēlnieku cīņām un gaitām
Pirmā pasaules kara laikā, gan Krievijas Pilsoņu kara frontēs.
Tā vēsta par strēlnieku medicīnisko aprūpi, par strēlniekiem rakstniekiem, māksliniekiem, aktieriem, sportistiem.
Izdevumā apkopoti vairāk nekā 1600 fotoattēli, reprodukcijas
un dokumenti no daudzu muzeju un privātām kolekcijām. Pielikumā: 1. CD: Latviešu strēlnieku dziesmas un atmiņas
(Engures folkloras kopa, 2008) ; 2. CD: Latviešu strēlnieku
dziesmas (vīru kopa "Vilki", 2008). - Kopsavilkums angļu
valodā.
ISBN 9789934840210.
Pirmais pasaules karš, 1914-1918 - Militāro vienību
vēsture.
Krievija - Vēsture - Revolūcija, 1917-1921 - Militāro
vienību vēsture.

821 DAIĻLITERATŪRA
Dān 821.113.4-3

Adlers-Olsens, Jusi. Vēstule pudelē : [detektīvromāns] /
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Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu val. tulk. Dace Deniņa ; red.
Anita Poļakovska. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, SIA, 2013
(Preses nams Baltic, SIA). - 479, [1] lpp. ; 22 cm. (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ.nos.: Flaskepost Fra P.
ISBN 9789934039041.
Detektīvromāni, dāņu.
Aizpuriete, Amanda, 1956-. Turp : dzeja / Amanda
Aizpuriete ; atb. red. Inguna Cepīte ; red. Jānis Vādons ;
māksl.Aivars Plotka. - Rīga : Pētergailis, [2013] (Jelgavas
tipogrāfija). - 78 lpp. : il. ; 23 cm. - A. Aizpurietes dzejas
krājums ir nākamais pieturpunkts viņas dzīves un dzejas ceļā,
kurā viens no centrālajiem personāžiem - laiks. Tas ir ne tikai
laiks kā sākums un beigas, bet laiks, kas veido un maina
pasaules vaigu, un tajā izaug "pamestā pilsēta", liekot sākt
pavisam citas sarunas ar mīļajiem un tuvajiem. Tas ir laiks,
kas kļūst par mūsu visu kopīgo pieredzi. Sāpīga un skumja,
joprojām spriega un kaislīga dzeja. Gan atmiņu ziedi, gan
akmeņos sastingušie mirkļi, gan neatturamās, mūžīgās
straumes. Turp - ne tikai attālināšanās vai aiziešana, bet arī
arvien lielāks tuvums.
ISBN 9789984333700.
Latviešu dzeja.
Bērne, Lorna. Eņģeļi manos matos / Lorna Bērne ; no angļu
valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča ; redaktore Ilona
Ancāne ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 336 lpp. ; 21 cm. - ''Enģeļi
manos matos'' ir īrietes Lornas Bērnes, ar senatnes svēto
spējām apveltītas mūsdienu mistiķes, dzīvesstāsts. - Oriģ.
nos.: Angels in my Hair.
ISBN 9789934036194 (ies.).
Mistiķes - Īrija - Biogrāfijas. Reliģiskās biogrāfijas.
Eņģeļi. Autobiogrāfiskā proza, īru (angļu valoda).
Bolanjo, Roberto. 2666 : [romāns] / Roberto Bolanjo ; no
spāņu val. tulk. Dace Meiere ; red. Iveta Polkmane. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 1118, [2] lpp. Dienvidamerikāņu kaislības, kuru saknes meklējamas tālajā
Eiropā, veido brīnišķīgu fonu bagātīgajam žanru mikslim:
detektīvromāns, literatūras un politikas vēsture, mīla un
dēkas, karš un citi trakuma paveidi... - Oriģ. nos.: 2666.
ISBN 9789934039829.
Čīliešu romāni.
Briedis, Leons, 1949-. Oktāvas : [dzeja] / Leons Briedis ;
atb. red. Inguna Cepīte ; red. un priekšv. aut. Guntars Godiņš
; māksl. Gita Treice. - Rīga : Pētergailis, [2013] (SIA
"Jelgavas tipogrāfija"). - 79, [4] lpp. ; 21 cm. - Šodien
latviešu dzejā gaužām reti ir sastopami darbi, kas rakstīti
klasiskajās dzejas formās, tāpēc L. Brieža grāmata ir
ievērības cienīgs notikums, kas parāda plašu poētikas
arsenālu. Dzejnieks priekšroku devis Eiropā tik pazīstamajam
oktāvas variantam, kas labi atbilst latviešu valodas struktūrai.
L. Briedis grāmatā reabilitē senu klasisku formu, vienlaikus
pierādīdams, ka lieliski pārvalda dzejas tehniku, jo striktā
pantā spēj spilgti atklāt individuāla pārdzīvojuma un
domāšanas savdabīgo pasauli.
ISBN 9789984333717.
Latviešu dzeja.
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Brukfīlda, Amanda. Mīlestības tilti : romāns / Amanda
Brukfīlda ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ;
redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga
: Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 445, [3] lpp. ; 21
cm. - Oriģ. nos.: The Love Child.
ISBN 9789984356648.
Angļu romāni.
Bubnis, Vītauts. Krustā sistais balodis : romāns / Vītauts
Bubnis ; no lietuviešu val. tulk. Daina Avotiņa ; vāka dizains:
Ints Vilcāns ; il.: Anita Jansone-Zirnīte ; red. Eva Mārtuža. Rīga : Lauku Avīze, 2013 (SIA "Latgales druka"). - 271, [1]
lpp. - (Lata romāns ; 9 (171). - Oriģ. nos.: Balandžio
plastejime.
ISBN 9789984878782.
Lietuviešu romāni.
Dzejaslode. Krāsas [videoieraksts] : [sadarbības
audiovizuālais dzejas projekts] = Poetry globe colours =
Поэтокомета цвета / [projekta kuratore Andra Konste ;
intervijas ar dzejniekiem Eduards Aivars ... [u.c.] ; interviju
veidotāja Gita Grīnberga ; angļu val. atdzej.: Margita Gailītis,
Pēteris Cedriņš ; krievu val. atdzej.: Sergejs Moreino ;
latviešu val. atdzej.: Maira Asare, Viktors Kravčenko]. [Rīga] : Apostrofs, [2013]. - 1 DVD : skaņa ; 12 cm + piel.
(16 lpp.). - Teksts un audio latviešu, angļu un krievu valodā. Nosaukums no diska vāka. . - "Sadarbības dzejas
audiovizuālais projekts "Dzejaslode. Krāsas." -- uz CD. . Intervijas ar dzejniekiem: Eduards Aivars, Andris Akmentiņš,
Kārlis Vērdiņš, Andra Manfelde, Inga Ābele un Edvīns
Raups.
ISBN 9789984886039.
Dzeja - Tulkojumi. Autori, latviešu - Intervijas.
Ermlere, Franciska, 1968-. Rīgas zīmoga alķīmija :
[romāns] / Franciska Ermlere ; Artura Bērziņa vāka dizains ;
redaktors Guntis Berelis. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC,
2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 158 lpp. - Rakstnieces F.
Ermleres romāns "Rīgas zīmoga alķīmija" ir pirmais
iecerētajā ciklā "Rīgas detektīvs". Detektīvā mākslinieki
nenodala mākslu no ikdienas. Viņi iet līdz galam - radot, jā,
un arī iznīcinot. Rīgas mākslinieki kā vistiešākie Rīgas
viduslaiku aptieku alķīmiķu mantinieki savās darbnīcās
eksperimentē un cer pārdzimt jaunā kvalitātē. Nevajadzīgais
un atmestais pamazām uzkrājas, kļūstot par indi, kura
atgriežoties kā bumerangs nogalina viņus pašus.
ISBN 9789934038600.
Latviešu romāni. Detektīvromāni, latviešu.
Forsaita, Keita. Rūgtais mīlas kauss : romāns / Keita
Forsaita ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga ; redaktore
Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga :
Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 474, [1] lpp. ; 21
cm. - Oriģ. nos.: Bitter Greens.
ISBN 9789984356723 (ies.).
Austrāliešu romāni.
Hānbergs, Ēriks, 1933-. Skujiņš Naukšēnos / Ēriks
Hānbergs ; māksliniece Dina Ābele ; fotogrāfi Oļģerts
Bērziņš, Aleksejs Koziņecs, Aigars Lapiņš, Jānis Puķītis,
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Jānis Sūniņš, Rainis Tenters. - Rīga : Jumava, 2013. - 208
lpp. : il., ģīm., faks. - Ērika Hānberga rakstīta grāmata par
Visvaldi Skujiņu, kuram pateicoties Naukšēnos pārmaiņu
laikā īpašumi netika izsaimniekoti un tādēļ vēl aizvien ir
saglabājusies ražošana un saimnieciskā darbība. Kolhozs
„Naukšēni” un tā vadītājs Visvaldis Skujiņš ir izveidojis
labus priekšnoteikumus, lai Naukšēnos varētu turpināt augt
un attīstīties.
ISBN 9789934114045.
Naukšēni (Naukšēnu novads, Latvija).
Harane, Elizabete. Sarkanās zemes sala : [romāns] /
Elizabete Harane ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ;
Edgara Švanka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013 (A/s Poligrāfists). - 446,
[1] lpp. - Oriģ.nos.: Die Insel der roten Erde.
ISBN 9789934037139.
Austrāliešu romāni.
Ikstena, Nora. Dievmātes draudzene : maniem ļaudīm
Gruzijā / Nora Ikstena ; red. Gundega Blumberga ; atdzej.:
Austra Aumale, Maira Asare ; māksl. Elita Šica Vāvere ;
izmant. Andras Ceriņas fotogr. - Rīga : Dienas Grāmata,
2013. - 126, [1] lpp., [32] lpp. krās. il., ģīm. ; 22 cm. - Šī ir
rakstnieces N. Ikstenas Gruzijas pieredzes grāmata. Vairāku
gadu laikā šajā senajā ticības, kultūras un dabas svētītajā un
varu plosītajā zemē sastaptie ļaudis un piedzīvotie notikumi
kļuvuši par pamatu rakstnieces stāstiem. Tos vieno
ārpusnieces skats, kas tomēr vēlas kļūt par savējo.
ISBN 9789984887517.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Dokumentālā proza,
latviešu.
Gruzija - Sociālā dzīve un paražas. Gruzija - Vēsture.
Kenfīlds, Džeks. Cāļa zupa dvēselei : laimes meklējumos :
101 iedvesmojošs stāsts par to, kā rast dzīves mērķi,
aizraušanos un prieku / Džeks Kenfīlds, Marks Viktors
Hansens un Eimija Ņūmarka ; no angļu val. tulk. Sintija
Zariņa ; red. Inta Rozenvalde ; priekšv., 11.-18. lpp., autore
Debora Norvila. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams
Baltic). - 432 lpp. : il. ; 23 cm. - (Cāļa zupa dvēselei). Krājums "Cāļa zupa dvēselei: laimes meklējumos" piedāvā
dažādu cilvēku stāstus par to, kā viņi iepazinuši laimi. Visiem
stāstiem kopīga ir atziņa, ka laime neslēpjas ne bagātībā, ne
lietās, ne bezrūpīgā dzīvē. Laimes avots ir atvērta dvēsele,
kas prot priecāties ne vien par mērķi, bet arī par ceļu uz to. Oriģ. nos.: Chicken soup for the soul: find your happiness.
ISBN 9789934035913.
Laime. Pašaktualizācija (psiholoģija).
Kimberlija, Frīmena. Kaisle zem Tasmānijas debesīm :
romāns / Frīmena Kimberlija ; no angļu valodas tulkojusi
Gunita Mežule ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga :
Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 442 [1] lpp. ; 21
cm. - Izcila sāga par ģimenes noslēpumiem, kaisli un
mīlestības dziedinošo spēku. - Oriģ. nos.: Wildflower Hill.
ISBN 9789984356716 (ies.).
Austrāliešu romāni.
Levī, Marks. Mistera Daldrija neparastais ceļojums / Marks
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Levi ; no franču valodas tulkojusi Sintija Rimšele ; Artūra
Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas
tipogrāfija). - 369, [1] lpp. ; 19 cm. - (Jauna franču līnija). Oriģ. nos.: L'etrange voyage de Monsieur Daldry.
ISBN 9789984356709.
Franču romāni.
Linka, Šarlote. Vētru laiks : triloģija / Šarlote Linka ; no
vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; mākslinieks Edgars
Švanks ; redaktore Inese Miesniece. - Rīga : Apgāds
Zvaigzne ABC, 2013 (A/s "Poligrāfists"). - 420, [2] lpp. Šarlotes Linkas triloģiju "Vētru laiks" uzskata par autores līdz
šim labāko darbu. Romāni aptver laika posmu no Pirmā
pasaules kara sākuma līdz mūsdienām, un vēstures notikumi
tiek skatīti ar plašās Degneliju ģimenes locekļu acīm.
Fascinējošs meistardarbs par Austrumprūsijas ģimenes likteni
vēstures griežos!. - Oriģ. nos.: Sturmzeit.
1.grām.
ISBN 9789934037597.
Vācu romāni. Vēsturiskā proza, vācu.
Austrumprūsija (Polija un Krievija).
Macats, Ingus, 1992-. Koncertflīģelis : romāns / Ingus
Macats ; redaktors Aldis Vēvers ; mākslinieks Arnis Zariņš. Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). - 207, [1] lpp. ;
21 cm. - Literatūrai I. Macats pievērsies nopietni, kad
piereģistrējās jauno rakstnieku forumā "Karneola". Romāna
pamatā bija jautājums: "Un kā būtu, ja pastāvētu paralēlā
pasaule, kurā varētu iekļūt ar mūzikas palīdzību?". Venēcijas
brīnumbērns, jaunais pianists Čelestīno Gregori to spēj.
Kolīdz viņa pirksti skar flīģeļa taustiņus, viņš pārceļas
brīnumainā realitātē, kurā acis apbur pasakainas ainavas un
dzīvo mītiskas būtnes, kas pakļaujas ikvienai notij. Tomēr arī
šajā pasaulē pastāv ļaunums, tāpēc viņam priekšā stāv smagi
pārbaudījumi. Viņš beidzot sāk saprast un novērtēt, ko
nozīmē, ka blakus vienmēr ir tie, kas viņu patiesi mīl.
ISBN 9789934032530 (ies.).
Latviešu romāni.
Mičels, Deivids. Jākoba de Zūta tūkstoš rudeņi : [romāns] /
Deivids Mičels ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Beķere. Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). 550, [2] lpp. - Reibinošs nodevības, mīlestības, māņticības,
varas, politikas un slepkavības sajaukums... Un tas viss
ārkārtīgi neparastā prozā. - Oriģ. nos.: The Thousand
Autumns of Jacob de Zoet.
ISBN 9789934040061.
Angļu romāni.
Noubla, Elizabete. Mana neizdzīvotā mīlestība : romāns /
Elizabete Noubla ; no angļu valodas tulkojusi Anna
Frīdenberga ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis
Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). 412, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Way We Were.
ISBN 9789984356686 (ies.).
Angļu romāni.
Pēca, Monika. Otrdienu draudzenes : romāns / Monika Pēca
; no vācu valodas tulkojusi Daina Burve ; redaktore Inese
Miesniece ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne

L 821.174-1

L 821.174-1(08)

Angl 821.111-3

L 821.174-94

ABC, 2013 (Poligrāfists). - 302, [1] lpp. ; 20 cm. - Piecas
draudzenes uz Svētā Jēkaba ceļa! Aizraujošs un jautrs romāns
par ceļojumu, kas maina visu. - Oriģ. nos.: Die
Dienstagsfrauen.
ISBN 9789934035876.
Vācu romāni.
Pujāts, Marts, 1982-. Nāk gaismā pati lampa : [dzeja] /
Marts Pujāts ; red. Kārlis Vērdiņš ; vāka dizains: Gusts
Rutkis. - Rīga : Mansards, 2013. - 38 lpp ; 21 cm. - M. Pujāts
allaž uzsvēris, ka viņa dzejoļos nav neviena lieka vārda. Arī
trešā, jaunā grāmata to apliecina – autora poētiskās un
nevaldāmās iztēles vēriens tiek ietverts precīzi nomērītos
valodas rāmjos, kas lasītājiem ļauj tos salāgot ar savējiem. M.
Pujāts turpina paplašināt savas paaudzes - un ne tikai - dzejas
robežas.
ISBN 9789934120084.
Latviešu dzeja.
Rainim : simts dzejnieku, simts dzejoļi : [krājums] / sast. un
priekšv. aut. Jānis Zālītis ; māksl. Dina Ābele. - Rīga : J.L.V.
; Jumava, 2013. - 149, [6] lpp. : ģīm., faks. ; 21 cm. Dzejniekam Jānim Rainim (1865-1929) savītais piemiņas
vainags savīts no citu dzejnieku dzejas ziediem. Vispirms
skatiens pamests uz attālāku pagātni, 1915. gada rudeni, kad
kara posta un dzimtenes apdraudējuma nomāktais trimdinieks
Rainis pārkāpj pusgadsimta slieksni. Ar krietni pacilājošākām
izjūtām var ielūkoties tā sauktās Raiņa un Aspazijas svētku
komitejas izdevumā "Rainis un Aspazija. Tie, kas
neaizmirst", kas klajā nācis 1920. gadā, dzejniekpārim
triumfāli no Šveices Latvijā atgriežoties. Daudzas dzejnieku
veltes ņemtas no 1929. gada avīžu un žurnālu slejām.
Aut.
ISBN 9789934114533. . - ISBN 9789934114656.
Latviešu dzeja.
Redklifa, Anna. Sicīlijas romance : romāns / Anna Redklifa ;
no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; Aldis Aleks,
mākslinieciskā izveide. - Jūrmala : Apgāds Daugava, [2013].
- 192 lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - Romānā "Sicīlijas
romance" darbība notiek vecā pilī, kas slēpj augstmaņu
ģimenes apkaunojošos noslēpumus. Mazīni dzimta mīt
klinšainajā Sicīlijas ziemeļu krastā. Marķīzs no jauna
apprecējies, viņam ir meitas – patīkamā Emīlija un viegli
iespaidojamā Džūlija. Šajā dzīvju labirintā tēvs pūlas
saprecināt Džūliju ar nežēlīgo hercogu de Luovo, bet pils
neapdzīvotajā spārnā reizumis spīd gaisma un atskan dīvaini
trokšņi... - Oriģ. nos.: A Sicilian Romance. - Viens no
pirmajiem gotiskajiem romāniem --- uz vāka.
ISBN 9789984410692.
Angļu romāni.
Rūmnieks, Valdis. Trīs zvaigznes : biogrāfisks romāns par
Kārli Zāli / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla ; mākslinieks
Aigars Truhins ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Apgāds
Zvaigzne ABC, 2013. - 447, [1] lpp. - Aicinājums atdzīvināt
Latvijas vēsturi, lai tā kļūtu tuvāka un saprotamāka jaunajai
paaudzei, ir dzirdēts bieži, un tam mērķtiecīgi un neatlaidīgi
seko autoru tandēms Valdis Rūmnieks un Andrejs Migla.
Līdz šim izdoti viņu vēsturiskie romāni "Kuršu vikingi",

Amer 821.111(73)-3

Amer 821.111(73)-3

K 821.161.1-3

Amer 821.111(73)-3

K 821.161.1-3

"Sveiks , jautrais Rodžer!" un "Viestura zobens" , kā arī
biogrāfiskais romāns "Čaks". Autoru jaunākais darbs "Trīs
zvaigznes" stāsta par ģeniālo latviešu tēlnieku, Brīvības
pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu, kā arī daudzu citu izcilu
tēlniecības darbu autoru Kārli Zāli (1888-1942).
ISBN 9789934037115.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Sī, Lisa. Šanhajas meitenes : romāns / Lisa Sī ; no angļu
valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Baiba ĪvāneKronberga ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2013 (Preses nams Baltic). - 383, [1] lpp. ; 23 cm. Tveicīgā Šanhaja, Āzijas Parīze, ir pilsēta, kurā saplūdušas
dažādas tautas, radot eksotisku vidi ar savdabīgu un
neatkārtojamu stilu. Te dzīvo un strādā māsas Meja un Pērla Skaistās meitenes, modeles, kuras pozē māksliniekiem. Viņu
portreti ieraugāmi it visur: uz žurnālu vākiem un plakātiem,
kalendāros un reklāmās. Pārtikušas un skaistas, meitenes
bauda dzīvi, līdz kādudien tēvs paziņo, ka azartspēlēs
zaudējis gan savu biznesu, gan meitas un, lai glābtu ģimenes
godu, viņām nāksies precēt svešiniekus un turpmāk dzīvot
Amerikā. Māsas nolemj bēgt, taču Šanhaju ieņem japāņi un
Amerika pēkšņi šķiet kā īsts glābiņš salīdzinājumā ar
šausmām, kas notiek dzimtajā pilsētā.Kopā ar māti viņas
dodas tālajā ceļojumā, pēc kura nekas vairs nebūs kā agrāk...
- Oriģ. nos.: Shanghai girls.
ISBN 9789934034961 (ies.).
Amerikāņu romāni. Ķīnieši - Amerikas Savienotās
Valstis - Daiļliteratūra.
Vitmors, Edvards. Jērikas mozaīka : Jeruzālemes kvarteta
ceturtais romāns / Edvards Vitmors ; no angļu val. tulk. Māra
Poļakova ; red. Dace Sparāne ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga :
Dienas Grāmata, 2013. - 341, [2] lpp. - (Jeruzālemes kvartets
; 4). - 1959. gadā Halīms, jauns sīriešu tirgotājs no
Buenosairesas atgriežas savā mūžsenajā dzimtenē, lai
piedalītos arābu revolūcijā pret Izraēlu. - Oriģ. nos.: Jericho
Mosaic. Jerusalem ouartet, 4. - "Jeruzālemes kvarteta
ceturtais romāns" -- uz pēdējā vāka.
ISBN 9789984887531.
Amerikāņu romāni.
Ēģipte - Daiļliteratūra.
Аксенов, Василий Павлович(Василий Павлович),
1932-. Московская сага : [роман] / Василий Аксенов. Москва : Эксмо, 2013. - 928 с. - (Большая книга).
Saturā: Поколение зимы. Война и тюрьма. Тюрьма и
мир.
ISBN 9785699609574.
Krievu romāni.
Браун, Дэн. Инферно : [роман] / Дэн Браун ; пер. с англ.
В. А. Бабкова, В. П. Голышева, Л. Ю. Мотылева. Москва : АСТ, 2013. - 543, [1] lpp. - (Величайший
интеллектуальный триллер). - Oriģ. nos.: Inferno.
ISBN 9785170793495.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.
Литвинова, Анна Витальевна(Анна
Витальевна). Мадонна без младенца : [роман] / Анна и
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Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2013. - 320 с. (Звездный тандем российского детектива).
ISBN 9785699674473.
Krievu romāni.
Маринина, Александра(Александра Борисовна), 1957. Последний рассвет : [роман] / Александра Маринина. Москва : Эксмо, 2013. - 480 с. - (Больше чем детектив).
ISBN 9785699664054.
Krievu romāni.
Метлицкая, Мария. Ошибка молодости : [повести] /
Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2013. - 345, [2] с. :
ил. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой).
Содерж.: Ошибка молодости. Свои и чужие. Три
нимфы на фоне моря. Бедный, бедный Лева. Подруги.
Вечная любовь. На всю оставшуюся жизнь. Милые люди.
Нелогичная жизнь.
ISBN 9785699662883.
Krievu proza.
Полякова, Татьяна(Татьяна Викторовна), 1959-. Один
неверный шаг : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва :
Эксмо, 2013. - 352 с. - (Авантюрный детектив).
ISBN 9785699656042.
Krievu romāni.
Санаев, Павел(Павел Владимирович), 1969-. Хроники
раздолбая. Похороните меня за плинтусом-2 : роман /
Павел Санаев. - Москва : АСТ, 2013. - 480 с. - 18+.
ISBN 9785170779406. . - ISBN 9785170793136.
Krievu romāni.

