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Pētersone, Maruta. 72 gaismas dzimšanas sargeņģeļi / teksts,
ilustrācijas: Maruta Pētersone ; redaktore Renāte Kārkliņa ; Māra
Garjāņa dizains. - Rīga : Veranda, 2017. - 306, [1] lpp. : ilustrācijas,
tabulas ; 22 cm. - M. Pētersone ir gaismas darbiniece, eņģeļu
praktiķe-medijs, ezotēriķe, gaišreģe, dziedinošo gleznu un zīmējumu
autore. Grāmata adresēta ikvienam, kam interesē iepazīt un izprast
dzīvi, sevi, savus tuvākos, veicināt dvēseles attīstību, pilnveidi. 72
gaismas dzimšanas sargeņģeļi ar mums ir katru dienu. Grāmatā katrs
no eņģeļiem dāvājis jums savu vēstījumu. Tos varat lasīt ik dienas
vai atverot brīžos, kad vajag padomu, palīdzību, spēku.
ISBN 9789934121685.
Sargeņģeļi. Ezotērika. Psihiskā dziedināšana. Natālā astroloģija.
Puriņš, Ivo, 1966-. Maiju kalendāra sakrālais laika cikls / Ivo
Puriņš, Gunta Dauģe ; Roberta Blumberga grafiskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, 2017. - 413, [3]
lpp., [8] lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 23 cm. - Par maiju zināšanām ir
sarakstīts daudz ezoteriskās literatūras, tomēr šis darbs būtiski
atšķiras no citiem, jo to sarakstījuši cilvēki, kuri reāli veic Dienu
nesēju funkcijas. Šeit gūsiet ieskatu tolteku-čilanu tradīcijas senajās
zināšanās nevis no metafiziskā, bet gan no ikdienas realitātes
skatpunkta. Kalendārs darbā nav pasniegts kā oriģināla indiāņu
mitoloģija: tā ir pati dzīve, kuru mēs dzīvojam - šeit un tagad.
Saturā: Kas ir maiju kalendārs. Maiju kalendāra laika līnija colkins. Ar ko tad sākt? Deviņu dienu nedēļa. Mūsu piedzimšanas
būtība. Dienu nesēja vēstījums. Laika līniju vēsture. 2012.gada mīti
un īstenība. Kaban vilnis. Ok vilnis. Akbal vilnis. Kib vilnis. Muluk
vilnis. Ik vilnis. Men vilnis. Lamat vilnis. Imix vilnis. Xish vilnis. Manik
vilnis. Ahaw vilnis. Ben vilnis. Kimi vilnis. Kawak vilnis. Eb vilnis.
Chikchan vilnis. Etznab vilnis. Chuwen vilnis. Kan vilnis. Pēcvārds jeb
Tolteku tradīciju skaidrojums dienu stāstiem. Karloss Kastaņeda un
Zelta atslēdziņa. Kā esam smēlušies zināšanas par Sakrālo tolteku
kalendāru?.
ISBN 9789934200731.
Maiju kalendārs. Tolteku filozofija. Laiks - Filozofija. Dzīves
veidošana. Telpa un laiks. Laika uztvere.
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Šmids, Vilhelms. Rimtums : ko mēs iegūstam, kad kļūstam vecāki
/ Vilhelms Šmids ; no vācu valodas tulkojis Igors Šuvajevs, tulkotāja
redakcijā ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC,
©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 78, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogr.: 76.[79.] lpp. - Oriģinālnosaukums: Gelassenheit.
Saturs: Domas par dzīves laikiem. Izprast kļūšanu vecākam un
novecošanu. Ieradumi, kas dzīvi dara vieglāku. Prieku un laimes
baudīšana. Apiešanās ar sāpēm un nelaimi. Pieskaršanās, lai justu
tuvumu. Mīlestība un draudzība, lai iekļautos tīklojumā. Apjēgsme, lai
kļūtu gaišs un rimts. Attieksme pret nāvi, lai spētu ar to dzīvot.
Pārdomas par iespējamo dzīvi pēc nāves.
ISBN 9789934069031.
Dzīves veidošana. Rimtums. Novecošana - Filozofija. Vecums Filozofija.
Prisjolkova, Inese. 100 dienas, kas mainīs pasauli / Inese
Prisjolkova ; redaktore Gundega Štrausa ; makets Edgars Švanks ;
foto Artūrs Krūmiņš. - Jūrmala : Inese Prisjolkova, [2017]. - 317 lpp.
- 100 dienas, kas mainīs pasauli. Vai šis apgalvojums nav par skaļu?
Nē, nav vis. Mēs mainīsim gan pasauli ap sevi, gan visu lielo pasauli,
un mums tam būs nepieciešamas tikai 100 dienas! Ja Tu 100 dienas
ar apzināšanos maini sevi, jaunie paradumi kļūst par ikdienas
sastāvdaļu un Tu kļūsti cita - labāka, veselāka, skaistāka, mīļāka un
laimīgāka. Tiklīdz Tu mainies, mainās arī pasaule ap Tevi, jo Tu
pasauli redzi jaunām acīm.''.
Saturs. Sazemēšanās. Sievišķība. Pašapziņa. Mīlestība uz sevi.
Attiecības. Prāts. Iedvesmas spēles. Visuma likumi. Labi darbi
pasaulei. Ceļamaize.
ISBN 9789934852527.
Dzīves veidošana. Pašaktualizācija (psiholoģija).
Sorīna, Frena. Rokot dziļāk : radošās būtības atklāšana caur
dārzkopību / Frena Sorīna ; priekšvārda autori: Lerijs Dosijs, Ērika
Fromma ; tulkotāja no angļu valodas Sintija Zariņa ; redaktore Ilze
Vācere. - [Pārstrādātais izdevums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017
(Poligrāfists). - 224 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 17.,
213.-218. lpp. - Grāmata dārzkopjiem un pārējiem par to, kā zelt un
zaļot kopā ar savu dārzu (vai vismaz puķi uz palodzes). Vairāk nekā
jebkad agrāk moderno tehnoloģiju pārņemtajai urbānajai sabiedrībai
ir nepieciešama saikne ar dabu. Tā ļauj balstīties uz stabilu realitāti tādu, kurā cilvēks jūtas patiešām dzīvs, enerģisks, pateicīgs un
spējīgs koncentrēties uz būtisko. Grāmatā Rokot dziļāk! iekļauti
Septiņi radošās atmodas posmi ar vērtīgiem padomiem,
vingrinājumiem un uzdevumiem kā piemājas, tā dvēseles dārza
kopšanai. Izpildiet šo programmu (vizualizējiet, iztēlojieties,
plānojiet, stādiet, aprūpējiet, baudiet un pilnveidojiet) un spēsiet
radīt savu sapņu dārzu, atgūt rotaļīgumu un dzīvot tādu dzīvi, kādai
tai dabiski jābūt - radošai, priecīgai un brīvai. - Oriģinālnosaukums:
Digging deep. - Ziņas par autori: 223. lpp. . - Pirmā grāmata, kurā
dārzkopība aplūkota kontekstā ar radošumu un cilvēka patiesās
būtības atklāšanu--uz grāmatas vāka.
ISBN 9789934065286.
Dārzkopība - Psiholoģiskie aspekti. Pašaktualizācija
(psiholoģija). Radošās spējas. Dārznieces.

2 RELIĢIJA.
28(03)

Hemēns-Antila, Jāko. Islāma rokasgrāmata / Jāko Hemēns-Antila
; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; redaktors un
komentāra autors Arturs Hansons ; dizains: Armands Zelčs. - [Rīga]
: Neputns, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 279, [1] lpp. : tabula ; 21
cm. - Bibliogrāfija: 260.-262. lpp. . - Rādītājs: 263.-276. lpp. . Citētās un pieminētās atsauces uz Korānu: 276. lpp. - Somu
zinātnieka, profesora Jāko Hemēna-Antilas grāmata "Islāma
rokasgrāmata" iedalīta trīs daļās, kurās islāms tiek skatīts no mazliet
atšķirīga skatpunkta. Pirmajā daļā ir īss pārskats par islāma vēsturi.
Otrajā daļā iekļautas teorētiskās ziņas par islāmu kā mācību un
reliģiju. Savukārt trešajā grāmatas daļā tiek padziļināti un detalizēti
skatīti pirmajā daļā vispārinātā līmenī aplūkotie jautājumi. Grāmatu
noslēdz redaktora piebilde, kurā skaidroti izmantotie arābu valodas
atveides principi, kā arī iekļauta burtu atveides tabula. - Tulkots no:
Islamin käsikirja. - Jāko Hemēns-Antila ir somu zinātnieks, tulkotājs
no arābu valodas, šobrīd Edinburgas Universitātes arābu valodas un
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islāma studiju profesors. Somu valodā tulkojis Korānu, publicējis
vairākas grāmatas par islāma kultūru un vēsturi. Saņēmis vairākas
godalgas, tostarp par "Islāma rokasgrāmatu" (Valtion
tiedonjulkistamispalkinto, 2005).
Saturā: ISLĀMA VĒSTURE. Islāma rašanās ; Situācija pēc
Muhammeda nāves ; Valsts veidošana ; Impērijas problēmas ;
Reliģija, valoda, tautība ; No krusta kariem līdz koloniālisma
laikmetam ; Koloniālvara ; No neatkarības iegūšanas līdz arābu
sociālismam ; Islāmiskā republika un arābu sociālisma drupām.
ISLĀMA MĀCĪBA. Reliģijas pirmavoti: Korāns ; Sunna ; Vienprātība ;
Analoģija ; Dzīvā autoritāte. Reliģijas pīlāri: Ticības apliecinājums ;
Lūgšana ; Gavēnis ; Šķīstīšanās nodoklis ; Svētceļojums. Citas
reliģiskās dogmas: Ieskats islāma teoloģijā ; Svētās grāmatas un
pravietis ; Brīvā griba ; Paradīze un Elle ; Eņģeļi un džinni ; Islāms.
Ticīgo pienākumi: Islāma likums ; Likuma aspekti ; Sievietes
stāvoklis. Islāma daudzveidība: Šiisma pamatjēdzieni ; Sūfisms ;
Reģionālie un kulturālie aspekti. ĪPAŠIE GADĪJUMI. Irāna ; Irāka ;
Džihāds ; Islāms un terors ; Kultūru konflikts? ; Nākotne.
ISBN 9789934565137.
Islāms. Islāms - Vēsture. Islāms - Doktrīnas.
Uzziņu līdzekļi.
Kureši, Nabīls. Pretrunīgais islāms : Korāna un Bībeles patiesības
mūsdienu pasaulē: jautājumi, atbildes un skaidrojumi / Nabīls Kureši
; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains ; no angļu val.
tulkojusi Ilze Jansone. - Rīga : Lietusdārzs, 2017. - 189, [1] lpp. Nabīls Kureši skaidro, kā Rietumu sabiedrībai reaģēt daudzu islāma
draudu apstākļos. Darbā aprakstīta ne vien islāma vēsturiskā
rašanās, bet arī mūsdienu tendences. Tieši tāpēc, ka autors lielu daļu
dzīves bijis praktizējošs musulmanis, viņš ar nešaubīgu pārliecību
atbild uz jautājumiem par to, vai islāmu patiešām var uzskatīt par
miera reliģiju, kas ir džihāds un vai radikālais islāms mēģina pakļaut
Rietumus šariatam. Autors sniedz atbildes uz šiem un daudziem
citiem jautājumiem, palīdzot lasītājiem izkopt kritisku spriestspēju un
viest skaidrību par nākotni pasaulē, kurā robežas starp valstīm un
reliģijām sāk izzust. Grāmatā lasītājam dāvāta iespēja salīdzināt
islāma un kristietības pamata uzstādījumus un noskaidrot, vai abas
reliģiskās pārliecības spēj mierpilni sadzīvot līdzās. Autors skaidro,
kādu pārmaiņu rītausmā šobrīd atrodas Rietumu sabiedrība un kā
pieņemt šīs pārmaiņas gan valsts, gan dziļi personīgā līmenī. - Oriģ.
nos.: Answering Jihad.
Saturs: I.daļa: Džihāda izcelsme. II.daļa: Džihāds mūsdienās.
III.daļa: Džihāds judeokristīgajā kontekstā.
ISBN 9789984869926.
Islāms. Musulmaņi. Džihāds - Vēsture.
Strelēvica, Daina, 1945-. Ja tevi mīl un gaida : sieviešu
rehabilitācija un resocializācija Iļģuciema cietumā / Daina Strelēvica ;
atbildīgā redaktore Marija Leščinska ; literārā redaktore Marita Freija
; vāka fotogrāfijas autore Agrita Grosbarte. - [Rīga] : J.L.V. ;
Jumava, 2017. - 175, [1] lpp. ; 20 cm. - Grāmatā ievietotas
Iļģuciema sieviešu cietuma kapelānes D. Strelēvicas vairāk nekā
desmit gadu laikā tapušās piezīmes par ikdienas darbu un
sastaptajām sievietēm. Dienasgrāmatas ierakstus papildina autores
maģistra darba izstrādes laikā tapušās atziņas par sieviešu
psiholoģiju.
ISBN 9789934200670.
Resocializācija - Latvija - Gadījumu izpēte - Rīga. Baznīcas
darbs ar cietumniekiem - Latvija - Rīga. Baznīcas darbs ar sievietēm
- Latvija - Rīga. Cietumnieces - Latvija - Reliģiskā dzīve - Gadījumu
izpēte - Rīga. Cietumnieces - Latvija - Psiholoģija - Gadījumu izpēte Rīga. Cietumnieces - Latvija - Sociālais stāvoklis - Gadījumu izpēte Rīga. Deviatīva rīcība - Latvija - Novēršana - Gadījumu izpēte - Rīga.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA
316.7(474.3)

Beitnere, Dagmāra, 1955-. Saprast un piederēt : dažas refleksijas
par pašizpratni un stāstu vēstījumiem / teksts un nodaļu
noformējumi: Dagmāra Beitnere ; vāka māksliniece Paula Beitnere. Rīga : Madris, 2017. - 293, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. Bibliogrāfija nodaļu beigās. - D. Beitnere ir Latvijas Universitātes
Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece. Grāmatā
apkopoti plašam lasītāju lokam adresēti raksti par nacionālās

identitātes jautājumiem, kā arī dzīvesstāstu un mutvārdu vēstures
ekspedīciju un pētījumu rezultāti.
Saturā: KĀ SEVI SAPRAST? Sociālais raksturs un "pagrieziens"
uz latvietību. No tautas par nāciju: Aspazijas un Raiņa mantojums.
Latviešu nācija: vai bailes no pašizpratnes. Nacionālās pašapziņas un
vēstures attiecības. Stāsti un pašizpratne. VĒSTURE UN ATMIŅA.
Vēsture, atmiņa un 16. marts. Atmiņu konflikts un dialogs. Liecības
dzīvesstāstos par 20. gadsimta 50. gadu notikumiem. Mūzika un
vara: padomju pagātne atmiņās. IDENTITĀTES STĀSTI. Kurzemnieku
identitāte dzīvesstāstos un kultūras stāstos. Suitu novada identitāte.
Dzīves robežsituāciju stāsti Vārkavas ekspedīcijas materiālos.
Pašizpratnes un piederības meklējumi krievu dzīvesstāstos. Zviedrijas
latvieši - intelektuālā trimda. Postpadomju vides pārmaiņas:
Ventspils pētījums. STĀSTU PĀRSTĀSTI. Mīlestības tēma
dzīvesstāstos. Dieva mistiskais tēls. Zinātnieka pieredze un
pētniecība - Haralda Biezā stāsts.
ISBN 9789984317359. . - ISBN 9879984317359.
Pašuztvere - Latvija - Sociālie aspekti. Pašizvērtēšana - Latvija.
Atmiņa - Sociālie aspekti. Kolektīvā atmiņa - Latvija. Dzīvesstāsti Latvija - Pētniecība. Personība un kultūra - Latvija. Personība un
vēsture - Latvija. Latvieši - Etniskā identitāte. Latvieši - Ārvalstis.
Nacionālisms - Latvija. Identitāte (filozofisks jēdziens). Suiti.

EKONOMIKA
338(474.3)(091)

TIESĪBU ZINĀTNES
349.2

343.2

Stranga, Aivars, 1954-. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma
saimnieciskā politika (1934-1940) : monogrāfija / Aivars Stranga ;
recenzenti: Ineta Lipša, Jānis Ķeruss ; literārā redaktore Gita Bērziņa
; tulkotāja Andra Damberga. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017
(SIA 'Jelgavas tipogrāfija"). - 269 lpp. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 257.260. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . - Personu rādītājs: 261.-263. lpp.
- Vēsturnieka A. Strangas grāmata ir aizraujošs pētījums par Kārļa
Ulmaņa (1877-1942) autoritārā režīma saimniecisko politiku (19341940). Autors vēstī arī par to, ko mēs vēl nezinājām par Ulmaņa
autoritārās valdības iecerēm un paveikto tautsaimniecībā. Analizētais
jauno faktu materiāls atklāj mītu par ulmaņlaikiem kā zelta laikiem
Latvijas valstiskuma vēsturē. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
angļu valodā.
Saturā: Latvijas ekonomiskais stāvoklis 1934. gada 15. maija
valsts apvērsuma priekšvakarā. Pirmie pasākumi ekonomikā pēc 15.
maija valsts apvērsuma. Autoritārās valdības galvenās ekonomiskās
problēmas: darbaspēka jautājums laukos un rūpniecības intensīvā
attīstība. Politika, ideoloģija un saimniecība. Valsts saimnieciskā
plāna izstrādāšana. Valsts plāna projekts. Finansu ministra Ludviga
Ēķa demisija. Plānsaimniecība bez valsts plāna. Dzīves dārdzība.
Darba Centrāle. Saimnieciskā dienesta likums.
ISBN 9789934182389.
Dārdzība un dzīves līmenis - Latvija. Darbaspēka politika Latvija.
Latvija - Vēsture - Autoritārais režīms, 1934-1940. Latvija Ekonomiskais stāvoklis. Latvija - Ekonomiskā politika.
Slaidiņa, Velga. Darba tiesības / Velga Slaidiņa, Ilze Skultāne,
priekšvārda autores ; Aigara Truhina vāka dizains. - Papildināts un
pārstrādāts izdevums. - 288 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 280.-288.
lpp. un zemsvītras piezīmēs. - "Darba tiesības" ir viena no
nedaudzajām latviešu valodā izdotajām grāmatām, kurā apskatīti
darba tiesību pamatjautājumi gan no teorijas, gan prakses viedokļa.
Grāmata domāta galvenokārt kā mācību līdzeklis jurisprudences
studentiem, kuri apgūst studiju kursu "Darba tiesības", taču tā būs
noderīga arī praktizējošiem juristiem un citiem lasītājiem, kurus
interesē darba tiesības un ar tām saistītie jautājumi.
Saturs: Autoru priekšvārds. 1. Darba tiesiskās attiecības /I.
Skultāne. 2. Darba līgums / I. Skultāne. 3. Darba samaksa / V.
Slaidiņa. 4. Darba laiks / V. Slaidiņa. 5. Atpūtas laiks / V. Slaidiņa. 6.
Darba koplīgums / V. Slaidiņa. 7. Darba drošība un aizsardzība / V.
Slaidiņa. 8. Darba strīdi / I. Skultāne. Izmantotie tiesību avoti un
literatūra.
ISBN 9789934070228.
Darba tiesības un likumdošana - Mācību līdzekļi augstskolām.
Spīdzināšana, cietsirdība un pazemojums attieksmē un sodā :
teorētiskie un praktiskie aspekti no Eiropas Padomes perspektīvas /
autori: Anete Erdmane, Edgars Oļševskis, Santa Slokenberga, Laura
Šāberte, Inga Švarca, Kristaps Tamužs ; redaktore Baiba KrauzeKrūze ; prof. Aivara Endziņa zinātniskā redakcija un priekšvārds. -

Rīga : Latvijas Vēstnesis, ©2017. - 232 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija
rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā.
Saturs: 1. Spīdzināšanas aizlieguma princips un tā
piemērošanas tiesiskie aspekti starptautiskajā perspektīvā / Edgars
Oļševskis. 2. Spīdzināšanas aizliegums: ECPAK 3.panta materiālais
(substantīvais) aspekts / Santa Slokenberga. 3. Spīdzināšnas
aizlieguma procesuālais tvērums ECPAK, pozitīvie panākumi
spīdzināšanas aizlieguma realizācijā / Inga Švarca. 4. Spīdzināšanas
un necilvēcīgas apiešanās aizlieguma robežas: ECPAK 3. un 8. panta
nošķiršana / Anete Erdmane. 5. Tiesību aizsardzības nodrošināšana:
mehānismi un praktiskā realizācija ar EP institūciju starpniecību /
Kristaps Tamužs. 6. Spīdzināšanas aizlieguma tiesiskā realizācija
Latvijā / Laura Šāberte.
ISBN 9789984840499.
Spīdzināšana (starptautiskās tiesības). Spīdzināšana - Latvija Tiesības un likumdošana. Starptautiskās cilvēktiesības - Latvija.
Spīdzināšana - Morālie un ētiskie aspekti.

IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA. MĀCĪŠANA
Freitele, Linda. Bērnu audzināšanas noteikumi : audzināt ar
37.018.1

37.015

mīlestību un konsekvenci / Linda Freitele ; no vācu valodas tulkojusi
Ārija Servuta. - [Rīga] : J.L.V., 2017. - 94, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20
cm. - (Ģimenes ABC). - Rādītājs: 94.-[95.] lpp. - Vecāki vēlas pareizi
atrisināt audzināšanas problēmas un saglabāt vēsu prātu, tās risinot.
Šajā ikdienā noderīgajā rokasgrāmatā uzzināsiet, kā audzināt bērnu
ar mīlestību, vienlaikus saglabājot konsekvenci, un mērķtiecīgi
veicināt viņa personības attīstību jau no dzimšanas. Oriģinālnosaukums: Klare Regeln für Kinder. - "Kā izturēt visas
mazās un lielās katastrofas ģimenes ikdienas dzīvē" -- uz pirmā vāka.
Saturā: AUDZINĀŠANAS PAMATI. Noteikumi un robežas nenoteikts jēdziens. Agrāk viss bija citādi. Bez noteikumiem iztikt
nevar. Audzināšanas koncepcijas. Audzināšanas priekšnoteikums emocionālā drošība. Noderīgi: izdalīt saldumus rotaļājoties.
VEIKSMĪGAS AUDZINĀŠANAS NOTEIKUMI. Audzināšanas
pamatnoteikumi. Bērniem vajadzīga mīlestība un uzmanība. Kā
pārtraukt pastiprinātas uzmanības pieprasīšanas apburto loku? Spēja
panākt noteikumu izpildi nenozīmē stingrību. Rutīna un paļāvība.
Saprotamība. Pacietība. Atbildības uzticēšana. Noderīgi: Palīdzēt
ikdienas mājsaimniecības darbos ar prieku. Pozitīvs pastiprinājums.
KONSEKVENTAS AUDZINĀŠANAS LIETDERĪGUMS. Drīkst un vajag
teikt "nē". Konsekventas audzināšanas lietderīgums bērnībā.
Audzināšana bērnībā atmaksājas arī pusaudža un pieaugušā vecumā.
VECUMPOSMAM ATBILSTOŠA AUDZINĀŠANA. Bērna attīstības posmi.
Mazbērna vecums. Noderīgi: Nolikt gulēt rotaļājoties. Bērnudārza un
skolas vecums. IKDIENAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI. Praktiski
problēmu risināšanas paņēmieni. Rīcības pamatprincipi
problēmsituācijās. Mājas darbi: ikdienas mokas vecākiem un
bērniem. Iepirkšanās: pastāvīgs teātris pie kases. Uzkopšana: kārtība
ir puse dzīves. Gulētiešana: "Es neesmu noguris!". Noderīgi:
Uzkopšana ir nieka lieta! Mūžīgās ķildas starp brāļiem un māsām.
Nemitīga gaušanās par ēdienu. Noderīgi: Atrisināt konfliktu
rotaļājoties.
ISBN 9789934200779.
Bērna audzināšana. Bērnu psiholoģija. Vecāki un bērns. Vecāku
stāvoklis. Vecāku funkcijas veikšana.
Цветков, А. В. Гипперактивный ребенок: нейропедагогика
саморегуляции / А. В. Цветков. - Москва : Издательство "Спорт и
культура", 2017. - 124, [3] с.
ISBN 9785917753409.
Bērni ar uzmanības deficīta sindromu. Uzmanības deficīta un
hiperaktivitātes sindroms. Hiperaktīvie bērni.

ETNOGRĀFIJA
391(=174)

Brastiņš, Ernests, 1892-194?. Latviešu ornamentika / Ernests
Brastiņš. - [2.izdevums]. - [Bauskas novads] : [Aleksandrs
Aleksandrovs] ; Arto - 1, 2017. - 71, [1] lpp. : ilustrācijas. - Ernests
Brastiņš ir pirmais uzcītīgākais latviešu ornamentu pētnieks.Viņš
izvēlējies pareizo ornamentikas pētīšanas virzienu - seno mitoloģiju.
Grāmatā viņš sniedz ornamentu elementu atšifrējumus (pareizāk minējumus), kas dod izpratni par latviešu tautas pasaules uzskatu,
ticējumiem, dzīvesziņu. - Pirmais izdevums 1923.gadā (Latviešu
senatnes pētītāju biedrība).
Saturā: I daļa. Elementi.

391(=174)

39(=174)

ISBN 9789934858123.
Rotājumi un ornamenti - Latvija.
Žeiere, Irita. Arheoloģiskais tērps : tā darināšana, valkāšana un
komplektēšana mūsdienu Latvijā = Archaeological Dress: making,
wearing and assembling it in present-day Latvia / Irita Žeiere ;
zīmējumu autori: Aina Alksne-Alksnīte, Linda Treija, Dzintra Zemīte ;
tulkojums angļu valodā, Valdis Bērziņš ; redaktore Elita Priedīte ;
fotogrāfi: Roberts Kalniņš, Mārtiņš Cīrulis, Emīlija Freiberga, Kārlis
Kalseris, Reinis Oliņš, Dagnija Pārupe, Armands Vijups ; dizaina
autore Laura Lūse. - Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2017
(SIA Talsu tipogrāfija). - 135, [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. Literatūras saraksts: 134.-135. lpp. - Grāmatā apkopota informācija
un sniegts plašs ilustrāciju klāsts par nozīmīgākajiem
arheoloģiskajiem tekstilatradumiem Latvijā. Arheoloģiskie atradumi
raksturo katras Latvijas teritorijā dzīvojošās etniskās grupas apģērba
darināšanas un lietošanas īpatnībām vēlajā dzelzs laikmetā, iezīmējot
pārmaiņas, kas skārušas apģērbu tā attīstības gaitā. Grāmatā
sniegtas norādes par kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm šo grupu
apģērbā, kā arī iespējām mūsdienās veidot vēsturiski precīzas
arheoloģisko apģērbu rekonstrukcijas. - Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā. - Grāmatā izmantoti materiāli no Latvijas Nacionālā
muzeja, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja, Valmieras muzeja,
Ventspils muzeja, Tautas tērpu centra "Senā klēts".
Saturā: 1.Ieskats arheoloģisko tekstilmateriālu atradumos. 2.Ar
ko sākt. 3.Kas jāņem vērā. 4.Kopīgās iezīmes apģērbā 8. - 14.
gadsimtā. Apģērba komplektācijas un sastāvdaļas. Izejmateriāli.
Audumu veidi un apdare. Apģērba rotājumi. 5.Latgaļu un sēļu
apģērbs. Sieviešu apģērbs. Vīriešu apģērbs. 6.Zemgaļu apdzīvotajās
zemēs iegūtie tekstilmateriāli. 7.Materiāli par kuršu apģērbu.
Sieviešu apģērbs. Vīriešu apģērbs. 8.Baltijas somu etnisko grupu
apģērba atšķirības. Sieviešu apģērbs. Vīriešu apģērbs. Bērnu
apģērbs. 9.Nobeigums. 10.Biežāk sastopamās kļūdas un ieteikumi to
novēršanā. 11.Archaeological Dress: making, wearing and
assembling it in presen-day Latvia.
ISBN 9789934528187.
Arheoloģija - Latvija - Tērpi. Tekstilizstrādājumi.
Рыжакова, С. И. Cultura lettica : латышская национальная
культура и этническая идентичность / С.И. Рыжакова. - 412, [66]
с. : илл. - Список использованной литературы : с.372.-396.
Содержание: 1. Латышский ландшафт, латышский климат:
этнокультурные символы и практики. 2. Латышский язык и
латышская речь : латышский язык и латышская речь: точки
возаимосвязи ; Как складывался латышский язык: исторический
экскурс ; Латышский язык и фольклор: ранний период
взаимовлияния ; Латышский язык и латышская речь в контесте
политических и социальных перемен ХХ - начала ХХI века. 3.
Латышская художественная образность: мотивы и сюжеты. 4.
Латышский стиль в искусстве и повседневности. 5. Латышские
праздники: национальная идентичность и праздничная культура :
Янова ночь, Лиго (Jāņi, Līgo); Общелатышский праздник песни и
танца ; Кладбищенский праздник (Kapu svētki). 6. Представления
о "латьшском" в религиозной культуре латышей : Гернгутерское
движение и латышская культура ; Летонизация христианства:
идеи, мнения и попытки ; Диевтуриба (dievturība) - латышское
неоязычество и этнонационализм. 7. "Латышские вещи":
этнический облик предметов и явлений : "Сделано в Латвии": об
этнокультурных особенностях латвийских брендов ;
"Инвентаризация" и канонизация латышской этнической
культуры. 8. "Homo letticus": представления о "человеке
латышском" в культуре и повседневности : "Латышский
национальный характер": традиции описания и изучения ;
"Латышскость" (latvietība) как психотип в зеркале этнокультурных
стереотипов и образов ; "Быть латышом": представление о
"латышской личности" и некоторых этнокультурных моделях
поведения.
ISBN 9785421101680.
1.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
ĀRSTNIECĪBAS LĪDZEKĻI

615.3

ĀRSTNIECĪBAS AUGI
633.88

Kārkliņa, Vaira, 1953-. Augu hidrolāti veselībai, labsajūtai un
uzturam : senās zināšanas mūsdienās / Vaira Kārkliņa, Vineta
Kulmane ; literārā redaktore Dzintra Šulce ; fotogrāfijas: Vaira
Kārkliņa ; grafiskais dizains Uldis Baltutis. - Liepāja : LiePa, 2017
(Talsu tipogrāfija). - 223 lpp. : fotogrāfijas. - Ieteicamā literatūra:
221.- 222. lpp. . - Interneta resursi: 222.- 223. lpp. - Grāmatā
aprakstīta informācija par augu hidrolātu ieguves paņēmieniem, to
ķīmisko sastāvu un daudzveidīgajām lietošanas iespējām. Detalizēti
aprakstīts 80 augu ķīmiskais sastāvs, ārstnieciskā iedarbība,
hidrolātu raksturojums un lietošanas pamācības.
Saturs: Hidrolātu vispārīgs raksturojums. Ieskats destilēšanas
vēsturē. Augu destilēšanas process. Destilēšana mājas apstākļos.
Bioloģisko aktīvo vielu sastāvs hidrolātos. Hidrolātu lietošanas
daudzveidīgās iespējas. Augi, dabas pamatelementi un planētas. Augi
no A līdz Z. Receptes.
ISBN 9789934569081.
Eniņa, Vija, 1941-. Veselība pie mājas sliekšņa : 100 populārākie
ārstniecības augi Latvijā / Vija Eniņa ; Guntas Plotkas dizains ;
fotogrāfiju autori: Julita Kluša, Ansis Opmanis ; redaktors Gints
Tenbergs. - 264 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija:
258.-259. lpp. un augu nosaukumu alfabētiskais rādītājs: 260.-264.
lpp. - Grāmatā ietverti augu apraksti, to fotogrāfijas, izmantošanas
iespējas, drogu ievākšanas kalendārs, receptes profilaksei un
konkrētu veselības problēmu risināšanai. Grāmatā īpaši piedomāts
pie informācijas strukturēšanas un izklāsta, lai ikviens pēc iespējas
ātrāk varētu atrast un praktiski pielietot tajā ietvertās zināšanas. Augu nosaukumi doti arī latīņu, krievu un angļu valodā.
Saturs: Drogu daudzveidība. Drogu sagatavošanas nosacījumi.
Drogu izmantošana mājas apstākļos. Drogu iedarbība uz cilvēka
organismu. Augu bioloģiski aktīvās vielas. 100 populārākie
ārstniecības augi Latvijā. Drogu farmakoterapeitiskās grupas. Tēju
receptūra. Tabulas. Drogu vākšanas kalendārs. Drogu nožuvums,
uzglabāšanas ilgums un ieteicamā deva.
ISBN 9789934067747.
Ārstniecības augi - Latvija.
Uzziņu līdzekļi.

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
Daliba, Inga. Kā rekrutēt veiksmīgāk : personāla atlases
658.3

mārketings : LinkedIn, Facebook un tīklošanas priekšrocības
kandidātu uzrunāšanā / teksts, vāka dizains: Inga Daliba ; literārā
redaktore un priekšvārda autore Aiga Veckalne. - Rīga : Mansards,
2017. - 157, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 19 cm. - Bibliogrāfija:
157.-[158.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - I. Dalibas grāmatas
mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem atrast efektīvākos veidus kandidātu
uzrunāšanā un atrast vispiemērotāko darbinieku. Autore dāsni dalās
pieredzē un zināšanās, sniedzot daudz noderīgu un praksē
pārbaudītu ieteikumu, piedāvājot iedarbīgus rīkus un uzdodot
rosinošus jautājumus. Grāmata adresēta nelielu uzņēmumu
vadītājiem, profesionāliem rekrutieriem un personāla atlases
speciālistiem, studentiem, darba meklētājiem un aktīviem karjeras
veidotājiem, kā arī interesentiem.
Saturā: 1.Personāla atlases izaicinājumi mūsdienās: Paaudžu
atšķirības. Sociālie tīkli un to ietekme uz informācijas ieguves
paradumiem. Personalizēts saturs un privātuma izzušana ;
2.Personāla atlases mārketings: Projekta struktūra. Plānošana. Rīku,
kanālu un interneta resursu izvēle. Tipiskas personāla atlases
procesa organizēšanas kļūdas uzņēmumā. Atteikuma vēstule būtiska personāla atlases procesa daļa. 3.FACEBOOK izmantošana
kandidātu rekrutēšanā: Uzņēmuma profila izveides kļūdas.
Iesaistošie ieraksti. Sponsorētie darba sludinājumi. Karjeras centri
jeb nišas lapas. Aktivitāšu rezultātu analīze ; 4.Kandidātu
mērķtiecīga uzrunāšana profesionālo kontaktu sociālajā tīklā
LINKEDLN: Profesionāls Linkedln profils. Kontaktu meklēšana un
uzaicinājumu sūtīšana. Kontaktu pārvaldība. Uzņēmuma profils
Linkedln tīklā. 5.Tīklošana noderīgu kontaktu izveidei: Kas ir
tīklošana? Tīklošanas pasākumu veidi. Gatavošanās tīklošanai.
Padomi sekmīgai tīklošanai. Pēc tīklošanas pasākumi ; 6.Personīgā
zīmola nozīme rekrutēšanā: Kas ir personīgais zīmols un personīgā
zīmolvedība? Veiksmīga iepazīstināšana ar sevi. Rekrutiera personīgā
zīmolvedība. Personīgā zīmola izveides posmi. Personīgā zīmola
nozīme kandidātu novērtēšanā.
ISBN 9789934121678.

Sociālie tīkli - Datortīklu resursi. Darbinieku izvēle - Datortīklu
resursi.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
MĀKSLA
7(474.3)

Freimanis, Igors. Saistošie sīkumi : ritmi, mūzika, deja, glezna,
kostīms, skatuve, personība : atmiņu kolāžas, esejas, fakti, kuriozi,
humors un satīra / teksts un sastādījums: Igors Freimanis ; Annas
Votinovas mākslinieciskais sakārtojums. - [Rīga] : N.I.M.S., [2017]. 270, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. Kultūrvēsturnieks I. Freimanis pēta tērpu, teātru un baleta kostīmu
vēsturi un daudziem aktieriem. Grāmatā ievietotas atmiņu kolāžas,
esejas, fakti, kuriozi, humors un satīra. Autors raksta par "saistošiem
sīkumiem", sākot ar seno vēsturi līdz mūsdienu komiskiem un
traģiskiem notikumiem. - Teksts latviešu valodā, daļēji arī krievu
valodā. - "Autorizdevums"--Titullapas 2. pusē. . - "Veltījums Latvijas
simtgadei - kultūras, mākslas, zinātnes vienreizībai"--Priekštitullapā.
ISBN 9789934846878.
Mākslas. Kultūra.
Latvija - Intelektuālā dzīve.

AINAVU, DĀRZU UN PARKU ARHITEKTŪRA
Pīra-Rezovska, Baiba. Rīgas dārzu un parku ceļvedis / Baiba Pīra712(474.3)

Rezovska, Anitra Tooma ; atbildīgā redaktore Irīna Meļņika ; vāka
grafiskā noformējuma autors Ingus Feldmanis ; fotogrāfijas: SIA
"Rīgas meži" (F64 Photo Agency), Anitra Tooma, Uldis Zommers,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas kolekcija "Zudusī Latvija". - Rīga :
Jumava, 2017. - 199, [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. Bibliogrāfija: 190.-191. lpp. - Praktisks izdevums-ceļvedis, kas
stāsta, kā veidojušies Rīgas parki, iepazīstina ar slavenākajiem to
veidotājiem un kopējiem, kā arī apskata nozīmīgākos Rīgas dārzus un
parkus šodien - to ievērojamākos dendroloģiskos stādījumus un
infrastruktūras objektus. Izdevums gan dārzkopības nozares
studentiem un cienītājiem, gan vienkārši interesentiem. - Teksts
latviešu latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
Saturā: No līvu ciema līdz baroka dārziem 1201-1860 ; Top
jauna, zaļa Rīga 1860-1917: Trīs Rīgas dārzu mākslas korifeji ;
Neatkarīgās Latvijas laiks 1918-1940 ; Laiks vienotajā padomju
saimē ; Notikumi kopš 1990 gada ; Mūsdienu problēmas ; Dārzu
mode: Baroka stils. Ainavu parki ; Dārzu skulptūras un pieminekļi ;
Koki pilsētā: Rīgas parku un dārzu arboristi. Rīgas centra
apstādījumi: Viesturdārzs. Vērmanes dārzs. Kanālmalas apstādījumi.
Kronvalda parks. Esplanāde. Dārzi un parki Daugavas labā krasta
apkaimēs: Ziedoņdārzs. Grīziņkalna parks. Aldara parks.
Ziemeļblāzmas parks. Miera dārzs un Klusais dārzs. Maskavas dārzs.
Dārzi un parki Daugavas kreisā krasta apkaimēs: Arkādijas dārzs.
Māras dīķa apstādījumi. Uzvaras parks. Mārupītes dabas parks un
Skulptūru dārzs. Dzegužkalna parks. Nordeķu muižas parks.
Ēbelmuižas parks. Lucavsalas parks ; Laiku lokos: Darbinieku
atmiņās ; Nākotnē parkos ienāks tehnoloģijas.
ISBN 9789934200809.
Dārzi - Rīga - Ceļveži. Dārzi - Rīga - Vēsture. Parki - Rīga Ceļveži. Parki - Rīga - Vēsture.
Rīga (Latvija) - Dārzi un parki. Viestura dārzs (Rīga, Latvija).
Vērmanes dārzs (Rīga, Latvija). Esplanāde (Rīga, Latvija).
Ziedoņdārzs (Rīga, Latvija). Ziemeļblāzmas parks (Rīga, Latvija).
Arkādijas parks (Rīga, Latvija). Uzvaras parks (Rīga, Latvija).

ROKDARBI
746

Antens, Anna. Aušana / Anna Antens. - Atkārtots izdevums. [Rīga] : Arto, 2017. - 151, [9] lpp. : ilustrācijas. - Aušanas mākslu
latvietes mācījās viena no otras. Audumu veidi un raksti nemanāmi
izplatījās no sētas sētā. Nu atkal pienācis laiks celt saulītē senos
tikumus. Anna Antens grāmata Aušana būs labs palīgs, lai šie darbi
raiti sekmētos arī šodien. - Lauksaimniecības pārvaldes
pirmizdevums 1931. gadā.
Saturā: PIRMĀ DAĻA. Audums un auduma veidi. Vienkāršie
audumi. Pastiprinātie audumi. Pēc motīva izveidotie rakstotie
audumi. Auduma sējuma atrisināšana. Auduma iekārtojuma
atrisināšana. Velku vilkšana. Auduma iekārtošana stellēs. Velkamā
ierīce. Aušana. Darba rīku uzglabāšana. Rāmja stelles un auduma
iekārtošana tajās. OTRĀ DAĻA. Linu un pakulu diegi. Vilnas dzijas.
Kokvilnas diegi. Velku diegu klisterēšana. Diegu daudzuma

aprēķināšana audumā. TREŠĀ DAĻA. Diegu uztīšana velkiem.
CETURTĀ DAĻA. Audumu paraugi.
ISBN 9789934858116.
Aušana ar rokām. Aušana - Raksti.

FOTOGRĀFIJA
77(474.3)

Latvijas fotogrāfija : [gadagrāmata] = Latvian photography :
[yearbook] / redaktors un priekšvārda autors Arnis Balčus ; latviešu
valodas literārā redaktore Ieva Lejasmeijere ; tulkotājas: Rita
Ruduša, Laima Ruduša ; diskusiju pierakstīja Elīna Semane ; dizains:
Krišs Salmanis. - Rīga : KultKom, 2017 (Kopa). - 115, [12] lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 28 cm. - (FK , 2243-6979 ; [7]/2017). - Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā.
[7]/2017.
Saturs: Kopienu meklējot = Seeking a Community. Pozas
uzbūve jauno fotogrāfu darbos = The Notion of Posing in Young
Latvian Photographers' Work / Kārlis Vērpe. Fotogrāfu visumā
ielūkojoties - kas atšķir fotogrāfus no māksliniekiem? = Into the
Photographers' Universe: What Separates Photographers from
Artists? / Alise Tīfentāle. I Thought I Was Doing Nothing But Really I
Was Doing Something / Luīze Nežberte. Sardzē = On Guard / Evita
Goze. Cik labi vien vari = Do Your Best / Ieva Raudsepa. Varoņi =
Heroes / Reinis Hofmanis. Reiz sapnis noauda ēnu = Once a Dream
Did Weave a Shade / Kārlis Bergs.
ISBN 9789934825590. . - : 420 eks.
ISSN 2243-6979.
Fotogrāfija - Latvija - Periodiskie izdevumi. Fotomāksla - Latvija
- Periodiskie izdevumi.

VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
811.174’373

LITERATŪRZINĀTNE
821.174.0

821.174.0

Laumane, Benita. Dabas parādību nosaukumi latviešu valodā /
Benita Laumane ; recenzenti: Juris Baldunčiks, Daļa Kiseļūnaite, Ieva
Ozola ; tulkojums: Agata Babina, Laura Katkeviča ; mākslinieks Uldis
Baltutis ; Liepājas Universitāte. Kurzemes humanitārais institūts. Liepāja : LiePA, ©2015. - 431 lpp. : kartes, tab. ; 22 cm. Bibliogrāfija: 374.-387. lpp., vārdu rādītāji: 389.-415. lpp. - B.
Laumanes pētījumā uzmanība tiek pievērsta vēju un vētru
nominācijai - nosaukumiem pēc vēja stipruma, kā arī nosaukumiem
pēc vēja virziena (resp. atkarībā no debespusēm u.c. pazīmēm);
aprakstītas arī vēja izraisītās parādības - ūdens virsmas viļņošanās.
Grāmatā ietverti latviešu valodas un folkloras materiāli no
publicētiem un nepublicētiem avotiem (autores regulāri vākumi
zvejniekciemos no 1963. gada līdz 1974. gadam, bet retāk mūsdienās). - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu un vācu
valodā. - Pirmā dabas parādību nosaukumu grāmata: Smalki lija
zelta lietus, 2005. gadā.
2. Vēju un vētru grāmata.
ISBN 9789934522536.
Vēji - Latvija - Vārdi un nosaukumi. Laikapstākļi - Vārdi un
nosaukumi. Latviešu valoda - Etimoloģija - Vārdi un nosaukumi.
Atmiņu spogulī : Aleksandram Čakam veltītās konferences
priekšlasījumi / sastādītāja un redaktore Antra Medne ; mākslinieks
Vilipsōns ; Aleksandra Čaka memoriālais dzīvoklis - muzejs. - Rīga :
Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība, ©2017 (GR ART &
PRINT). - 108, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs.
Saturs: Nezināmie Čaka dzejoļkrājumi: radošie projekti / Valdis
Rūmnieks. Čaks iet uz kino / Anita Uzulniece. Aleksandras Beļcovas
veidotie rakstnieku un dzejnieku portreti / Nataļja Jevsejeva.
Aleksandra Čaka kolekcija Rakstniecības un mūzikas muzejā / Ilona
Miezīte. Aleksandra Čaka poēmas par greizsirdību / Silvija Radzobe.
Grāmatu apgāds "Zelta Ābele" un Aleksandrs Čaks - daži saskares
punkti / Antra Medne. Meistara balss zeļļu spogulī. Līdzība, pretmeti /
Andris Sproģis. Aleksandrs Čaks un viņa "Mūžības skartie" / Ēriks
Drēziņš. Aleksandrs Čaks un Rīgas Aleksandra ģimnāzija / Antra
Medne.
ISBN 9789934857768.
Autori, latviešu - Kongresi, konferences utt. Latviešu literatūra Vēsture un kritika - Kongresi, konferences utt.
Poētika tuvplānā : viena dzejoļa analīzes antoloģija / sastādītāja,
zinātniskā redaktore un ievada autore Ieva E. Kalniņa ; redaktors
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Oskars Lapsiņš ; mākslinieks Valdis Villerušs. - Rīga : Latvijas
Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2017
(Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 247 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. - Par autoriem: 243.-247. lpp. . - Personu
rādītājs: 235.-242. lpp.
Saturs: Viena dziesma no tām četrām pēdīgām lietām / [Georgs
Elgers]. "Viena dziesma no tām četrām pēdīgām lietām" (1621):
garīga dziesma kā poētisks teksts un laikmeta spogulis / Māra
Grudule. Pie loga ziemas naktī / Jānis Poruks. Jāņa Poruka "Pie loga
ziemas naktī": hipotēzes, versijas un variācijas / Viesturs Vecgrāvis.
Labs padoms / Augusts Frīdrihs Ernsts Langbeins. Sāpju jūra / Rainis.
Augusts Frīdrihs Ernsts Langbeins/Juris Alunāns "Labs padoms" un
Raiņa "Sāpju jūra": skaitlis kā atslēga / Māra Grudule. Pārvarīgais /
Rainis. Raiņa dzejolis "Pārvarīgais" / Gints Jegermanis. Baiga vasara /
Eduarts Virza. Piezīmes par Edvarta Virzas "Baigu vasaru" / Vitauts
Kalve. Edvarta Virzas dzejolis "Baiga vasara" / Janīna Kursīte. 17.XI
1918 / Arveds Švābe. Latvijas dzimšanas leģenda dzejā / Vitauts
Kalve. Atzīšanās / Aleksandrs Čaks. Par Aleksandra Čaka dzejoli
"Atzīšanās" / Vilnis Eihvalds. Augstā krastā / Aleksandrs Čaks. Kad
Čakam "bij rudens vakars": kādas variācijas interpretācija / Māra
Grudule. Bruņu kalps / Veronika Strēlerte. Kristiska etīde par
Veronikas Strēlertes balādi "Bruņu kalps" / Jānis Rudzītis. Jāņa
Rudzīša rakstu "Kristiska etīde par Veronikas Strēlertes balādi "Bruņu
kalps"" pārlasot: balādes arheoloģija / Ieva E. Kalniņa. Netveramais /
Zinaīda Lazda. Līdzsvarots cilvēks. Skats Zinaīdas Lazdas pasaulē /
Jānis Andrups. Laulības ar pilsētu / Linards Tauns. Linarda Tauna
"Laulības ar pilsētu": dzejnieka alkas pēc esenciālās pilsētas jeb
Zaudētās paradīzes atjaunošanas griba / Viesturs Vecgrāvis. Balāde
par Gustu (Baltietis Kategors Imperats) / Dzintars Sodums.
Asociatīvā metode dzejas baudīšanā / Oļģerts Rozītis. Autora
komentāri / Dzintars Sodums. Klavierkoncerts / Ojārs Vācietis.
"Klavierkoncerts" un mazs ieskats Ojāra Vācieša dzejas semantiskajā
sistēmā / Ruta Veidemane. Taču / Ojārs Vācietis. Dejas žanra
pārnese dzejā: Ojāra Vācieša dzejolis "Taču" / Anda Kubuliņa. Cik nu
ilgi Vecrīgai cauri izdipāt / Monta Kroma. Viens dzejolis. Daži vārdi
par brīvā panta brīvību un nebrīvību / Ojārs Vācietis. Kalējs / Egils
Plaudis. Ar ilgām slims: Egila Plauža dzejolis "Kalējs" / Anda
Kubuliņa. Vējš pa priežu zariem... / Knuts Skujenieks. Knuta
Skujenieka "Vējš pa priežu zariem..." analīze / Inta Čaklā. Malkas
cirtējs. Pētera Brūvera motīvs / Uldis Bērziņš. Ulža Bērziņa dzejoļa
"Malkas cirtējs. Pētera Brūvera motīvs" interpretācija / Marians Rižijs.
Kūts lūst no lekniem luteņiem / Uldis Bērziņš. Vārdrade Ulža Bērziņa
dzejolī "Kūts lūst no lekniem luteņiem" / Anda Kubuliņa. Ar daudziem
vārdiem sabalsojas nāve... / Amanda Aizpuriete. Anagramma
Amandas Aizpurietes dzejolī "Ar daudziem vārdiem sabalsojas
nāve..." / Ieva E. Kalniņa. ars poetica / Arvis Viguls. Interteksts un
personīgā pieredze: komentāri par Arvja Vigula dzejoli "ars poetica" /
Kārlis Vērdiņš. Esi sveicināta! / Inga Gaile. Ingas Gailes dzejoļa "Esi
sveicināta!" interpretācija / Anna Auziņa.
ISBN 9789984893235.
Latviešu dzeja - Vēsture un kritika.
Sapnis par Mēnesmeitiņu : vēstulēs, atmiņās, dzejā / sastādītāja
Gaida Jablovska, ievads un paskaidrojošie komentāri ; Evas EglājasKristsones pēcvārds ; Vitas Aišpures literārā redakcija ; mākslinieks
Andris Lamsters. - Rīga : Madris, 2017. - 192 lpp. : fotogrāfijas,
faksimili. - Aspazijas, Raiņa un Olgas Kliģeres sarakstē minētās
personas: 191.- 192. lpp. - Gandrīz simt gadu mūs šķir no laika, kad
Rīgā, Muitas ielas namā Nr.4, satikās Aspazija, Rainis un Olga
Kliģere. Trīs personības, par kuru gaitām vēlāk rakstīs prese, no
ļaužu atmiņu stāstiem radīsies leģendas, pieņēmumi, aizvainojumi,
bet līdz vēsturiskai, precīzai faktu izpētei arī šodien vēl ejams tāls
ceļš. Šajā krājumā publicētās vēstules ir liecinieces domām un
sajūtām tad, kad cilvēki bijuši attālināti. Sarakste aptver laiku no
1924. gada jūlija līdz 1929. gada jūlijam. Visu šo laiku Aspazija allaž
paliek uz vietas, bet Rainis ceļo uz Rietumeiropu, Skandināviju,
Ēģipti, Palestīnu, Olga Kliģere - dažkārt uz dzimtajām mājām,
vienreiz ceļojumā uz Itāliju. - Emocionāls stāsts vēstulēs par triju
cilvēku pieskārienu dzīvei vēsturiski precīzā vietā un laikā.
Saturs: Gaida Jablovska. Priekšvārds. Aspazijas, Raiņa un Olgas
Kliģeres sarakste. Nemirst dziesma reiz dziedāta / Olga Kliģere.
Pusaudzes gados / Leonīda Turne. Eva Eglāja-Kristsone. Pēcvārds.
Personu saraksts.
ISBN 9789984317717.
Dzejnieces, latviešu. Dzejnieki, latviešu.

LITERATŪRAS VĒSTURE
Grudule, Māra.
821.174(091)

Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā
kultūrvēsturiskos kontekstos / Māra Grudule ; recenzenti: Ināra
Klekere, Gvido Straube, Viesturs Vecgrāvis ; redaktore Ligita Bībere ;
kopsavilkuma tulkotājas: Margarita Spirida (angļu valodā), Sabīne
Jordana (Sabine Jordan) (vācu valodā) ; vāka mākslinieks Krišs
Salmanis. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un
mākslas institūts, ©2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 415 lpp. :
faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - (Latviešu literatūras
vēsture). - Bibliogrāfija: [355.]-368. lpp. un zemsvītras piezīmēs,
personu rādītājs: [369.]-386. lpp. - Literatūrvēsturniece M. Grudule
monogrāfijā sniedz ieskatu latviešu kristīgajā dzīvē viduslaikos,
ieskicē līdzības vācu un latviešu valodas un poētikas pētniecībā,
raksturo latviešu dzeju Vidzemē 17. gadsimta otrajā pusē. - Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu un vācu valodā. - Grāmatai ir
elektronisks pielikums.
ISBN 9789984893259.
Latviešu dzeja - Vēsture un kritika - 16 gs. Latviešu dzeja Vēsture un kritika - 17 gs. Poētika. Latvieši - Intelektuālā dzīve.

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
908(474.3)

ĢEOGRĀFIJA
910.4

VĒSTURE
930.2(07)

Paegle, Maija, 1960-. Preiļu novads : ceļvedis = guide / teksts:
Maija Paegle ; tulkotājas: Aija Abene, Ilze Kreišmane ; fotogrāfi:
Silvija Berezovska, Kaspars Biezaitis, Ēriks Biters, u. c. ; kartogrāfija:
Jāņa sēta. - Rīga : Jumava, 2017. - 47, [1] lpp. : ilustrācijas, karte ;
24 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Fotogrāfi arī:
Zigmārs Erts, Arvis Ertmanis, Dace Liniņa, Maija Paegle, Igors Pličs,
Kristaps Runcis, Sandis Šķēps, Ilona Vilcāne, Gunārs Vilcāns. . - Vāka
4. lpp.: Preiļu karte.
Saturā: Laipni lūdzam Preiļu novadā! Preiļi - viena no senāk
apdzīvotajām vietām Latvijā. Preiļu parks. Parka vārti un tiltiņi. Parka
estrāde. Preiļu pils un muižas komplekss. Preiļu parka kapela.
Kultūrvēsturiskais mantojums. Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzejs. Polikarpa Čerņavska keramikas māja. Akciju sabiedrība
"Preiļu siers". Starptautiskais Autorleļļu festivāls Preiļos. Leļļu
galerija. Preiļu Romas katoļu draudzes baznīca. Aizkalnes pagasts.
Raiņa muzejs "Jasmuiža". Pelēču pagasts. Mājas vīna darītava un
"Burvju dārzs". Preiļu pagasts. Vīngliemežu audzētava "Ošu mājas".
Saunas pagasts. Skaistākais ziemciešu dārzs Latgalē. Aktīvā atpūta.
Patīkami un veselīgi visos gadalaikos. Vecākā koka būve Preiļos.
Pilsētas garšu baudījums. Kultūras nams. Preiļu galvenā bibliotēka.
Sports. Amatniecība. Tūrisma informācijas centrs.
ISBN 9789934200762.
Preiļu novads (Latvija) - Ceļveži. Preiļi (Preiļu novads, Latvija) Ceļveži. Preiļi (Preiļu novads, Latvija) - Vēsture. Preiļi (Preiļu novads,
Latvija) - Sociālā dzīve un paražas. Preiļi (Preiļu novads, Latvija).
Aizkalnes pagasts (Preiļu novads, Latvija). Pelēču pagasts (Preiļu
novads, Latvija). Saunas pagasts (Preiļu novads, Latvija).
Kartes.
Barkovskis, Gints, 1966-. Okeāna saviļņotie : atklāt sevi no jauna
/ Gints Barkovskis ; foto: Kārlis Bardelis ; redakcija: Olita Rause ;
vāka dizains: Kalvis Kalsers, Anna Smirnova ; dizains: Elīna Indrika,
Anna Smirnova. - [Rīga] : Biedrība "Eurika", 2017 (Livonia Print). 149, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bijušais žurnālists G.
Barkovskis un pasaules apceļotājs Kārlis Bardelis dodas galvu
reibinošā ekspedīcijā pāri Atlantijas okeānam, lai airu laivā bez
motora, bez burām, bez pavadošā kutera 142 dienās un naktīs,
laužoties cauri sānu viļņiem, virpuļstraumēm un pretvējam, ar
lauztām ribām, bet laimīgi noairētu 8297 kilometrus no Namībijas līdz
Brazīlijai un kļūtu par pasaulē pirmo airēšanas komandu, kas
šķērsojusi Dienvidatlantiju. Vienreizējs piedzīvojums, unikāla pieredze
un patiess stāsts, kā gandrīz neiespējamais kļūst iespējams.
Saturā: I. Lüderitz. II. Okeāns. III. Pērkons.
ISBN 9789934854538.
Atlantijas okeāns - Ceļojumu apraksti.
Gavriļins, Aleksandrs. Vēstures avotu pētniecība : lekciju kurss /
Aleksandrs Gavriļins ; zinātniskais redaktors Mārtiņš Mintaurs ;

redaktore Sandra Liniņa. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, ©2017.
- 111 lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 110.-111. lpp. - Vēsturnieks A.
Gavriļins izdevumā piedāvā studiju kursa "Vēstures avotu pētniecība"
lekciju kursa pamatdomas. Vēstures zinātnei konsekventi jābalstās
tikai un vienīgi uz faktiem, kas atrodami vēstures avotos. Un tieši ar
vēstures avotiem arī nodarbojas avotpētniecība, par kuru būs runa
šajā grāmatā.
Saturs: 1. tēma. Avotpētniecības priekšmets un avotpētniecības
kā zinātnes attīstība. 2.tēma. Vēstures avotu klasifikācijas problēmas.
3.tēma. Avotu liecību ģenēze. 4. Vēstures avota funkcijas zinātniskā
pētījumā. 5. tēma. Avotpētnieciskā analīze vai vēstures avota
zinātniskā kritika. 6. tēma Aktu materiāli kā vēstures avots. 7. tēma.
Hroniku analīze. 8. tēma. Lietvedības dokumentācija. 9.tēma.
Periodiskās preses analīze. 10.tēma Politiskie sacerējumi un
publicistika kā vēstures avots. 11. tēma Statistikas avoti. 12. tēma.
Daiļliteratūras darbi kā vēstures avoti. 13. tēma. Atmiņas, memuāri,
dienasgrāmatas un vēstules kā vēstures avoti. 14. tēma. Folklora kā
vēstures avots. Jautājumi un uzdevumi semināru nodarbībām.
ISBN 9789934182051.
Vēsture - Pētniecība - Mācību līdzekļi augstskolām. Vēsture Avoti - Mācību līdzekļi augstskolām - Pētniecība. Vēsture Metodoloģija - Mācību līdzekļi augstskolām.

LATVIJAS VĒSTURE
94(474.3)”1918/1940”

Jēkabsons, Ēriks, 1965-. Neatkarības kara stāsti, 1918-1920 /
Ēriks Jēkabsons ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā
redaktore Elīna Kokareviča ; māksliniece Aija Andžāne ; tulkojums
angļu valodā: Aija Abens ; foto: Vilis Rīdzenieks. - Rīga : Lauku
Avīze, 2017 (Jelgava : SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 493, [1] lpp. :
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 484.-[488.] lpp.
- Ē. Jēkabsons ir viens no vadošajiem pētniekiem un speciālistiem 20.
gadsimta pirmās puses militārpolitiskās vēstures jautājumos.
Grāmatā ievietoti Neatkarības kara stāsti par Latvijas armiju, par
kaujām un cīņām laika posmā no 1918. līdz 1920. gadam. Autors
atklāj arī mītus un patiesību par spilgtākajām Latvijas armijas
personībām - Oskaru Kalpaku, Jāni Balodi un citiem. Vienā nodaļā
apkopotas atmiņas, dienasgrāmatu piezīmes. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā.
Saturā: Neatkarības kara norises un notikumi. Dalībnieki.
Aculiecinieku liecības.
ISBN 9789934153303.
Ģenerāļi - Latvija. Karavīri.
Latvija - Vēsture - Cīņas par Latvijas neatkarību, 1918-1920.
Latvija - Vēsture, militārā. Latvija – Vēsture.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
A II Pozitīvs.
821.174-3
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Pogainie NE zvēri / A II Pozitīvs ; redaktore Vineta
Vaišļa ; māksliniece, vāka autore Lība Kamene. - Mārupe :
Drukātava, 2017. - 359 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Reti kuram
pratināmajam stāstījums ir hronoloģiski pareizs un organizēts, tāpēc
tālāk visu izšķir prasme no tā visa izveidot sakarīgu stāstījumu
konkrētas lietas izskatā. Tāpat ir arī tad, kad lāga policisti dalās ar
saviem karalauka piedzīvojumiem. - "Pogaino NE zvēru" grāmatas var
lasīt jebkurā secībā - katra šī cikla grāmata ir individuāla, bet tās ir
saistītas savā starpā ar galvenajiem varoņiem un sižeta līnijām, kas
spilgti raksturo vidi un sabiedrību, kurā mēs dzīvojam.
3.grāmata. Sabiedrības dakteri.
ISBN 9789934191572.
Humoristiskā proza, latviešu. Policija - Daiļliteratūra.
Bērziņš, Māris, 1962-. Gūtenmorgens otrreiz / Māris Bērziņš ;
redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga :
Dienas Grāmata, 2017. - 189, [1] lpp. ; 22 cm. - Literatūras pētnieks
un rakstnieks Guntis Berelis stāsta par Gūtenmorgenu un to, kā viss
sākās: "Vienreiz parkā uz soliņa sēdēja Māris Bērziņš, skatījās debesīs
un domāja. Te, nez no kurienes uzradies, viņam blakus piemetās
Gūtenmorgens un sāka klusēt. Klusēja kā jau parasti — skaļi. Bērziņš
uzmeta viņam vienu aci un teica: "Klausies, vecīt, tu zini, ka esi
ģeniāls klusētājs?" Gūtenmorgens turpināja klusēt, bet vēl skaļāk un
lepnāk. Te pienāca klāt Berelis, arī apsēdās uz soliņa, uzmeta
Gūtenmorgenam otro aci un pavēstīja: "Es tevi atceros kopš pašas
dzimšanas. Pirmais publiskais Gūtenmorgena brēciens bija manā
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dzīvoklī 2006. gadā. Laiciņš jau pagājis, bet, zini, tu nemaz
nenoveco, tikpat žirgts un sprigans kā agrāk." Tāds viņš ir, šis
Gūtenmorgens, — mazliet jokains, mazliet nopietns, mazliet ģeniāls,
mazliet absurds radījums, kuram nekas no cilvēku būšanām nav
svešs, kaut gan viņš pats, iespējams, nemaz nav cilvēks. Vai vārds
spēj kļūt par cilvēku? Var jau būt, ka spēj, sevišķi, ja tas ir
Gūtenmorgens. Viņš spēj dabūt gatavas visdullākās lietas".
Saturā: Vienciemā. Ikdienā. Par godu.
ISBN 9789934546396.
Stāsti, latviešu.
Dreika, Dagnija, 1951-. Baltais tornis : romāns / Dagnija Dreika ;
Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. - Rīga : Daugava, 2017
("Latgales druka"). - 236, [4] lpp. : fotogrāfija. - Kas ir Baltais tornis?
Šaurākā tvērumā tā ir kāda Rīgas nomales slimnīca, ar kuru saistās
triju jauniešu prakses un arī darba gaitas. Taču plašākā nozīmē tā
nav tikai šī ārsniecības iestāde, pat medicīna ne, bet dzīves mērķa,
cilvēka aicinājuma simbols. Tātad romāna pamatā ir vecā un mūžam
jaunā problēma par savas vietas un sava ceļa meklējumiem dzīvē.
Ikkatra paaudze atkal sastopas ar to, taču kaut kādā mērā savādāk
nekā priekšteči, jo mainās politiskās iekārtas, apstākļi un tiem līdzi
cilvēki.
Saturā: Sniega putniņš. Portretu mape. Sākot no tumsas.
ISBN 9789984411118.
Latviešu romāni.
Ikstena, Nora, 1969-. Trīs : triloģija / Nora Ikstena ; redaktore
Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; vāka noformējumā
izmantota Levana Beridzes fotogrāfija. - Otrais izdevums jaunā
redakcijā. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 349, [2] lpp. ; 22 cm. N. Ikstenas triloģiju "Trīs" veido romāni "Dzīves svinēšana" (1998),
"Jaunavas mācība" (2001) un "Mātes piens" (2015). To vienojošais
pavediens - mātes un meitas, kuras dažādos laikos un laikmetos
cenšas noskaidrot, kā dzīvot, lai nepazaudētu savu balsi, lai nekļūtu
par zvanu bez mēles.
Saturā: Dzīves svinēšana (otrais izdevums jaunā redakcijā) ;
Jaunavas mācība (otrais izdevums jaunā redakcijā) ; Mātes piens.
ISBN 9789934546242.
Latviešu romāni.
Ķezbers, Kārlis, 1914-. Ar domu par Latviju : baltās un nebaltās
dienās : atmiņu stāsts / Kārlis Ķezbers ; Arņa Šablovska kompozīcija,
redakcija un fotogrāfiju atlase ; redaktore Līvija BaumaneAndrejevska ; uz vāka Gerdas Stūres zīmējums "Vecmoku aleja" ;
vāka dizains: Māris Garjānis ; pēcvārda autore Inguna DauksteSilasproģe. - Rīga : Mansards, 2017 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). 200 lpp. : ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Rakstnieks, žurnālists un skauts
K. Ķezbers (1914-2006) piedzīvoja līdzīgu likteni kā liela daļa latviešu
inteliģences, kas savu radošo spēju pilnbriedā padomju okupācijas
dēļ 1944. gadā bija spiests atstāt dzimteni. Pirmoreiz klajā nāk viņa
piezīmes par piedzīvoto un pārdzīvoto Latvijā 20. gadsimta 30.
gados, abu - padomju un vācu - okupāciju laikā, kā arī bēgļu
nometnēs Vācijā. Sevišķi nozīmīgs ir viņa stāstījums par latviešu
karavīriem Volhovas frontē. - "Grāmata ir velte Latvijas valsts un
Latvijas skautu kustības simtgadei" -- titullapā.
Saturā: Liecība par Latviju, kas bija un būs. Mans rīta cēliens
Pārradās vīrieši. Partiju laiki. Labie gadi. Baigais gads. Vācu
okupācija. Volhovā un pie Ļeņingradas. Frontes brauciena iespaidi.
Papildus pie atmiņām par frontes braucienu. Laikam līdzi. Bēgļu
gaitās Vācijā. Zaudētie gadi. No Kārļa Ķezbera dienasgrāmatas. Ceļā
uz apsolīto zemi - ASV. Aiz kalmiem un jūrām. "Raudzīsimies nākotnē
redzīgām acīm un vērosim zīmes." (Kārlis Ķezbers). Kārlis Ķezbers.
Bibliogrāfija. Literāro darbu publikācijas periodikā. Raksti par Kārli
Ķezberu. Kārlis Ķezbers un citi Ķezberi. Ķezberu dzimtas sākotne.
Aizgāja latvietis pasaulē tālu.
ISBN 9789934121661.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Kristovskis, Ģirts Valdis, 1962-. Pieskāriens : biogrāfisks romāns
/ Ģirts Valdis Kristovskis ; mākslinieks Indulis Martinsons ; atbildīgā
redaktore Jūlija Dibovska ; fotogrāfijas no autora personīgā arhīva ;
grāmatas vāka noformējumā izmantots Edmunda Lūča zīmējums ;
dzeja: Jana More, Laimdota Sēle. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (SIA
"Jelgavas tipogrāfija"). - 247, [33] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. Literārs un autobiogrāfisks stāsts par jauna inženiera un sportista
dzīves izaicinājumiem Ventspilī Mihaila Gorbačova glastnostj laikā no
1985. gada pavasara līdz Latvijas Tautas frontes dibināšanai.
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Grāmatas īpašā vērtība ir autora jaunatklāti fakti par pretošanās
kustību pēckara posmā, kad 1946. gadā 15 – 16 gadus veci jaunieši
un viņu skolotāji izveidoja Latvijas Nacionālās Jaunatnes organizāciju
un aicināja cīnīties par Latvijas valsts neatkarību. PSRS Kara tribunāls
jaunajiem cīnītājiem piesprieda 5 – 10 gadus ilgus cietumsodus, taču
LNJO darbība apliecina Ventspils skolu jaunatnes nacionālo un
tiesisko pašapziņu, mīlestību pret savu valsti un gatavību ziedoties
Latvijas neatkarības vārdā, kas nav zudusi arī mūsdienās.
ISBN 9789934153365.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Lagzdiņa, Gunita. Spēlītes : kad runa ir par mīlestību, likmes ir
augstas... : septiņi stāsti par mīlestību, attiecībām un dzīves spēlītēm
/ Gunita Lagzdiņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore
Dzintra Zālīte ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku
Avīze, 2017 (SIA "Latgales druka"). - 267, [4] lpp. - Romantikas
apdvesti stāsti par sievietēm, attiecībām un dzīves "spēlītēm". "Septiņi stāsti par mīlestību, attiecībām un dzīves spēlītēm" -- uz
pēdējā vāka. . - Lasīšanai vasarā, pludmalē, atvaļinājumā un citos
brīvos brīžos, kad negribas neko nopietnu, bet "tieši tā, kā ir dzīvē".
Saturā: Vilcene. Sirdspukstu dragreiss. Sērkociņa izjūta. Jūtu
pingpongs. Pārkāpjot robežas. Sadzintarotā. Zizizū zvaigzne.
ISBN 9789934153273.
Latviešu proza. Bērnu stāsti, latviešu.
Roze, Elza, 1905-1997. Bērnības atmiņas : Lauku jaunajā muižā
(1903-1918) / Elza Roze ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ;
literārā redaktore Ligita Sproģe ; Lijas Kalniņas mākslinieciskais
noformējums ; ievadu sarakstīja Ligita Gintere ; priekšvārda un
pēcvārda autore Vizma Dzintara. - Rīga : Jumava, 2017. - 183 lpp. :
faksimils, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (Dzimtas romāns). - Šajās
atmiņās Elza Roze (dzimusi Ķilda, 1905-1997) attēlo notikumus pirms
simts gadiem Jaunajā muižā. Vēlāk arī Struteles Vecvagaros un skolā.
Bērnības atmiņas rakstītas apmēram septiņdesmit gadu vecumā. Tas
ir ļoti vērtīgs, dokumentāls materiāls, jo ataino, kāda bija dzīve
Jaunajā muižā tajos laikos. Tātad arī, kā Pirmā pasaules kara
notikumi skāra muižas cilvēkus.
ISBN 9789934200830.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Jaunpils novads (Latvija).
Šadre, Daina. Daudz laimes dzimšanas dienā : romāns / Daina
Šadre ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Anitas Jansones-Zirnītes
ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. 186, [1] lpp. : il. - (Lata Romāns ; 5 (215). - Bibliogr.: [189.] lpp. Saulrietā tiek nogalināts Violas līgavainis. Tikai pēc daudziem gadiem
atklājas pastrādātā vājais punkts, un klusajā Vītolainē sākas dīvaini
un baisi notikumi. Vai tie būtu saistīti ar mīlestības peripetijās
sapinušos jauniešu trakulībām? Vai arī tās tomēr ir senā nozieguma
atskaņas? Un vai galvenajiem varoņiem izdosies nosargāt savu baiso
noslēpumu?.
ISBN 9789934153242.
Latviešu romāni.
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Ferrante, Elena, 1943-.
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Neapoles tetraloģija : romāns / Elena
Ferrante ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas
redakcijā. - 415, [1] lpp. ; 23 cm. - (Neapoles tetraloģija / Elena
Ferrante ; 3. grāmata). - Ar katru nākamo grāmatu labāko draudzeņu
Elenas un Lilas dzīve lasītājiem kļūst aizraujošāka un varones izteiksmīgākas. Trešajā cikla romānā abas ir pieaugušas, abas meklē
īsto ceļu dzīvē, cenšas rast piepildījumu alkām un pierādīt pašas sev,
ka visi pieņemtie lēmumi ir pareizi. Katra savā lomā un vietā viņas
jūtas lieliski. Līdz brīdim, kad Lilas temperamentu apslāpē notikumi,
kurus kaismīgā skaistule nespēj kontrolēt. - Oriģ. nos.: Storia di chi
fugge e di chi resta.
3.grāmata. Aizbēgt vai palikt.
ISBN 9789934068874.
Itāliešu romāni.
Gripando, Džeimss. Biedējošā tumsa : romāns / Džeimss Gripando
; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs
Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2017. - 473,
[3] lpp. ; 21 cm. - TOREIZ: Seržants Vinss Paulo tur rokās sava
labākā drauga meitu Makenu, kura strauji noasiņo, bet vēl ar
pēdējiem spēkiem nosauc sava slepkavas vārdu. Tas ir viņas bijušais
puisis Džemāls. Pēc divām minūtēm atskan sprādziens... un visu
ieskauj tumsa. Arī Vinsu Paulo. TAGAD: Maiami krimināllietu advokāts
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Džeks Sviteks tiek izsaukts, lai pārstāvētu Džemālu apsūdzībā par
terorismu. Lai arī Sviteks ir brīdināts turēties no šīs lietas iespējami
tālāk, viņš tiek strauji ierauts galvu reibinošos notikumos... - Oriģ.
nos.: Afraid of the Dark.
ISBN 9789984358680.
Amerikāņu romāni.
Kamingss, E. E. Pavasara virpulis : dzejas izlase = Springtime
circling / E.E. Kamingss ; atdzejotāji: Ingmāra Balode, Jānis Elsbergs,
Aina Kraujiete, Jānis Krēsliņš (seniors), Aivars Maizītis, Kristaps
Vecgrāvis, Viks ; sastādītāji un priekšvārda autori: Kristaps
Vecgrāvis, Ingmāra Balode ; redaktors, priekšvārda tulkotājs angļu
valodā Jānis Elsbergs ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga :
Neputns, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 287 lpp. : portrets ; 17 cm. Dažādu autoru un dažādos laika posmos tapušās Kamingsa dzejas
versijas uzrāda dažādas atdzejošanas pieejas, poētiskā tulkojuma
tradīcijas un varēšanas. Grāmatas sastādītāji centušies izvēlēties
tādus Kamingsa atdzejojumus, kas izcilā dzejnieku veikumu atklātu
visā daudzveidībā. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. “Neputna” bilingvālajā samta dzejas sērijā viens no ievērojamākajiem
20. gs. amerikāņu dzejniekiem Edvards Estlins Kamingss (Edward
Estlin Cummings, 1894—1962). . - Izlasi "Pavasara virpulis /
Springtime Circling" sastādītāji veidojuši, vadoties pēc autoritatīvākā
Kamingsa darba apkopojuma E. E. Cummings "Complete Poems
1904–1962" (Liveright; Ed. by George J. Firmage) 1994. gada
redakcijas, kas uzskatāma par vispilnīgāko.
Saturā: dzeja no krājumiem: "Tulpes & skursteņi" (1922
Manuskripts) ; "& [AND]" (1925) ; "ir 5" (1926) ; "W [Viva]" (1931) ;
"Nē paldies" (1935 Manuskripts) ; no nodaļas "Jauni dzejoļi"
(izdevumā "Kopotas dzejas") (1938) ; "50 dzejoļi" (1940) ; "1 x 1
[Vien Reiz Viens]" (1944) ; "Xaipe" (1950) ; "95 dzejoļi" (1958) ; "73
dzejoļi" (1963) ; "Untātālāk: Nepublicētie dzejoļi" (1983).
ISBN 9789934565151.
Amerikāņu dzeja.
Khemiri, Jūnass Hasens. Viss, ko es neatceros : romāns / Jūnass
Hasens Khemiri ; no zviedru valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ;
mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017
(Jelgavas tipogrāfija). - 266, [6] lpp. - Jauns vīrietis gājis bojā
autoavārijā. Vai Samuela nāve bija negadījums vai pašnāvība?
Cenšoties to izdibināt, kāds rakstnieks no sarunām ar mirušā radiem,
draugiem un kaimiņiem mēģina izveidot viņa portretu. Šajā mozaīkā
iemirdzas dažādas šķautnes: mīlošs mazdēls, uzticams draugs,
kompānijas dvēsele, birokrātisks ierēdnis, savādā draudzība ar
Vandadu, sarežģītās attiecības ar iemīļoto Laidi, labi domāti, taču
riskanti lēmumi. Šis ir aizkustinošs stāsts par mīlestību un atmiņu,
par rakstnieku, kurš caur Samuela likteņa izpēti meklē ceļu uz savu
īsto patību. Ko slēpj tas, ko mēs neatceramies?. - Oriģ. nos.: Allt Jag
Inte Minns. - Romāns “Viss, ko es neatceros” 2015. gadā saņēmis
prestižāko Zviedrijas literāro godalgu - Augusta balvu.
Saturā: Priekšpusdiena. Laide. Pēcpusdiena.
ISBN 9789984236469.
Zviedru proza.
Klaina, Emma. Meitenes : romāns / Emma Klaina ; no angļu
valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; vāka dizainu adaptējusi Ilze
Isaka ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017
(Jelgavas tipogrāfija). - 300, [4] lpp. - Ir 1969. gada vasaras sākums
Kalifornijā. Eva Boida ir parasta pusaudze, kas centīgi atdarina
žurnālos redzamās laimīgās sievietes un sapņo par “īsto dzīvi”. Evas
sīkā pasaulīte saviļņojas, kad viņas skatienu piesaista trīs meitenes –
satraucoši skaistas, bezrūpīgas, mazliet biedējošas. Pēc pāris dienām
Eva nonāk pakalnu ieskautā rančo, kur mājo mežonīgi bērneļi,
apreibuši puiši, meitenes skrandainās kleitās un viņš, Rasels. Vīrietis,
ar kuru visām bijis sekss, kura plauksta patīkami, bet stingri
iespiežas Evas mugurā, aicinot viņu uz koku ēnā noparkoto treileru...
- Oriģ. nos.: The Girls.
ISBN 9789934065378.
Amerikāņu romāni.
Lindberga, Hanna. Stokholmas fails : romāns / Hanna Lindberga ;
tulkojusi Irēna Gransberga ; Nataļjas Kugajevskas vāka
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ;
literārā redaktore Evelīna Zilgalve. - Rīga : Lauku Avīze, ©2017 (PNB
Print). - 316, [3] lpp. ; 22 cm. - (Detektīvs). - Žurnāliste Solveiga
Berga, zaudējusi darbu avīzē rupjas profesionālas kļūdas dēļ, pelna
iztiku, strādājot par oficianti. Paralēli viņa raksta blogu par
Stokholmas smalkajām aprindām un ir gatava darīt daudzko, lai tikai
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atkal nokļūtu apritē. Savukārt Lennijs Lī ir skandalozs forogrāfs un
žurnāla izdevējs, kurš nonācis finansiālās grūtībās. Kad pēc kādas
ballītes tiek atrasta noslepkavota slavena glancēto žurnālu modele,
abu ceļi krustojas, un viens otram seko spraigu notikumu virkne... Oriģinālnosaukums: Sthlm confidential.
ISBN 9789934152672.
Detektīvromāni, zviedru.
Mariņina, Aleksandra. Sods bez ļauna nodoma : [romāns] /
Aleksandra Mariņina ; no krievu valodas tulkojusi Dace Kārkliņa ;
mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : NT Klasika, 2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - 445, [1] lpp. - Anastasija Kamenska un viņas bijušais
kolēģis Jurijs Korotkovs aizbraukuši uz tālu Sibīrijas pilsētu Verbicku. Nastjas brālis gatavojas tur uzcelt dārgu pansionātu un
lūdzis viņus atrast tam piemērotu vietu. Taču Verbickas varas
iestādēm nerūp Maskavas investori. Pašā domes pirmsvēlēšanu cīņas
karstumā pār pilsētu aizvēlies vilnis noslēpumainu ekologu
slepkavību. Cilvēki visā vaino varasvīrus. Ne jau velti mērs un viņa
draugi pārlieku dedzīgi aizstāv zvēraudzētavu, kas paslēpusies dziļi
taigā aiz pilsētas, lai gan klīst valodas, ka tieši tā kaitējot vietējai
ekoloģijai. Pats par sevi saprotams, ka šī lieta ieinteresējusi
Kamensku daudz vairāk nekā kaut kāda zemes gabala meklēšana... Oriģ. nos.: Казнь без злого умысла.
ISBN 9789934857041.
Detektīvromāni, krievu.
Moriartija, Laiena. Patiesi. Neprātīgi. Vainīgi : romāns / Laiena
Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore
Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents,
2017 (SIA "PNB Print"). - 509, [3] lpp. ; 21 cm. - Seši atbildīgi
pieaugušie. Trīs mīlīgi bērniņi. Viens mazs suns. Parasta nedēļas
nogale. Kas gan varētu noiet greizi?. - Oriģinālnosaukums: Truly.
Maddly. Guilty.
ISBN 9789984358666.
Austrāliešu romāni.
Perija, Tasmīna. Zelta nams : romāns / Tasmīna Perija ; no angļu
valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens ; vāka
dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Apgāds Kontinents, 2017 (SIA "PNB
Print"). - 416 lpp. - Zelta nams Saulrieta ezera krastā vairāk nekā
pusgadsimtu pieder Vaiatu ģimenei. Pēc universitātes absolvēšanas
Dženifera Vaiata atgriežas tajā pilna ar cerībām, jo priekšā ir vasara
pie ezera. Kad tā beigsies, viņas sirds būs salauzta, ģimene sabrukusi
un sapņi izplēnējuši... Pēc divdesmit gadiem Zelta nams grimst
pamestībā, jo kļuvis par traģisku notikumu vietu. Dženifera ir
aizvērusi durvis uz pagātni. Un tad atgriežas Džims - vīrietis, kuru
viņa satika un iemīlēja tai tālajā brīnumainajā vasarā un kurš plāno
uzspodrināt Zelta namu līdz tā agrākajam spožumam. Abu
atkalredzēšanās pamodinās senus sapņus un atklās tumšus
noslēpumus, ko māja glabā joprojām. - Oriģ. nos.: The House on
Sunset Lake. - "Romantika, piedzīvojumi, noslēpumi..." -- uz
grāmatas pirmā vāka.
ISBN 9789984358673.
Angļu romāni.
Penaks, Daniels. Feja ar karabīni : romāns / Daniels Penaks ; no
franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; mākslinieks Gatis Šļūka
; vāka noformētājs Aldis Aleks. - [Rīga] : Omnia mea, 2017. - 292,
[1] lpp. - Tā darbība norisinās Parīzē, reālā kvartālā - Belvilā.
Detektīvromānā attēlota izmeklēšana, kas noved pie visnotaļ
negaidīta risinājuma. Grēkāzis, Benžamēns Malosēns, kuram maksā
par to, ka viņš uzņemas citu kļūdas, šoreiz strādā izdevniecībā. Viņš
ir kolosāls grēkāzis, kuram piemīt brīnišķīgs talants atrasties neīstajā
vietā un neīstajā laikā... - Oriģ. nos.: La fée carabine / Daniel Pennac.
- Otrais romāns ciklā par Malosēnu ģimeni.
ISBN 97899348343638. . - ISBN 9789984834363 : mīkstos
vākos.
Detektīvromāni, franču.
Rauhala, Paulīna. Debesu dziesma : romāns / Paulīna Rauhala ; no
somu valodas tulkojusi Anete Kona ; atbildīgā redaktore Marija
Leščinska. - Rīga : J.L.V., 2017. - 270, [2] lpp. - Bibliogrāfija
piezīmēs: 270.-[271.] lpp. - Romāns stāsta par jaunu lestadiāņu
(konservatīvs novirziens luterisma ietvaros) pāri. Viņu – Viljas un
Alekša mīlestība uzplaukst pirmajā tikšanās reizē. Abi jaunie cilvēki
cenšas veidot savu ģimenes dzīvi tā, lai spētu bērniem sniegt to
mīlestību, kas pašiem augot pietrūkusi. - Oriģ. nos.: Taivaslaulu.
ISBN 9789934200786.
Somu romāni.

Amer 821.111(73)-3

Som 821.511.111-3

Ričmonda, Mišela. Laulību līgums / Mišela Ričmonda ; no angļu
valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš ;
redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017 (PNB Print). 475 lpp. ; 21 cm. - Līgumam piemita neizskaidrojams, magnētisks
spēks, kuram mēs nespējām un arī nevēlējāmies pretoties. Elisa un
Džeiks ir lielisks pāris. Viņa - talantīga juriste, kas virzās augšup pa
karjeras kāpnēm, viņš - veiksmīgs psihoterapeits ar savu
privātpraksi. Abi ir tikko apprecējušies un pilni cerību uz mīlestības
caurstrāvotu kopdzīvi. Kad kāds nesen iepazīts draugs Elisai un
Džeikam pasniedz kāzu dāvanu - laulību līgumu -, viņi to uztver kā
zīmi, kas apstiprina abu lēmumu nopietnību. Būdami gana azartiski
pēc dabas un neprātīgi iemīlējušies viens otrā, viņi, ilgi nedomājot,
līgumu paraksta. Galu galā - dokumentā ierakstītie nosacījumi šķiet
atbilstoši ideālai laulībai... - Oriģ. nos.: The Marriage Pact.
ISBN 9789984358659.
Amerikāņu romāni. Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.
Vesto, Šells. Trešdienu klubs : [romāns] / Šells Vesto ; no zviedru
valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. - 319, [1]
lpp. ; 23 cm. - 1938. gads. Hitlera ekspansija Eiropā rada dusmas,
gan apbrīnu, tostarp arī Trešdienu klubā Helsinkos. Šī parasti tik
laiskā džentlmeņu kluba biedri ir jurista Klāsa Tūnes seni draugi,
tomēr Eiropā tābrīža valdošā politiskā spriedze ietekmē arī viņu
savstarpējās attiecības. Tūne pavisam nesen ir izšķīries un jūtas
nedaudz izsists no sliedēm, arī savā juridiskajā birojā viņš darbojas
bez ierastā entuziasma. Labi, ka ir atbalsts - jaunā sekretāre Matilda
Vīka. - Oriģ. nos.: Hägring 38. - Ziemeļu Padomes Literatūras balva
2014. gadā.
ISBN 9789934068287.
Somu romāni.

MŪZIKAS CD
786.2

784.4(=174)

Szymanowski, Karol, 1882-1937. Mazurkas Ops. 50 & 62 [skaņu
ieraksts] / Karol Szymanowski ; Anna Kijanowska - piano. - Warszaw
: DUX Recording Producers, 2005. - 1 skaņu disks + buklets 18 lpp. Anotācija poļu un angļu val.
0:00 No. 1: Sostenuto. Molto rubato -- 2:13 No. 2:
Allegramente. Poco vivace -- 4:28 No. 3: Moderato -- 6:56 No. 4:
Allegramente, risoluto -- 9:25 No. 5: Moderato -- 12:01 No. 6: Vivace
-- 14:06 No. 7: Poco vivace -- 16:02 No. 8: Moderato (non troppo) -19:09 No. 9: Tempo moderato -- 21:52 No. 10: Allegramente.
Vivace. Con brio -- 24:34 No.11: Allegretto -- 25:57 No. 12: Allegro
moderato -- 30:02 No. 13: Moderato -- 33:10 No. 14: Animato -34:57 No. 15: Allegretto dolce -- 37:23 No. 16: Allegramente.
Vigoroso -- 40:24 No. 17: Moderato -- 42:59 No. 18: Vivace. Agitato
-- 45:41 No. 19: Poco vivace. Animato e grazioso -- 47:07 No. 20:
Allegramente. Con brio . Two Mazurkas, Op. 62 -- 50:09 No. 1:
Allegretto grazioso -- 53:06 No. 2: Moderato.
Klaviermūzika. Mazurkas.
Mūzikas ieraksti CD/DVD. Mūzikas skaņu ieraksti.
Vecpilsētas dziedātāji (mūzikas grupa). Puzurs [skaņu
ieraksts].]. - [Latvija] : Lauska & Vecpilsētas dziedātāji, c2013. - 1
CD (48:23) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([20] lpp. ; 12
cm). - Uz apvāka un piel. anot. latviešu un angļu val., piel. dziesmu
teksti latviešu val.ar pārstāstījumu angļu valodā.
Ceļā / Linda Zonne, Vecpilsētas dziedātāji (2:51) -Ziemassvētki sabraukuši / Dāvis Stalts (1:56) -- Saules kāzas / Dace
Sloka (3:24) -- Ķekatas / Linda Zonne, Solveiga Kaļva ; Solveiga
Kaļva (3:41) -- Mītiskais koks / Linda Zonne (3:08) -- Ziemassvētku
kumeliņi / Solveiga Kaļva (5:26) -- Čigānos (2:38) ; Vilks un kaza /
Linda Zonne (4:02) -- Peles dziesma / Vecpilsētas dziedātāji (3:44) -Saimnieces dziesma / Linda Zonne (3:11) -- Meža māte / Dace Sloka
(6:50) -- Dieviņš brauca / Solveiga Kaļva (2:46) -- Vērpetes /
Solveiga Kaļva, Vecpilsētas dziedātāji (4:22).
Tautasdziesmas, latviešu. Tautas mūzika - Latvija. Populārā
mūzika - Latvija. Ziemassvētku mūzika.
Mūzikas ieraksti CD/DVD. Mūzikas skaņu ieraksti.

DOKUMENTĀLĀS FILMAS
791.4

Dreibergs, Dzintars. 6tais spēlētājs [videoieraksts] : patiess stāsts
no līdzjutēju skatu punkta par "Eurobasket 2015" notikumiem Rīgā
un Latvijas basketbola izlases ceļu uz Rio! / režisori Dzintars
Dreibergs un Rihards Olmanis ; lomās Arnis Līcītis, Varis Vētra, Jānis
Paukštello, Jānis Anmanis, Dainis Bertāns, Dāvis Bertāns...[u.c.]. Rīga : Kultfilma, 2016. - 1 DVD (81 min.). - Filma "6tais spēlētājs"

791.4

atgādinās Latvijas basketbola valstsvienības ceļu EuroBasket2015
turnīrā, sagādās iespēju ielūkoties komandas treniņzālē un ģērbtuvē,
kā arī palīdzēs uz lielo basketbolu paskatīties ar Latvijas un
kaimiņvalstu fanu acīm. Īpaša vieta atvēlēta Latvijas valstsvienības
"sestajam spēlētājam" – līdzjutējiem. Filmā būs iespēja sastapt gan
Latvijas basketbola leģendas – ilggadējo jaunatnes basketbola
organizētāju un treneri Tālivaldi Pētersonu un Rīgas TTT komandas
veterānes, gan aktīvos basketbola līdzjutējus – aktierus un
māksliniekus... - Audio latviešu un angļu val. - Nos. no konteinera.
Basketbols.
Dokumentālās filmas.
Piwowarski, Kordian. Warszawa Chopina [videoieraksts] / rež.
Kordian Piwowarski. - Warszawa : Miasto Stolecne, 2010. - 1 DVD
(29 minut). - Young Frycek is looking on today's Warsaw while
visiting places important in his life. The film executed by a young
filmmaker for a promotion of the City of Warsaw and a celebration of
the year of Chopin in Poland. - Audio poļu val., subtitri poļu, angļu,
japāņu, franču, spāņu, ķīniešu, krievu val. - Nos. no konteinera.
Varšava (Polija).
Dokumentālās filmas.

KINOFILMAS
791.4

791.4

791.4

791.4

791.4

Īstvuds, Klints. Mūsu tēvu karogi [videoieraksts] = Flags of our
Fathers : kara drāma : [diloģijas pirmā filma] / rež. Klints Īstvuds. Rīga : Forum Cinemas Home Entertainment, 2006. - 1 DVD (127
min.). - Vecuma ierobežojums : līdz 16 gadiem neiesaka. - Audio
angļu, krievu, poļu val. ; subtitri latviešu, lietuviešu, igauņu, angļu,
krievu, poļu, ukraiņu val. - Nos. no konteinera. . - Filmas "Mūsu tēvu
karogi" turpinājums - filma "Vēstules no Ivodzimas".
Kara filmas.
Egleson, Jan. A Shock to the System [videoieraksts] = Smūgis
sistemai = Look susteemi pihta = Удар по системе = Trieciens
sistēmai : trilleris, melnā komēdija : [pēc Saimona Breta romāna
"Talantīgais"] / directed by Jan Egleson ; starring Michael Caine,
Elizabeth McGovern. - Rīga : SiA "DVD Express", [200X]. - 1 DVD (89
min.). - Godkārīgais un talantīgais ierēdnis Grems Māršals, kas
strādā lielā Ņujorkas korporācijā, ar milzu nepacietību gaida
paaugstinājumu, bet nesagaida, jo viņu apiet jaunais kolēģis.
Nokaitinātais Māršals, kuru, piedevām pie visa, nepārtraukti zāģē
sieva, izdomā izsmalcinātu atriebības plānu. Realizējot plānu, ar
vienu cirtienu varētu izrēķināties gan ar sen apnikušo sievu, gan
neciešamo konkurentu, gan vispār ar visu protekciju un
korumpētības sistēmu kā tādu. Brīnišķīga melnā komēdija ar izdomas
bagātu scenāriju un asprātīgiem dialogiem. Vairāku Oskaru laureāta
Maikla Keina benefice. - Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio angļu,
krievu val. ; subtitri krievu, latviešu, igauņu, lietuviešu val. - Nos. no
konteinera. . - Filma uzņemta 1990.g.
Trilleri.
Spielberg, Steven. Lincoln [videoieraksts] = Linkolns : biogrāfiska
vēsturiska drāma / Steven Spielberg ; stars: Daniel Day-Lewis, Sally
Field, David Strathairn. - Latvija : Film Distribution, 2013. - 1 DVD
(144 min.). - Ir 1865. gads. ASV Pilsoņu karš tuvojas noslēgumam.
Prezidents Ābrams Linkolns ir apņēmies panākt nozīmīga
konstitūcijas labojuma pieņemšanu, lai uz visiem laikiem aizliegtu
verdzību ASV... - Vecuma ierobežojums: 12+. - Audio angļu, krievu,
itāliešu val., subtitri igauņu, latviešu, lietuviešu, angļu, krievu, dāņu,
somu, itāliešu, norvēģu. zviedru val. - Winner of 2 Oscars including
best actor Daniel Day-Lewis. - Nos. no konteinera.
Amerikas Savienotās Valstis - Vēsture - Pilsoņu karš, 18611865.
Biogrāfiskās drāmas. Vēsturiskās drāmas.
Zhang, Yimou. House Of Flying Daggers [DVD ieraksts] = Lidojošo
kinžālu māja = Дом летающих кинжалов / directed by Yimou Zhang
; starring Zhanh Ziyi, Takeshi Kaneshiro, Andy Lau. - DVD disks. [B.v.] : Elite Group Enterprises Inc., 2004. - 1 DVD disks (114 min.).
- Plaukstošā Tan dinastija brūk. Valdība ar grūtībām atspēko
sātanisko grupējumu uzbrukumus. Pats bīstamākais no tiem "Lidojošo kinžālu māja"... - Audio ķīniešu, krievu, lietuviešu val.,
subtitri lietuviešu, latviešu, igauņu, krievu val. - Nos. no diska.
Grāvējfilmas.
Цвик, Эдвард. Кровавый алмаз [videoieraksts] = Blood diamond :
приключения, триллер / реж. Эдвард Цвик ; в главных ролях :
Леонардо Ди Каприо, Джимон Хонсу... [и др.]. - Widescreen
edition. - Москва : ООО "Видео Биз", 2007. - 1 DVD (143 мин.). -

791.4

791.4

791.4

(Superbit). - 1999, Сьерра-Леоне. Гражданская война. Кровь и
хаос. В этой безрадостной атмосфере орудует ловкий
контрабандист, специальность которого — бриллианты. Ему нет
особенного дела, что эти камешки используются для дальнейшего
нагнетания межнациональной розни. Но однажды контрабандист
встречает местного рыбака, у которого пропал сын — его,
говорят, забрали в «детскую армию», используемую на фронтах
гражданской войны. И два разных человека образуют
противоестественную коалицию…. - Audio krievu, angļu val.,
subtitri angļu, franču, spāņu val. - 5 Academy Award nominations
including Best actor, Best supporting actor. - Nos. no konteinera.
Piedzīvojumu filmas. Trilleri.
Петерсен, Вольфганг. Посейдон [videoieraksts] = Poseidon :
драма, приключения / реж. Вольфганг Петерсен ; в главных
ролях : Курт Рассел, Джош Лукас... [и др.]. - Москва : ООО
"Видео Биз", 2006. - 1 DVD (99 мин.). - (Superbit). - Накануне
новогоднего праздника в Атлантическом океане терпит бедствие
шикарный круизный лайнер «Посейдон», который перевернула
гигантская приливная волна. В то время, как сотни выживших
пассажиров, выполняя указания капитана, остаются в главном
танцзале и ждут помощи с берега, профессиональный картежник
Дилан Джонс ищет свой путь к спасению... - Audio krievu, angļu
val., subtitri angļu, franču, spāņu val. - Nos. no konteinera.
Piedzīvojumu filmas. Drāmas.
Тарантино, Квентин. Убить Билла [videoieraksts] : экшен,
криминальный триллер / реж. Квентин Тарантино ; в главной
роли Ума Турман. - Специальное издание 2 in 1. - Россия : СНГ
ООО "PrDVD", 2004. - 1 DVD (1 ч. 54 мин.+1 ч. 48 мин.). - Audio
krievu, angļu val., subtitri krievu val. - Nos. no konteinera. . Miramax Philms, 2003., 2004.
Ч. 1.,2.
Krimināldrāmas. Trilleri.
Энг, Ли. Горбатaя гора [DVD videoieraksts] = Brokeback Mountain
: мелодрама, драма / реж. Энг Ли ; в главных ролях Джейк
Джилленхал, Хит Леджер. - DVD disks. - Санкт-Петербург : ООО
"Мега Видео", 2005. - 1 DVD disks (134 min.). - Teksasas un
Vaiomingas plašajās ārēs norisinās mīlas stāsts mūža garumā starp
diviem kovbojiem, kas satikās 1963. gada vasarā. Kad jaunie puiši
Eniss (Hīts Ledžers) un Džeks (Džeiks Gilenhols) tika norīkoti ganībās
majestātiskajā Kuprainajā kalnā, viņi nepārvarami tiecās viens pēc
otra draudzības un dziļākas tuvības. Tā bija draudzība, kas kļuva par
noslēpumu... - Vecuma ierobežojums: līdz 12 gadiem neiesaka. Audio krievu, angļu val., subtitri angļu val. - Nos. no konteinera.

