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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
HUMANITĀRĀS ZINĀTNES
Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls / galvenais redaktors Pauls
009

Daija ; vāka mākslinieks Krišs Salmanis ; tulkotāja Laine Kristberga.
- Rīga : LU LFMI, 2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 207 lpp. : il.
- Atsauces rakstu beigās.
33 (2016). Dainu skapis.
Autori: Ieva Ančevska, Mārtiņš Boiko, Austra Celmiņa-Ķeirāne,
Indra Čekstere, Angelika Juško-Štekele, Baiba Krogzeme-Mosgorda,
Janīna kUrsīte, Sandis Laime, Ieva Pīgozne, Una Smilgaine, Māra
Vīksna. Saturs: IEVADS. Dainu skapis: no zinātniskas kartotēkas līdz
kultūras simbolam / Baiba Krogzeme-Mosgorda. RAKSTI. Ko bez
tautasdziesmām glabā Dainu skapis / Māra Vīksna. Konceptuālās
metaforas Krišjānim Baronam veltītajos nekrologos / Angelika JuškoŠtekele. Tikuma jēdziens latviešu folkloras tradīcijā / Janīna Kursīte.
Par klasiskās tautasdziesmas vārsmojuma neatrisinātiem
jautājumiem / Mārtiņš Boiko. Tautaszdiesmu raganas - Dieva meitas,
Velna līgavas: falsifikācija vai tradīcijas relikts? / Sandis Laime.
Dziedinošās un veselību veicinošās vārdformulas latviešu
tautasdziesmās / Ieva Ančevska. Ucināmās dziesmas. No ''Latvju
dainām'' līdz mūsdienām / Una Smilgaine. ''Latvju dainas'' - avots
vēsturisko maizes tradīciju izpētē - Indra Čekstere. Par pelēko krāsu
un tās nozīmi latviešu folkloras tekstos un tradicionālajā apģērbā /
Ieva Pīgozne. Ilustrācijas akadēmiskajam izdevumam ''Latviešu
tautasdziesmas'': Daiņa Rožkalna izstāde kā lauka pētījuma rezultāts
/ Baiba Krogzeme-Mosgorda. Tautasdziesmu poētika latviešu
vizuālajā mākslā / Austra Celmiņa-Ķeirāne. ARHĪVI. DOKUMENTI.
FAKTI. Vēlreiz par latviešu tautasdziesmu pantmēru / Vilis Bendorfs.
JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS. Latviešu tautaszdiesmu
semantikas dzīlēs ieskatoties / Jolanta Stauga. Jaunās sērijas "LFK
krājums'' pirmā grāmata / Lalita Muižniece. ''... viņš jau ir diezgan
paplats un viltīgs'' / Māra Vīksna. Mitoloģiskā saule / Beatrise
Reidzāne. Laimai veltītu tautasdziesmu izlase / Aldis Pūtelis.
ZINĀTNES DZĪVE. KONFERENCES. Konference par digitālo
folkloristiku Rīgā / Sanita Bērziņa-Reinsone. Latviešu folkloras
krātuves akcija ''Valodas talka'' / Elvīra Žvarte. Latviešu folkloras
krātuves akcija ''Simtgades burtnieki'' / Toms Ķencis. Latviešu
folkloras krātuves digitālais arhīvs garamantas.lv Latvijas novados /
Digne Ūdre. Latviešu folkloras krātuves 53. zinātniskā ekspedīcija
Ziemeļlatgalē / Aigars Lielbārdis. Konference par pasaules tautu
buramvārdiem / Toms Ķencis. Čigānu zinību biedrības konference
Stokholmā / Ieva Tihovska. Starptautiskās salīdzinošās mitoloģijas
asociācijas jubilejas konference Čehijā / Aldis Pūtelis. AFS/ISFNR
konference Maiami / Aigars Lilebārdis. JUBILEJAS. Skaistais laiks.

Jadvigai Darbiniecei -80. Elga un tautasdziesmas. Elgai Melnei - 70.
ISBN 14073110.
Tautasdziesmas, latviešu. Folklora, latviešu.
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Kukaine, Jana, 1983-. Daiļās mātes : sieviete, ķermenis,
subjektivitāte / Jana Kukaine ; zinātniskā redaktore Sandra Meškova
; literārais redaktors Arturs Hansons ; dizains: Ingrīda Pičukāne ;
fotoattēli: Normunds Brasliņš, Jānis Buls, Hal Cohen, Henriks
Dunkers, Krista Dzudzilo, Mareks Gaidamovičs, Didzis Grodzs, Rasa
Jansone, Valdis Jansons, Epp Kubu, Kristīne Kursiša, Maija Kurševa,
Alvis Misjuns, Daniel Quat, Andrejs Strokins. - Rīga : Neputns,
©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 238 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22
cm. - Bibliogrāfija: 219.-228. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . Personvārdu rādītājs: 229.-238. lpp. - Mākslas kritiķes J. Kukaines
grāmatā krustojas vairākas nozares - filozofija, feminisma teorija,
mākslas kritika, socioloģija, reliģija un sievietes studijas. Grāmata ir
vēstījums par to, kā mūsdienu sabiedrībā tiek konstruēts mātišķības
un sievietes jēdziens. Autore mātišķību skata ne tikai kā garīgu, bet
arī ķermenisku praksi. Grāmatas tapšanā nozīmīga ir J. Kukaines
personīgā pieredze un Latvijas sabiedrības vērojumi.
ISBN 9789934512971.
Mātes. Mātes stāvoklis. Ķermenis, cilvēka. Sievietes Fizioloģija. Sievietes - Filozofija. Sievišķība (filozofija). Feministiskā
teorija. Subjektivitāte. Mātes mākslā.
Līvmane, Akvelīna, 1951-. Atvērto siržu sarunas. Mīl-nemīl /
Akvelīna Līvmane ; māksliniece Vita Lēnerte ; redaktore Ilze Cine. Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 269, [2] lpp. :
ilustrācija ; 21 cm. - Dzīvot savu dzīvi un nepieļaut kļūdas ir katra
cilvēka spēcīgākā vēlme. Lai to īstenotu, jāatrod laiks pašanalīzei.
Tiekoties ar cilvēkiem konsultācijās un nestandarta situācijās, autorei
ir uzkrājušās atziņas, kas var palīdzēt izprast sevi, gūt panākumus
vai vienkārši justies labāk.
ISBN 9789934064272.
Astroloģija - Dažādi fakti. Astroloģija un laulība. Astroloģija un
psiholoģija. Vīrieša un sievietes attiecības.
Ordine, Nučo. Nelietderīgā lietderīgums : manifests / Nučo Ordine ;
no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; pielikumā Abrahama
Fleksnera eseja ; literārais konsultants Arturs Hansons ; māksliniece
Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). 174, [1] lpp. - Personu atbilsmju rādītājs: 169.- [175] lpp. . Bibliogrāfija: 135.- 147. lpp. - Šajā spožajā un oriģinālajā darbā itāļu
filosofs un renesanses pētnieks Nučo Ordine, izmantojot diženu
filosofu citātus un izcilu rakstnieku pārdomas uzskatāmi parāda, kā
apsēstība ar lietderīguma kultu un peļņu noplicina garu un apdraud
ne tikai skolas un universitātes, mākslu un radošumu, bet arī
būtiskākās cilvēces pamatvērtības - cilvēcisko pašcieņu, mīlestību un
patiesību. Viņa manifestu iedvesmojusi ietekmīgā ASV un Kanādas
izglītības un medicīnas sistēmu reformatora Abrahama Fleksnera
aizraujošā eseja, kas atgādina, ka nelietderīgā lietderīgumu mums
māca arī eksaktās zinātnes un ka nesavtīgais un šķietami
nelietderīgais ir teju vienīgās HOMO SAPIENS iespējas padarīt cilvēci
cilvēcīgāku. - Pielikumā Abrahama Fleksnera eseja.
ISBN 9789984236322.
Filozofija. Filozofi. Nepieciešamība (filozofija).
Rasels, Volters. Jaunā Visuma koncepcija / Volters Rasels ; no
angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans ; atbildīgā redaktore Marija
Leščinska ; literārā redaktore Diāna Spertāle. - [Rīga] : J.L.V.,
©2016. - 207 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - Šī grāmata ir
spilgta Rasela uzskatu kvintesence, kas liek paskatīties uz it kā
vispārzināmiem un neapšaubāmiem principiem no cita, nepierasta un
negaidīta rakursa: tajā tiek piedāvāta jauna kosmogonijas, fizikas,
ķīmijas, enerģētikas un arī ētikas sistēma, kas pēc būtības daudzviet
sasaucas ar ''Jaunā laikmeta'' teorētiskajām pamatnostādnēm holistisku skatījumu uz Visumu kā vienotu Veselumu, ideju par Dievu
(jeb radītāju) kā pirmcēloni, pacifismu, ticību mistiskai pieredzei,
īpaši akcentējot katra indivīda garīgo izaugsmi kā priekšnosacījumu

visas cilvēces turpmākai izdzīvošanai un attīstībai. - Oriģ. nos.: A
New Concept of the Universe.
ISBN 9789934200038.
Kosmogonija. Lielā Sprādziena teorija - Filozofija.

PSIHOLOĢIJA
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Ozola, Elizabete. Izskats - personības spogulis / Elizabete Ozola,
Jānis Arvīds Plaudis ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ;
redaktore Alīna MElngaile. - Rīga : Jumava, 2017. - 173, [1] lpp. Mūsdienās eksistē dažādi skatījumi uz personību, kas dod iespēju
novērtēt cilvēku pēc ārējām pazīmēm - uzvedības stila, balss,
žestiem, apģērba, apaviem, frizūras, rokassomiņas, mājdzīvniekiem
un automašīnas. Lai vairotu saskaņu un laimi sabiedrībā, kopš
antīkajiem laikiem pastāv un attīstās ar neskaitāmiem novērojumiem
un praksi pamatota pasaules izziņas nozare - cilvēkzinātne. Grāmatas ''Mīmika un žesti'' turpinājums--uz grāmatas pēdējā vāka.
ISBN 9789934200274.
Sejas izteiksme. Personība. Fiziognomika. Starppersonu
attiecības.
Tombaka, Eva. Laimes tabletītes : lietošanas instrukcija un
iespējamās blakusparādības / Eva Tombaka ; no lietuviešu valodas
tulkojusi Daiga Lapāne ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, ©2016. - 286,
[1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 284.-[287.] lpp. - Šī grāmata ir gluži
kā laimes Rubika kubs - grozi, lieto no viena gala, no otra, kamēr
saliksi savu krāsu. Autore, balstoties Austrumu gudrībā, pasaules
literatūrā, kino kadros un filozofiskās domās, ar viņai raksturīgu
sirsnību un maigu ironiju meklē atbildes uz jautājumu, kas ir tā
laime, pēc kuras visi tiecamies, tikai neaptveram, kur to meklēt.
Rakstniece savus atklājumus papildina ar aizkustinošiem, pat asaras
raisošiem interesantu cilvēku stāstiem par laimi, nobeidzot ar viegli
izmantojamām laimes receptēm. ''Laimes tabletītes'' nav slavas
dziesma pēdējos gados līdz kaulam iepotētajam pozitīvismam, bet
gaišas domas par to, ka cilvēka dzīvi uztur divi pretpoli, pluss un
mīnuss: atradumi un zaudējumi, prieks un asaras, un, bez šaubām,
dzimšana un nāve. - Oriģ. nos.: Laimes piliules.
ISBN 9789934200236.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Laime. Dzīves veidošana.
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Celms, Valdis, 1943-. Baltu dievestības pamati = Baltų religijos
pagrindai / teksts, zīmes, ilustrācijas: Valdis Celms ; tulkojums
lietuviešu valodā: Dzintra Elga Irbīte ; atbildīgā redaktore Jūlija
Dibovska ; zinātniskā redaktore Eva Mārtuža ; literārā redaktore
Elīna Kokareviča, Rasa Vakarė ; priekšvārda autors Andrejs Broks ;
pēcvārdu sarakstīja Guntis Kalnietis. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016
(Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 278 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. Bibliogrāfija: 273.-275. lpp. un personu saraksts: 276.-278. lpp. - V.
Celma grāmata stāsta par latviešu un lietuviešu dievībām,
dievturības pamatiem, kā arī par baltu tautas īstenību šodienā un
pagātnē. No seniem laikiem dainu dievestības garīgajā satversmē
paustas pārpasaulīgas atskārsmes un vispārcilvēcisko kopsakarību
atziņas. Tās caurvijušas dainu dievestības tēlos un zīmju simbolos
iekodēto un dzīvesziņas tradīcijās piekopto ētikas kodolu. Saplūstot
vienotā latviešu kultūrā, baltu sentautu - kuršu, zemgaļu, sēļu,
latgaļu un līvu - kultūras mantojumam, saglabājās arī baltu kultūras
senās indoeiropeiskās saknes. - Teksts paralēli latviešu un lietuviešu
valodā.
ISBN 9789934152412.
Dievturība. Dievi. Dievi, lietuviešu. Dievietes, latviešu. Latvieši Reliģija.
Mērtons, Tomass. Pārdomas vienatnē / Tomass Mērtons ; no angļu
valodas tulkojusi Linda Straume ; Aigara Truhina vāka dizains ;
redaktore Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Poligrāfists).
- 128 lpp. ; 21 cm. - Trapistu mūks Tomass Mērtons (1945-1968)
mūsdienās ir kļuvis par zīmolu, kvalitātes zīmi. Viņš ir viens no
retajiem, kas spējis radikāli ietekmēt mūsdienu cilvēku garīgā ceļa
meklējumus. T. Mērtona dzīve ir kā elpu aizraujošs piedzīvojums, kas
katram no mums atgādina, ka Ceļš turpinās burtiski līdz pat dzīves
pēdējām sekundēm. Autors aicina cilvēku ieskatīties sevī, meklēt
savu patieso es, uzdrīkstēties kļūt pašam, apzinoties un mīlot savu
mazo un vienlaikus bezgalīgo dzīvi. - Oriģ. nos.: Thoughts in solitude.
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ISBN 9789934062513.
Garīgā dzīve - Kristietība. Vientulība - Reliģiskie aspekti Kristietība. Kontemplācija. Dvēseles miers - Reliģiskie aspekti Kristietība.
Rors, Ričards. Mīlestības ceļš : Asīzes Franciska alternatīvais
garīgums / Ričards Rors ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa ;
redaktore Ita Ankoriņa ; ievada autors Juris Rubenis. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017 (Poligrāfists). - 270 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija
piezīmēs: 243.-[265.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 266.-270. lpp. Grāmata par dzīves mākslu. Smalka, dziļa, skaista. Tā iedrošina
uzticēties ne tikai prātam, bet arī dvēselei, mūsos mītošajam
dziļumam, gudrībai, Garam un Lielajai Pārejai, kas katru cilvēku
gaida dzīves vidū. Tik paradoksāli, tik satricinoši ir krist it kā dzīvē,
bet iekrist mīlestībā. Tas ir patiess garīgums - Franciska garīgums. Oriģ. nos.: Eager to love.
ISBN 9789934064548.
Garīgums - Katoļu baznīca. Garīgā dzīve - Katoļu baznīca.
Misticisms - Katoļu baznīca.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA
316.6

Ļitvaks, Mihails. Sākumenerģija mūsos jeb "Spermatozoīda
princips" / Mihails Ļitvaks ; no krievu valodas tulkojusi Linda Kalniņa
; Lienes Apines vāka mākslinieciskais noformējums. - [8.izdevums]. Rīga : Latvijas ekoloģiskās izglītības apgāds "Vieda", ©2016
(Latgales druka). - 494, [1] lpp. ; 20 cm. - (Psiholoģijas pērle). Bibliogrāfija: 491.-[493.] lpp. - Šī grāmata, kuru turat rokās, pati par
sevi ir psihoterapeitiska - to vajag lasīt un pārlasīt, šķirstīt un
pāršķirstīt! Tā palīdz atklāt un likt lietā mūsos apslēpto psihes
sākumenerģiju un Spermatozoīda principu. Šo grāmatu vajag turēt
uz sava darba galda un otru eksemplāru - uz atpūtas dīvāna! Tās
saturs balstās uz Mihaila Ļivaka ārstnieciskajām metodēm ''Psiholoģiskais aikido'', "Scenārija pārprogrammēšana'', ''Mērķtiecīga
emociju modelēšana'' -, kuras autors izmanto savos grupu
psihoterapijas seansos, treniņos un individuālajās konsultācijās. Oriģ. nos.: Принцип сперматозоида. - Pirmais grāmatas izdevums
iznāca 1998. gadā.
ISBN 9789984782980.
Psiholoģiskā konsultēšana. Starppersonu attiecības.

EKONOMIKAS ZINĀTNES
336.7

Segals, Kabīrs. Nauda : tās aizraujošā vēsture un ietekme uz mūsu
dzīvi / Kabīrs Segals ; no angļu valodas tulkojis Zigmunds Šteins ;
mākslinieks Aivars Plotka ; priekšvārda autors Muhameds Junuss. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 301, [2]
lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [257.]-262. lpp. - Nauda
visos laikmetos bijusi ne tikai maksāšanas līdzeklis, bet arī mūsu
civilizācijas sastāvdaļa, kas ietekmējusi cilvēku domāšanu, uzvedību
un dzīves apstākļus vairāk, nekā to ikdienā apzināmies. Ņujorkas
finansists un vairāku lielisku populārzinātnisku grāmatu autors Kabīrs
Segals bijis ciešā saskarē ar naudu un ir pētījis tās vēsturi daudzus
gadus, meklējot atbildes uz saviem jautājumiem ekonomikā,
bioloģijā, psiholoģijā, antropoloģijā, reliģijā un mākslā. Šajā
aizraujošajā, pārdomas rosinošajā grāmatā viņš piedāvā palūkoties
uz naudu kā uz dzīvu būtni, kam piemīt prāts, miesa un dvēsele. Oriģ. nos.: Coined: the rich life of money and how its history has
shaped us.
ISBN 9789984236056.
Nauda - Vēsture.

VALSTS ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE
Vaivade, Anita, 1982-.
351.85

Nemateriālais kultūras mantojums
starptautiskajās un Latvijas tiesībās : monogrāfija / Anita Vaivade ;
recenzenti: Jānis Lazdiņš, Sergejs Kruks ; redaktore Gita Bērziņa ;
angļu valodas redaktors Džefrijs Grīnvalds ; franču valodas redaktors
Žans Žaks Rangnuārs ; māksliniece Dita Pence. - Rīga : LU
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, ©2016 (Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija). - 367 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. - (Studia
humanitarica). - Bibliogrāfija: 294.-307. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
. - Pers. rād.: 308. lpp. . - Priekšmetu rād.: 309.-312. lpp. - A.
Vaivades monogrāfija ir augstvērtīgs zinātnisks pētījums, kam ir
teorētiska novitāte un praktiskās izmantošanas perspektīvas no

tiesību zinātnes viedokļa. Darbā apskatītas tiesības kā kultūras
mantojuma aizsardzības priekšnoteikums. Īpašu uzmanību pelna
koncepta "nemateriālais kultūras mantojums" izveides vēsture pirmo reizi Latvijas juridiskajā literatūrā detalizēti un vēsturiskā
pēctecībā ir izsekots starptautisko tiesību attīstībai kultūras
mantojuma aizsardzības jomā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi
angļu un franču valodā.
ISBN 9789984893242.
Kultūras mantojums - Latvija - Aizsardzība - Tiesības un
likumdošana. Kultūras mantojums - Aizsardzība (starptautiskās
tiesības). Kultūras mantojums - Latvija - Vēsture. Nemateriālais
īpašums.

IZGLĪTĪBA
376.3

371.018

Miltiņa, Irēna, 1939-. Modelēšana logopēdijā / Irēna Miltiņa ;
galvenais redaktors Vilnis Purēns ; recenzente Sarmīte Tūbele ; vāka
dizains: Arta Muceniece. - Rīga : Izdevniecība RaKa, ©2017
(Izdevniecība RaKa tipogrāfija). - 92 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm +
pielikums (26 lp.). - Metodiskajā materiālā I. Miltiņa aplūko mācību
modeļus, ar kuru palīdzību logopēdi var palīdzēt skolēniem apgūt
dažādu skaņu izrunu. Kopā ar teorētisko materiālu autore piedāvā
praksē pārbaudītus vingrinājumus, nodarbību plānus, rezultātu
vērtējuma kritērijus un darbā izmantojamas modeļa grafiskā
atainojuma kartītes. Grāmata adresēta praktizējošiem logopēdiem,
logopēdijas studentiem, skolotājiem. To var izmantot arī vecāki, kuru
bērniem ir ilgstoši risināmas skaņu izrunas problēmas. - "Modelēšana
- praktiska metode pirmsskolēnu ar skaņu izrunas traucējumiem
runas nepilnību novēršanā"--Titullapā.
ISBN 9789984463582.
Logopēdija - Mācīšana un mācīšanās (pirmmācība).
Vorda, Sallija. Mazais runā : BabyTalk programma : kā attīstīt un
stiprināt bērna prasmi klausīties, saprast un sazināties no 0 līdz 4
gadiem / Dr. Sallija Vorda ; redaktore Ilze Vācere ; tulkojums: Zelma
Buile ; Guntas Plotkas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017
(Poligrāfists). - 383, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 371.-[384.] lpp.
- Vecākiem ir ļoti liela ietekme uz sava bērna valodas attīstību,
ieskaitot mazuļa spēju klausīties, saprast un sazināties. No
dzimšanas līdz četru gadu vecumam ir vispiemērotākais laiks vecāku
iesaistei, jo bērns apgūst saziņas svarīgākās prasmes un iemaņas.
Izmantojot grāmatā izklāstīto BabyTalk programmu, vecāki varēs
pilnveidot un nostiprināt bērna valodas prasmes un nodrošināt labu
pamatu bērna turpmākajai spējai sazināties un mācīties. Tam
nepieciešamas tikai 30 minūtes nedalītas uzmanības ik dienu!. - Oriģ.
nos.: BabyTalk.
ISBN 9789934061097.
Valodas apguve. Valodas apguve - Vecāku līdzdalība. Bērni Valoda.

MODES VĒSTURE
391

391

Meijers-Stablē, Bertrāns. 12 modistes, kas izmainīja vēsturi /
Bertrāns Meijers-Stablē ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ;
atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - [Rīga] : J.L.V., 2017. - 365, [2]
lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 363.-[366.] lpp. Šajā grāmatā parādītas divpadsmit apdāvinātas modistes, kas
kļuvušas par stila emblēmām. Katra savā veidā atrada īsto ceļu,
iezīmējot to adatas dūrieniem un izdzīvojot savu likteni. Kā viņas tika
līdz virsotnei? Kāds bija viņu ceļš? Kuri bija viņu veiksmīgākie modeļi,
kādas tehnikas, kur - iedvesmas avoti? Šis darbs ir kaleidoskopisks
ieskats lielajos sieviešu modes namos pie stilistēm, kuras
ietekmējušas vēsturi. - Oriģ. nos.: 12 couturières qui ont changé
l'histoire.
ISBN 9789934200045.
Modes dizaineres. Apģērbs - Vēsture. Modes dizains - Vēsture.
Vasiļjevs, Aleksandrs. Skaistums cauri gadsimtiem / Aleksandrs
Vasiļjevs ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Nataļjas
Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore
Liene Soboļeva ; literārā redaktore Ineta Strazdiņa. - Rīga : Jumava,
©2016. - 702, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. Bibliogrāfija piezīmēs: 696.-[703.] lpp. - Aleksandrs Vasiļjevs stāsta
par krievu dzīvi ārzemēs divdesmitajos un četrdesmitajos gados. Tas
ir stāsts par krievu modes namiem, par augstākās sabiedrības
skaistulēm, kuras kļuva par slavenām manekenēm, par mākslinieku
un dizaineru darbu. Grāmata paredzēta visiem, kurus interesē
vēsture, māksla un mode. - Oriģ. nos.: Красота в изгнании. Vispārdotākā mākslinieka grāmata--uz grāmatas vāka.

ISBN 9789934200106.
Modes dizaineri - Krievija. Krievi - Ārvalstis - Vēsture - 20 gs.
Modes dizains - Vēsture - 20 gs. Kostīmu dizains - Vēsture - 20 gs.
Biogrāfijas.

FOLKLORA
398.2

Linde, Māris, 1944-. Senās varoņdziesmas / Māris Linde. - [Rīga] :
Sava grāmata, 2017. - 198, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. (Bibliotheca Lindana ; 28). - Senās varoņdziesmas ir svarīgs un
saistošs zināšanu avots par senseniem notikumiem, ļaužu
ieradumiem un attieksmi pret notiekošo. M. Lindes grāmatā atradīsiet
vairāku tautu senās varoņdziesmas. "Dziesma par Rolandu" ir pati
pazīstamākā franču viduslaiku varoņpoēma, kas saglabājusies
vairākos pierakstos. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934552397.
Episkā dzeja. Episkā dzeja - Vēsture un kritika.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
613.2

615.8

612

Brega, Patrīcija. Ābolu etiķis : brīnumainā veselības programma /
Patrīcija Brega un Pols Bregs ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; tulkojums
latviešu valodā: Zelma Buile ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 223 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
- Alfabētiskais rādītājs: [210.]-217. lpp. - Svaigs, nefiltrēts
ekoloģiskais ābolu etiķis jau kopš seniem laikiem tiek uzskatīts par
ļoti vērtīgu un iedarbīgu produktu, kas pozitīvi ietekmē veselību.
Dažkārt nav nepieciešams doties uz aptieku pēc kārtējās ziedes vai
tabletēm, bet pietiek tikai sameklēt virtuves skapītī ābolu etiķa pudeli
un medus burku. Grāmatā aprakstīta ābolu etiķa lietošana dažādu
bieži sastopamu veselības traucējumu novēršanai, kā arī sniegta
informācija par citām Brega veselīgā dzīvesveida jomām badošanos, pareizu uzturu, vingrošanu un tīra ūdens nozīmi veselības
saglabāšanā. - Oriģ. nos.: Apple Cider Vinegar.
ISBN 9789934061103.
Ābolu etiķis - Izmantošana terapijā. Diētas terapija. Ilgmūžība.
Džidžuns, Bjaņs. Piecas veselības stihijas : divdesmit pieci ķīniešu
zelta vingrojumi / Bjaņs Džidžuns ; tulkojums latviešu valodā: Vita
Ņikitina ; vāka mākslinieciskais noformējums: Liene Apine. - Rīga :
Vieda, ©2016 (Latgales druka). - 118, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
- Piecas stihijas - uguns, metāls, ūdens, koks - caurauž visu mūsu
būtību, nostiprina veselību, uztur dzīvību. Ir tikai jāsadraudzējas ar
tām, jānodrošina to uzturēšana, un veselība, uzplaukums, veiksme
jums sekos vienmēr un visur!Izlasot šo grāmatu, jūs iepazīsieties ar
ķīniešu medicīnas un filozofijas pamatiem, bet pats galvenais apgūsit divdesmit piecus zelta vingrojumus, kas ir ķīniešu medicīnas
''ilga mūža eliksīrs''. Tie palīdzēs jums atgūt piecu stihiju enerģijas
līdzsvaru un patstāvīgi regulēt savu pašsajūtu un psiholoģisko
stāvokli. - Oriģ. nos.: 5 стихий здоровья. 25 золотых китайских
упражнений.
ISBN 9789934562020.
Medicīna, ķīniešu. Vingrojumi. Iņ-jan.
Endersa, Džūlija. Par zarnu šarmu : stāsts par nepietiekami
novērtētu orgānu / Džūlija Endersa ; Džilas Endersas ilustrācijas ;
redaktore Meldra Āboliņa ; tulkojums: Anne Sauka, Meldra Āboliņa. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 255, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 244.-[256.] lpp. - Grāmata ir
uzrakstīta lasītājiem ļoti saprotamā valodā. Minimāli izmantota
sarežģīta medicīnas terminoloģija. Autore Džūlija Endersa par zarnu
traktu raksta kā mediķe, bet tik literāri kā rakstniece. Grāmatā
runāts par kuņģa-zarnu trakta funkcijām un sīki izskaidrota tā
darbība, kā arī iztirzātas kuņģa-zarnu trakta biešāk sastopamās
slimības un problēmas. Nozīmīga grāmatas daļa veltīta zarnai kā
vienai no svarīgākajiem orgāniem, kas veido cilvēka imūnsistēmu. Oriģ. nos.: Darm mit Charme.
ISBN 9789934063961.
Zarnas. Zarnas - Slimības - Novēršana.
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Strubergs, Pēteris, 1945-. Anatolijs Danilāns. Dakteris ar atvērtu
sirdi / Pēteris Strubergs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga :
Jumava, ©2016. - 232, [5] lpp., [16] lpp. iel. : faksimili, ilustrācijas,
portreti ; 25 cm. - Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes
Iekšķīgo slimību katedras profesors Anatolijs Danilāns uzskata, ka
profesionālajā jomā svarīgākais ir tas, lai ikviens cilvēks sajustu, ka
ārsts no sirds vēlas viņam palīdzēt. Šī pārliecība profesoram ir
palīdzējusi sasniegt to, ar ko viņš, būdams izcils speciālists
gastroenteroloģijā, šobrīd var lepoties. Plaši viņš ir pazīstams kā
tautā mīlēts veselīga dzīvesveida popularizētājs, kurš, daloties ar
savu personīgo pieredzi, vienkāršā un saprotamā valodā stāsta par
to, kas nepieciešams, lai cilvēki dzīvotu ilgi, laimīgi un veseli.
ISBN 9789934200168.
Pasniedzēji - Latvija. Ārsti - Latvija. Medicīna - Latvija Vēsture.
Biogrāfijas.
Trofimenko, Tatjana. Kā uzvarēt jebkuru atkarību : izdziedināšana
ar informāciju / Tatjana Trofimenko ; vāka mākslinieciskais
noformējums Liene Apine. - Rīga : Latvijas ekoloģiskās izglītības
apgāds "Vieda", ©2016 (Latgales druka). - 202, [1] lpp. ; 20 cm. (Ja ārsti nespēj palīdzēt). - Šī grāmata nav tikai par atkarībām patiesībā tā kļūs par jūsu personīgo informatīvo treneri, dvēseles un
ķermeņa dziedinātāju. Tā satur īpašā veidā ģenerētu netiešu
informatīvu iedarbību, kas palīdzēs uzlabot veselības stāvokli,
atbrīvoties no psiholoģiskas atkarības, dvēseles sāpēm, stresa,
bailēm vai vismaz būtiski pārvarēt nelaimīgas mīlestības sekas.
Dziedinošā informatīvā iedarbība, protams, palīdzēs cīņā ar alkohola,
smēķēšanas, nikotīna un narkotiku atkarībām, ar atkarībām no
ēdiena, datora, interneta, azartspēlēm... - Oriģ. nos.: Как победить
любую зависимость.
ISBN 9789934562006.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Atkarība (psiholoģija).
Kompulsīva uzvedība - Novēršana. Psihiskā dziedināšana.
Balode, Antra, Dr. agr., 1957-. Puķkopība : dārza puķes / Antra
Balode ; recenzenti: Vizma Nikolajeva, Dace Šterna ; Līga Pētersone,
foto. - Rīga : Burtene, 2016. - 343 lpp. : fotogr., tab. - Grāmatā ir
raksturota puķkopības nozare, tās vēsturiskā attīstība Latvijā un
puķu klasifikācija.
ISBN 9789984833132.
Puķkopība. Dārza puķes.
Sinklērs, Neils. Komandiertētis: pamatapmācība : elites klases
tētis, izcila bērna aprūpe : no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam /
Neils Sinklērs ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore
Ilze Vācere ; priekšvārdu sarakstīja Jans Magers-Džonss. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017 (PNB Print). - 183 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. Alfabētiskais rādītājs: 180.-183. lpp. - Šis ir saistošs reglaments
jauniesauktajam tētim. To uzrakstījis izbijis komandieris un triju
bērnu tēvs Neils Sinklērs. Reglamenta mērķis ir saprotamā veidā
apmācīt jauniesauktos tēvus, kā sagatavot bāzes nometni mazā
jaunkareivja ierašanās brīdim, kā pagatavot barojošu ēdienu savai
vienībai, kā novērst saspīlējumus ierindnieku vidū, kā nezaudēt
''kaujas garu'' un izklaidēt savu vienību, kā arī daudz ko citu. - Oriģ.
nos.: Commando dad: basic training.
ISBN 9789934062285.
Bērna audzināšana. Tēva stāvoklis.

RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJA. UZŅĒMUMU EKONOMIKA
Petersdorfs, Vinands fon. Domāšanas kļūdas, kas maksā naudu :
658.8
no dāvanu iegādes līdz nodokļiem - profesionāļu padomi / Vinands
fon Petersdorfs, Patriks Berno ; no vācu valodas tulkojusi Renāte
Siliņa ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. - Rīga :
Jumava, ©2016. - 221, [1] lpp. ; 20 cm. - Izklaidējoša un jautra,
domāšanu veicinoša un bezgala cilvēcīga, šī grāmata vēl ilgi paliks
jūsu prātā. Tā liks smieties un māt ar galvu, atpazīstot savu
neracionālo uzvedību, un pie sevis smaidīt, ikdienā ieraugot un
atpazīstot citu cilvēku trikus. Kāpēc mēs rīkojamies tā, kā
rīkojamies? Kā pieņemt labākus lēmumus labākai dzīvei? Sāc ar
domāšanas kļūdu atpazīšanu. - Oriģ. nos.: Denkfehler, die uns Geld
kosten.
ISBN 9789934200229.
Tirgvedība - Psiholoģiskie aspekti. Patērētāju izvēle -

Psiholoģiskie aspekti. Reklāma - Psiholoģiskie aspekti.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
AINAVAS. DĀRZI. PARKI
Vilsone, Kendra.
712

Sapnis par dārzu : kā risināt dārza dizaina
dilemmas / Kendra Vilsone ; no angļu valodas tulkojusi Anne Sauka ;
literārā konsultante Inga Karlsberga ; zinātniskais konsultants Uldis
Zommers. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017 (Iespiests Ķīnā). - 143
lpp. : fotogr. - Alfab. rād.: 140.-141. lpp. . - Bibliogr.: 139. lpp. - Jūs
sapņojat par paradīzes dārziņu mājas priekšā? Vai kurnat par to, ka
kaimiņu koks aizsedz gaismu? Varbūt jūsu dārzs ir pārāk liels? Vai
pārāk mazs un turklāt nejēdzīgā formā? Vai arī jūs vienkārši
nesaprotat, no kura gala sākt... Neatkarīgi no tā, vai jūs nodarbina
kāda konkrēta dilemma vai arī vienkārši pietrūkst iedvesmas un
vīzijas, ši grāmata palīdzēs tikt ar visu skaidrībā, sniedzot praktiskus
padomus un piedāvājot dažādus dārza dizaina risinājumus, kas
ilustrēti ar brīnumskaistām fotogrāfijām. - Oriģ. nos.: My Garden Is A
Park And Other Design Dilemmas.
ISBN 9789984236094.
Dārzi - Dizains. Daiļdārzniecība.

KULTA CELTNES UN BŪVES
Spārītis, Ojārs, 1955-.
726(474.3)

Zlēku baznīca / Ojārs Spārītis ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva ; foto: Imants Lancmanis, Vitolds
Mašnovskis. - Rīga : Jumava, ©2017. - 55, [1] lpp. : ilustrācijas,
portrets ; 22 cm. - Zlēku baznīca, kurai 2015. gadā atzīmējām 370.
gadskārtu kopš tās pamatakmens likšanas, ir krāšņākais senās un
ievērojamās fon Bēru dzimtas ieguldījums ar kultūras pieminekļiem
bagātajā Kurzemes sakrālajā ainavā. Tā ir neatņemama mūsdienu
Zlēku kultūrvides sastāvdaļa, turklāt pati izteiksmīgākā un skaistākā,
jo muižas saimniecības ēkas un kungu namu līdz nepazīšanai ir
izpostījušas Otrā pasaules kara liesmas un laiks.
ISBN 9789934200434.
Luterāņu baznīcu ēkas - Latvija - Zlēku pagasts (Ventspils
novads). Luterāņu baznīcu ēkas - Latvija - Zlēku pagasts (Ventspils
novads). Baznīcas rotājumi un ornamenti - Latvija - Zlēku pagasts
(Ventspils novads).
Zlēku pagasts (Ventspils novads, Latvija) - Baznīcas vēsture.

GLEZNIECĪBA
75(474.3)(092)

75(474.3)(092)

Lamberga, Dace, 1948-. Klasiskais modernisms : Latvijas
glezniecība 20. gadsimta sākumā : monogrāfija / Dace Lamberga ;
redaktore Laima Slava ; literārā redaktore Guna Pence ; mākslinieki:
Ģirts Muižnieks, Anna Aizsilniece ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš,
Jānis Pipars, Māra Brašmane ; vāka noformējumā izmantota Jēkaba
Kazaka glezna "Dāmas Jūrmalā", 1920. - Atkārtots un papildināts
2004. gada izdevums. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 278 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm. - Bibliogrāfija:
262.-268. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . - Personu rādītājs: 270.278. lpp. . - Attēlu saraksts: 258.-261. lpp. - D. Lamberga
monogrāfijā iepazīstina ar vienu no mūsu mākslas vēstures
izcilākajām lappusēm - klasisko modernismu Latvijas glezniecībā 20.
gadsimta sākumā. Pētījums ietver periodu no agrīnajiem formu
vienkāršošanas meklējumiem Pirmā pasaules kara laikā līdz jaunās
lietišķības parādībām 20. gadu beigās. - Mākslinieku biogrāfijas:
[249.]-252. lpp.
ISBN 9789934512995.
Glezniecība, latviešu - 20 gs. Modernisms (māksla) - Latvija.
Šmite, Edvarda, 1937-. Kārlis Hūns : vienkāršās tiešamības
skaistums / Edvarda Šmite ; māksliniece Inta Sarkane ; latviešu
valodas redaktore Cilda Redliha ; tulkotāji angļu valodā: Amanda
Jātniece, Iveta Boiko ; angļu teksta redaktore Iveta Boiko ; tulkotāji
krievu valodā: Aleksandrs Zapoļs, Edvarda Šmite ; krievu teksta
redaktors Aleksandrs Zapoļs ; bibliogrāfija: Evija Skaistkalne ;
fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Jānis Pipars, Mārtiņš Ošs, Valērijs
Jegorovs. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 223 lpp. :
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija: 203.-208. lpp.
un zemsvītras piezīmēs. - Mākslinieka K. Hūna (1830-1877) daiļrade
vienlaikus pieder Latvijas, Krievijas un Eiropas 19. gadsimta otrās
puses mākslai, bet Latvijas kultūras un mākslas vēsturē viņa vieta
vienmēr būs īpaša. Viņš ir pirmais latvietis, kura studijas Pēterburgas
Mākslas akadēmijā vainagojušās ar lielo zelta medaļu un iespēju
papildināties ārzemēs. K. Hūna gleznas, akvareļi un zīmējumi sniedz
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liecības par viņu kā mākslinieku un cilvēku. - Teksts latviešu valodā,
ievadraksts paralēli angļu un krievu valodā. - Uz vāka nosaukums arī
angļu valodā: Carl Jacob Wilhelm Huhn; krievu valodā: Карл
Федорович Гун. . - Personu rādītājs: 200.-202. lpp.
ISBN 9789934512827.
Gleznotāji - Latvija - Biogrāfijas. Akvarelisti - Latvija - 19 gs.
Glezniecība - Latvija - 19 gs.
Ducmane, Kristīne, 1946-. Rihards Zariņš : Richards Zarriņš /
Kristīne Ducmane ; māksliniece Anta Pence ; literārā redaktore Guna
Pence ; tulkojums angļu valodā Terēze Svilāne ; angļu teksta
redaktors Filips Birzulis ; fotogrāfi: Pēteris Ārends, Normunds
Brasliņš, Kārlis Iltners, Jānis Pipars, Roberts Kaniņš, Anna Kalēja,
Māra Lāce, Roberts Lagzdiņš, Jānis Ozols, Jānis Rieksts, Oskars Emils
Šmits, Arvīds Zalcmanis. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 140, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [141.] lpp. un zemsvītras
piezīmēs. - Rihards Zariņš (1869-1939) ir latviešu nacionālās grafikas
skolas pamatlicējs, oforta tēvs latviešu grafikā. Savu prasmi viņš
dāsni dāvāja audzēkņiem Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas
meistardarbnīcā un Valstspapīru spiestuvē. Ilustrējis latviešu tautas
pasakas un tautasdziesmas, piedalījies satīriskajā žurnālā "Svari",
radījis ekslibrus, lietišķās un stājgrafikas darbus. Par savu lielāko
veikumu mākslinieks pats atzina "Latvju rakstus". - Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934565052.
Grafiķi - Latvija - Biogrāfijas. Grafiskās mākslas - Latvija Vēsture - 20 gs.
Biogrāfijas.
Dobrovenskis, Roalds. Reiz dzīvoja bruņinieks nabags... : grāmata
par Musorgski / Roalds Dobrovenskis ; no krievu valodas tulkojusi
Dina Nātiņa ; redaktore Benita Briede ; Esteres Rožkalnes vāka
dizains ; Eduarda Paegles makets. - Rīga : SIA Lasītava, 2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 687, [1] lpp. - Aizraujošs vēstījums par
grāmatas galvenā varoņa un viņa līdzbiedru - atbalstītāju un
pretinieku - sarežģītajām attiecībām ar visām to komiskajām,
dramatiskajām un traģiskajām peripetijām. Par to, ka ģēnija ceļš
mākslā nepavisam nav rozēm kaisīts. Par to, kā ļaunais liktenis
iejaucas cilvēka dzīvē un spēlējas ar to pēc sava prāta. Uz bagātīga
faktu materiāla balstīts stāsts, kas liks jums līdzi just, smieties un
raudāt. - Oriģ. nos.: Рыцарь бедный. Книга о Мусоргском.
ISBN 9789934866401.
Komponisti. Mūziķi.
Hanovs, Deniss, 1977-. Dons Žuans atgriežas: Volfganga Amadeja
Mocarta opera "Don Giovanni" 18. gadsimta komunikācijas telpā /
Deniss Hanovs ; recenzenti: Lolita Fūrmane, Edīte Tišheizere, Lerijs
Vulfs ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojis Deivids Vitloks ; literārā
redaktore Inta Rozenvalde ; māksliniecisko iekārtojumu izveidojis
Aleksejs Muraško. - Rīga : Zinātne, ©2016. - 399 lpp. : ilustrācijas ;
25 cm. - Bibliogrāfija: 382.-394. lpp. un personu rādītājs: 395.-399.
lpp. - D. Hanovs grāmatā analizē 18. gadsimta operas kultūru,
izprotot to kā Eiropas elites kultūras un komunikācijas telpu.
Aristokrātiskā auditorija un 18. gadsimta intelektuāļi veidoja mūzikas
industrijas saturu, piešķīra nozīmes, ietekmēja sižetus, lēma par
operas finansējumu, glāba operas no regulārām ekonomiskām krīzēm
un konstruēja savus paštēlus uz skatuves. V. A. Mocarta (17561791) opera buffa "Don Giovanni" (Dons Žuans, 1787. g., pirmizrāde
Prāgā) ilustrē to, kā veidojās operas politika Austrijas impērijā,
mijiedarbojoties dažādiem politiskiem un ekonomiskiem, dzimtes
kultūras un globālā operas tūrisma kultūras aspektiem. Monogrāfijā
analizēta Mocarta opera saistībā ar senu dona Žuana tradīciju Eiropas
mītos, viduslaiku dzejā, renesanses un klasicisma teātrī, kā arī
veidota saturiskā saikne ar Mocarta operas uztveri 19. un 20.
gadsimtā literatūrā, politikā, filozofijā. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934549229.
Operas - Analīze, novērtējums. Opera - Stāstījumi, sižeti utt.
Opera - Tēli. Dons Žuans (leģendārs tēls) literatūrā.
Zemītis, Kaspars, 1973-. Sešas stīgas [notis] : ģitārspēles pamati
/ Kaspars Zemītis, priekšvārda autors ; datorsalikums un dizains
Madara Bethere. - Rīga : ZeArts, 2016 (McĀbols). - 48 lpp. : il. + 1
CD.
1. daļa.
Saturs: Ģitāras skaņojums. Ģitārista stāja. Labā roka. Zirneklis.

Pastaiga. Kreisā roka. Pirmie soļi. Šujmašīna. Rudens valsis.
Šaušana. Trolejbusa valsis. Pludmalē. Triju stīgu polka. Maza, maza
meitenīte. Vējdzirnavas. Ceturtā stāva blūzs. Ritma formulas.
Zvaniņš skan. Jojo. Pēcpusdienas romance. Etīde / N. Koste. Vakars
Andalūzijā. Etīde / F. Sors. Skaņdarbs. Eža pastaiga. Vai tā mana
vaina bija. Andantino. Kas ir šis bērns. Spēlēsim boulingu. Do
mažors. Blūzs Džimijam. La minors. Tango. Krustvārdu mīkla.
Pēcvārds.
ISMN 9790900505903.
Ģitāra - Mācīšanās un vingrinājumi. Ģitāra - Apmācība Mācīšanās un vingrinājumi. Ģitāras mūzika.

TEĀTRIS
792(474.3)(092)

MUZIKĀLIE TEĀTRI
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Andrušaite, Dzintra, 1944-. Jelgavas stils... Valmieras bohēma.
Elza Barūne, 1909-1974 / Dzintra Andrušaite ; redaktore Ligita
Bībere ; mākslinieks Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, ©2016 (Dardedze
Hologrāfija). - 239 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. - Mākslas zinātniece Dzintra Andrušaite ilgus
gadus bijusi Teātra muzeja zinātniskā līdzstrādniece, kā arī Latvijas
Kultūras muzeja "Dauderi" direktore. 1976. gadā, kad izcilā bijusī
Jelgavas Latviešu teātra, vēlāk Valmieras teātra aktrise, Tautas
skatuves māksliniece Elza Barūne jau mūžībā, Dzintrai Andrušaitei
radās doma izpētīt viņas skatuves gaitas. Tiek iztaujāta aktrises
meita Ilze Muraška un bijušie kolēģi no abiem minētajiem teātriem.
Autore stāsta par skatuves darba entuziastiem, kuru dzīvē galvenais
bija teātris, sniedzot gandarījumu skatītājiem.
ISBN 9789934549243.
Aktrises - Latvija. Teātris - Latvija - Vēsture. Teātris - Valmiera
- Vēsture. Teātris - Jelgava - Vēsture.
Biogrāfijas.
Foigts, Tomass. Tenors Jonass Kaufmans / Tomass Foigts ; no
vācu valodas tulkojusi Vija Ozola ; redaktore Sarmīte Lomovceva. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 271 lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Personvārdu rādītājs: 257.-268. lpp. Šī grāmata ir par dziedātāja profesijas gaismas un ēnas pusēm,
kopdarbu ar slaveniem kolēģiem, grūto dzīvi uz čemodāniem un lielo
laimes sajūtu uz skatuves. Kaufmans ir kļuvis par zvaigzni arī ārpus
klasiskās mūzikas skatuves. Pasaulē plaši pieprasītais māklsinieks ar
neatkārtojami skaisto balsi un izcilo aktiermākslu aizkustina katru
reizi no jauna - vai tā būtu operas skatuve, koncertzāle vai
uzstāšanās televīzijā. - Oriģ. nos.: Jonas Kaufmann. Tenor. - Pasaulē
vispieprasītākais tenors Jonass Kaufmans--uz grāmatas vāka.
ISBN 9789934065125.
Tenori (dziedātāji) - Vācija. Tenori (dziedātāji) - Vācija Intervijas.
Biogrāfijas.
Krauksts, Viesturs. Treniņu process : teorija un prakse :
monogrāfija / Viesturs Krauksts, Daina Krauksta ; recenzenti: Juris
Grants, Viesturs Lāriņš, Andrejs Šķesters ; Ingas Apsītes vāka
dizains. - Rīga : Drukātava, 2016 (Drukātava). - 302 lpp. : tabulas ;
21 cm. - Bibliogrāfija: 262.-302. lpp. - Izturība ir atlēta organisma
spēja pietiekami ilgu laika periodu realizēt slodzi, nesamazinot tās
intensitāti vai realizēšanas efektivitāti. Izturība ir nepieciešama
faktiski visās sporta spēlēs, jo īpaši airēšanā un slēpošanā. Grāmatā
aplūkoti izturības veidi, izturības treniņi, atjaunošanās pēc fiziskām
slodzēm.
3. daļa. Izturība.
ISBN 9789934530227.
Sports - Fizioloģiskie aspekti. Trenēšana (atlētika). Fiziskā
sagatavotība.
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Kursīte, Janīna. Zīmju valoda: latviešu žesti : monogrāfija / Janīna
Kursīte ; recenzentes: Baiba Krogzeme-Mosgorda ; Ieva E. Kalniņa ;
redkolēģija: Ieva Kalniņa, Ojārs Lāms, Māra Grudule, Pāvels Štolls,
Inga Stepukoniene ; literārās redaktores: Ruta Puriņa, Gita Bērziņa ;
kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Andra Damberga ; vāka dizains:
Agris Dzilna. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2016 (Rēzekne :
Latgales druka). - 302 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - (Latvijas
gadu gredzeni literatūrā). - Bibliogrāfija: 289.-299. lpp. - J. Kursītes

monogrāfijā, balstoties uz folkloras, daiļliteratūras, memuāru un
mūsdienu interviju avotiem, detalizēti aplūkota latviešu neverbālā
jeb žestu valoda. Atsevišķa grāmatas nodaļa veltīta Latvijas politiķu
žestu valodai. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934181948.
Žesti - Latvija. Ķermeņa valoda - Latvija. Neverbālā
komunikācija - Latvija. Latviešu zīmju valoda. Žesti literatūrā.
Latviešu literatūra - Vēsture un kritika.

LITERATŪRZINĀTNE
821.174.0

821.174.0

Bērsons, Ilgonis, 1931-. Segvārdi un segburti : noslēpumi un
meklējumi / Ilgonis Bērsons ; redaktore Līvija Baumane-Andrejevska
; Alda Aleka dizains un vāka dizains ; 1. vāka noformējumā
izmantota Friča Makstnieka grāmatzīme, uz 4. vāka Ulda Zemzara
zīmējums. - Rīga : Mansards, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 393, [1]
lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - Palīgrādītāji: 358.[394.] lpp. - Literatūrzinātnieks I. Bērsons mūža darbu veltījis
latviešu literārā mantojuma apzināšanai, pētniecībai un publicēšanai.
I. Bērsona 2. grāmata iznākusi skarbāka, jo rakstīts arī par
rakstnieku noslēptiem idejiskiem maldiem gan Latvijā, gan ārzemēs.
2. grāmata.
ISBN 9789934121555.
Anonīmi un pseidonīmi - Latviešu. Autori, latviešu - Biogrāfijas.
Griezīgo šķautņu romantiķis Jānis Rokpelnis : zinātnisku rakstu
krājums / autori: Juris Baldunčiks, Ieva E. Kalniņa, Anda Kubuliņa,
Viesturs Vecgrāvis, Ronalds Briedis, Raimonds Briedis, Sigita
Kušnere, Inta Čaklā, Marians Rižijs, Māra Rubene, Olga Senkāne ;
sastādītāja Anda Kubuliņa ; redaktore Sigita Kušnere ; recenzenti:
Ilze Brēmere, Edgars Lāms ; māksliniece Dina Ābele. - Rīga : LU
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, ©2016 (Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija). - 133 lpp. : portrets ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. - J. Rokpelnis pieder 20. gadsimta 70./80. gadu
nesaprotamajiem, varas kritizētiem autoriem. Arī šobrīd viņa
ačgārnās nostādnes nav momentā nolasāmas, tās prasa intelektuālu
koncentrēšanos. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā. - Jāņa Rokpeļņa septiņdesmitgades konference notika 2015.
gada 22. oktobrī, Rīgā. . - "Grāmata sagatavota projekta "Letonika Latvijas vēsture, valodas, kultūras, vērtības" apakšprojektā Nr. 4
"Kultūras un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse""-Titullapas otrā pusē.
Saturs: Rotaļa ar dēmoniem jeb "Virtuālā Fausta" lingvistiskā
faktūra / Juris Baldunčiks. Viena dzejoļa analīze Jāņa Rokpeļņa
mīlestības dzejoļu kontekstā / Ieva E. Kalniņa. Jāņa Rokpeļņa dzejoļa
"Kliedz klinšaina lakstīgala..." analīze / Anda Kubuliņa. Jānis
Rokpelnis: dažas romantisma iezīmes / Viesturs Vecgrāvis. Jāņa
Rokpeļņa dzejas instrumentācija / Ronalds Briedis. Putna tēls Jāņa
Rokpeļņa dzejā / Sigita Kušnere. Daži dabas tēlu mainības virzieni
Jāņa Rokpeļņa dzejā / Inta Čaklā. No tīmeklīša līdz kādam, kas "bez
spieķa savu ceļu iet" / Anda Kubuliņa. "Lielā" un "mazā" laika
attiecības Jāņa Rokpeļņa dzejā / Marians Rižijs. Reminiscences uz
Platonu Jāņa Rokpeļņa dzejā / Olga Senkāne. Atstatums un
nākamība. Jānis Rokpelnis. Dzeja / Māra Rubene.
ISBN 9789984893228.
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Laime, Sandis, 1982-. Svētupes Lībiešu Upurala / Sandis Laime,
Juris Urtāns ; recenzentes: Rūta Muktupāvela, Ieva Vītola ;
mākslinieks Rihards Delvers ; tulkojums angļu valodā: M. Rūmniece ;
uz 1. vāka Sanda Laimes foto. - [Rīga] : Nordik, ©2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 215, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas,
kartes, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 134.-[145.] lpp. un
zemsvītras piezīmēs. - Svētupes Lībiešu Upurala ir hrestomātisks
Latvijas seno svētvietu piemērs un lielisks izziņas avots pētījumiem
par lībiešu un latviešu reliģisko praksi vēlajos viduslaikos un agrajos
jaunajos laikos. Ala vairākus gadsimtus - no 14. līdz 19. gadsimtam ir izmantota kā vietējo iedzīvotāju svētvieta, savukārt jau kopš 17.
gadsimta to devušies aplūkot tūristi no tuvām un tālām vietām.
Grāmatā izmantoti arheoloģiskie, speleoloģiskie, vietvārdu,
paleogrāfiskie, folkloras un rakstītie vēstures avoti, kā arī piedāvāts
šā materiāla izvērtējums. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums

angļu valodā. - Grāmata izdota projekta "Vidzemes Svētupe mītiskajā
un reālajā kultūrtelpā" ietvaros.
ISBN 9789984854762.
Alas - Latvija - Salacgrīvas novads. Svētās vietas - Latvija Lībiešu upurala. Arheoloģiskie izrakumi - Latvija - Lībiešu upurala.
Petroglifi - Latvija - Lībiešu upurala. Lībieši - Latvija - Salacgrīvas
novads.
Salacgrīvas novads (Latvija) - Antikvitātes. Lībiešu upurala
(Latvija) - Antikvitātes. Lībiešu upurala (Latvija) - Folklora.
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Kursīte, Janīna, 1952-. Svētupe krustām šķērsām / Janīna Kursīte,
Rasma Noriņa ; recenzentes: Rūta Muktupāvela, Ieva Vītola ;
mākslinieks Rihards Delvers ; M. Rūmnieces tulkojums angļu valodā ;
T. Runces tulkojums vācu valodā ; uz 1. vāka Jura Urtāna foto. [Rīga] : Nordik, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 444, [1] lpp. :
faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija
rakstu beigās. - Monogrāfija veltīta platības ziņā neliela, bet Latvijas
kultūrvēsturei nozīmīga apgabala ļaudīm (dzimtām), kas daudzās
paaudzēs dzīvojuši ap Vidzemes Svētupi. Pētījumā detalizēti
aplūkotas 45 bijušās vecsaimniecības Svētupes tiešā tuvumā: šo
māju vēsture (māju nosaukumi, māju iepirkšana īpašumā 19.
gadsimtā, mājvietu plānojums telpā, mājlietu semiotika). - Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu un vācu valodā. - Grāmata izdota
projekta "Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā"
ietvaros.
ISBN 9789984854755.
Lībieši - Latvija.
Svētupe, upe (Latvija). Salacgrīvas novads (Latvija) - Vēsture.
Limbažu novads (Latvija) - Vēsture. Viļķenes pagasts (Limbažu
novads, Latvija) - Vēsture. Pāles pagasts (Limbažu novads, Latvija) Vēsture.
Biogrāfijas.
Krūmiņš, Jūlijs, 1943-. Iļģuciema pašpuikas stāsti / Jūlijs Krūmiņš
; vāka foto: Aigars Altenbergs ; vāka noformējumā izmantota
Miervalža Poļa glezna. - [Priedkalne] : [MC Estate], 2016 (KnowHow
Media). - 335 lpp. : ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, portreti ; 25
cm. - Latviešu uzņēmējs J. Krūmiņš savos memuāros atklāti stāsta,
kā tas ir izaugt pēckara Latvijā, pierādīt savu "es" un izveidot
plaukstošu biznesu. Vairāk par visu dzīvē viņu urda ziņkāre izzināt
pasauli.
ISBN 9789934190865. . - ISBN 9789789934195(atcelts).
Uzņēmēji - Latvija. Bizness un politika - Latvija.
Biogrāfijas.
Ar parakstu par Latviju : Latvijas Centrālās Padomes Memoranda
parakstītāju biogrāfijas : biogrāfiskā vārdnīca / sastādītāja Ieva Kvāle
; zinātniskais redaktors un priekšvārda autors Juris Ciganovs ;
literārā redaktore Elita Priedīte ; priekšvārdu sarakstīja Aija Fleija ;
Latvijas Kara muzejs. - [Rīga] : Latvijas Kara muzejs, ©2014 (Talsu
tipogrāfija). - 336 lpp. : faks., il., portr. ; 24 cm. - Bibliogrāfija tekstā
un personu rādītājs: 332.-334. lpp. - 1943. gadā Latvijas bijušo
politisko organizāciju pārstāvji izveidoja Latvijas Centrālo Padomi, kas
koordinētu pretestības kustību un veiktu praktiskus soļus neatkarības
atjaunošanai. 1944. gada sākumā vairāk nekā simts Latvijas valsts
patriotu parakstījās zem Latvijas Centrālās Padomes Memoranda. Kas
bija šie izcilie Latvijas tautas pārstāvji? Kādi bija šo cilvēku likteņi? To
var uzzināt šajā biogrāfiskajā vērdnīcā.
ISBN 9789934827051.
Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija - Pretošanās kustības
- Biogrāfijas - Vārdnīcas.
Latvija - Biogrāfijas - Vārdnīcas.
Ceļā uz latviešu tautu : On the road to becoming Latvian / sastādītājs
Vitolds Muižnieks ; teksta autori: Jānis Ciglis, Baiba Dumpe, Ilze
Mālkalniete, Vitolds Muižnieks, Arnis Radiņš, Baiba Vaska, Irita Žeiere
; tulkotāji angļu valodā: Eva Eihmane, Alise Šulte ; literārā redaktore
Ilze Antēna ; angļu teksta redaktors Valdis Bērziņš ; fotogrāfi:
Roberts Kaniņš, Līga Palma ; zīmējumi: Aina Alksne-Alksnīte, Baiba
Dumpe, Normunds Grasis, Aiga Ivbule, Baiba Vaska ; vāka
mākslinieks Jānis Pavlovskis ; vāka noformējumā izmantota Matīsa
Siliņa sastādītā Latvijas karte ; Latvijas Nacionālais vēstures muzejs.
- Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, ©2016 (Dardedze
Hologrāfija). - 191 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 30 cm. -

Bibliogrāfija: 184.-191. lpp. - Grāmatā izvērstā veidā izklāstīta
latviešu tautas veidošanās vēsturei veltītās izstādes (eksponēta
2015.-2016. g.) koncepcija, raksturojot latviešu etniskās vēstures
problemātiku. Tajā akcentēti un plašāk aplūkoti latviešu etnisko
identitāti raksturojoši aspekti, kas skar teritoriju, dzīvesveidu,
materiālo kultūru, tradīcijas un valodu. - Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā.
Saturs: 1. nodaļa. Teritorija un robežas. 2. nodaļa. Dzīvesveids
un saimniecība. 3. nodaļa. Podniecība un sadzīve. 4. nodaļa. Apģērbs
un tā piederumi. 5. nodaļa. Rotas un ornaments. 6. nodaļa. Ticējumi
un tradīcijas. 7. nodaļa. No sentautām līdz tautai.
ISBN 9789984747378.
Arheoloģiskie izrakumi - Latvija. Latvieši - Sociālā dzīve un
paražas. Latvija - Antikvitātes.
Latvija - Vēsture. Latvieši - Vēsture.
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Neiburgs, Uldis, 1972-. Draudu un cerību lokā : Latvijas
pretošanās kustība un Rietumu sabiedrotie, (1941-1945) :
monogrāfija / Uldis Neiburgs ; recenzenti: Andrievs Ezergailis, Kārlis
Kangeris, Valters Nollendorfs ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ;
mākslinieks Ģirts Boronovskis. - Rīga : Mansards, ©2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - 450, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. (Imperfectum). - Bibliogrāfija: 407.-[430.] lpp. un zemsvītras
piezīmēs, personu rādītājs: 433.-[444.] lpp. - U. Neiburga
monogrāfija vēsta par nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas laikā
Latvijā darbojošās pretošanās kustības sakariem ar Rietumu
sabiedrotajiem - ASV un Lielbritāniju. Darbā analizēta profesora
Konstantīna Čakstes vadītās Latvijas Centrālās padomes un bijušā
Latvijas sūtņa Stokholmā Voldemāra Salnā savāktā un britu un
amerikāņu ārlietu un militārās izlūkošanas dienestiem nosūtītā
informācija par stāvokli vācu okupētajā Latvijā. Tajā aprakstītas
pretošanās kustības organizētās un zviedru un amerikāņu
izlūkdienestu atbalstītās slepenās bēgļu laivu akcijas uz Zviedriju un
parādīti Latvijas Centrālās padomes un ģenerāļa Jāņa Kureļa militārās
grupas mēģinājumi atjaunot Latvijas faktisko suverenitāti, gaidot
Rietumu sabiedroto atbalstu. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
angļu valodā.
ISBN 9789934121586.
Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija - Pretošanās kustības.
Pretošanās kustības - Latvija - Vēsture.
Mikušina, T. Imperators Nikolajs II. Krusta ceļš / T. Mikušina, J.
Iļjina, O. Ivanova ; no krievu valodas tulkojusi Marita Freija ;
redaktore Marita Freija ; datorsalikums: Ērika Tomsone. - Rīga : Sol
Vita, 2016. - 159, [1] lpp. : portr., faks., kartes. - Izmantoto avotu
saraksts: 156.- [160]. lpp. - Grāmatā ir atspoguļots gaišā un augsti
tikumīgā imperatora Nikolaja II personība un viņa ģimene, un šīs
grāmatas mērķis ir mainīt sabiedrībā izveidojušos attieksmi pret
simts gadus seniem notikumiem. Domājošam lasītājam tiks pavērta
iespēja izdarīt daudz brīnumainu atklājumu, kas lauzīs masu apziņas
stereotipus. Krievijas XIX gadsimta beigu un XX gadsimta sākuma
patiesās vēstures zināšanas ļaus apzināt pagātnes mācības, lai
apgūtu atšķiršanas prasmi un nepieļautu pagātnes kļūdu
atkārtošanos.
ISBN 9789984894706.
Vēsture - Krievija - 20 gs. Vēsture - Krievija - 19 gs.

821 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
Auziņš, Arnolds, 1931-.
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Kā toreiz Virdžīnijā : romāns / Arnolds
Auziņš ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Māras Rikmanes
ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte ; foto: Valdis Semjonovs. - Rīga
: Lauku Avīze, 2017 (Rēzekne : Latgales druka). - 206, [1] lpp. :
faksimils, ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 1 (211). Bibliogrāfija: [207.-208.] lpp. - A. Auziņa romānā divi brāļi pusaudžu
gados zvērējuši atriebties vainīgajiem māsas nāvē. Pagājis ilgāks
laiks, viņi pārcēlušies uz dzīvi Anglijā, bet tagad atbraukuši uz Latviju
izpildīt savu norunu. Izmeklētājs nāk brāļiem uz pēdām, tomēr
nolemj krimināllietu neierosināt, jo nelieši sodu pelnījuši, lai arī bez
tiesas sprieduma.
ISBN 9789934152757.

Latviešu romāni.
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Balts, Arturs. Staro : romāns / Arturs Balts ; mākslinieks un vāka
autors Georgijs Krutojs. - [B.v.] : [b.i.], 2016 (Drukātava). - 332, [1]
lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - A. Balta romāns stāsta par cilvēka dzīves
ceļa meklējumiem, uzupurēšanos, pašaizliedzību un mīlestību, kas
vienmēr ir bijis cilvēka lielākais dzinējspēks. Vienlaikus tas ir stāsts
par ceļojumu no profānās uz sakrālo pasauli: romāna galvenā varoņa
ceļojums, kas ved viņu cauri pazemes lokiem, liekot izciest gan
fiziskus, gan garīgus pārbaudījumus. Lasītājs tiek rosināts domāt, vai
maģija pastāv un vai mēs neesam vien bezgribas bandinieki tumsas
un gaismas mūžīgajā cīņā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934149429.
Latviešu romāni.
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Belševica, Vizma, 1931-2005. Tās dullās Paulīnes dēļ un citi stāsti
/ Vizma Belševica ; Veronikas Frolovas vāka dizains. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 117, [2] lpp. ; 21 cm. V. Belševicas (1931-2005) stāstu krājuma varones - gan dullā
Paulīne, gan šiverīgā Burbeķīša, gan apsviedīgā Marta, gan citas spēj atrast veidu, kā nemanot likt pasmieties par it kā visnotaļ
nopietnām sadzīves situācijām. - Grāmata sagatavota pēc 1979. gada
izdevuma.
Saturs: Burbeķīša ; Trīs mārciņas cīsķenu ; Baltā sieva ;
Nelaime mājās ; Pēcpusdiena ar bērniem ; Tās dullās Paulīnes dēļ.
ISBN 9789934064302.
Stāsti, latviešu.
Cine, Ārija. Vēstule draugos : romāns / Ārija Cine ; Nataļjas
Kugajevskas vāka dizains ; Anastasijas Kovtunes ilustrācijas ;
redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Rēzekne :
Latgales druka). - 223, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata
romāns ; 11 (209). - Ir lietas, ko mēs nevaram ietekmēt, un tad ir
jāizvēlas, ko paturēt un ko ziedot. Viņa ziedoja mājas, draugus, meitu
un, iespējams, arī mīlestību. Vai Rainai izdosies kaut daļu no zaudētā
atgūt? Bet varbūt to nemaz nevajag darīt? Ā. Cines romāns stāsta par
jaunas sievietes dzīvi, ko liktenim labpaticies aizvest uz Īriju. Romānu konkursa laureāts--uz vāka.
ISBN 9789934152467.
Latviešu romāni.
Egle, Jana, 1963-. Gaismā : stāsti / Jana Egle ; māksliniece Aija
Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore
Inga Žolude. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (PNB Print). - 127, [1] lpp.
; 21 cm. + il. - Dzejniece un prozaiķe J. Egle dzīvo un strādā Liepājā.
Stāstos J. Egle pieskaras un raksta par cilvēka dabu – kaislīgo,
spēcīgo, visu varošo sievieti, parasti kaut kur esošo vīrieti, abu kaisli,
dziņām un katra noslēpumiem. Par instinktiem, zemapziņas dzīlēm.
Stāstu varoņi ilgi dzīvo lasītāja prātā un sirdī. Festivālā "Prozas
lasījumi 2015" autore ar stāstiem "Tāds rudens" un "Aiziet jūriņā",
kas iekļauti arī šajā grāmatā, aizkustināja gan žūriju, gan klātesošos
un saņēma galveno balvu.
Saturs: Judīte ; Tāds rudens ; Bedre ; Aiziet jūriņā ; Durvis ;
Lūdzu, lūdzu, lūdzu ; Laiks mosties ; Gaismā.
ISBN 9789934151682.
Stāsti, latviešu.
Ermlere, Franciska, 1968-. Meistarstiķis : detektīvromāns /
Franciska Ermlere ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ; atbildīgā redaktore
Renāte Neimane ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Lauku
Avīze, 2016 (PNB Print). - 174, [1] lpp. ; 21 cm. - (Rīgas detektīvs). F. Ermleres romāns ir darbs, kas veltīts teātra pasaulei un ģeogrāfiski
piesaistīts Miera un Mēness ielai, Pokrova kapiem un jaunajam Dailes
teātrim. Darba intrigai ir izmantots viens no mistiskākajiem
literatūras darbiem Mihaila Bulgakova romāns "Meistars un
Margarita". Romānā tramvajs notriec sievieti, kuras nāvi varētu
uzskatīt par nejaušu nelaimes gadījumu, ja vien viņa nebūtu
Margaritas lomas tēlotāja un... bagāta īpašuma vienīgā mantiniece.
Tiek uzsākta izmeklēšana, kurā piedalās advokāts Andrejs Vanags. Franciskas Ermleres romāns ir klasisks mākslas detektīva žanra
romāns ciklā "Rīgas detektīvs".
ISBN 9789934152559.
Detektīvromāni, latviešu.
Ezera, Līga. Nakts sarkanā smarža : triloģija / Līga Ezera. - Rīga :
Sava grāmata, 2016. - 430 lpp. ; 21 cm. - Šis ir L. Ezeras pirmais
romāns. Iedvesmu autore smēlusies mitoloģijā, mūzikā un vienatnē
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ar saviem dēmoniem. Romāna galvenie varoņi Aleksandrs un Randa
redz viens otru sapņos, kas ir īstāki par īstenību. Kad viņi satiekas,
laiks apstājas burtiskā nozīmē, ievedot viņus citā pasaulē. Viss notiek
tā, it kā jau sen būtu ierakstīts zvaigznēs. Tomēr Aleksandrs nav
cilvēks, kas tic pareģojumiem, un Randas iedomātā pasaka arvien
vairāk sāk izskatīties pēc šausmu stāsta. - "Triloģijas pirmā
grāmata"--Titullapā.
1. grām.
ISBN 9789934552335.
Latviešu romāni.
Grūbe, Daina, 1960-. Ducis cara rubļu jeb No svētdienas līdz
svētdienai : biogrāfisks romāns / Daina Grūbe ; māksliniece Vita
Lēnerte ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 348, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. Tulkotāja, redaktore, dzejniece un rakstniece D. Grūbe uzrakstījusi
biogrāfisku romānu par savu vecmāmiņu Matildi Šmiti (Lečmani) neparastu latviešu sievieti, kura visos dzīves pārbaudījumos par
vissvarīgāko balstu atzinusi gara gaismu un darba tikumu.
ISBN 9789934063015.
Biogrāfiskā proza, latviešu. Latviešu romāni.

Heinrihsons, Arno, 1951-. Georgs : neticams, bet gandrīz patiess
stāsts / Arno Heinrihsons ; mākslinieciskais noformējums Lauris
Ermansons. - [Sunīši, Garkalnes novads] : Autorizdevums, 2016. 163 lpp. : ilustrācijas ; 19 x 30 cm. - A. Heinrihsona grāmata ir par
mums. Par katru no mums atsevišķi un visiem kopā. Par mūsu
ikdienu, priekiem un bēdām, par mūsu trūkumiem un labajām
īpašībām. Par mūsu cerībām, sapņiem un Mīlestību. Pats būtiskākais šī ir grāmata par mūsu esības jēgu, mūsu uzdevumu vai misiju, ja
tāda eksistē, mūsu likteņiem un par to, vai mēs kaut ko esam spējīgi
mainīt.
ISBN 9789934190759.
Latviešu proza.
Kota, Laima. Istaba : romāns / Laima Kota ; redaktore Gundega
Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulkojums: Aija
Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 318, [2] lpp. ; 22 cm. (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 12). - L. Kotas romāns ļauj ielūkoties
Latvijas ļaužu dzīvē pirms trim gadu desmitiem, kad arvien lielākās
saimnieciskās grūtībās nonākusī padomju valsts vara pēkšņi kļuva
labvēlīga cilvēciskai vēlmei dzīvot pārticīgāk un izsludināja
perestroiku. Rakstniece šo laiku izvelk no cilvēku atmiņām,
izmantojot visus savus iemīļotos žanrus – burlesku un absurda trilleri,
farsu un sakāpinātu reālismu –, lai secinātu: pēc tā, ko esam
pārdzīvojuši, izejot caur padomju stroju, gan jau izturēsim arī 21.
gadsimta sagādātos pārbaudījumus. Padomju laika filmu stilistikas
berze ar L. Kotas košo pieredzi un sulīgo personisko rokrakstu rāda to
karnevālisko materiālu, no kura nācās tapināt nākamo Latvijas
neatkarību. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds angļu valodā. Vēstures romānu sērija Mēs. Latvija, XX gadsimts--uz grāmatas vāka.
ISBN 9789934546341.
Latviešu romāni.
Lukjanskis, Egils, 1937-2008. Rēta akmenī / Egils Lukjanskis ;
Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore
Inga Ābelīte; maketētāja Daina Vīķele. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. 535, [1] lpp. : portr. - Divi romāni vienā grāmatā.
Saturs: Rēta akmenī. Krievu leitnanta mīļākā.
ISBN 9789934152733.
Latviešu romāni.
Marno, Ņina. Tas viss ir bijis : trīs stāstu izlase, kas balstīta uz
patiesiem notikumiem / Ņina Marno ; no krievu valodas tulkojusi
Guna Radziņa ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; Ivars Vimba, vāka
grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2017. - 228, [1] lpp. Šajos trijos stāstos ir atspoguļoti patiesi notikumi, kas lasītājam ļauj
apjaust un ieskatīties galveno varoņu dvēselēs un sazarotajos
likteņos, kurus izpostījis karš. Likteņa līkloči ir neizdibināmi, mēs
nevaram tos paredzēt.
Saturs: Tālu, tālu aiz tumšajiem mežiem. Pelēkā akmens
klusēšana.
ISBN 9789934200342.
Stāsti, latviešu.
Mārtuža, Eva, 1954-. Pētera zvērests : [vēsturisks romāns] / Eva
Mārtuža ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ;
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atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve. Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (PNB Print). - 412, [3] lpp. ; 22 cm. - E.
Mārtužas romāns ir aizraujoša versija par Latvijas senatni un šodienu,
kas sasaucas ar lietuviešu vēsturnieces Marijas Gimbutienes (19211994) skatījumu. Trīs jauni 21. gadsimta jaunieši negaidīti tiek ierauti
notikumu ķēdē, kas vedina meklēt atbildi uz jautājumiem, cik sena ir
baltu civilizācija, kādu mantojumu esam saņēmuši no pirms
leduslaikmeta senčiem, kurp ejam šodien? Autore runā par dziļām un
būtiskām problēmām, par tautas garīgā potenciāla attīrīšanu, par
mīlestību un kaislību, par nācijas identitāti un pašnoniecināšanos, par
bailēm un piesardzību.
ISBN 9789934152627.
Vēsturiskā proza, latviešu. Latviešu romāni.
Melgalve, Ieva, 1981-. Mājas bez durvīm : romāns / Ieva Melgalve
; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 318 lpp. ; 21 cm. - I.
Melgalves romāns ir romāna "Mirušie nepiedod" (2013) turpinājums,
kuru var lasīt arī tad, ja neesat lasījuši pirmo grāmatu. Pietiks ar to,
ka zināsiet - šajā pasaulē emocijas ir maģija, un šī maģija spēj gan
izglābt, gan nogalināt. - "Latvijas Literatūras Gada balvai nominētā
romāna "Mirušie nepiedod" turpinājums"--Uz vāka.
ISBN 9789934064197.
Fantastiskā proza, latviešu. Latviešu romāni.
Priede, Dace, 1954-. Mēnesstars : triloģija / Dace Priede ;
redaktore Vija Jugāne ; galvenā redaktore Māra Zālīte ; vāka dizaina
autore Ance Priede ; dzejoļi un vēstules: Kristīne Dina Bitēna. - [B.v.]
: Amber Line, [2016]. - 648 lpp. ; 24 cm. - D. Priedes triloģijā notiek
divu pasauļu un kultūru sadursme - sižetiskā darbība sākas 1975.
gadā un noslēdzas 2010. gadā. Kopīgā un atšķirīgā meklējumi indiāņu un latviešu kultūru mijiedarbe, kā arī dzīvesziņas apbrīnojamā
kopība. Skolotājas Mares un žurnālistes Elīzas piedzīvojumi Amerikā.
Mares un Elīzas bērnu dzīves un piedzīvojumi, kas nesaraujami
saistīti ar vecāku dzīves kolīzijām. - Triloģija Mēnesstars--uz
grāmatas vāka.
Saturs: Mēnesstars pār jūru. Mēnesstars pār ezeru. Mēnesstars
debesīs.
ISBN 9789934835933.
Latviešu romāni.
Sārnis, Juris, 1932-. Atmiņas neizgaist : autobiogrāfisks vēstījums
par 1949. gadu / Juris Sārnis ; atbildīgā redaktore Irīna Meļņika ;
Ivars Vimba, vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2017. 117, [1] lpp. - Ir beidzies karš, taču dzīve nav kļuvusi daudz
mierīgāka - mežos slēpjas vīri, kas neatzīst padomju varu, daudzām
ģimenēm jādodas izsūtījumā, tiek lauztas dzīves un sapņi. Tomēr arī
šādos apstākļos cilvēki dzīvo, strādā, pavasaros zied ievas un plaukst
mīlestība. Autobiogrāfisks atmiņu stāsts.
ISBN 9789934200175.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Skujiņš, Zigmunds, 1926-. Dziļurbums laikā : noveles / Zigmunds
Skujiņš ; sakārtotājs, pēcvārda autors Jānis Oga ; Jāzeps Danovskis,
foto. - Rīga : Mansards, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [1] lpp.
: faksimils, portrets ; 24 cm. - ("Mansarda" klasika ; 1. grāmata). Sakarā ar latviešu prozista Zigmunda Skujiņa 90 gadu jubileju, klajā
tiek laista viņa izcilāko noveļu izlase "Dziļurbums laikā". Izlase
veidota saskaņā ar autoru un aptver visus viņa daiļrades periodus,
sākot ar 1957. gadā publicēto "Vienas nakts hroniku", beidzot ar
2007. gadā sarakstīto noveli "Verdošie dubļi". Grāmata aizsāk jaunu
sēriju "Mansarda klasika", ko veidos darbi, par kuru palikšanu
latviešu literatūrā uz ilgu nav vairs nekādu šaubu.
Saturs: Sapņi ; Dzimtene ; Vienas nakts hronika ; Novele par
Čingizhana zirgu ; Iesaldētais cilvēks ; Ar puķi pie cepures ; Karjera ;
Balzams ; Zirgs uz sienas ; Gladiatori ; Vietā ; Neikens iet uz
Roperbeķiem ; Sunākstes elēģija ; Notikums zooloģiskajā dārzā ;
Salto ar maisu uz galvas ; Atmiņas ; Cilvēka mūžs ; Dubultfantāzija ;
Virpuļviesulis ; Saprātīgie lauvas ; Alifanfarons — vandaļu ķēniņš ;
Maiga gaisma caur aizvērtiem plakstiem ; Mēness bezgaisa tuksnešos
; Dieva Dēla dēls ; Sātana eņģelis ; Verdošie dubļi ; Poruka nakts
Rīgā.
ISBN 9789934120930.
Noveles, latviešu.
Skujiņš, Zigmunds, 1926-. Ēnu aleja : [garstāsts] / Zigmunds
Skujiņš ; literārā redaktore Antra Bula ; dizains: Anta Pence ; foto:
Jāzeps Danovskis. - [Atkārtots izdevums]. - Rīga : Neputns, ©2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 142 lpp. : ilustrācija, portreti ; 20 cm. -
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Rakstnieka Z. Skujiņa garstāsta darbība notiek 20. gadsimta 50. gadu
Rīgā, tomēr stāsta varoņi savās atmiņās zīmē Rīgu dažnedažādu laiku
pārmaiņās. Varoņi ir gan cinkogrāfi, gan iespiedēji, gan mākslinieki
un literāti. Sveicot Z. Skujiņu 90 gadu jubilejā tiek izdots šis
garstāsts. Stāsts pirmo reizi klajā nāca krājumā 2003. gadā.
Aizraujošo, Rīgas videi un tās cilvēkiem veltīto garstāstu autora jaunā
redakcijā "Neputns" publicē atsevišķā izdevumā.
ISBN 9789934565045.
Latviešu proza.
Sudrabiņš, Jānis, 1912-1999. Pēdējās dienas Kurzemē : noveļu
izlase / Jānis Sudrabiņš ; redaktors Valdis Klišāns ; priekšvārda
autors Indulis Zvirgzdiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017
(Poligrāfists). - 128 lpp. ; 21 cm. - Grāmata ir latviešu žurnālista un
leģionāra J. Vestfāla-Sudrabiņa (1912-1999) sarakstīto noveļu izlase
par liktenīgiem notikumiem Latvijas 20. gadsimta vēsturē. Vairums
no izlasē apkopotajām novelēm veltītas latviešu leģiona cīņām
"Kurzemes cietoksnī", taču atsevišķās novelēs J. Sudrabiņš pieskāries
arī Latvijas Neatkarības kara notikumiem un dzīves epizodēm
padomju okupācijas varā. Savus tēlojumus autors rakstījis 50.-60.
gados Vācijā, kad kara psiholoģiskās rētas vēl nebija sadzijušas un
cerības atkal reiz ieraudzīt savu dzimteni bija niecīgas. Tāpēc ļoti
saasināti atspoguļojas tā laika latviešu trimdinieku dramatiskā
vēstures un pasaules izjūta.
Saturs: Pēdējās dienas Kurzemē ; Trīspadsmitā stunda ; Velna
pulveris ; Cūkas laime ; Melnis ; Karoga sargs ; Krusts debesīs ;
Tikšanās ; Velna stiķis ; Rūta ; Pēdējais gājiens ; Anglijas impresijas ;
Ziemsvētku laiks ; Ardievas Lundenai.
ISBN 9789934048890.
Latviešu proza.
Tenne, Guntars, 1965-. Gredzens ar dārgakmeni : vēsturisks
romāns / Guntars Tenne ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Agra
Liepiņa ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze,
2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 204, [3] lpp. : faksimils,
ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 12 (210). Bibliogrāfija: [207.] lpp. - G. Tennes romānā agrā rītā jaundibinātajā
apmetnē pie Piltenes pils ierodas negaidīts svešinieks. Viņam uzticēts
nogādāt steidzamu vēsti pils komandantam, taču šī ziņa, izrādās, ir
tuvojošās nelaimes vēsts, kas pavisam drīz piemeklē visus šās
apmetnes iemītniekus, neskatoties uz viņu stāvokli sabiedrībā vai
maka biezumu. Taču arī jaunais kursis vēl nemaz nenojauš, ka satiks
jaunavu, kura acumirklī salauzīs viņa sirdi un prātu. Liktenīgas izvēles
priekšā tiks nostādīts ne tikai viņš vienīgais.
ISBN 9789934151644.
Latviešu romāni.
Ūdris, Jānis. Leitnants Rubenis. Bruņinieks Roberts : vēsturisks
romāns par nācijas sirdsapziņu / Jānis Ūdris ; Vitas Lēnertes vāka
dizains ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 388, [11] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm.
- Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - J. Ūdra grāmata ir aizraujošs
ieskats 27 gadus jaunā Latvijas armijas Auto-tanku pulka rezerves
virsnieka Roberta Rubeņa (1917-1944) dzīvē. Priekšzīmīgo virsnieku
cienīja dienesta biedri un apjūsmoja sievietes, dēvējot par bruņinieku
Robertu. Romānā sniegta plaša Latvijas okupācijas un Baigā gada
panorāma, to caurvij pārliecība, ka par savu valsti ir jācīnās jebkuros
apstākļos. Tā ir aksioma, kas īpašu nozīmi iegūst mūsdienu
saspringtajā starptautiskajā situācijā. - Kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934060564.
Karavīri - Latvija - Biogrāfijas. Biogrāfiskā proza, latviešu.
Vēsturiskā proza, latviešu.
Zaldātu zābakos : padomju armijas stāsti / Ivara Vimbas vāka
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Irīna Meļņika ;
sastādījums: Lilita Vīksna ; priekšvārdu sarakstīja Kārlis Dambītis ;
pēcvārda autors Imants Liepiņš ; uz 1. vāka Ata Ieviņa foto. - Rīga :
Jumava, ©2016. - 374, [1] lpp., [24] lpp. iel. : faksimili, ilustrācijas,
portreti ; 20 cm. - Grāmatā ievietoti divdesmit pieci dažādu autoru mūziķu, mākslinieku, uzņēmēju, aktieru, un citu - atmiņu stāsti par
dienesta laiku Padomju armijā. Stāsti veido plašu vēsturisku kopainu
par laiku no 1953. gada līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai.
Autori: Aivars Bērziņš, Dainis Bērziņš, Jānis Borgs, Atis Ieviņš,
Raimonds Igolnieks, Anatolijs Jerumanis, Viktors Kalnbērzs, Niks
Karagodins, Jānis Katlaps, Vitālijs Kokalis, Valentīns Kokorevičs,
Kārlis Krēsliņš, Juris Lorencs, Māra Ozola, Aleksejs Ozoliņš, Armands
Pauris, Kaspars Pūce, Ikars Ruņģis, Raitis Sametis, Aivars Siliņš,
Gvido Straube, Andrejs Svilāns, Guntis Šēnhofs, Henrihs Vorkals,

Rolands Zagorskis.
ISBN 9789934200137.
Militārais dienests - Padomju Savienība. Karavīri - Latvija Biogrāfijas. Stāsti, latviešu.
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Omce sūta sveicienus un atvainojas : [romāns]
/ Frēdriks Bakmans ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ;
mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016
(Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 349, [2] lpp. ; 22 cm. - Frēdrika
Bakmana jaunā grāmata ir vienlīdz smeldzīga un smieklīga, tā apburs
un iepriecēs katru, kuram jebkad ir bijusi vecmāmiņa. Ikviens atceras
vecmāmiņas mājas smaržu. Ikviens atceras viņas stāstītās pasakas.
Bet vai vecmāmiņas mēdz braukt bez tiesībām un flirtēt ar
policistiem? Nakts melnumā ielauzties zoodārzā? No balkona šaut uz
garāmgājējiem ar peintbola šauteni? Septiņgadīgās Elzas Omce dara
ne to vien. Daži viņu sauc par ekscentrisku vai pat par traku, bet Elza
viņu uzskata par supervaroni, kuras īpašās spējas ir izdomāt stāstus
par bruņiniekiem, princesēm, pūķiem un pilīm. Taču izrādās, ka
varoņi un ļaundari nedzīvo izdomātās pasaku zemēs - tie mīt tepat
aiz sienas. - Oriģ. nos.: Min mormor hälsar och säger förlåt.
ISBN 9789984236308.
Zviedru romāni.
Betsa, Šarlote. Pils pie ezera : romāns / Šarlote Betsa ; no angļu
valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Oļesja Burkevica ;
vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017
(Jelgavas tipogrāfija). - 428, [2] lpp. ; 23 cm. - 1792. gads. Medlina
Moro strādā par skolotāju savu vecāku izveidotajā skolā jaunajām
lēdijām pašā Londonas sirdī, un viņas dzīve ir visai mierīga un
noslēgta. Bet reiz, kopā ar vecākiem apmeklējot krāšņu masku balles
pasākumu, viņus pārsteidz traģisks notikums, un Medlina paliek šai
pasaulē pavisam viena. Izmisīgi vēloties satikt sava tēva ģimeni, kuru
iepriekš nav pazinusi, viņa dodas ceļojumā uz Franciju. Visapkārt
jaušami kara draudi, tāpēc, rūpēdamies par Medlinas drošību,
noslēpumainais un pievilcīgais grāfs Etjēns d'Oberī piedāvā meitenei
aizsardzību, kā arī pajumti viņam piederošajā muižā. Skaistā
Mirabellas pils apbur un valdzina Medlinu, tomēr tā glabā tumšus un
senus noslēpumus. Kad revolūcija aptver visu Franciju un ļaužu
masas vada vien nevaldāms naids un neprāts, Medlinai nākas rast
sevī spēkus un atšķetināt pagātnes notikumus, lai izglābtu mīļos
cilvēkus un nodrošinātu laimi nākotnē. - Oriģ. nos.: The Chateau on
the Lake.
ISBN 9789934062117.
Angļu romāni.
Francija - Vēsture - 1789-1793.
Grīna, Sallija. Tumšā puse : romānu triloģija / Sallija Grīna ; no
angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Dace Markota. Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 335, [1] lpp. ; 21
cm. - (Tumšā puse (triloģija) / Sallija Grīna ; [3]). - Oriģ. nos.: Half
lost. - Titullapas 2. pusē: Zvaigzne ABC, izdevums 2017. . "Satriecošās triloģijas "Tumšā puse" aizraujošais noslēgums"--Vāka
4. lpp.
3. Zaudētā puse.
ISBN 9789934064487.
Jaunatnes proza, angļu.
Gumiļovs, Nikolajs. Nikolajs Gumiļovs. Dzeja : Николай Гумилев.
Стихи / Nikolajs Gumiļovs ; atdzejotāji: Einārs Pelšs, Valentīns
Jakobsons, Amanda Aizpuriete, Valdis Ķikāns ; sastādītāji: Jānis
Elsbergs, Einārs Pelšs ; priekšvārda autors un krievu teksta redaktors
Aleksandrs Zapoļs ; redaktors un priekšvārda tulkotājs latviešu
valodā Jānis Elsbergs ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga :
Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 335 lpp. : ilustrācija ; 17
cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts paralēli latviešu un
krievu valodā.
ISBN 9789934565014.
Krievu dzeja - Tulkojumi latviešu valodā.
Heizs, Terijs. Es esmu Svētceļnieks : romāns / Terijs Heizs ; no
angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Dace Barone. Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 670, [1] lpp. ; 23
cm. - (Zvaigznes trilleris). - Vai iespējams izdarīt perfektu
noziegumu? Svētceļnieks ir koda vārds cilvēkam, kura nemaz nav, kādam, kurš reiz vadījis slepenu Amerikas Savienoto Valstu
izmeklēšanas vienību. Pirms viņš atvaļinājās no dienesta un ''izgaisa'',
viņš uzrakstīja rokasgrāmatu par tiesu medicīnas izmeklēšanu. Šī
grāmata palīdz izmeklētājam Benam Bredlijam viņu sameklēt. Un
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tieši šīs grāmatas dēļ viņš nonāk noplukušas viesnīcas istabā Ņujorkā,
kurā atrasts nezināmas sievietes līķis vannā, kas piepildīta ar skābi.
Tā ir slepkavība kā no mācību grāmatas, un šo grāmatu ir sarakstījis
Svētceļnieks. Stāsts, kas aizsākas kā sarežģīta slepkavības
izmeklēšana, kļūst par saspringtu sacensību ar neapturamo laiku.
Svētceļniekam nāksies mērot ceļu no Mekas, kur kādam vīrietim tiek
publiski nocirsta galva, uz senām drupām Turcijas piekrastē, meklējot
nevienam nezināmu vīrieti, kurš iecerējis paveikt ļaunus darbus sava
Dieva vārdā. - Oriģ. nos.: I am Pilgrim.
ISBN 9789934063732.
Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.
Hese, Hermanis. Stepes Vilks : [romāns] / Hermanis Hese ; no
vācu valodas tulkojuši Ģirts Bļodnieks un Alīda Bļodniece. - Rīga :
Jumava, [2017]. - 293, [1] lpp. ; 18 cm. - Reiz dzīvoja kāds vīrs,
vārdā Harijs, saukts par Stepes Vilku. Viņš staigāja uz divām kājām,
valkāja apģērbu un bija cilvēks, taču patiesībā bija stepes vilks. Viņš
tika iemācījies daudz ko tādu, ko spēj apgūt ļaudis ar gaišu galvu, un
bija diezgan gudrs. Tikai vienu viņš nebija iemācījies - būt mierā ar
sevi un savu dzīvi. To viņš nespēja, viņš bija neapmierināts cilvēks.
Tā tas laikam bija tāpēc, ka sirds dziļumos viņš skaidri zināja (vai
domājās zinām), ka patiesībā nemaz nav cilvēks, ka patiesībā ir
stepes vilks. - Oriģ. nos.: Der Steppenwolf.
ISBN 9789934200151.
Vācu romāni.
Jūnasons, Jūnass. Slepkavnieks Anderss un viņa draugi (un dažs
labs nedraugs) : romāns / Jūnass Jūnasons ; no zviedru valodas
tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2017 (Poligrāfists). - 350, [2] lpp. ; 21 cm. - Kad pazūd pieci
tūkstoši kronu, apkārtējos vienmēr sajūtama tāda kā neveiklība. Bet
jo īpaši nejauka situācija rodas tad, ja tas notiek kādā diezgan
nolaistā viesnīcā Stokholmas dienvidos un nauda pieder pasūtījuma
slepkavam, kurš apmeties septītajā numurā. Pērs Pēršons, viesnīcas
administrators, iesaistīties nekur negrib, tomēr – ja vien tas ir
iespējams – vēlas palikt dzīvs. Joanna Šelandere, kura uz laiku
apmetusies astotajā numurā, ir mācītāja bez aicinājuma un šobrīd
arī... bez draudzes. Un tieši tagad viņai ir divas lietas: aploksne ar
pieciem tūkstošiem kronu un lieliska biznesa ideja... - Oriģ. nos.:
Mördar-Anders och hans vänner (samt en och annan ovän).
ISBN 9789934064333.
Zviedru romāni.
Korija, Džeina. Mana vīra sieva : romāns / Džeina Korija ; no angļu
valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ;
redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017 (PNB Print). 511 lpp. ; 21 cm. - Lilija Makdonalda ir gatava spert soli pretim
jaunai dzīvei – viņa ir apprecējusies ar pievilcīgu vīrieti un sākusi
strādāt cienījamā advokātu birojā. Viņas pirmais klients ir notiesāts
par savas mīļotās slepkavību. Lilijai ir jāpierāda, ka šis vīrietis nav
vainīgs. Gatavojoties skandalozajai tiesas prāvai, sieviete pamazām
saprot, cik trausla ir robeža starp patiesību un meliem: ne tikai
kriminālpasaulē, bet arī viņas privātajā dzīvē. - Oriģ. nos.: My
husband's wife.
ISBN 9789984358543.
Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.
Lindstrēma, Inga. Saulgriežu dziesma : mīlas stāsts no Zviedrijas /
Inga Lindstrēma ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce ; Ivara
Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Irīna
Meļņika. - Rīga : Jumava, ©2016. - 190 lpp. ; 19 cm. - Šķietami
bezgalīgi zaļu mežu masīvi, romantiskas šēru ainavas, straujas upes
un zili ezeri, pāri kuriem brīžiem dzirdami balto gulbju spārnu
švīksti... Uz šī brīnumaini gleznieciskā fona norisinās autores attēlotie
romantiskie mīlas stāsti, kuri mūs aizved uz mazliet skarbo, bet tik
skaisto ziemeļzemi Zviedriju. Arī satikšanās ar šo grāmatu ļaus
lasītājam iepazīt šīs zemes valdzinošo kolorītu un ienirt grāmatas
galveno varoņu aizraujošajos piedzīvojumos, kur sastapsies gan ar
intrigām un liktenīgiem pārpratumiem, gan ar galvu reibinošu krāču
pārvarēšanu un visu uzvarošu mīlestību. - Oriģ. nos.:
Mittsommerliebe.
ISBN 9789934119996.
Vācu romāni. Mīlas stāsti, vācu.
Zviedrija - Daiļliteratūra.
Martēna-Ligāna, Agnese. Neuztraucies, mīļā, tev viss izdosies! :
romāns / Agnese Martēna-Lingāna ; no franču valodas tulkojusi Ilze
Fogele ; vāka fotogrāfija un mākslinieciskais noformējums: Ilze
Fogele ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska ; literārā redaktore Ruta
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Šterna. - [Rīga] : J.L.V., ©2017. - 263 lpp. ; 23 cm. - Pēc
atgriešanās no Īrijas un vētrainām attiecībām ar Edvardu Diāna
gatava pāršķirt jaunu lappusi savā dzīvē. Kopā ar savu labāko draugu
Fēliksu viņa atkal saimnieko literārajā kafejnīcā ''Laimīgie lasa
grāmatas un dzer kafiju'' Parīzē. Un tieši šeit, savā miera ostā, satiek
Olivjē. Viņš ir jauks, uzmanīgs un pilnībā saprot Diānu. Tomēr kāds
negaidīts notikums, kas saistīts ar pagātni, visu sagriež kājām gaisā.
Vai Diānai pietiks drosmes izvēlēties citu ceļu?. - Oriģ. nos.: La vie
est facile, ne t'inquiète pas. - Romāna "Laimīgie lasa grāmatas un
dzer kafiju" turpinājums.
[2. daļa].
ISBN 9789934200281.
Franču romāni.
Mērtons, Tomass. Septiņloku kalns : ticības autobiogrāfija /
Tomass Mērtons ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece ; Ilzes
Isakas vāka dizains ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 558, [1] lpp. ; 23 cm. - Alfabētiskais
rādītājs: 553.-[559.] lpp. - ''Septiņloku kalns'' ir viena no pasaulē
lasītākajām autobiogrāfijām, kurā atklāti aprakstīti jauna vīrieša
ticības un miera meklējumi. Aizrautīgais un apdāvinātais Mērtons
alkaini tver no dzīves visu, ko tā sniedz, līdz viņā mostas atziņa, ka
nekādas pasaulīgās baudas nespēs remdēt arvien dziļāko iekšējo
nemieru. Sācis interesēties par garīgiem jautājumiem, viņš nonāk līdz
kristībai katoļu Baznīcā un pēc kāda laika iestājas trapistu klosterī.
Tur, četrās savas jaunās brīvības sienās, viņš saraksta šo neparasto
liecību - unikālu garīgo autobiogrāfiju, kas tulkots vairāk nekā 20
valodās, tiek uzskatīts par vienu no mūsdienu ietekmīgākajiem
reliģiskajiem darbiem. - Oriģ. nos.: The Seven Storey mountain.
ISBN 9789934063428.
Mūki - Amerikas Savienotās Valstis. Autobiogrāfiskā proza,
amerikāņu.
Moja, Džodžo. Pēc tevis : romāns / Džodžo Moja ; no angļu valodas
tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne
ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 365, [1] lpp. ; 23 cm. - Lūisai
Klārkai ir daudz neatbildētu jautājumu. Kā tas gadījās, ka viņa strādā
lidostas bārā un katru dienu ir spiesta noskatīties, kā garām aizzib
citu cilvēku aizraujošā dzīve? Kāpēc viņas dzīvoklis vēl aizvien šķiet
tik nemājīgs? Vai vecāki kādreiz spēs pieņemt to, ko viņa izdarīja
pirms pusotra gada? Un galu galā - vai viņa pati jelkad tiks pāri
mīlestības zaudējumam? Lū zina tikai to, ka kaut kam ir jāmainās. Un
kādu vakaru tas arī notiek: pie viņas durvīm stāv pilnīgi sveša
meitene, kuras vaibstos saskatāms... Vai tiešām viņš?. - Oriģ. nos.:
After you. - Romāna "Pirms atkal tiksimies" turpinājums.
ISBN 9789934063374.
Angļu romāni.
De la Mote, Anderss. UltiMatum : spēle ar laiku : [detektīvromāns]
/ Anderss de la Mote ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ;
Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017 (PNB Print). - 381, [3] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes
detektīvu klubs). - Ezerā atrod gabalos sadalītu līķi, un slepkavības
izmeklēšana tiek uzticēta Jūlijai Gābrielsonei. Kas ir mirušais, un
kāpēc kāds tā nopūlējies, lai to nevar atpazīt? Policistu Dāvidu Saraku
vajā paša dēmoni. Pēc asiņainajiem notikumiem Skarpes salā, kad
daudzi zaudēja dzīvību, Dāvids atrodas slēgtā ārstniecības iestādē
tālu prom no galvaspilsētas. Ik vakaru viņš noslēpj aprūpes personāla
izsniegtās miegazāles un ir jau sakrājis divdesmit divas tabletes.
Pavisam drīz pienāks diena, kad varēs tās izdzert un uz visiem
laikiem apklusināt apsūdzošās balsis, kas skan viņa galvā... Tomēr
kāds negaidīts un noslēpumains piedāvājums liek Dāvidam Sarakam
pārdomāt. Kā būtu ar maiņas darījumu? Tavi noslēpumi pret
manējiem?. - Oriģ. nos.: UltiMatum. - "Sērijā par Dāvidu Saraku
izdots arī romāns "MemoRandom""--Vāka 4. lpp.
ISBN 9789934064098.
Detektīvromāni, zviedru.
Reina, Alise. Izglābtais : romāns / Alise Reina ; no angļu valodas
tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; Ivara Vimbas vāka grafiskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava,
©2016. - 326, [2] lpp. ; 20 cm. - Spraiga sižeta romāns, kura lasītājs
tuvāk iepazīstas ar BDSM (seksuālu aktivitāšu kopums, kas ietver
erotisku varas apmaiņu ar asām sajūtu stimulācijām un dažādu lomu
spēlēm), to atribūtiku, noteikumiem un darbībām. Stāsts par divu
cilvēku attiecībām, kuram caurvijas jautājumi, kas saistīti ar bērnībā
gūtajiem pārdzīvojumiem un pieredzi. Romāns rosina aizdomāties par
bērnībā gūto pārdzīvojumu (traumu) ietekmi uz turpmāko seksuālo
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dzīvi un attiecībām. Apzinoties šos faktorus, ir iespējams mainīties izmainīt esošās attiecības, tai skaitā arī seksuālo dzīvi. - Oriģ. nos.:
The Darkness Within Him.
1. grām. Tumsas skūpsts.
ISBN 9789934200007.
Erotiskā proza, angļu. Sekss. Vīrieša un sievietes attiecības Daiļliteratūra.
Robertsa, Nora. Asara zirnekļa tīklā : romāns / Nora Robertsa ; no
angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ;
redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2017 (PNB Print). - 508
lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Carnal innocence. - "Apgāds "Kontinents",
2017"--Titullapas 2. pusē.
ISBN 9789984358536.
Amerikāņu romāni.
Teilore, Lulū. Sniega eņģelis : romāns / Lulū Teilore ; no angļu
valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ;
redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2017 (PNB Print). - 463
lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Liktenis savij divu sieviešu
dzīves sarežģītā pinumā, kurā jautājumu ir vairāk nekā atbilžu...
Mīlestības spēka un cerības triumfs cauri laikiem un cilvēku ilūzijām.
Negaidīts atrisinājums apstiprina seno labo atziņu: Cilvēks domā,
Dievs dara. - Oriģ. nos.: The Snow Angel.
ISBN 9789984358550.
Angļu romāni.
Vagnere, Jana. Vongezers : trilleris / Jana Vagnere ; no krievu
valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 398 lpp. ; 23 cm. (Zvaigznes trilleris). - Kad vīruss Maskavā izraisa epidēmiju un drīz
vien izvēršas pandēmijā, vienpadsmit maskavieši – cits citam sveši –
apvieno spēkus, lai kopā pārvarētu bīstamo ceļu uz Karēliju, kur cer
patverties drošībā. Brauciens ved pāri visai valstij. Vai viņiem pietiks
degvielas? Vai izdosies veiksmīgi veikt tālo ceļu? Vai dīvainā
kompānija, kuru vieno tikai šī ārkārtas situācija, izturēs vai padosies?
Katrs kilometrs ir konfrontācija ar nāvi, nezināmām briesmām,
greizsirdību un bailēm, katra stunda – cilvēcības pārbaudījums.
Nekādu garantiju, nekādas aizsardzības, nekādas patiesības –
izņemot to, kas palīdzēs izdzīvot. - Oriģ. nos.: Вонгозеро.
ISBN 9789934064340.
Krievu romāni.
Vailda, Meredita. Triumfs : romāns / Meredita Vailda ; no angļu
valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ;
redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2016 (PNB Print). 383 lpp. ; 21 cm. - (Hakeru sērija ; [5.]). - Ērika un Bleiks ir mijuši
gredzenus un solījuši viens otru mīlēt mūžīgi. Kopā viņi ir piedzīvojuši
gan elli, gan debesis. Viņi ir atklājuši viens otra noslēpumus kā
miesā, tā dvēselē. Abi ir pārkāpuši visas robežas - un uzvarējuši. Ir
tikai viens sapnis, kuru piepildīt nav viņu spēkos. Sapnis, kas
savienotu abus uz mūžiem un apliecinātu viņu spēcīgās jūtas. Jauna
dzīvība. - 18+ --uz grāmatas vāka. - Oriģ. nos.: Hard Love. - "Hakeru
sērijas" noslēdzošā grāmata..."--Vāka 4. lpp.
ISBN 9789984358505.
Amerikāņu proza. Erotiskā proza, amerikāņu.
Vaithausa, Lūsija. Indīgā mīla : [elpu aizraujošs psiholoģisks
trilleris] / Lūsija Vaithausa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule
; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga :
Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 415 lpp. ; 21 cm. - Dienu pēc tam,
kad slavena un daudzsološa māksliniece Marianna Glāsa iet bojā
nelaimes gadījumā, Rovana saņem draudzenes vēstuli. Tikai divi
vārdi: Mums jārunā. Rovana nav Mariannu redzējusi desmit gadus,
taču reiz viņas bija labākās draudzenes, patiesība par draudzenes
pagātni, kuru zina tikai Rovana, liek viņai satraukties arī pašai par
savu likteni... - Oriģ. nos.: Keep you close.
ISBN 9789984358338.
Angļu romāni. Psiholoģiskā proza, angļu.
Verāna, Samanta. Septiņas vēstules no Parīzes / Samanta Verāna ;
Vitas Lēnertes vāka dizains ; tulkojums Anne Sauka ; redaktore Marta
Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 267, [2]
lpp. : portrets ; 23 cm. - Par autori: [269.] lpp. - Oriģ. nos.: Seven
letters from Paris. - "Patiess stāsts"--Uz vāka.
ISBN 9789934060649.
Amerikāņu romāni.
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Freimanis, Aivars, 1936-. Ābols upē [videoieraksts] = An Apple In
The River = Яблоко в реке : spēlfilma / režisors un scenārija autors
Aivars Freimanis ; operators: Dāvis Sīmanis ; komponists: Pēteris
Plakidis ; lomās: Akvelīna Līvmane, Ivars Kalniņš. - Latvija : Latvijas
Filma, 2014. - 1 DVD disks (1h 15 min.) + Papildu materiāli : Ābols
upē. Filmas arheoloģija : dokumentāla filma / rež. Agita Cāne-Ķīle ;
scen. Daira Āboliņa. - (Latvijas Filma). - Unikāls gadījums Latvijas
kinovēsturē – spēlfilma uzņemta ar dokumentālā kino paņēmieniem,
jo sākotnēji tika iecerēta tieši kā dokumentālā filma. Tā stāsta par
Zaķusalu – patriarhāla dzīves modeļa saliņu strauji augošās Rīgas
vidū; tomēr apkārt bangojošā industrializācija nenovēršami ielaužas
arī Zaķusalā. Pamatā filma ir vides vērojums, galvenie varoņi – Janka
un Anita – ir tikai notikumu katalizatori, taču pamazām uzmanības
centrā nonāk arī viņu mīlas stāsts. - Audio latviešu val., subtitri
angļu, krievu val. - Nos. no konteinera. . - Rīgas kinostudija, 1974 g.
Latviešu kino.
Gauja, Andris. Izlaiduma gads [videoieraksts] = Урок = The Lesson
= La lecon : drāma / režisors: Andris Gauja ; scenārija autori: Lauris
Gundars un Andris Gauja ; operators inscenētājs: Aleksandrs
Grebņevs ; māksliniece Ilze Kauliņa ; lomās: Inga Alsiņa, Mārcis
Klatenbergs, Ieva Apine, Liena Šmukste, Gatis Gāga. - Latvija :
Riverbed, 2015. - 1 DVD (104 min.) + 4 filmā neiekļautas ainas. Jaunā skolotāja Zane pēc piedzīvotas vilšanās personiskajā dzīvē visu
enerģiju velta darbam – viņa cenšas nodibināt kontaktu ar savu
audzināmo klasi – kādas Rīgas skolas nepakļāvīgajiem jauniešiem.
Zane dara vairāk, nekā prasa pienākums, – rīko mājas ballītes,
ekskursijas vairāku dienu garumā, izmitina pie sevis skolēnus, kam
mājās ir sarežģījumi. Robeža starp skolotāju un skolniekiem sāk
izzust... Kad Zane aptver, ka viens no skolēniem ir iemīlējies viņā,
jaunā skolotāja nonāk sarežģītas izvēles priekšā – ļauties personīgai
laimei vai palikt uzticīgai savam labās skolotājas ideālam... - Vecuma
ierobežojums: 16+. - Audio latviešu, krievu val., subtitri angļu,
krievu, franču val. - Official selection World Film Festival 2014,
Chicago International Film Festival 2014, Moscow International Film
Festival 2015. - Nos. no konteinera. . - Filma uzņemta 2014.g.
Drāmas. Latviešu kino.
Grauba, Aigars, 1964-. Rīgas sargi [videoieraksts] = Defenders of
Riga = Стражи Риги : vēsturiska spēlfilma / rež. Aigars Grauba ;
lomās Jānis Reinis, Elita Kļaviņa, Artūrs Skrastiņš...[u.c.]. - Rīga :
Forum Cinemas, 2007. - 1 DVD (1h 58 min.). - Ir 1919. gads.
Beidzies Pirmais pasaules karš. Mārtiņš pēc daudziem gadiem, kas
pavadīti karojot svešumā, atgriežas Latvijā pie savas līgavas Elzas.
Viņš nenojauš, ka izšķirīgā cīņa – gan par Elzas sirdi, gan par
jaundibināto Latvijas valsti – vēl tikai priekšā. Vācu karaspēks krievu
virsnieka Pāvela Bermonta vadībā grasās ieņemt Rīgu. Šķiet, ka
vienīgā Latvijas cerība iepretī vācu karaspēkam ir sabiedroto valstu
atbalsts. Taču Mārtiņš ar saujiņu drošsirdīgo ir gatavs cīnīties. Rīgas
sargu varonība nostiprina ticību Latvijas valstij gan pašu zemē, gan
ārvalstīs... - Vecuma ierobežojums : līdz 12 gadiem neiesaka. - Audio
latv., krievu val., subt. angļu val. - Nos. no konteinera.
Kinofilmas, latviešu. Pirmais pasaules karš, 1914-1918.
Latvijas vēsture.
Latviešu kino.
Krilovs, Pēteris, 1949-. Uz spēles Latvija [videoieraksts] =
Obliging Collaborators = На кону - Латвия : dokumentāla filma /
režisors Pēteris Krilovs ; scenāristi: Alvis Lapiņš, Pēteris Krilovs ;
operatori: Andris Priedītis, Valdis Celmiņši ; animācija: Reinis
Pētersons, Edmunds Jansons, Nils Skapāns, Ginters Krumholcs. Latvija : Latvijas Filma, 2016. - 1 DVD disks (90 min.). - (Latvijas
Filma). - Kamēr cilvēki visā pasaulē 1945.gadā atzīmēja nacistiskās
Vācijas sagrāvi, tūkstošiem latviešu vīru devās mežos, lai turpinātu
bruņoto pretošanos pret Padomju okupācijas režīmu. Viņu ticībunenovēršamajam brīvības karam, kuru vadīja Amerikāņu/Britu spēki,
veicināja un izmantoja Zviedrijas un Britu Slepenās inteliģences
dienasti, kuri strādāja, lai „Meža brāļus” iesaistītu pašu Aukstā kara
spiegu spēlītēs ar Padomju VĀK (t.s.čeku). Latviešu bēgļi, rekrutēti kā
aģenti, tika slepus iesūtīti savā okupētajā dzimtenē, lai nodibinātu
kontaktu ar anti-Padomju pretestības vienībām un ievāktu
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informāciju, ko tālāk nodotu SID. Operācija bija lemta neveiksmei jau
no paša sākuma – meža brāļi bija gan vāji trenēti, gan vāji ekipēti un
katru viņu kustību zināja VĀK, kuriem informāciju sniedza Kims Filbijs
un citi britu dubultaģenti Izmantojot vēl neredzētus Padomju
propogandas kino fragmentus, unikālus kadrus no VĀK pratināšanām
un no plastalīna animētas notikumu rekonstrukcijas šī filma stāsta
baisu, bet līdz šim mazzināmu stāstu par slepenu spiegošanas karu
starp SID un VĀK, tā sauktajā Padomju Latvijā, pirmajos Aukstā kara
gados. - Audio latviešu un angļu val., subtitri angļu, krievu, latviešu
val. - Lielais Kristaps 2014. Labākā dokumentālā filma. - Nos. no
konteinera. . - VFS Films, 2014. . - Papildus: saruna ar filmas
veidotājiem (režisore Rita Ruduša, latviešu valodā ar angļu
subtitriem); filmā neiekļautās epizodes no VDK 1988.g. veidotajiem
pseido-dokumentālajiem TV raidījumiem "Spēle" (QR kods vāka
iekšpusē).
Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991.
Dokumentālās filmas.
Prāta vētra (mūzikas grupa). Starp krastiem [videoieraksts] =
Между берегами = Between the Shores : dokumentāla filma / Prāta
Vētra ; lomās: Renārs Kaupers, Jānis Jubalts, Māris Mihelsons un
Kaspars Roga ; filmas veidotāji: Audinga Kucinskaite, Sandijs
Semjonovs, Undīne Buka, Gundars Rēders un Edgars Dubrovskis. Latvija : Skuba Films, 2016. - 1 DVD (107 min.). - Šis ir dokumentāls
stāsts par četriem draugiem. Par četriem atšķirīgiem, taču sirdī
līdzīgiem skolas biedriem. Viņi piedzima septiņdesmito gadu vidū,
izauga ar padomju multenēm un tukšajiem veikalu plauktiem. Mūsu
valsts neatkarības priekšvakarā izveidojot jaunu grupu "Prāta Vētra”.
Pirmo reizi grupa atklāti stāstīs par kopābūšanu, krīzēm un prieka
brīžiem. Par Rietumiem un Austrumiem. Šī būs iespēja būt klāt
grupas jaunākā albuma tapšanas procesos Berlīnē un redzēt
vēsturiskus kadrus no arhīviem. Filma būs stāsts par «Prātas Vētras»
un mūsu valsts ceļu. Par nepadošanos un spītību. Par neatlaidību,
krišanu un atkal celšanos... - Vecuma ierobežojums: 12+. - Audio
latviešu valodā, subtitri angļu, krievu val. - Nos. no kontenera. . Filma uzņemta 2015.g.
Dokumentālās filmas. Muzikālās filmas un mūzikli.
Sīmanis, Dāvis, 1942-2007. Pelnu sanatorija [videoieraksts] =
Exiled = Запорошенные пеплом : drāma / režisors un scenārija
autors Dāvis Sīmanis ; scenārija autore Tabita Rudzāte ; mūzika:
Andris Dzenītis ; lomās Ulrihs Matess, Pēteris Liepiņš, Marīna
Janaus...[u.c.]. - Rīga : Latvijas filma, 2016. - 1 DVD (100 min.) +
Filmas aizkadru epizodes, ieskaitot interviju ar Ulrihu Matesu. (Latvijas Filma). - Filmas darbība norisinās 1917. gadā Kurzemē.
Kara pēdējās dienās atvaļināts vācu kara ārsts Ulrihs tiek nosūtīts uz
nomaļu sanatoriju, kur ārstējas kontuzēti un mentāli traumēti
kareivji. Ulriham atklājas dīvaina, sapņaina pasaule, kurā valda miers
un aizmirstība. Tas izrādās pārbaudījums viņa racionālajam prātam
un viņa apņēmībai "ieviest kārtību". Savukārt negaidīta pieķeršanās
kādam pamestam, mežonīgam zēnam ļauj Ulriham atgūt notrulināto
cilvēcību. Taču karš vēl nav beidzies – agrāk vai vēlāk tas sasniegs
arī šo patvēruma vietu... - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio
latviešu, krievu, vācu val., subtitri latviešu, krievu, angļu, lietuviešu,
franču val. - Grand Prix Rīga IFF 2016. Labākais aktieris, labākais
mākslinieks Nacionālais kino festivāls Lielais Kristaps 2016. Labākā
filma Cairo IFCW 2016. Oficiālā programma Moscow IFF 2016. - Nos.
no konteinera. . - Filma uzņemta 2016.g.
Pirmais pasaules karš, 1914-1918.
Drāmas. Kara filmas. Latviešu kino.
Streičs, Jānis, 1936-. Mans draugs - nenopietns cilvēks
[videoieraksts] = My Frivolous Friend = Мой друг - человек
несерёзный : komēdija / rež. Jānis Streičs ; lomās: Jānis Paukštello,
Lilita Bērziņa, Dzidra Ritenberga ; komponists: Raimonds Pauls. Rīga : Latvijas Filma, 2016. - 1 DVD (91 min.) : Digitāli restaurēts
attēls un skaņa. - (Latvijas Filma). - Arvīds Lasmanis dēļ sava
principiālā rakstura nestrādā ilgi vienā darba vietā. Sievu un divus
bērnus vajag pabarot, tādēļ viņš iet piehaltūrēt par kapraci.
Sievasmātes vīrs Ciekurs iekārto Arvīdu darbā pie sevis —
siltumtrases celtniecībā, bet arī šeit viņa raksturs neļauj sastrādāties
ar kolēģiem, viņš atsakās ierakt, uzstādīšanai sagatavotās,
sarūsējušās caurules. Intai, Arvīda sievai apnīk dzīvot komunālajā
dzīvoklī, bet lai iegūtu atsevišķu dzīvokli, vajag mācēt pielāgoties
priekšniecībai... - Nos. no konteinera. . - Rīgas Kinostudija, 1975. . Filma digitāli restaurēta, filmā iekļautas arī īpašas versijas
vājredzīgajiem un vājdzirdīgajiem.
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Kinofilmas, latviešu.
Latviešu kino. Komēdijas.
Vimba, Renārs. Es esmu šeit [videoieraksts] = Mellow Mud = Я
здесь : drāma / rež., scenārija aut. Renārs Vimba ; mūzika: Ēriks
Ešenvalds ; Galvenajās lomās: Elīna Vaska, Andžejs Jānis Lilientāls,
Edgars Samītis, Zane Jančevska, Ruta Birgere, Rēzija Kalniņa. - Rīga
: Latvijas filma, 2016. - 1 DVD (105 min.). - (Latvijas filma). - Filma
ir aizkustinošs stāsts par meiteni Raju (17) un viņas brāli Robi (12),
kas spiesti dzīvot kopā ar vecmammu Olgu, jo viņu tēvs miris un
māte aizbraukusi meklēt darbu Anglijā. Pretēji bērnu gribai,
vecmamma vēlas pārdot lauku īpašumus, kas piederējuši viņu tēvam,
bet situācija mainās pēc Olgas nejaušās nāves. Rajai un Robim ir
jāizvēlas – vai ziņot par viņas nāvi un nokļūt bērnu namā, vai noslēpt
šo faktu un cīnīties par savām dzimtajām mājām un ģimeni. Raja
kļūst par ģimenes apgādātāju un reizē piedzīvo savu pirmo
mīlestību... - Subtitri latviešu, krievu, angļu val. - Labākā filma,
labākais scenārijs, labākā aktrise - Nacionālais Kino festivāls Lielais
Kristaps 2016. Programma "Variety Critics Chioce" Karlovy Vary
2016. . - Berlīnes starptautiskā kinofestivāla konkursa programmas
“Generation” kategorijas “14plus” galvenās balvas – Kristāla lāča –
ieguvēja.
Latviešu kino.

DOKUMENTĀLĀS FILMAS
Fricke, Ron.
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Baraka [videoieraksts] : A world beyond words : from
the creators of "Samsara" : dokumentāla filma / directed and
photographed by Ron Fricke ; musical direction & original music
composed by Michael Stearns ; produced by Alton Walpole. - Vilnius :
UAB "Prioro Irašu Grupe", 2013. - 1 DVD (96 min.). - Filma, kas
neatstāj vienaldzīgu nevienu. Ārpus vārdiem un prāta koncepcijām.
Filma kā meditācija, patvērums un pašizziņa... Nosaukums ir cēlies
no sena Sufi vārda, kas tulkojas kā svētība, elpa vai dzīves esence,
no kura izriet evolūcijas process. Baraka aizved tevi ceļojumā pa 24
valstīm cauri sešiem kontinentiem. Bez dialogiem vai tradicionāliem
stāstījumiem un teicējiem. Šis dokumentālais vizuālais vēstījums ir
vairāk kā meditācija... - Nos. no konteinera. . - Bez teksta, ar
mūzikas pavadījumu.
Meditācijas.
Dokumentālās filmas.
Jacquet, Luc. Марш пингвинов [videoieraksts] : Птицы-2.
Путешествие на край света = March of the Penguins :
документальный фильм / directed by Luc Jacket ; told by Morgan
Freeman. - USA : Warner Home Video, 2005. - 1 DVD. - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio krievu, franču val., subtitri krievu val. - Labākā
dokumentālā filma (Amerikas Kinoakadēmijas balva) 2005 g. - Nos.
no konteinera.
Pingvīni.
Dokumentālās filmas.
Бартон, Майлс. Первобытная Америка [videoieraksts] = Wild New
World : документальный фильм / продюсер Майлс Бартон. Москва : ЗАО "СОЮЗ Видео", 2005. - 1 DVD (150 мин.). - (BBC DVD
коллекция). - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio krievu, angļu val.,
subtitri krievu val. - Nos. no konteinera. . - Filma uzņemta 2002.g.
Содержание: Земля мамонтов. Американский Серенгети.
Мамонты на Манхеттене.
Savvaļas dzīvnieki.
Amerika.
Dokumentālās filmas.
Голубая планета [videoieraksts] = The Blue Planet :
захватывающее путешествие в мир подводнх глубин :
документальные фильмы. - Коллекционное издание. - Москва :
ЗАО "СОЮЗ Видео", 2006. - 4 DVD (400 мин.). - (BBC). - Bez
vecuma ierobežojuma. - Audio krievu, angļu val., subtitri krievu val. Nos. no konteinera.
Содержание : Диск 1. Голубая планета. Бездна. Диск 2.
Открытый океан. Замерзшие моря. Диск 3. Сезонные моря.
Коралловые моря. Диск 4. Приливные моря. Побережье.
Okeāns. Jūras. Jūras dzīvnieki.
Dokumentālās filmas.
Доррити, Таня. Глазами животных [videoieraksts] :
документальный фильм / реж. Таня Доррити. - Москва : ЗАО
"СОЮЗ Видео", 2005. - 1 DVD. - (BBC DVD коллекция). - Bez
vecuma ierobežojuma. - Audio krievu, angļu val., subtitri krievu val. Nos. no konteinera. . - Filma uzņemta 2004.g. . - Animal camera.
Savvaļas dzīvnieki.

Dokumentālās filmas.
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Перрен, Жак. Птицы [videoieraksts] = Le Peuple migrateur :
документальный фильм / реж. Жак Перрен. - Москва : ООО "СР
Диджитал", 2002. - 1 DVD (92 мин.). - При бюджете в 22 миллиона
долларов, один из самых дорогих документальных проектов в
мире. - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio krievu, angļu, spāņu,
portugāļu val. - Nos. no konteinera. . - Франция, 2001 г.
Putni - Migrācija.
Dokumentālās filmas.
Саммерилл, Мэри. Дикая Австралазия [videoieraksts] = Wild
Australasia : документальный фильм / продюсер Мэри Саммерилл.
- Москва : ЗАО "СОЮЗ Видео", 2005. - 1 DVD (300 мин.). - (BBC
DVD коллекция). - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio krievu, angļu
val., subtitri krievu val. - Nos. no konteinera. . - Filma uzņemta
2003.g.
Содержание: 1ю Дикая Австралия. 2. Сердце пустыни. 3.
Южные моря. 4. Эвкалиптовая страна. 5. Островная дуга. 6.
Новые миры.
Savvaļas dzīvnieki. Daba.
Austrālija.
Dokumentālās filmas.

ĀRZEMJU FILMAS UN SERIĀLI
Allen, Woody.
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Cafe Society [videoieraksts] = Aukštuomenes klubas
= Koorekiht = Smalkās aprindas = Светская жизнь : drāma /
directed by Woody Allen ; stars: Jeannie Berlin, Steve Carell, Jesse
Eisenberg...[a.o.]. - Latvia : Gravier Productions, Inc., 2016. - 1 DVD
( 92 min.). - Filmas darbība norisinās pagājušā gadsimta 30-tajos
gados. Jauns vīrietis ierodas Holivudā, cerot strādāt filmu industrijā.
Viņš iemīlas sava ietekmīgā tēvoča šarmantajā sekretārē. Taču mīlas
lietās viss neiet tā kā plānots un salauztu sirdi viņš atgriežas Ņujorkā,
kur tiek ierauts Manhetenas smalko aprindu nakts uzdzīvē... Vecuma ierobežojums: 12+. - Audio angļu, lietuviešu, krievu val.,
subtitri: lietuviešu, latviešu, igauņu, krievu val. - Nos. no konteinera.
Drāmas.
Allen, Woody. Magic in the Moonlight [videoieraksts] = Menesienos
magija = Maagia kuuvalgel = Burvestība mēnessgaismā = Магия
лунного света : romantiska komēdija / directed by Woody Allen ;
starring Eileen Atkins, Marcia Gay Harden, Colin Firth...[a.o.]. - Rīga :
Film Distribution, 2016. - 1 DVD ( 92 min.). - Francija, pagājušā
gadsimta divdesmitie gadi, gleznainais Azūra krasts, lepnas
savrupmājas un bezrūpīga džeza mūzika - uz šī romantiskā fona
risinās notikumi režisora un scenārista Vudija Alena jaunākajā filmā
"Burvestība mēnessgaismā". Britu iluzionists Stenlijs ieradies
Francijā, lai palīdzētu atmaskot iespējamo krāpnieci Sofiju, kura,
uzdodoties par gaišreģi, ļaunprātīgi izmanto kādas bagātas ģimenes
uzticību. Drīz vien Stenlijs apjauš, ka arī viņš neizbēgami nonācis
Sofijas valdzinājuma varā, turklāt viņš tā arī nespēj izskaidrot daiļās
jaunkundzes brīnumainās spējas. - Vecuma ierobežojums: 12+. Audio angļu, lietuviešu, krievu val., subtitri: lietuviešu, latviešu,
igauņu, krievu val. - Nos. no konteinera. . - Filma uzņemta 2014.g.
Romantiskās komēdijas.
Eastwood, Clint, 1930-. Brinumainā izglābšanās Hudzonā
[videoieraksts] = Sully = Stebuklas virš Hadsono : biogrāfiska drāma
/ Clint Eastwood ; starring Tom Hanks. - Rīga : Film Distribution,
2017. - 1 DVD (92 min.). - 2009.gada 15.janvārī pasaule piedzīvoja
"Brīnumu virs Hudzonas", kad pasažieru aviolaineri, kuram pārstāja
darboties abi dzinēji, pilots Česlijs Sallenbergers nosēdināja Hudzonas
upē Ņujorkā, izglābjot visu 155 pasažieru un apkalpes dzīvības.
Neskatoties uz to, ka sabiedrība un prese kapteini "Salliju" dēvēja par
varoni, tika uzsākta izmeklēšana, kas draudēja sadragāt viņa
reputāciju un pielikt punktu viņa pilota karjerai... - Vecuma
ierobežojums: 12+. - Skaņa: angļu, krievu, poļu val. Subtitri: igauņu,
latviešu, lietuviešu, krievu, angļu [u.c.] val. - Nos. no konteinera. . Filma uzņemta 2016.g.
Biogrāfiskās drāmas.
Haynes, Todd. Carol [videoieraksts] = Kerola : drāma / directed by
Todd Haynes ; stars: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson. Latvija : Film Distribution, 2016. - 1 DVD (114 min.). - Ņujorka,
1952. gads. Kerola ir eleganta, izsmalcināta, nodrošināta un
precējusies. Terēze vēl ir tikai savas pieaugušo dzīves iesākumā, vēl
nezinādama par ko gribētu kļūt. Nejauša tikšanās lielveikalā aizšķiļ
neparastu attiecību dzirksteli starp abām sievietēm. Izjusdama
aizvien dziļākas jūtas pret skaisto un noslēpumaino Terēzi, Kerola,
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ignorējot sabiedrības pieņemtās normas, pamazām nostāda savu
personīgo dzīvi uz riska robežas... - Vecuma ierobežojums: 16+. Nos. no konteinera. . - Filma uzņemta 2014.g. . - Filmas pamatā
Patrīcijas Haismitas romāns "Sāls cena".
Drāmas. Erotiskās drāmas.
Hooper, Tom. The Danish Girl [videoieraksts] = Dāņu meitene :
inspired by extraordinary true story : biogrāfiska, romantiska drāma /
directed by Tom Hooper ; stars: Eddie Redmayne, Alicia Vikander,
Amber Heard. - Latvija : Film Distribution, 2016. - 1 DVD (1h 55
min.). - Viss aizsākās nejauši, kad dāņu mākslinieka Einara Vegnera
sieva māksliniece Gerda palūdza vīru pozēt sieviešu drēbēs –
sasirgušās modeles vietā. 1931. gadā pasauli pāršalca šokējoša vēsts
– Einars kļuva par pirmo vīrieti, kam veikta dzimuma maiņas
operācija. Filmas pamatā – patiesi notikumi. Dāņu mākslinieču –
Lilijas Elbes un viņas sievas Gerdas dzīves stāsts ir smalks attiecību
portrets, ko režisējis ASV Kinoakadēmijas balvas Oscar® ieguvējs,
filmu "Karaļa runa" un "Nožēlojamie" režisors Toms Hūpers. - Vecuma
ierobežojums: 16+. - Audio angļu, čehu, ungāru, poļu, krievu val.,
subtitri igauņu, latviešu, lietuviešu, krievu, angļu, bulgāru, horvātu,
čehu, grieķu, ebreju, ungāru, poļu, rumāņu, slovēņu, ukraiņu val. Academy Award winner 2015 Best supporting actress. - Nos. no
konteinera. . - Filma uzņemta 2015.g.
Transseksuāļi.
Biogrāfiskās drāmas. Romantiskās drāmas.
Howard, Ron. Inferno [videoieraksts] : trilleris / directed Ron
Howard ; starring Tom Hanks, Felicity Jones. - [B.v.] : Columbia
Pictures Industries, Inc., 2016. - 1 DVD (117 min.). - Turpinājums no
rakstnieka Dena Brauna pasaulslaveno romānu-bestselleru sērijas par
profesora Roberta Lengdona piedzīvojumiem ir klāt! Lengdons
attopas vienā no slimnīcām Itālijā. Viņš neatceras ne kā viņš nokļuvis
tur, ne kas ar viņu noticis. Vietējā ārste Siena Brūksa piekrīt palīdzēt
Robertam. Divatā viņiem nāksies ne tikai atjaunot mistisko notikumu
ķēdi, kas noveda Lengdonu līdz slimnīcas gultai, bet arī mēģināt
apturēt trako miljonāru, kurš izdomājis inficēt cilvēci ar nāvējošo
vīrusu... - Vecuma ierobežojums: 12+. - Audio angļu, krievu val.,
subtitri angļu, krievu, latviešu, lietuviešu, igauņu.[u.c.] val. - Nos. no
konteinera.
Trilleri.
Kurzel, Justin. Macbeth [videoieraksts] = Makbets : kara drāma /
directed by Justin Kurzel ; starring Michael Fassbender, Marion
Cotillard...[a.o.]. - Rīga : Film Distribution, 2015. - 1 DVD (108 min.).
- Skotu ģenerālis Makbets no trim raganām saņem pareģojumu, ka
kādu dienu viņš kļūs par Skotijas karali. Ambīciju vadīts un sievas
mudināts, Makbets nogalina karali Dankanu un kļūst par karali. Viņš
valda ar vainas apziņu un paranoju, drīz vien kļūstot par tirānu, jo ir
spiests izdarīt arvien vairāk slepkavības, lai pasargātu sevi no naida
uz aizdomām... - Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio angļu, krievu
val., subtitri igauņu, latviešu, lietuviešu, krievu val. - Nos. no
konteinera. . - Francija, ASV, 2015 g.
Kara filmas.
Maguire, Sharons. Bridget Jones's Baby [videoieraksts] = Bridžitas
Džounsas mazulis / stars: Renee Zellweger, Colin Firth, Patrick
Dempsey. - Rīga : Film Distribution, 2017. - 1 DVD ( 1h 58 min). Bridžitas Džounsas plāns dzīvot ‘ilgi un laimīgi’ ir nogājis mazliet
greizi. Pēc šķiršanās no Marka Dārsija viņa atkal ir viena, tādēļ nu
viņas jaunais plāns ir koncentrēt visu uzmanību uz karjeras
veidošanu, pavadīt brīvo laiku veco labo draugu lokā un atrast jaunus
draugus. Un pēc ilgiem laikiem viņas dzīvē viss beidzot tiek
kontrolēts. Kas gan varētu neizdoties? Negaidot viņas mīlas dzīve
apmet kūleni, un Bridžita attopas ļoti svarīga jautājuma priekšā kurš no diviem vīriešiem ir bērna tēvs - apburošais amerikānis vai
Marks Dārsijs?. - Vecuma ierobežojums: 12+. - Teksts: angļu, krievu,
poļu, čehu, ungāru val., subtitri: lietuviešu, latviešu, igauņu, krievu
u.c. val. - Nos. no konteinera. . - Īrija, Lielbritānija, Francija, ASV,
2016.g.
Romantiskās komēdijas.
Висконти, Лукино. Смерть в Венеции [videoieraksts] = Morte a
Venezia : драма / реж. Лукино Висконти ; в ролях Дирк Богард,
Сильвана Мангано, Бьорн Андерсен. - Москва : ООО
"Видеоимпульс", 2004. - 1 DVD (150 мин.). - (Коллекция кино
Европы). - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio itāliešu, krievu val.,
subtitri krievu val. - Nos. no konteinera. . - Италия-Франция, 1969 г.
Drāmas. Itāliešu kino. 20.gs. 20.-60.gadu filmas.
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Макгиган, Пол. Шерлок Холмс [videoieraksts] = Sherlock Holmes
: британский телесериал по мотивам произведений Артура Конан
Дойля : полный четвертый сезон : detektīvs, drāma / режиссеры:
Пол Макгиган, Коки Гидройч, Эрос Лин ; cоздатели: Марк Гэтисс,
Стивен Моффат ; в ролях : Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фримен.
- Москва : ООО "Ист коннект", 2017. - 1 DVD (4 ч. 31 мин.). Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio angļu, krievu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - Великобритания, США, 2017.
Сезон 4.
Televīzijas seriāli.
Detektīvfilmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Мимика-Геззан, Серджо. Медичи [videoieraksts] = Medici :
повелители Флоренции : драма / реж. Серджо Мимика-Геззан ; в
ролях Дастин Хоффман, Гвидо Каприно, Джорджо Капуто, Ричард
Мэдден. - Москва : ООО "Ист коннект", 2016. - 2 DVD (7 ч. 21
мин.). - Темой сериала станет превращение титулованного
семейства Медичи из обычных торговцев в невероятно могучий
клан, который, зачастую пренебрегая законами морали, оказал
существенное влияние на духовную, экономическую и культурную
революции, и нажил себе много врагов... - Vecuma ierobežojums:
18+. - Audio krievu, angļu val., bez subtotriem. - Nos. no konteinera.
. - Великобритания, Италия, 2016 г.
Сезон 1.
Drāmas. Vēsturiskās drāmas. Seriāli un daudzsēriju film
Мэйбери, Джон. Марко Поло [videoieraksts] : приключения :
сериал / реж. Джон Мэйбери ; в ролях Лоренцо Рикельми, Джон
Чэнь, Реми Хий. - Москва : ООО "Ист-Контакт", 2016. - 2 DVD (8 ч.
41 мин.). - Сюжет сериала основан на приключениях знаменитого
исследователя Марко Поло в Китае в 13-м веке. - Vecuma
ierobežojums : 16+. - Krievu val. - Nos. no konteinera. . - США,
2016 г.
Сезон 2.
Piedzīvojumu filmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Мэйо, Арчи. Жены оркестрантов [videoieraksts] = Orchestra
Wives : музыкальная комедия / реж. Арчи Мэйо ; в ролях Джородж
Монтгомери, Энн Ратерфорд, Глен Миллер. - Москва : ООО
"Компания Светла", 2001. - 1 DVD (98 мин.) : чернобелая. Простой сюжет, но оживленный яркими диалогами, так как жены
оркестрантов совершают поступки не только полные любви, но и
коварства на протяжении путешествия оркестра... - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio krievu, angļu val. - Nos. no konteinera. . США, 1942 г.
Muzikālās filmas un mūzikli. Muzikālās komēdijas. 20.gs. 20.60.gadu filmas.

Нолан, Джонатан. Мир Дикого Запада [videoieraksts] =
Westworld : сериал : фантастика / реж. Джонатан Нолан ; в ролях
Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон... [и др.]. - Москва : ООО "Ист
коннект", 2016. - 2 DVD (8ч 20 мин). - В футуристическом парке
развлечений андроиды на фоне исторических декораций
становятся рабами людей, выполняя рутинные задания, пока в
один момент сбой в программе не превращает их в опасных
убийц. - Vecuma ierobežojums: 18+. - Audio krievu, angļu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2016 г.
Сезон 1.
Fantastika. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Падилья, Жозе. Нарко [videoieraksts] = Narcos : хроника
криминальной жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара
: сериал / режиссер: Жозе Падилья ; в ролях: Вагнер Моура, Бойд
Холбрук, Педро Паскаль, Джоанна Кристи, Морис Комт. - Москва :
ООО "Ист коннект", 2016. - 2 DVD (8 часов 20 мин.). - Vecuma
ierobežojums : 18+. - Audio krievu un angļu val., bez subtitriem. Nos. no konteinera. . - США, 2016 г.
Сезон 2.
Trilleri. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Ризи, Дино. Операция "Святой Януарий" [videoieraksts] =
Operazione San Gennaro : комедия, криминал / реж. Дино Ризи ; в
ролях Нино Манфреди, Тото. - Москва : ООО "Синема престиж",
2007. - 1 DVD (98 мин.) : цветной. - (Престижное кино = Cinema
Prestige). - Золото Неаполя не дает покоя авантюристам из Нового
Света. И вот, американцы решаются на ограбление века: их цель
— сокровища святого Януария. Но что могут делать иностранцы в
сердце Италии без поддержки местных авторитетов?
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Фотографироваться на фоне памятников. А воровать надо с
согласия мафии. И вот, интернациональная бригада выходит на
дело…. - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio krievu, itāliešu val.,
subtitri krievu val. - Nos. no konteinera. . - Франция, Италия,
Германия (ФРГ), 1966 г.
20.gs. 20.-60.gadu filmas. Kriminālkomēdijas.
Сика, Витторио Де. Чочара [videoieraksts] : (две женщины) = La
ciociara : драма / реж. Витторио Де Сика ; в ролях Софи Лорен,
Жан-Поль Бельмондо. - Москва : ООО "ДиВиДи-клуб", 2012. - 1
DVD (93 мин.). - (Коллекция Витторио Де Сика). - Vecuma
ierobežojums: 16+. - Audio krievu, itāliešu val., bez subtitriem. Оскар-1961 Лучшая женская роль. Золотой глобус-1961 Лучший
иностранный фильм. Канн-1961 Лучшая женская роль. - Nos. no
konteinera. . - Италия, 1960 г.
Drāmas. Itāliešu kino. 20.gs. 20.-60.gadu filmas.
Соррентино, Паоло. Молодой Папа [videoieraksts] = The Young
Pope : драма : сериал / реж. Паоло Соррентино ; в ролях Джуд
Лоу, Дайан Китон, Сильвио Орландо... [и др.]. - Москва : ООО
"Ист коннект", 2016. - 2 DVD (9 часов 11 мин.). - История
италоамериканца Ленни Белардо, избранного папой римским
Пием XIII. Ленни — сложный человек, который ведет себя
эксцентрично, а иногда и пугающе, и действия его на посту папы
предугадать не так-то просто, отчего кардиналы плетут свои
интриги против него. - Vecuma ierobežojums: 18+. - Audio krievu,
angļu val. - Nos. no konteinera. . - Италия, Франция, Испания,
Великобритания, США, 2016 г.
Сезон 1.
Pāvesti.
Drāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Тодоровский, Валерий. Любовник [videoieraksts] : драма / реж.
Валерий Тодоровский ; в главных ролях Олег Янковский, Сергей
Гармаш. - Москва : Телеканал "Россия", 2002. - 1 DVD (96 мин.). Драматическая история любви двух мужчин к одной женщине.
Один из них профессор, лингвист. Второй — отставной военный.
Этих двух абсолютно непохожих людей сближает общая трагедия:
смерть той, которую они так любили и которая невольно
соединила их судьбы... - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio krievu
val. - 50-й Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне Лучший сценарий, Лучшая операторская работа. XIII Открытый
Российский кинофестиваль "Кинотавр" - Гран-При, Лучшая
мужская роль, приз Гильдии киноведов и кинокритиков. - Nos. no
konteinera. . - Россия, 2002 г.
Drāmas. Krievu kino.

Феллини, Федерико. Рим [videoieraksts] = Rome : драма,
комедия / режиссер Федерико Феллини ; в ролях Марчелло
Мастрояни, Анна Маньяни... [и др.]. - Москва : ООО "Компания
Светла", 2000. - 1 DVD (102 мин.). - Импрессионистская ода его
прошлому, настоящему и будущему в форме феерической
фантазии безо всякого сюжета. Карнавальное буйство жизни в ее
разнообразных проявлениях, подмеченных зорким взглядом
Художника, вносящего в общую хаотическую картину свои
собственные воспоминания и переживания. Чего тут только нет: и
раскопки в метро, и мотоциклетный марш по ночному городу, и
ретросцены в публичном доме и в любительском театре, и даже
«парад церковной моды» в Ватикане. Каскад сменяющих друг
друга красочных сцен, ощущение праздника, полета
режиссерской фантазии, признание Феллини в любви к столице
Италии... - Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu, itāliešu val.,
subtitri krievu angļu val. - Nos. no konteinera. . - Франция, Италия
1972 г.
Itāliešu kino. Drāmas.
Ферстер, Анна. Чужестранка [videoieraksts] = Outlander : сериал
: по мотивам романа Дианы Гэблдон "Чужестранка" : фантастика /
реж. Анна Ферстер ; в ролях Тобайас Мензис, Кетрина Валф... [и
др.]. - Москва : ООО "Ист коннект", 2015. - 3 DVD (14ч 40 мин). Сериал рассказывает историю Клэр Рэндалл, военной медсестры
из 40-х годов XX века, которая во время прогулки у легендарных
шотландских каменных кругов загадочно перемещается во
времени в 1743-й год. Попадая в XVIII век, Клэр оказывается в
неизвестном мире, где ее жизни угрожает опасность. Девушка
должна найти возможность выжить и вернуться обратно в
будущее, где остался ее муж Фрэнк Рэндалл. Чтобы спастись в
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неизвестном и незнакомом героине прошлом, она вынуждена
выйти замуж за Джейми Фрейзера, галантного шотландского
воина со сложной судьбой и обезоруживающим чувством юмора...
- Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu, angļu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, Великобритания, 2015 г.
Сезон 1.
Fantastika. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Ферстер, Анна. Чужестранка [videoieraksts] = Outlander : сериал
: по мотивам романа Дианы Гэблдон "Чужестранка" : фантастика /
реж. Анна Ферстер ; в ролях Тобайас Мензис, Кетрина Валф... [и
др.]. - Москва : ООО "Ист коннект", 2016. - 2 DVD (12ч 34 мин). Сериал рассказывает историю Клэр Рэндалл, военной медсестры
из 40-х годов XX века, которая во время прогулки у легендарных
шотландских каменных кругов загадочно перемещается во
времени в 1743-й год. Попадая в XVIII век, Клэр оказывается в
неизвестном мире, где ее жизни угрожает опасность. Девушка
должна найти возможность выжить и вернуться обратно в
будущее, где остался ее муж Фрэнк Рэндалл. Чтобы спастись в
неизвестном и незнакомом героине прошлом, она вынуждена
выйти замуж за Джейми Фрейзера, галантного шотландского
воина со сложной судьбой и обезоруживающим чувством юмора...
- Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu, angļu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, Великобритания, 2016 г.
Сезон 2.
Fantastika. Seriāli un daudzsēriju filmas.

