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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS
Felicia, Patrick. Unity 5 From Zero to Proficiency (Foundations) :
004
a step-by-step guide to creating your first game / Patrick Felicia. United States : CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015.
- xxii, 154 p. : ill. - (Learn and create).
Contents: The Benefits of Using Unity. Installing Unity and
Becoming Familiar with the Interface. Creating and Exporting your
First Scene. Transforming Built-in Objects to Create an Indoor Scene.
Creating an Outdoor Scene with Unity's Built-in Terrain Generator.
ISBN 9781518699894.
Datorspēles - Programmēšana. Videospēles - Programmēšana.

HUMANITĀRĀS ZINĀTNES
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis : Letonikas VI kongresa materiāli
009

/ galvenais redaktors Arno Jundze ; rakstu autori: Tālavs Jundzis,
Ojārs Spārītis, Gundega Grīnuma, Viktors Hausmanis, Jānis Stradiņš,
Ausma Cimdiņa, Arno Jundze, Valdis Rūmnieks, Dagmāra Beitnere-Le
Galla, Ināra Andžāne, Kaspars Zellis. - Rīga : Latvijas Zinātņu
Akadēmija, 2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 119 lpp. : fotogr.
- Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu, franču val.
69. sējums, 5./6. numurs. A daļa : Sociālās un humanitārās
zinātnes.
Saturs: RUNAS LETONIKAS VI KONGRESĀ. Priekšvārds ''LZA
Vēstu" speciālizlaidumam. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja
Gata Trukšņa uzruna / Tālavs Jundzis. Zinātnes vieta Raiņa nākotnes
valstī / Ojārs Spārītis. Raiņa ''personas kods'' 21. gadsimta zīmē /
Gundega Grīnuma. Latvijas valstiskuma idejas Raiņa lugās / Viktors
Hausmanis. Mazāk pamanītie Raiņa darbi Latvijas labā / Jānis
Stradiņš. Aspazija - literāte un sabiedriska darbiniece / Ausma
Cimdiņa. Rainis un Nobela prēmija literatūrā / Arno Jundze. Rainis un
Stučka : attiecību fenomens / Valdis Rūmnieks. No tautas par nāciju:
Aspazijas un Raiņa daiļrade / Dagmāra Beitnere-Le Galla. Aspazija un
Rainis - laimes formulas meklējumi / Ināra Andžāne. ZINĀTNES
DZĪVE. Latvieši un Latvija / Kaspars Zellis. 27. Baltijas Zinātņu
vēstures konference / Jānis Stradiņš. ZINĀTNES DZĪVES HRONIKA.
2015. GADA SATURS.
ISSN 1407-0081.
Kongresi un konferences.

LAIKRAKSTI. PRESE. ŽURNĀLISTIKA
070
PSRS atklātajos iespieddarbos, radio un televīzijas
raidījumos publicēšanai aizliegto datu saraksts : slepeni,
Maskava, 1970 / sastādījis Heinrihs Strods ; [no krievu valodas
tulkojis Jānis Dūms]. - Rīga : Triple Bounce, 2008. - 399 lpp. : faks.
- Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. - Dokumentu krājumā publicēts
plašākais un bargākais 1970. gadā apstiprinātais un septiņus gadus
(līdz 1977. gadam) spēkā esošais PSRS cenzūras likums. Latvijā,
1977. gadā ieviešot jaunu "Ziņu sarakstu", visi 1970. gada "Ziņu

saraksti" kļuva slepeni dokumenti. - Dokumentu krājums.
ISBN 978998438.
Cenzūra - Padomju Savienība. Valsts noslēpumi - Padomju
Savienība.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
133

PSIHOLOĢIJA
159.92

159.92

Bogdanovičs, Vitālijs. Lielā aizsardzības grāmata : Aizsardzības
sfēra. Aizsardzības tehnoloģiju kurss / Vitālijs Bogdanovičs ; no
krievu valodas tulkojusi Inna Vaitmane ; Lienes Apines vāka
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Ekoloģiskās izglītības
apgāds Vieda, 2016 (Latgales druka). - 350, [1] lpp. - (Psiholoģijas
pērle). - Bibliogr.: 341.-[343.] lpp. - Šī grāmata ir „Lielās
aizsardzības grāmatas” jauns izdevums, kurā atradīsit aptuveni 100
psihotehnikas un aizsardzības tehnoloģijas, kuru mērķis ir pasargāt
cilvēku no atklātas un apslēptas vardarbīgas informatīvās, maģiskās,
psiholoģiskās un psihoenerģētiskās iedarbības, no tās graujošajām
sekām. Piedāvātās aizsardzības tehnikas izstrādātas, pamatojoties uz
mūsdienu uzskatiem par maģiju, par cilvēka psihi un
psihoenerģētiku. Visas metodes ir izturējušas laika pārbaudi. - Oriģ.
nos.: Большая защитная книга. Сфера защиты. Курс защитных
технологий.
ISBN 9789934562037.
Pašaizsardzība - Psihiskie aspekti. Pašpalīdzības metodes.
Svence, Guna, 1959-. Dzīvesspēka kategorija pozitīvās
psiholoģijas skatījumā : attīstības iespējas = Concept of resilience in
positive psychology : developmental aspects / Guna Svence ;
zinātniskās recenzentes: Kristīne Mārtinsone, Ala Petrulīte ;
mākslinieks Andris Nikolajevs ; literārā redaktore Inta Rozenvalde ;
kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Anita Grauduma ; Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. - Rīga : Zinātne, 2015
(Dardedze Hologrāfija). - 206 lpp. : il., sh., tab. ; 22 cm. Bibliogrāfija: [177.]-206. lpp. - G. Svences monogrāfijai ir divas
daļas - teorētiskā daļa un empīriskā daļa. Teorētiskajā daļā iztirzāts
dzīvesspēka jēdziena saturiskais aspekts, kā arī dzīvesspēka saistība
ar citiem psiholoģijas konceptiem, dzīvesspēka attīstības iespējas
saistībā ar vecumposmu un pozitīvās intervences programmām.
Empīriskajā daļā aprakstīti seši pētījumi, kas pamato monogrāfijas
ideju par dzīvesspēka lietišķo jeb pielietojamības aspektu - sakarības
ar labizjūtu, sakarības un atšķirības dažādos pieaugušo
vecumposmos attiecībā uz viedumu, apzinātību, trauksmi. - Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934549045.
Izturība (personības iezīme). Pozitīvā psiholoģija. Labklājība.
Šarma, Robins S. Izcilības stundas : viens no izcilākajiem
skolotājiem pasaulē atklāj noslēpumus, kas palīdz izkopt meistarību
personiskajā dzīvē un biznesā / Robins S. Šarma ; no angļu valodas
tulkojusi Dzintra Kalniņa ; redaktore Ilze Čerņevska ; maketētāja
Lilija Rimicāne. - Rīga : Izdevniecība Avots, 2017. - 242, [1] lpp. Vairāk nekā 50 valstu līderi un izcilākie uzņēmēji, kā arī sekmīgas
organizācijas ir vērsušās pēc palīdzības pie Robina Šarmas , viena no
mūsu planētas uzticamākajiem padomdevējiem līderības un
personiskās izaugsmes jautājumos. Viņa rīcībā ir izcilu ideju arsenāls,
kas palīdzēs gūt panākumus gan biznesā, gan dzīvē. Šajā iedvesmas
pilnajā grāmatā, kas ir ierindojusies bestsellera kārtā jo daudzās
valstīs, mēs gūstam ieskatu tajos trikos un paņēmienos, kas
pārveidojuši ne viena vien Robina klienta darbu, ļaujot šiem
cilvēkiem sasniegt virsotnes savā izraudzītajā jomā. Ļaujies savu
vēlmju vilinājumam un uzzini, ko dara labākie, lai augtu vēl vairāk.
''Izcilības stundas'' parādīs, kā panākami lieliski rezultāti ikvienā no
svarīgākajām dzīves jomām, vienlaikus izbaudot pašu kāpienu
virsotnē. Tik labas dienas kā šodiena vairs nebūs - ķeries pie darba
un topi par to cilvēku, kurš arvien esi vēlējies būt. - Oriģ. nos.: The
Greatness Guide. - Viens no izcilākajiem skolotājiem pasaulē atklāj
noslēpumus, kas palīdz izkopt meistarību personiskajā dzīvē un
biznesā -- uz grāmatas vāka.

ISBN 9789934534454.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Dzīves veidošana.
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Feldmanis, Roberts, 1910-2002. Credo : apustuļu ticības
apliecības skaidrojums : mācītāja Roberta Feldmaņa sprediķu cikls
Gustava Ādolfa Mežaparka draudzē 1975. gadā / Roberts Feldmanis ;
zemsvītras teoloģisko atsauču autors Guntis Kalme ; priekšvārdu
autori: Reinhards Slenczka, Guntis Kalme, Ilmārs Rubenis ;
priekšvārdu tulkotāji: Mārcis Gobiņš, Maija Anda Meldrāja, Andris
Smilgdrīvs ; vāka dizains Agata Muze ; foto Roberts Feldmanis, Anda
Krauze. - Rīga : Profesora Roberta Feldmaņa fonds, c2012 (USPERO).
- xxxxiv, 169 lpp. : il. ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - Kopsavilkumi
angļu, vācu valodā.
ISBN 9789984495538.
Ticības apliecības. Luterāņu baznīca - Ticības apliecības.
Luterāņu baznīca - Sprediķi.
Feldmanis, Roberts, 1910-2002. Vienīgi Kristus : mācītāja
Roberta Feldmaņa sprediķi Gustava Ādolfa Mežaparka un Biķeru
draudzē : 1991.-1994. Baznīcas gads / Roberts Feldmanis ; vāka
māksliniece Agata Muze ; zemsvītras teoloģisko atsauču autors
Guntis Kalme ; priekšvārdu autori Reinhards Slenczka, Guntis Kalme,
Ieva Kalniņa ; priekšvārdu tulkotāji Maija Anda Meldrāja, Andris
Smilgdrīvs, Mārcis Gobiņš. - Rīga : Profesora Roberta Feldmaņa
fonds, 2011 (ULMA). - xxv, 240, [1] lpp. ; 21 cm. - Ietver
bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs). - Mācītājs R. Feldmanis (19102002) ir viens no ievērojamākajiem 20. gadsimta Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas mācītājiem, kura kalpošana ir būtiski ietekmējusi
pašu Baznīcu, tās vietu un lomu Latvijā un ārpus tās robežām.
Grāmatā apkopoti R. Feldmaņa sprediķi, kas teikti 1991.-1994.
Baznīcas gados. - Latviešu val., pielikumi angļu un vācu val. - Citas
nosaukumziņas uz vāka: Sprediķu krājums 1991-1994.
ISBN 9789984569918.
Luterāņu baznīca - Sprediķi. Sprediķi, latviešu.
Kītings, Tomass. Tuvība ar Dievu : ievads centrētības lūgšanā /
Tomass Kītings ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Gintere ; Aigara
Truhina vāka dizains ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2016] (Poligrāfists). - 190 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija:
[188.]-190. lpp. - Tomasam Kītingam ir kas sakāms ikvienam, kurš
tiecas dzīvot patiesi garīgu dzīvi. Grāmatā sniegts jauns kristīgā ceļa
principu formulējums, kas palicis uzticīgs Tradīcijai, bet vienlaikus
izmanto mūsdienās zināmo par cilvēka psihi un garīgo pasauli, lai
senos principus aprakstītu šodienas cilvēkam saprotamā valodā. Oriģ. nos.: Intimacy with God. - Izdošanas gads titullapas otrā pusē:
©2017. . - Tulkots no: Intimacy with God : an introduction to
centering prayer.
ISBN 9789934064531.
Kontemplācija. Mistiskā savienošanās. Garīgā dzīve - Katoļu
baznīca.
Kohoiskis, Saimons. Vēdiskā mācība par pieciem dharmas tipiem :
kā labāk izprast savus dzīves uzdevumus / Saimons Kohoiskis ; no
angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra
Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Apgāds Lietusdārzs, 2016. - 351, [1]
lpp. - Bibliogr.: 351.- [352.] lpp. - Senā vēdu sabiedriskās kārtības
un garīgā uzdevuma (dharmas) sistēma nav zaudējusi nozīmi arī
mūsdienās, palīdzot cilvēkiem atrast pareizo dzīves ceļu. Grāmatas
autors sīki izskaidro piecus dharmas tipus un palīdz izprast, kā tie
nosaka cilvēka dzīves uzdevumu. Grāmatā sniegti precīzi testi, ar
kuru palīdzību iespējams noskaidrot, kāds ir jūsu dharmas tips, kā arī
smalki aprakstītas visu tipu īpašības, priekšrocības, izaicinājumi,
emocionālā stabilitāte, attiecības ar līdzcilvēkiem un daudzas citas
iezīmes. - Oriģ. nos: The 5 Dharma Types.
ISBN 9789984869889.
Naptali, Sāra. Budisms mātēm : mierīga pieeja rūpēs par sevi un
saviem bērniem / māksliniece Ilze Kalvāne ; redaktore Aija Rožlapa ;
Aijas Rožlapas tulkojums. - Rīga : Sētava, 2016 (Tipogrāfija Zelta
Rudens Printing). - 239 lpp. - Bibliogrāfijas izlase: 232.- 234. lpp. Oriģ. nos.: Buddhism For Mothers.
ISBN 9789934502224.
Tenzins Gjatso. Meditācija ikdienā : budisma uzskatu, meditācijas
un darbības koncentrēts pārskats / Tenzins Gjatso Viņa Svētība XIV
Dalailama ; [tulkojusi Margarita Putniņa ; redaktore Jana Gavare ;

zinātniskais redaktors Helmūts Ancāns]. - Rīga : Ganden, 2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 158 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Viegli
lasāma un bezgala interesanta grāmata! Apbrīnas vērta ir Viņa
Svētības spēja uzrunāt ikvienu kā sev līdzīgu un sarežģītus budistu
traktātus pārvērst katram saprotamā un ikdienā praktiski lietojamā
materiālā. Viņa Svētības Dalailama ir viens no mūsu civilizācijas
viedākajiem un sirds siltākajiem cilvēkiem. - Oriģ. nos.: Cultivating a
Daily Meditation.
ISBN 9789934149870.
Meditācija - Ķīnatezau - Budisms - Tibetas autonomais reģions.
Budisms - Ķīna - Tibetas autonomais reģions.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
303

STATISTIKA
311

Pētniecība: teorija un prakse / Kritīnes Mārtinsones, Anitas
Piperes, Daigas Kamerādes zinātniskajā redakcijā ; [recenzenti: Juris
G. Draguns, Ģirts Dimdiņš ; redaktore Gunta Tramdaka ; dizains:
Baiba Lazdiņa]. - Rīga : RaKa, 2016. - 546 lpp. : portreti, shēmas,
tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.
- Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789984463551.
Pētniecība. Pētniecība - Metodoloģija. Pētniecība - Datu
apstrāde.
Orlovska, Ausma. Ekonomiskā statistika : [teorija, piemēri,
uzdevumi] / Ausma Orlovska, Ingūna Jurgelāne ; [recenzents
Remigijs Počs ; atbildīgā par izdevumu Natālija Čina ; literārā
redaktore Inga Skuja ; vāka dizains: Jekaterina Lukina] ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte.
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. Starptautisko
ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra. Trešais papildinātais izdevums. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. 158 lpp. : diagrammas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 158. lpp. Mācību grāmatā apkopota teorija, piemēri, pārbaudes jautājumi un
uzdevumi par tādām tēmām kā statistiskā novērošana, grupēšana,
statistisko datu grafiskās attēlošanas paņēmieni, kā arī statistisko
rādītāju aprēķināšanas metodes. Statistiskas zināšanas ir
nepieciešamas ikvienas specialitātes studentam, jo tās palīdz izprast
un interpretēt ekonomisko informāciju un analizēt dažādu nozaru un
procesu tendences gan Latvijā, gan pasaulē.
ISBN 9789934108044.
Ekonomika - Statistiskās metodes - Mācību līdzekļi
augstskolām.

SOCIOLOĢIJA
316.4

Kauķis, Arnis. Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos? /
teksts, ilustrācijas: Arnis Kauķis ; literārā redaktore Zane Usele. [Rīga] : Iespēju grāmata, 2016. - 61 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20
cm. - A. Kauķa rokasgrāmata sniegs noderīgus padomus,
gatavojoties tikties ar nepazīstamiem cilvēkiem, klientiem vai
potenciālajiem darba devējiem. Tajā stāstīts par iespējām, kuras
paver māka pieskaņoties sarunu biedram, pareizi izprast situāciju,
viņa sejas izteiksmi, pozu un žestikulāciju. Uzzināsim, kā iebilst
priekšniekam, nenokļūstot melnajā sarakstā. Kā arī - kā nepieļaut
dramatiskas kļūdas, sarunājoties ar pretējo dzimumu. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934550096.
Starppersonu attiecības - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Starppersonu saziņa - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Neverbālā
komunikācija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

POLITIKA.POLITOLOĢIJA
316.7

Latvija ārpus Latvijas : kultūra, vēsture, emigrācija un nacionālā
identitāte : konferences referātu krājums : 2014. gada 6.-7. oktobris
Latvijas Nacionālā bibliotēka / krājuma sastādītāja un priekšvārda
autore Daina Kļaviņa ; literārās redaktores: Marija Kaupere, Astrīda
Zandersone ; vāka dizains: Guntis Švītiņš ; Pasaules Brīvo latviešu
apvienības Kultūras fonds, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija ;
Latvijas Nacionālā bibliotēka ; Latvijas Nacionālais arhīvs. - Rīga :
Latvijas Nacionālais arhīvs, 2014. - 431 lpp. : diagr., il., tab. ; 23 cm.
- Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu
valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā.

Saturs: PBLA Kultūras fonda konferences "Latvija ārpus
Latvijas. Kultūra, vēsture, emigrācija un nacionālā identitāte"
atklāšanas uzruna / Dace Melbārde. Kultūra, darbs, dzīvesprieks /
Vija Zuntaka-Bērziņa. Valsts loma un pasākumi sakaru uzturēšanā ar
latviešu diasporu un piezīmes no Īrijas / Pēteris Kārlis Elferts.
Latviskā kultūra Krievijā / Lauma Vlasova. Dziesmu svētki ārpus
Latvijas: trimdas un diasporas mūzikas jaunrades sēkla / Juris
Ķēniņš. Eiropas latviešu dziesmu svētki, nostalģija vai spēka avots? /
Lilija Zobens. Mūzikā un pasaulē: Latvijas mūziķi starptautiskajā
apritē pēdējo divdesmit gadu laikā / Jānis Kudiņš. Tautas dejas
Kanādā - pieturoties pie latvietības pa dejas ceļu / Selga Apse.
Latviešu tautas dejas attīstība Eiropā no 2004. līdz 2014. gadam /
Inese El Tavila. Latviešu tautas deju kopu darbība ārpus Latvijas
tehnoloģijas laikmetā / Iveta Rone. ASV Vispārējo latviešu dziesmu
svētku ietekme latviešu tautas deju kopu ASV attīstībā no 1953. līdz
2012. gadam / Iveta Asone. ASV Rietumkrasta latviešu tautas deju
kopu dzinējspēks / Inese Raistere. No pagātnes nākotnei. Stāsts par
Zigurdu Miezīti, Diždanci un tautas dejām Dziesmu svētkos / Anita
Liepiņa, Solveiga Miezīte. Dziesmu un deju svētki - tradīcija, kas
vieno pasaules latviešus / Signe Pujāte. Par īslaicību un garlaicību.
Par graudu kaisīšanu zemē un vējā / Jānis Krēsliņš. Latviešu teātris
trimdā 2004-2014 / Andra St. Ivanvi Berkolda. Rakstnieka dzīves
stāsts kā trimdas vēsture. Dzintara Soduma romāns "Viņpuse" / Juris
Rozītis. Latviešu trimdas prozas tekstu šolaiku lasījums. Vides un
laikmeta aspekts / Ingūna Daukste-Silasproģe. Kas noticis Ārlatvijas
dzejā pēc 1990. gada un par ko tā signalizē? / Viesturs Vecgrāvis.
Literatūra un kritika pēdējos desmit gados rakstu krājumā "Jaunā
Gaita" / Juris Žagariņš. Ārzemju latviešu jaunāko paaudžu
mākslinieki un viņu māksla / Linda Treija. Ārzemju latviešu mākslas
izstādes: 2004-2014 / Dace Lamberga. Latvisko rotkaļu iespaids un
pēctecība 3x3 un 2x2 nometnēs un latviešu skolās ASV / Lilita Spure.
Andris Rūtiņš. Latviešu kultūras biedrība "Tilts" / Andris Padegs.
Ģildes loma Latvijas Nacionālās operas atjaunošanā / Aija Pelše.
Trimdas skolu loma latviskās identitātes veidošanā un latviešu
valodas mācīšanā no bijušo audzēkņu skatupunkta / Daina Grosa.
Zem viena (skolas) jumta: Amerikas latviešu skolu loma 2. pasaules
kara un atgūtās neatkarības laika emigrantu saliedēšanā / Ilze
Garoza. Latviešu skolas Eiropā 21. gadsimtā / Daina Grosa. Latviešu
skolas Kanādā / Elita Pētersone. "Nometnē mums labi klājās...".
Pārskats par bērnu vasaras nometnēm ASV, Kanādā, Austrālijā /
Maija Šķiņķe, Jānis Šķiņķis. Latviešu skautisms / gaidisms / Jānis
Šķiņķis, Maija Šķiņķe. Grāmata "3x3 ārpus Latvijas 1981-2011.
Pasaules mēroga kustība visu paaudžu latviešiem" / Rasma
Zvejniece. Baznīca, bet ne tikai ... / Daira Cilne. Mūsu mazā Latvija /
Madelena Miniata, Daiga Cera. Trimdas loma Latvijas neatkarības
idejas saglabāšanā (1945-1991) / Kristīne Beķere. Latvijas
diplomātiskie pārstāvji Austrālijā (1921-1991) / Ineta DidrihsoneTomasevska. Gara gaismas glabātāji / Inta Purva. Latviešu trimdas
(diasporas) politiskās aktivitātes pētījumu dokumentu avoti / Eduards
Bruno Deksnis. Latviešu trimdas dokumentārais mantojums Latvijas
Nacionālajā arhīvā / Inese Kalniņa. Miķeļa Goppera un Helmāra
Rudzīša sarakste - trimdas grāmatniecības izpētes avots / Viesturs
Zanders. Ārvalstu latviešu teātrinieki 21. gadsimtā / Viktors
Hausmanis. Divos krastos: refleksijas par 2. pasaules kara Latvijas
bēgļiem un represētajiem biogrāfisko avotu liecībās / Artūrs
Medveckis. Bērnu un pieaugušo pieredze 2. pasaules kara bēgļu
gaitās: mutvārdu vēstures liecības / Maija Krūmiņa. Paaudžu iezīmes
latviešu dzīvesstāstos no Lielbritānijas / Māra Zirnīte. Izceļotāju
pieredzes raksturojums kā diasporas identitātes izpētes pamats:
Krievijas latviešu piemērs 19. gadsimtā / Toms Ķikuts. Amerikas
latviešu apvienības mutvārdu vēstures projekts ASV. Latvieši pasaulē
- muzejs un pētniecības centrs (Latvija) / Maija Hinkle. Vācijā
dzīvojošo valstspiederīgo transnacionālās identitātes aspekti / Laura
Sūna. Amerikas latviešu līdzdalība sabiedriskajās organizācijās un to
nākotne ASV / Ilze Garoza. Latvieši ASV: no trimdas uz diasporu /
Andris Saulītis. Trimdas laikraksti: transnacionāla telpa nacionālam
mērķim / Arta Ankrava. Sociālā tīkla Draugiem.lv kontaktgrupas
"Domubiedri" loma Latvijas emigrantu saziņā / Jānis Buholcs. Kā
sazināties "globālajam latvietim" / Gunārs Nāgels. No skolas sola līdz
kapa malai: kā Austrālijas latviešu organizācijas izmanto mobilās
tehnoloģijas / Arnis Gross.
ISBN 9789934141966.
Latvieši - Ārvalstis - Intelektuālā dzīve - Kongresi, konferences
utt. Latvieši - Ārvalstis - Etniskā identitāte - Kongresi, konferences
utt. Latvieši - Migrācija - Kongresi, konferences utt. Latvieši -

Ārvalstis - Vēsture - Kongresi, konferences utt.

TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
340.1

347.9

Rezevska, Daiga, 1974-. Vispārējo tiesību principu nozīme un
piemērošana : monogrāfija / Daiga Rezevska ; priekšvārda autors
Edgars Meļķisis ; rādītājus sastādīja Signe Terihova. - 2. izdevums,
atkārtots un papildināts. - Rīga : Daiga Rezevska, 2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 175 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 150.-160. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. - D. Rezevskas monogrāfijā paustās atziņas un
izdarītie secinājumi tiek nodoti juristiem un, protams, studentiem, kā
arī visiem tiesību normu piemērotājiem, lai pieņemto nolēmumu
pamatojums būtu atbilstošs Eiropas Savienības tiesiskajai telpai.
Autore prasmīgi analizējusi visu līmeņu Latvijas tiesu, to skaitā
Satversmes tiesas spriedumus, vienlaikus norādot uz kļūdām un
nepilnībām atsevišķu tiesu darbā. - Jēdzienu rādītājs: 162.-171. lpp.,
tiesību aktu rādītājs: 172. lpp., tiesību nolēmumu rādītājs: 173.-174.
lpp. un personu rādītājs: 175. lpp.
Saturā: Vispārējo tiesību principu izpratne un veidi. Vispārējo
tiesību principu aksioloģiskā nozīme. Vispārējo tiesību principu
funkcionālā nozīme.
ISBN 9789934145834.
Tiesību normas - Latvija. Tiesību normas. Tiesības.
Tiesnešu ētikas komisijas atziņu krājums : skaidrojumi, atzinumi,
lēmumi, 2008-2016 / [redkolēģija: Dzintra Balta, Dace Mita, Marika
Senkāne ; redaktore Rasma Zvejniece]. - Rīga : Tiesu namu
aģentūra, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 224 lpp. ; 24 cm. Virstitulā: Tieslietu padome. Tiesnešu ētikas komisija. . - ISBN
precizēts ISBN aģentūrā. . - Rādītāji: [165.]-188. lpp., avotu
rādītājs: 189.-201. lpp.
ISBN 9789934508387.
Tiesu ētika - Latvija.
Latvija.

VALSTS ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE
Lielais Brālis Tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras :
351

starptautiskās zinātniskās konferences "Lielais Brālis Tevi
vēro: VDK un tās piesegstruktūras", veltītas 1991. gada
Augusta puča izgāšanās divdesmit piektajai gadadienai un
sekojošajai VDK likvidēšanai Latvijas Republikā, 2016. gada
11., 12. un 13. augustā Rīgā ziņojumi / [autori: Juris Stukāns ...
u.c. ; recenzenti: Ivars Ījabs, Uldis Neiburgs ; zinātniskā redaktore:
Kristīne Jarinovska ; literārie redaktori: Ieva Kalniņa, Eoin Micheál
McNamara ; Latvijas Universitāte. [Latvijas vēstures institūts], LPSR
Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija]. - Rīga : LPSR
Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2016. - 611
lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - (VDK zinātniskās izpētes
komisijas raksti ; 3. sējums). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. Teksts latviešu valodā, ziņojumu kopsavilkumi angļu valodā.
ISBN 9789934858741.

KARALIETAS
355

Melderis, Jānis, 1944-. Latviešu virsnieku reģistrs : (1915.-1945.
gadi) / Jānis Melderis ; redaktore Sarma Līne ; recenzents Ainārs
Bambals. - Rīga : Latviešu virsnieku apvienība, 2016. - 313, [1] lpp.
: tabulas ; 29 cm. - Bibliogrāfija: [314.] lpp. - J. Meldera grāmata ir
latviešu izcelsmes (tautības) virsnieku reģistrs laika posmā no Pirmā
pasaules kara līdz Otrā pasaules kara beigām. Tajā ietverti 9337
latviešu virsnieki. Grāmatā apkopotie dati balstīti uz Latviešu
virsnieku apvienības (LVA) biedru iepriekšējos gados veikto
pētniecisko projektu rezultātiem un publikāciju materiāliem.
Saturs: Reģistra tabulā izmantotie apzīmējumi un saīsinājumi.
Latviešu virsnieku reģistra tabula. Reģistra tabulā ietverto latviešu
virsnieku skaitliskā analīze.
ISBN 9789934148323.
Bruņotie spēki - Virsnieki - Saraksti. Karavīri - Latvija Saraksti. virsnieki.

SOCIĀLĀ PALĪDZIBA
364.4

Lagune, Zane. Vardarbība pret veciem cilvēkiem kā sociāla
problēma : metodiskais līdzeklis / Zane Lagune, Jeļena Plinta. - Rīga
: Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs AISMA, 2016
(Tipogrāfija Salana Art). - 70 lpp. : il., tab. - (Sociālā darba
speciālista bibliotēka ; 12.). - Bibliogr.: 67.-69. lpp.
Saturs: 1. Vardarbības jēdziens, tās cēloņi, veidi un sekas. 2.
Sociālais darbs ar vardarbībā cietušiem veciem cilvēkiem. 3. Pret
veciem cilvēkiem vērstas vardarbības mazināšanas un profilakses

iespējas Latvijā.
ISBN 9789934858314.
Veci cilvēki. Vardarbība.

IZGLĪTĪBA
Ikšelis, Aivars B. Ideālisma vietā / Aivars B. Ikšelis, Ligita Drubiņa
; mākslinieks Gints Veilands ; vāka noformējumā izmantota
mākslinieces Lilitas Postažas kolāža. - [Rīga] : Stalkers A IK, 2016
(SIA Libri Style). - 60 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 12 x 22
cm. - Bibliogrāfija tekstā. - Grāmata veltīta pedagoga, tautas
dziesmu vācēja un harmonizētāja, ērģelnieka, latviešu kora mūzikas
pamatlicēja un profesionālās mūzikas aizsācēja Jāņa Cimzes (18141881) piemiņai. Izdevums parāda kā J. Cimze un viņa semināristi,
laikabiedri, valcēnieši redzēja un izprata apkārt notiekošo un kā tas
iekļaujas mūsum kultūrvēsturiskajā mantojumā. - "J. Zimse, Valka."-Uz vāka. . - Vāka noformējumā izmantota mākslinieces Lilitas
Postažas kolāža. . - "Izdevums veltīts Jāņa Cimzes personībai un
laikam, kurā viņš dzīvoja."--Titullapas otrā pusē.
ISBN 9789934149344.
Pedagogi - Latvija - Biogrāfijas.
Skolai Naukšēnos 75 / Naukšēnu vidusskola. - [B.v. : b.i., 2013.]. 110 lpp. : il., fotogr. - Naukšēnu novada vidusskolas 75 gadiem
veltīts izdevums. - Nosaukums uz vāka.
Naukšēni (Naukšēnu novads, Latvija).

37(474.3)

371(474.3)

SABIEDRISKĀ DZĪVE.TAUTAS DZĪVE
Latviešu etnogrāfiskā izstāde, 1896 = Latvian ethnographic
exhibition, 1896 / sastādītāja: Sanita Stinkule ; tekstu autori: Jānis
Ciglis, Toms Ķikuts, Sanita Stinkule ; redaktore Sigita Kušnere ;
tulkotāja angļu valodā Terēze Svilane ; angļu teksta redaktore Iveta
Boiko ; priekšvārdu sarakstīja Arnis Radiņš ; dizains: Anta Pence ;
fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Ilgvars Gradovskis, Roberts Kaniņš,
Astrīda Meirāne, Līga Palma, Jānis Pavlovskis ; Latvijas Nacionālais
Vēstures muzejs. - Rīga : Neputns, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 574
lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, plāni ; 26 cm. - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. - Grāmata vēsta par 1896. gada Latviešu
etnogrāfisko izstādi. Pasākumu organizēja Rīgas Latviešu biedrība
(RLB) un to atklāja 1896. gadā kā X Viskrievijas arheoloģiskā
kongresa sastāvdaļu. Grāmatas pamatā ir šīs izstādes katalogs un
pētnieciskie raksti. Izdevumu sagatavoja Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja darbinieki. Ir tapis iespējami aptverošs izstādes eksponātu
publicējums. - Teksts latviešu un angļu valodā. - Personu rādītājs:
568.-574. lpp.
Saturā: PĒTĪJUMI. 1896.gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde laikmeta lieciniece / Toms Ķikuts. Viskrievijas X arheoloģiskais
kongress Rīgā un tā nozīme Baltijas senatnes pētniecībā / Jānis
Ciglis. Steigsimies turp, kur satek mazi un lieli ceļi, uz Rīgu - uz
latviešu izstādi! / Sanita Stinkule. KATALOGS LATVIEŠU
ETNOGRĀFISKAI IZSTĀDEI PA X ARHEOLOĢISKĀ KONGRESA LAIKU
RĪGĀ, 1896.G.
ISBN 9789934512964.
Etnoloģija - Latvija - Izstādes. Izstādes - Latvija - Vēsture Rīga.

394(474.3)

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
615.8

615.8

Kupriša, Antra. Zīdīšanas ABC / teksta autore Antra Kupriša ;
Zīdīšanas veicināšanas komisija. - [Rīga : Veselības veicināšanas
valsts aģentūra, 2009]. (ISA plus Ltd, Sia). - 51 lpp. : il. ; 21 cm. Ietver bibliogrāfiju: 51. lpp.
Saturs: Zīdīšanas fizioloģija un tās praktiskā norise. Zīdīšana un
māte. Zīdīšana un bērns. Mākslīgās ēdināšanas ietekme uz bērnu.
Zīdaiņi - Uzturs un barošanās.
Norbekovs, Mirzakarīms. Dzīve bez tabletēm / Mirzakarīms
Norbekovs ; [no krievu valodas tulkojusi Inna Vaitmane ; Lienes
Apines vāka mākslinieciskais noformējums]. - Rīga : Latvijas

ekoloģiskās izglītības apgāds "Vieda", ©2016 (Latgales druka). - 365,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Ja ārsti nespēj palīdzēt). - Oriģ.
nos.: Жизнь без таблеток.
ISBN 9789984782973.
Alternatīvā medicīna. Psihiskā dziedināšana. Veselība.

INŽENIERZINĀTNES. TEHNISKĀS ZINĀTNES
Balodis, Guntars, 1950-. Mobilie sakari : lekciju konspeksts / G.
621.396
Balodis ; RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte.
Radioiekārtu katedra. - [Rīga] : RTU Izdevniecība, 2013. - 218 lpp. :
il., diagr., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 215.-218. lpp.
ISBN 9789934104954.
Mobilās sakaru sistēmas izglītībā - Mācību līdzekļi augstskolām.
Mobilo telefonu sistēmas - Mācību līdzekļi augstskolām.

LAUKSAIMNIECĪBA
631.1

Lauksaimniecības bruto segumu aprēķini par 2015. gadu /
sastādītāja Liene Kalniņa ; literārā redaktore Dace Millere ; dizains
Liega Ozola ; foto: Iveta Tomsone, Dainis Arbidāns. - Ozolnieki :
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, SIA, 2016 (Ozolnieki
: Dardedze hologrāfija, SIA). - 88 lpp. : il., tab. - Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrā katru gadu tiek sagatavoti bruto
segumu aprēķini ar mērķi palīdzēt lauku uzņēmējiem racionalizēt un
optimizēt savu ražošanu. Izmantotie materiāli var būt noderīgi tiem,
kuri vēlas uzsākt saimniekošanu laukos vai kuri jau to ir izdarījuši,
bet precīzai plānošanai nepieciešami aprēkini no nozarē strādājošām
saimniecībām, dažādu nozaru konsultantiem u.c.
Saturs: Bruto seguma aprēķināšanas teorētiskie aspekti. Bruto
segumu sagatavošanā pieaicinātie eksperti. Ekspertu sagatavotie
segumi.
Lauksaimniecība.

LAUKSAIMNIECĪBA
Ošiņa, Sandra.
641.5

Eiropas vēsture latviešu virtuvē : 82 receptes : 118
fotogrāfiju : 34 stāti / Sandra Ošiņa, teksts, makets, stils fotogrāfijās
; Valdis Ošiņš, foto ; atbildīgā redaktore Evija Veide ; grāmatas
noformējumā izmantoti zīmējumi no Shutterstock.com. - Rīga :
Lauku Avīze, 2016 (Tipogrāfija Livonia Print). - 167 lpp. : fotogr. Bagātīgi ilustrēta pavārgrāmata, kur receptes papildina stāsti par
konkrēto ēdienu izcelsmi un ieceļošanu Latvijā.
ISBN 9789934152641.
Kulinārija. Pavārgrāmatas.

GRĀMATVEDĪBA.
657

657

657

Finanšu grāmatvedība / Inguna Leibus ... [u.c.] ; [konsultante
Gaida Kalniņa ; literārā redaktore Sandra Priedīte]. - Rīga : Lietišķās
informācijas dienests, 2016. - 326 lpp. : tabulas ; 22 cm. - (Bilances
bibliotēka). - Bibliogrāfija: 326. lpp. - Grāmata paredzēta ne tikai
grāmatvedības kursa teorētiskai apguvei un uzskaites pamatprincipu
izpratnei, tā ieteicama arī strādājošiem grāmatvežiem profesionālo
iemaņu pilnveidošanai un noderēs praktisku jautājumu risināšanai.
Saturs: Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. Apgrozāmo līdzekļu
uzskaite. Pašu kapitāla uzskaite. Uzkrājumi. Norēķini ar kreditoriem.
Ieņēmumu un izmaksu uzskaite. Finanšu pārskata sagatavošana.
Grāmatvežu profesionālā ētika.
ISBN 9789984896144.
Grāmatvedība.
Kusins, Jānis. Gada pārskats un iepriekšējo periodu kļūdas :
palīglīdzeklis grāmatvežiem / Jānis Kusins, Vita Zariņa. - Rīga :
Biznesa augstskola "Turība", 2016 (2017). - 351 lpp. : ilustrācijas. (Uzņēmējdarbības bibliotēka (sērija) ; Nr. 69). - Titlp. izdoš. gads 2017.
ISBN 9789934543098.
Grāmatvedība. Gada pārskati.
Matule, Ilga. Grāmatvedības organizācijas dokumenti izstrādāšanas rokasgrāmata / Ilga Matule ; redaktore Mg.oec. Maija
Grebenko ; literārā redaktore Rita Cielēna ; foto: Aivars Siliņš. - Rīga
: Lietišķās informācijas dienests, 2016. - 152 lpp. : shēmas, tabulas
; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Grāmata paredzēta grāmatvežiem
un finanšu direktoriem un arī citām personām, kas atbildīgas par
grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanu uzņēmumos.
Pēc autores ilggadējās pieredzes zvērināta revidenta darbā var
spriest, ka lielā daļā uzņēmumu grāmatvedības organizācijas
dokumenti vai nu nav sagatavoti vispār vai arī ir ļoti formāli un
vienveidīgi, un atkārto grāmatvedību regulējošo likumu un MK
noteikumu normas, un šī iemesla pēc arī netiek izmantoti uzņēmuma

darbā un put grāmatvežu atvilktnēs starplaikos starp VID
tematiskajām pārbaudēm.
Saturā: Grāmatvedības organizācijas dokumentu, t.sk.
grāmatvedības politikas nepieciešamība. Grāmatvedības
organizācijas dokumentu izstrādāšanas vadlīnijas. Grāmatvedības
organizācijas dokumenti - sastāvdaļas un to saturs.
ISBN 9789984896137.
Grāmatvedība - Standarti. Finanšu pārskati - Standarti.

RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJA. UZŅĒMUMU EKONOMIKA
658.5
LEAN risinājumi efektīvākam biznesam / Sandis Babris, Henrijs

658.3

658

Kaļķis, Jānis Mūrnieks, Uldis Piekuss ; zinātniskie redaktori: Sandis
Babris, Henrijs Kaļķis ; zinātniskie recenzenti: Aivars Goldšteins,
Ženija Roja ; mākslinieks Andris Lamsters ; Agnes Zeizas
mākslinieciskais dizains ; vāka noformēšanai izmantota Aigara
Bokāna fotogrāfija. - Rīga : Madris, 2016. - 191 lpp. : ilustrācijas,
shēmas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 184.-187. lpp. un nodaļu
beigās. - Lai mūsdienās nodrošinātu organizāciju attīstību un
konkurētspēju, ir būtiski meklēt jaunus darba organizācijas veidus,
procesu uzlabojumus, produktu un pakalpojumu jauninājumus, kas
sekmē darba ražīguma, kvalitātes un ekonomiskās efektivitātes
pieaugumu, dod iespēju maksāt konkurētspējīgu atalgojumu un
vienlaikus nodrošina augstāku peļņu kā vidēji nozarē. Viena no
šobrīd vadošajām pieejām organizāciju efektivitātes paaugstināšanai
ir LEAN sistēma. - Termins LEAN netiek precīzi tulkots, bet ar to
saprot uzņēmuma spēju paveikt vairāk, tērējot mazāk resursu un
piepūles.
Saturā: LEAN būtība, pamatprincipi un ieguvumi. LEAN
metodes. 5S. Gemba. Prasmju jeb kompetenču matrica. Laika
mērījumi. SMED. U veida plūsma. Procesu vizualizācija. LEAN
ieviešanas plānošana un nodrošināšana. PDCA metode procesu
pilnveidošanai. Kaizen pieeja. Vadītāju un darbinieku loma pārmaiņu
ieviešanā.
ISBN 9789984315553.
Organizatoriskā efektivitāte. Ražošanas menedžments. Pilnīgā
kvalitātes vadība.
Buryhin, Boris. Achievements in Human Resource Management /
Boris Buryhin, Vladimir Gaga ; reviewers: Mikhail Kaz, Yelena Miller ;
editor Regīna Jozauska ; Russian-English translation: Anita
Grauduma ; cover design: Andris Nikolajevs. - [Rīga] : Zinātne,
2016. - 159 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 20 cm. - Oriģ. nos.:
Признание достижений в системе управления персоналом. Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934549175.
Personāla vadība.
Business Meets Art : beyond the traditional approach to education,
management and business / scientific editors: Irina Sennikova,
Tatjana Vasiljeva ; [rewiewers: Danica Purg, Sergey Filonovich ;
language editor Benjamin Breggin ; design: Gundega Kalendra]. Riga : RISEBA University, ©2016. - 139 lpp. : diagrammas, portreti,
shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās.
ISBN 9789984705323.
Uzņēmējdarbības izglītība. Inovatīvā uzņēmējdarbība.
Menedžments - Mācīšana un mācīšanās (augstskola).

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
7.03

Mākslas vēsture un teorija : [žurnāls]= Art History and
Theory / galv. red. Elita Grosmane ; lit. red. Kristiāna Ābele ;
tulkotāja Stella Pelše. - Rīga : LMA Mākslas vēstures institūts, 2016.
- 88 lpp. : il. - Kopsavilkumi angļu valodā.
2016/19.
Saturā: 18.gadsimta rīdzinieku modes tērpi Johana Kristofa
Broces zīmējumos / Edīte Parute. Rīgas pilsētas elektrības iestādes
ēku būsvvēsture un arhitektūra 20. gadsimta sākumā / Inga
Karlštrēma. Ziemeļu nacionālais romantisms mūra īres namu
arhitektūrā Rīgā. Arhitekts Aleksandrs Vanags / Anna Libere.
20.gadsimta sākuma modernā Rīgas grafiķe Alise Dmitrijeva / Baiba
Vanaga. Teodora Ūdera portreti Marburgā / Jānis Kalnačs. “Akvarelis
Latvijā. 19.-21.gadsimts” Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu
zālē “Arsenāls” / Elita Grosmane.
ISSN 1691-0869.
Arhitektūra. Māksla - Latvija. Mode.

7.03

7.03

7.03

7.03

Mākslas vēsture un teorija : [žurnāls]= Art History and
Theory / galv. red. Elita Grosmane ; lit. red. Kristiāna Ābele ;
tulkotājas Stella Pelše, Kristiāna Ābele u.c. - Rīga : LMA Mākslas
vēstures institūts, 2015. - 136 lpp. : il. - Kopsavilkumi angļu valodā.
2015/18.
Saturs: Baroka laikmeta dzīvojamais nams Rīgā, Miesnieku ielā
8: būvvēsture un mākslas vērtības / Anna Ancāne. The Role of
Pictures in the Late Baltic Enlightenment / Kadi Polli. Rīgas pilsētas
gazes fabriku arhitektūra 19.gadsimta otrajā pusē un 20. Gadsimta
sākumā / Inga Karlštrēma. Neoislāma stila iezīmes Latvijas
19.gadsimta otrās puses un 20. Gadsimta pirmās trešdaļas
arhitektūrā un interjeros / Ieva Kalnača. Jāņa Jaunsudrabiņa
ilustrācijas “Baltajai grāmatai” – viens no pirmajiem primitīvisma
piemēriem Latvijā / Elvija Pohomova. Latviešu mākslinieku gaitas
karadienestā: 1914-1922 / Sniedze Kāle. Mākslas jomas ekspertu un
ikdienas mākslas pieredze un komunikācija / Līva Raita.
“Tutanhamona dzintars. Senā Ēģipte” Mākslas muzejā “Rīgas Biržā” /
Daiga Upeniece. Bauskas pils krāšņu rekonstrukcija un restaurācija /
Ina Līne. DigiPortA – portretu digitalizācija zinātnisko institūtu
arhīvos / Agnese Bergholde. Fotokeramikas attīstība Latvijā / Inese
Brants.
ISSN 1691-0869.
Arhitektūra. Māksla - Latvija. Fotomāksla. Mauzoleji. Kultūras
mantojums.
Mākslas vēsture un teorija : [žurnāls]= Art History and
Theory / galv. red. Elita Grosmane ; māksl. Ieva Vīriņa ; tulkotāja
Stella Pelše. - Rīga : LMA Mākslas vēstures institūts, 2014. - 69, [3]
lpp. : il. - Kopsavilkumi angļu valodā.
2014/17.
Saturs: 15. gadsimta stundu grāmata LU Akadēmiskās
bibliotēkas kolekcijā / Marta Ozola. Roberts Johansons un mākslas
fotogrāfija / Teivāne-Korpa, Katrīna. Mākslas darbu likteņi Rīgas
dzīvokļu “likumīgajā” izlaupīšanā (1944-1948) / Jānis Kalnačs.
Kultūras mantojums un politiskā ideoloģija: Rīgas Māras baznīcas
izdaiļošanas projekts. 20.gadsimta 30. gadi / Elita Grosmane.
Kuldīgas novada muzejs / Daina Antoniška. Mauzoleji Rīgas, Jelgavas
un Liepājas pilsētas kapličās / Pauls Kempe. Studenti analizē Latvijas
materiālā kultūras mantojuma (arhitektūras) mainību 21. gadsimta
sākumā: Latvijas materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas
problēmas II: rakstu krājums / Inese Kundziņa. Personības kults: Es
nemiršu: Ilmārs Blumbergs / Santa Mičule. Grāmatniecība un vāku
dizains: James H.Fraser. Publishing and Book Design in Latvia 19191940: a Re-discovery / Stella Pelše. Fundamentāls apkopojums:
Gustavs Klucis. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja zinātniskais
katalogs. I, II sējums / Stella Pelše. Kultūrainas panorāma: Jānis
Taurens: Konceptuālisms Latvijā: domāšanas priekšnosacījumi /
Stella Pelše.
ISSN 1691-0869.
Arhitektūra. Māksla - Latvija. Fotomāksla. Mauzoleji. Kultūras
mantojums.
Mākslas vēsture un teorija : [žurnāls]= Art History and
Theory / galv. red. Elita Grosmane ; māksl. Ieva Vīriņa ; tulkotājas
Magdalēna Iviņska, Stella Pelše, Kristiāna Ābele. - Rīga : LMA
Mākslas vēstures institūts, 2013. - 77, [2] lpp. : il. - Teksts un
kopsavilkumi angļu valodā.
2013/16.
ISSN 1691-0869.
Arhitektūra. Muižas - Latvija.
Mākslas vēsture un teorija : [žurnāls]= Art History and
Theory / galv. red. Elita Grosmane ; māksl. Ieva Vīriņa ; tulkotāja
angļu valodā Stella Pelše ; tulkotāja vācu valodā Agnese Bergholde. Rīga : LMA Mākslas vēstures institūts, 2012. - 70, [2] lpp. : il. Kopsavilkumi angļu, vācu valodās.
2012/15.
Saturs: Atdzimušais Rīgas Doma ziemeļu priekšhalles viduslaiku
gleznojums / Elita Grosmane. VEF radio dizains. 1932-1941 / Baiba
Freimane. Pirmā mākslas fotogrāfijas izstāde Latvijā pēc Otrā
pasaules kara. 1957-1958 / Alise Tīfentāle. Mākslas muzejs "Rīgas
Birža" / Daiga Upeniece. Dzimtas apbedījumi um mauzoleji Vidzemes
un Kurzemes muižās no 18.gs. līdz 19.gs. vidum / Pauls Kampe.
Igauņu 20.gs. mākslas vēstures iespaidīgā kolāža: Eesti kunst
ajalungu. Kd.5: 1900-1940 = History of Estonian Art. Vol.5: 19001940 / Eduards Kļaviņš. Fundamentāls pētījums par Kārli Padegu:
Jānis Kalnačs. Rīgas dendijs un autsaiders. Kārlis Padergs / Stella

Pelše. Tēlniecība semiotikas aspektā: Sergejs Kruks. Ārtelpas
skulptūras semiotika, ekonomika un politika: Pieminekļu celtniecība
un demontāža Latvijā 1945-2010 / Stella Pelše. Hronika / Kristiāna
Ābele. LMA Mākslas vēstures institūts desmit gados (2002-2012).
LMA Mākslas zinātnes nodaļa un doktorantūra: 2011.gads-2012.gada
marts. Mākslas vērtību atgriešanās / Elita Grosmane.
ISSN 1691-0869.
Fotomāksla. Dizains. Mauzoleji.

ARHITEKTŪRA
72(474.3)

Ancāne, Anna. Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gadsimta
otrajā pusē : disertācija = Architecture and urban planning of Riga in
the 2nd half of the 17th century = Architektur und Stadtbau von Riga
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts / Anna Ancāne ;
zinātniskā vadītāja Elita Grosmane ; recenzenti: Jānis Krastiņš,
Konrāds A. Otenheims, Ojārs Spārītis ; redaktore un korektore
Kristiāna Ābele ; tulkotājas: Stella Pelše, Agnese Bergholde ;
mākslinieks Rauls Liepiņš ; Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas
vēstures institūts. - Rīga : Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds,
©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 447 lpp. : faksimili, ilustrācijas,
kartes ; 24 cm. - (Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures
institūta disertācijas ; 5). - Disertācija (Dr. art.)--Latvijas Mākslas
akadēmija, 2010. - Bibliogrāfija: 335.-342. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. - Rīgas arhitektūrā 17. gadsimts bija ievērojamu pārmaiņu
laiks. Viduslaiku pilsēta pārtapa jauno laiku baroka pilsētā. A.
Ancānes pētījumu par Rīgas vizuālā tēla pārvērtībām baroka laikmetā
un to starptautiskajiem avotiem papildina bagātīgs attēlu klāsts no
Latvijas un ārvalstu arhīviem, muzejiem un bibliotēkām. Izdevuma
pamatā ir Latvijas Mākslas akadēmijā 2010. gadā aizstāvēta
disertācija. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu
valodā. - Personu rādītājs: 435.-440. lpp. un Vietu, ēku un adrešu
rādītājs: 441.-447. lpp.
ISBN 9789934847172.
Arhitektūra - Latvija - Vēsture - 17 gs - Promocijas darbi Rīga. Pilsētas plānošana - Latvija - Vēsture - 17 gs - Promocijas darbi
- Rīga.

726.54(474.3)

Bergholde, Agnese. Rīgas Doma viduslaiku arhitektūra un
būvplastika eiropeisko analoģiju kontekstā = Mittelalterliche
Architektur und Bauplastik des Doms zu Riga im europäischen
Vergleich : disertācija / Agnese Bergholde ; vadītāja Elita Grosmane
; recenzenti: Ilmārs Dirveiks, Uve Lobedejs, Ojārs Spārītis ;
redaktore Kristiāna Ābele ; tulkojums: Agnese Bergholde ;
mākslinieks Rauls Liepiņš. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas
Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta
fonds, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 407, [1] lpp. : il. ;
24 cm. - (Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta
disertācijas ; 4). - Bibliogrāfija: 389.-399. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. - Rīgas Doma baznīca ar klostera daļu ir izcils viduslaiku
būvmākslas piemērs Latvijā un vienlaikus senākais ķieģeļu
arhitektūras ansamblis visā Baltijā - senās Livonijas pirmais lielais
mākslinieciskais sasniegums. A. Bergholdes grāmatā 13. gadsimta
būvplastika pirmo reizi plaši un detalizēti aplūkota kā ansambļa
koptēla neatņemama sastāvdaļa dievnama un klostera būvvēstures
kontektā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums vācu valodā. - Vietu
un objektu rādītājs: 400.-403. lpp. un personu rādītājs: 404.-[408.]
lpp.
ISBN 9789934847141.
Arhitektūra, viduslaiku - Latvija - Promocijas darbi - Rīga.
Baznīcu ēkas - Latvija - Promocijas darbi - Rīga. Arhitektūra - Latvija
- Detaļas - Promocijas darbi - Rīga. Rotājumi un ornamenti,
arhitektoniskie - Latvija - Promocijas darbi - Rīga.
Rīga (Latvija) - Celtnes, būves utt - Promocijas darbi.

72(474.3)

Gaismas pils un Gaismas tīkls : Birkerta projektētā Latvijas Nacionālā
bibliotēka un 9 Latvijas arhitektoniski izteiksmīgākās publiskās
bibliotēkas = Castle of Light & Network of Light : National Library of
Latvia, designed by Birkerts, and 9 architecturally the most
expressive public libraries of Latvia / kataloga sastādītājs, tekstu
autors Jānis Dripe ; tulkotāja Inta Liepiņa ; literārā redaktore Daina
Vilemsone ; fotogrāfi: Indriķis Stūrmanis, Ansis Starks, Andris Tone,
Jānis Dripe, Laimonis Šmits ; mākslinieks Juris Petraškevičs. - [Rīga]
: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, ©2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 34, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 x 30 cm. - Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.

Saturs : Latvijas Nacionālā bibliotēka. Ventspils Galvenā
bibliotēka. Ventspils bibliotēkas Pārventas bibliotēka. Kuldīgas
Galvenā bibliotēka. Tukuma bibliotēka. Rīgas Centrālās biblotēkas
filiālbibliotēka "Vidzeme". Valmieras integrētā bibliotēka. Limbažu
Galvenā bibliotēka. Cēsu Centrālā bibliotēka. Jaunklidža bibliotēka.
ISBN 9789934861406.
Bibliotēku arhitektūra - Latvija. Bibliotēkas - Latvija.

GLEZNIECĪBA
75(474.3)(092)

MŪZIKA
785.16

KINO
791.4(474.3)

Brancis, Māris, 1947-. Trešā atgriešanās : ieskats mākslinieka
Osvalda Rožkalna dzīvē un darbos = Dritte Wiederkehr : Einblick in
Leben und Werk des Künstlers Osvalds Rožkalns = The third return :
a look into the life and work of the artist Osvalds Rožkalns / Māris
Brancis, Ingrīda Burāne ; redaktors Jānis Oga ; tulkojums vācu
valodā: Aiga Šemeta ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ;
dizains: Solvita Ozola ; mākslas darbu reprodukcijas: Armands Lācis,
Gints Burāns. - Rīga : Mansards, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 150,
[1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. - Grāmata iepazīstina ar līdz šim maz vai
lielākajai daļai interesentu pilnīgi neiepazītu latviešu mākslinieku
Osvaldu Rožkalnu (1910-1989). Latviešu kultūrā viņš ir spilgts
talants, sava ceļa gājējs glezniecībā un Eiropas teātra vēsturei
piederīgs scenogrāfs. Savas dzīves lielāko daļu O. Rožkalns vadīja
Vircburgā Vācijā. - Teksts un kopsavilkums latviešu, vācu un angļu
valodā. - Uz grāmatas pirmā vāka reproducēts: Osvalds Rožkalns
"Bēglis", 1954.
ISBN 9789934121500.
Mākslinieki - Latvija - Biogrāfijas. Mākslinieki - Latvija Katalogi. Trimdas mākslinieki - Vācija - Biogrāfijas - Vircburga.
Trimdas mākslinieki - Vācija - Katalogi - Vircburga. Māksla, latviešu 20 gs - Katalogi. Māksla, latviešu - Vācija - Katalogi. Glezniecība,
latviešu - 20 gs - Katalogi. Zīmējumi, latviešu - 20 gs - Katalogi.
Dekorāciju glezniecība - Latvija - Katalogi.
Blaua, Līga. Ainars Virga. Pēdējais Līvs / Līga Blaua ; atbildīgā
redaktore Sandra Eglīte ; māksliniece Madara Kalniņa ; maketētāja
Silvija Kokina ; grāmatas vāka noformējumam izmantota Ievas
Andersones fotogrāfija ; izdevuma noformējumam izmantoti attēli no
izdevniecības Žurnāls Santa arhīva, no Virgu ģimeņu un Guntara
Rača personiskā arhīva. - Rīga : Žurnāls Santa, 2016. - 319 lpp. :
fotogr. - Ieraksti, kuros piedalījies Ainars Virga: 318.- 319. lpp. Stāsts par Ainaru Virgu - rokmūziķi, izcilu ģitāristu, tautas dziesmas
Dzimtā valoda, kas 2011. gadā televīzijas skatītāju balsojumā tika
atzīta par latviešu zelta dziesmu, autoru. Par cilvēku ar dramatisku
likteni, kas pēc kritieniem vienmēr ir spējis piecelties. Par cilvēku,
kas prot mīlēt un kuru mīl...
ISBN 9789984960487.
Rokmūziķi. Mūziķi.
Āboliņa, Daira, 1962-. Jāņa Streiča maģiskais reālisms : 22 filmas
/ Daira Āboliņa ; Katrīnas Vasiļevskas dizains ; Toms Harjo, filmu
kardiogrammu dizains ; fotogrāfijas, skices, plakāti: Ināra Antone,
Uldis Briedis (Dienas Mediji), Evija Džonsone, Laimdonis Grasmanis ,
Džovita Grebzde, Guntis Grunte, Simons Gūtmanis, Aigars Hibners,
Atis Ieviņš, Nikolajs Jansons, L. Kuncīte, Ieva Kundziņa , Ivans
Koreņs, Ēvalds Lācis , S. Līce, Mārtiņš Milbrets, Mārtiņš Kalseris, J.
Mordvinovs, Uldis Ofkants, Edgars Ozoliņš, Jāzeps Pīgoznis, Jānis
Pilskalns, J. Reinbergs, Ieva Romanova, Guntis Sīlis, Jānis Streičs,
Kristaps Streičs, Viktors Šildknehts, Večella Varslavāne (AKKA/LAA) ,
Baiba Volta, Agnese Zeltiņa. - Rīga : Dienas Grāmata ; Biedrība
Ekrāns, ©2016. - 490, [5] lpp. - (Kino raksti). - Šī grāmata ir
plašākais un visaptverošākais pētījums par Latvijā populārākā
kinorežisora Jāņa Streiča radošo biogrāfiju.
ISBN 9789934546310.
Kinofilmas, latviešu. Kinofilmu producenti un režisori.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
811.161.1(07)

Шалпыкова, К. Лексико-грамматический практикум : л
учебному комплексу по русскому языку как иностранному в
сфере международного туристского бизнеса: Русский - Экзамен Туризмб РЭТ-1 / К. Шалпыкова. - Москва : Издательство ИКАР,
2008. - 95 с. - Данный Лексико-грамматический практикум
является дополнением к учебному комплексу "Русский - Экзамен

- Туризм. РЭТ-1" (уровень А2 в системе уровней владения
иностранными языками Совета Европы). Он адресован
иностранцам, сотрудникам зарубежных туристских комплексов,
вступающих в непосредственное общение с русскоговорящими
туристами. Это сопровождающие, администраторы,
спортинструкторы, аниматоры, медперсонал, турагенты.
Практикум будет полезен тем учащимся, которым требуется
дополнительная тренировка для выработки чистоты,
грамматической точности речи.
ISBN 9785984050586.
Krievu valoda - Mācīšana un mācīšanās.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
Ikšelis, Aivars B.
908

908

908

ĢEOGRĀFIJA
910.4

Sagūstītās atmiņas : Valkai - 730 / Aivars B.
Ikšelis, Zane Brūvere Kvēpa, Indra Brūvere Daruliene ; vāka
noformējumam izmantota mākslinieces Lilitas Postažas kolāža. Valka : Stalkers A IK, 2016 (Rīga : Libri Style). - 63 lpp. : ilustrācijas,
portreti ; 13 x 21 cm. - Izdevums veltīts Valkas 730. gadadienai,
kopš pilsēta pirmo reizi minēta vēstures avotos. Tajā parādīts, kā
valcēnieši domāja, redzēja savu pilsētu caur foto kameras objektīvu
un kā šodienas dzīves ritumu, attiecības un izjūtas saprot autori ar
dzejas palīdzību.
ISBN 9789934149191.
Latviešu dzeja. Atklātnes - Latvija - Albumi - Valka (Valkas
novads).
Valka (Valkas novads, Latvija) - Vēsture - Albumi.
Ikšelis, Aivars B. Vācbalti - Vrangeļu dimensijas / Aivars B. Ikšelis
; mākslinieks Gints Veilands ; vāka noformējumā izmantota Lilitas
Postažas kolāža. - Valka : Stalkers A IK, 2016 (Libri Style). - 119 lpp.
: faksimili, ilustrācijas, portreti ; 12 x 22 cm. - Bibliogrāfija tekstā. A. B. Ikšelis aplūko vēsturiskos notikumus, lai izprastu vācbaltu
baronu fon Vrangeļu vienas dzimtas atzara devumu kultūrvides
veidošanā Valkā. Darba pamatā ir dažādos dokumentos, atmiņās,
vēsturnieku pētījumos un pieņēmumos apkopotās atziņas. Baronu fon
Vrangeļu dzimtas devums Valkas sabiedrībai, ko izmantojam
šobaltdien, ir noklusēts garus gadu desmitus.
ISBN 9789934149658.
Vācbaltieši - Latvija - Vēsture. Vācbaltieši - Latvija - Vēsture Valka (Valkas novads). Vācbaltieši - Latvija - Vēsture - Valkas
novads.
Valka (Valkas novads, Latvija) - Vēsture. Valkas novads
(Latvija) - Vēsture.
Vidzemē man būt! : [fotoalbums] / redaktori: Zanda Arnicāne,
Uldis Arnicāns ; māksliniece, maketētāja Sandra Igaune ; tulkojums
Vilma Garanča, Olga Stankeviča ; priekšvārda autors Gatis Krūmiņš. [B.v.] : Biedrība "Balvu olūts", 2016. - 206 lpp. : fotogrāfijas. Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodās.
ISBN 9789934190391.
Vidzeme (Latvija).
Leitis, Ingvars. Latviešus Sibīrijā meklējot : veloekspedīcija Rīga Vladivostoka, 1975 : [dienasgrāmata] / Ingvars Leitis, teksts ; Uldis
Briedis, fotogrāfijas ; Raula Liepiņa dizains. - Rīga : Apgāds
Lietusdārzs, [2016]. - 317, [2] lpp. : fotogr., il. - Padzirdējis, ka kaut
kur Sibīrijā dzīvo latvieši, jauns puisis atrod līdzbraucēju un dodas
tautiešus meklēt. Ir 1975. gads. Šķēršļus garajā ceļā rada ne tikai
skarbā daba un trūcīgie sociālisma apstākļi, bet arī komunistu partijas
orgānu visuresošā klātbūtne un cilvēku bailes no tās. Cauri gadu
desmitiem mūs sasniegusi dienasgrāmata, ko šajā braucienā rakstījis
Ingvars Leitis, un Ulda Brieža uzņemtās fotogrāfijas. Dienu pēc dienas
varam izsekot dēkaiņu gaitai - ar velosipēdiem, kas nemitīgi lūst un
plīst, pa sliktiem ceļiem, bez ērtībām naktsmītnēs, ar reizēm pavisam
trūcīgu pārtikas krājumu. Abi ceļotāji atrod latviešus - viņu atsevišķos
likteņus un kopējo vēsturi. Un tas ir smags atradums. Tagad, kad
katrs ir vismaz dzirdējis Lejas Bulānas vai Arhangeles vārdu, kad
skolā stāsta par latviešu iznīcināšanu PSRS 1937.-1938. gadā un
vārdu ''gulags'' cilvēki nebaidās skaļi izrunāt, šī dienasgrāmata ir īpaši
iedarbīga. Dienasgrāmatai un fotogrāfijām ir vēsturisku dokumentu
svars. Tās apliecina apbrīnojamu spēju sekot savam aicinājumam,

pildīt misiju, kas ir pašu itin kā nejauši atrasta, bet nozīmīga visai
tautai.
ISBN 9789984869858.
Sibīrija (Krievija).

VĒSTURES ZINĀTNES
Štolls, Pāvels.
930.85(474.3)

Latviešu kultūra un brāļu draudze : latviešu kultūras
tradīciju čehu konteksti XVII-XX gadsimtā : monogrāfija / Pāvels
Štolls ; recenzenti: Jiržījs Marvans, Vaids Šeferis ; redaktore Elīna
Kokareviča ; [no čehu valodas] tulkojis Jānis Krastiņš ; dizains: Ilze
Kalnbērziņa-Prā. - [Rīga] : Izdevniecība "u.c.", 2016 ("Jelgavas
tipogrāfija"). - 359, [1] lpp. : ilustrācijas. - Atsauces zemsvītras
piezīmēs. . - Avoti un literatūra: 311.-338. lpp. . - Personu rādītājs:
341.-358. lpp. - Kāda ir saistība hernhūtiešiem un analfabētisma
izskaušanas centieniem Vidzemē? Kas saista Brāļu draudzi un Latvijas
inteliģences veidošanos 19. gadsimtā? Un kas ir kopīgs Rainim,
Kārlim Skalbem, Jānim Porukam ar hernhūtiešu ideoloģiju? Atbildes
uz šiem jautājumiem meklē līdz šim apjomīgākā monogrāfija par
latviešu kultūras tradīcijām čehu kultūras kontekstā. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums latviešu un angļu valodā. - Šī monogrāfija ir
tapusi programmas "Zinātnes jomu atbalsta programma Kārļa
Universitātē" (Prāga, Čehija) ietvaros. . - "Brāļu Draudzes Vēstneša"
(1929-1940) pirmais numurs. Uz vāka: bijušā Vidzemes brāļu
draudzes centra Jērakalna atrašanās vieta Valmierā.: 114.lpp.
Saturā: 1.IEVADS. 1.1.Tulkojumu un literārzinātniskās
baltistikas un estonistikas čehu un slovāku tradīcijas. 1.2.Čehu
literatūras tulkojumi un literārā komparatīvistika Latvijā. 1.3.Tēmas
izvēle un līdzšinējie pētījumi. 1.4.Darba mērķis un metodoloģija.
2.PRĀTA GUDRĪBA (sapientia mentis). 2.1.Komenska darba ietekmes
pirmsākumi Baltijā. J.A.Komenskis un viņa sekotāji Lietuvā un
Kurzemē. J.A.Komenska mācību gāmatas Vidzemē. J.A.Komenskis un
Ernests Gliks. 2.2.J.A.Komenskis un G.F.Stenders. Komenska un
Stendera darbu salīdzinājums. Komenska "Pasaule attēlos" un
Stendera "Bildu ābice". Stendera "Augstas gudrības grāmata".
2.3.Latviešu nacionālās kustības čehiskie iedvesmotāji. Latviešu
"darba himna". "Darba himnas" atbalsis. Čelakovska dzejoļa
konteksti. Citas inspirācijas no čehu nacionālās atmodas. 2.4.Latviešu
komenioloģijas attīstība. 3.SIRDS DIEVBIJĪBA (pietas cordis).
3.1.Latvijas brāļu draudze. Terminoloģija un brāļu draudzes oficiālais
statuss Latvijā. Latvijas brāļu draudzes vēsture. Vidzemes
hernhūtiešu kustības darbības rezultāti. Vidzemes hernhūtiešu
kultūras strukturālā tipoloģija. Hernhūtiešu idejiskā paradigma
Vidzemē. Vietējais folkloriski mitoloģiskais recepcijas apvārsnis.
3.2.Čehu un latviešu muzikālo sakaru pirmssākumi. 3.3.Latviešu
hernhūtiskā literatūra un tās primārie teksti. Vispārīgs raksturojums.
Žanri. Čehu tipoloģiskās paralēles. Secinājumi. 3.4.Refleksijas par
hernhūtiešu kustību latviešu literatūrā - sekundārie teksti. Vispārīgs
raksturojums. Romāns "Mērnieku laiki". Drāma "Hernhūtieši". Poruka
hernhūtiskie prozas darbi. Čehu tipoloģiskās paralēles. Secinājumi.
3.5.Sirds kultūra - terciārie teksti. Vispārīgs raksturojums.
Sirdsšķīstie ļaudis. Baltās drānas. Antiņš. Sirds kultūra. Martas
Grimmas un čehu literatūras latviskās refleksijas. Secinājumi.
4.DZĪVES MIERS (tranquillitas vitae). 4.1.Vidzemes "Draudzes
likumi". 4.2.Čehu reliģiskā reformācija un tās literārā refleksija
Latvijā. "Stāstījums no tās vecas Brāļu Draudzes". "Stāsts no viena
patiesīga liecinieka[.]". Jans Huss un husītisms citos latviešu avotos.
Jans Huss latviešu dzejā. 4.3.Hernhūtiešu sociālais protests un
vēsturiskā apziņa. 4.4.Hernhūtiešu vēsture sekundārajos literārajos
tekstos. Artura Baumaņa romānu cikls. Kauguru sacelšanās Kārļa
Zariņa romānā. Vecozola hiliasms.
ISBN 9789934861109.
Brāļu draudze.
Valmiera (Latvija). Valmiermuiža (Burtnieku novads, Latvija).
Dikļi (Kocēnu novads, Latvija).

VĒSTURE
94(560)

Леви, Гюнтер. Армянский вопрос в Османской империи : мифы
и реальность / Гюнтер Леви ; [перевод с английского]. - Москва :
Политическая энциклопедия, 2016. - 359 с. ; 23 cm. - Bibliogrāfija:
329.-[352.] lpp. un rādītājs: 353.-357. lpp.
ISBN 9785824320381.
Armēņu masu slepkavības, 1894-1896. Armēņu masu
slepkavības, 1909. Armēņu masu slepkavības, 1915-1923. Armēņi Turcija - Vēsture.
Armēnija. Turcija. Armēnija - Vēsture - 1901-. Turcija - Vēsture

- 20 gs.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
Dvēseles pieskāriens : [dzejoļu krājums] / Inese Apsāne, Aija
821.174-1(08)

821.174-1

821.174-3

821.174-1

821.174-1

Balode-Šilde, Ingrīda Zepa ; grāmatas idejas autore Gunita Sergunta
; vāka dizains: Dace Solovjeva. - Varakļāni : Domu pērles, 2016
(Lietuva : BMK). - 190, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. (Pārdomas vārsmās). - Mēs viens otram dienu no dienas
pieskaramies dvēseliski. Ar domām, jūtām, ar vārdiem izsakot tās
dzejas rindās. Autores caur dzejas rindām parāda kā redz apkārtējo
pasauli. - Autori uzrādīti vāka 4. lpp.
ISBN 9789934555060.
Latviešu dzeja.
Helds, Juris, 1942-. Mirkļa vējainais pieskāriens : dzeja / Juris
Helds ; redaktore Daina Grūbe ; māksliniece Vita Lēnerte. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016. - 96 lpp. ; 20 cm. - J. Helda desmitajā dzejoļu
krājumā dzejnieks paliek uzticīgs sirreālisma un impresionisma
principiem mākslā. Tā ir dzeja, kurā izgaist robežas starp sapni un
īstenību, kurā jūtams citas esības pulss. Tajā mājo Visuma un
mūžības tēli, kas no laika, "kad Vārds vēl nebija dzimis", dodas uz
nākotnes pusi cauri "miljongadu miglām". Taču šajā mūžības
plūdumā dzejnieks prot arī tvert mirkli, kurš nav iekļaujams
tradicionālās laika kategorijās. Līdzās J. Helda dzejai raksturīgajam
vērtīgajam kultūrvēsturiskajam slānim krājumā ieskanas arī liriskā
varoņa "mirstīgo darba dienu" un "sajūtu slepenraksta" motīvi, viņš
gluži cilvēciski kavējas bērnības pļavās un ilgojas pēc otra cilvēka,
kura pietrūkst "bezmiega lietū". J. Helda dzeja ir bagāta neparastām
metaforām un tēliem, tajā jūtams dzejnieka profesionālais briedums
apvienojumā ar jauniem izteiksmes meklējumiem.
ISBN 9789934062650.
Latviešu dzeja.
Judina, Dace. Septiņi vakari : Ozoli. Māju un dzimtas stāsts :
romāns / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Lauku Avīze,
2016 (SIA "PNB Print"). - 218, [3] lpp. - (Latvijas simtgades romāni ;
1. grāmata). - Bibliogr.: [221.] lpp. - Katrīna un Mārtiņš ierodas
nesen nopirktajās Ozolu mājās, kas noslēpušās dziļi mežā. Pārkāpjot
vecā nama slieksni, viņi nonāk it kā citā dimensijā - pazūd laiks, un
nākamajās septiņās dienās jaunieši piedzīvo biedējoši reālas
atklāsmas par to, kas divsimt gados noticis ar šo māju un tās
saimniekiem. Septiņi Ozolos pavadītie vakari izmaina jaunā pāra
dzīvi, pārbauda viņu jūtu stiprumu un atsedz kāda rūpīgi glabāta
noslēpuma plīvuru. Pirmā sērijas "Latvijas simtgades romāni"
grāmatā.
ISBN 9789934152610.
Latviešu romāni.
Skujenieks, Knuts, 1936-. Basās zvaigznes = Босые звёзды /
Knuts Skujenieks ; Olgas Pētersones atdzejojums un sakārtojums ;
atbildīgā redaktore Ingūna Cepīte ; redaktore Daina Vilemsone ;
priekšvārdu sarakstīja: Māris Salējs, Olga Pētersone ; mākslinieks Ivo
Grundulis ; noformējumā izmantoti Vlada Brazjūna fotoattēli. - Rīga :
Pētergailis, [2016] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 253 lpp. :
portrets ; 19 cm. - Dzejnieku K. Skujenieku Latvijā pazīst visi, kuriem
nav sveša dzeja. Krieviski tulkota K. Skujenieka dzejoļu grāmata
iznāk pirmo reizi. Izlasē iekļautie dzejoļi atklāj koncentrētu un secīgu
ieskatu dažādos dzejnieka daiļrades posmos. Katrs posms veido viena
likteņa, vienas dzīves kopsavilkumu. - Teksts paralēli latviešu un
krievu valodā.
ISBN 9789984334301.
Latviešu dzeja - Tulkojumi krievu valodā.
Ziedonis, Imants, 1933-2013. Es skaitīju un nonācu pie Viena :
dzejoļu krājums / Imants Ziedonis ; redaktors Jānis Vādons ;
ilustrācijas: Ieva Krūmiņa ; dizains: Jānis Birznieks ; priekšvārdu
sarakstīja Jānis Rokpelnis ; ievada autors Indulis Paičs ; pēcvārdu
sarakstīja Juris Rubenis. - Atkārtots izdevums. - [Rīga] : Imanta
Ziedoņa fonds "Viegli", ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 121, [5] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - Grāmata ir dzejnieka I. Ziedoņa (1933-2013)
1996. gadā izdotā dzejoļu krājuma atkārtots izdevums, kas
papildināts ar dzejnieka Jāņa Rokpeļņa un mācītāja Induļa Paiča
ievadvārdiem, kā arī mācītāja Jura Rubeņa sprediķi I. Ziedoņa bērēs,

kas grāmatā iekļauts pēcvārda vietā. Dzejoļu sakārtojums grāmatā
palicis nemainīts - to savulaik veidojis pats dzejnieks, atlasot darbus
no vairākiem dzejas krājumiem un pievienojot arī lūgšanas. Krājums
vēsta par Dieva apzināšanos, par tā vietu un nozīmi cilvēka dzīvē, par
dzīves un dabas norišu saiknēm un saskari ar dievišķo. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934863806.
Latviešu dzeja.

TULKOTĀ DAILLITERATŪRA
Ārlidžs, Metjū Dž.
Angl 821.111-3

Kan 821.111(71)-3

Amer 821.111(73)-3

Amer 821.111(73)-3

Angl 821.111-3

Austrāl
821.111(94)-3

Nāves slazdā : romāns / Metjū Dž. Ārlidžs ; no
angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; Arņa Kilbloka vāka dizains ;
redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016
(Poligrāfists). - 333, [2] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
(Izmeklē detektīve Helēna Greisa / Metjū Dž. Ārlidžs ; [1.] grāmata).
- Oriģ. nos.: Eeny meeny.
ISBN 9789934061035.
Detektīvromāni, angļu.
Atvuda, Mārgareta. Sirds mirst pēdējā : romāns / Mārgareta
Atvuda ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; vāka dizainu
adaptēja Ilze Isaka ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 399, [1] lpp. - ''Sirds mirst pēdējā'' ir
dzēlīgi asprātīgs un draudīgs romāns par tuvu nākotni, kurā likumam
paklausīgie tiek ieslodzīti, bet likumpārkāpēji bauda brīvību. - Oriģ.
nos.: The Heart Goes Last.
ISBN 9789934064388.
Kanādiešu romāni.
Baldači, Deivids. Pēdējā jūdze : [romāns] / Deivids Baldači ; no
angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains Artūrs Zariņš ;
redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2016 (a/s
"Paraugtipogrāfija"). - 460 lpp. ; 21 cm. - Melvins Marss reiz bija
talantīgs futbolists, kuram tika paredzēta galvu reibinoša karjera,
pasaules slava, miljoni bankas kontā... Tagad viņš gatavojas saņemt
augstāko soda mēru - nāvējošu injekciju. Pēdējā brīdī nāvessoda
izpilde tiek apturēta - Marsa izdarītajos noziegumos atzinies kāds cits
ieslodzītais. Izmeklētājiem jāatbild uz ļoti sarežģītiem jautājumiem. Oriģ. nos.: The Last Mile.
ISBN 9789984358383.
Amerikāņu romāni. Detektīvromāni, amerikāņu.
Brauns, Pīrss. Sarkanā sacelšanās : triloģija / Pīrss Brauns ; no
angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Maija Džeriņa ;
mākslinieks Reinis Liepa. - Rīga : Izdevniecība Prometejs, [2016]
(Jelgava) : (Jelgavas tipogrāfija). - 535, [1] lpp. - Derovs būtu
dzīvojis mierā, tomēr ienaidnieki nesa viņam karu. Zelta valdnieki
pieprasīja viņa paklausību, pakāra viņa sievu un paverdzināja viņa
tautu. Tomēr Derovs ir apņēmies stāties tiem pretī. Riskējis ar visu,
lai pārveidotu sevi un iefiltrētos Zelta sabiedrībā, viņš ir cīnījies, lai
izturētu nežēlīgo konkurenci, kādā tiek audzināti Sabiedrības
varenākie karotāji, kāpis pa dienesta karjeras kāpnēm un pacietīgi
gaidījis, lai uzsāktu revolūciju, kas iznīcinās hierarhiju no iekšienes.
Beidzot tas brīdis ir pienācis. - Oriģ. nos.: Morning Star.
3. grām. Rīta zvaigzne.
ISBN 9789934553059.
Zinātniskā fantastika, amerikāņu.
Džeimsa, Erika. Sveika, mana jaunā dzīve! : romāns / Erika
Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains:
Dairis Hofmanis ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2016
(Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 477 lpp. - Svaigs un spirdzinošs kā
ziemas gaiss - romāns aizraus lasītāju sarežģītu izvēļu ceļos,
vienlaicīgi liekot gan just līdzi varoņiem, gan smieties skaļā balsī par
dzīves ironijas spēku. Bailes, šaubas, nedrošība... Tik pazīstamas
izjūtas ikvienam, kad ir jāpieņem dzīvē svarīgākais lēmums. Kas ir
labāks - nezināma laime vai apnikusī, ierastā, toties drošā rutīna?. Oriģ. nos.: Promises, promises.
ISBN 9789984358192.
Angļu romāni.
Flanagans, Ričards. Šaurais ceļš uz dziļajiem ziemeļiem / Ričards
Flanagans ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas
redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). 397, [1] lpp. ; 23 cm. - 1943. gada augusts. Japāņu karagūstekņu
nometnē pie Birmas Nāves dzelzceļa ar izmisumu cīnās ķirurgs
Dorrigo Evanss, kuru visur pavada atmiņas par mīlas dēku ar sava
tēvoča jauno sievu. Viņš pūlas glābt savā pakļautībā nodotos vīrus no
bada, holeras un piekaušanas, bet tad pēkšņi saņem vēstuli, kas uz
visiem laikiem maina viņa dzīvi. Šis ir stāsts par mīlestības un nāves,
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Som 821.511.111-3

Braz 821.134.3(81)3

kara un patiesības daudzajiem izpausmes veidiem un par cilvēku,
kurš daudzu gadu un veiksmīgas augšupejas gaitā arvien skaidrāk
atklāj, ko savā dzīvē ir zaudējis... - Oriģ. nos.: The narrow road to
the deep north.
ISBN 9789934058851.
Austrāliešu romāni. Karagūstekņi - Mjanma - Daiļliteratūra.
Gregorija, Filipa. Trīs māsas, trīs karalienes : romāns / Filipa
Gregorija ; [no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains:
Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens]. - Rīga : Kontinents, ©2016
(PNB Print). - 509, [1] lpp. ; 21 cm. - Mārgarita Tjūdora jau kopš
dzimšanas ir audzināta karalienes dzīvei. Jaunā princese vēl
nenojauš, ka dižciltīgas asinis ir dāvana un lāsts vienlaikus. Viņa var
tērpties visgreznākajās drānās un rotāties ar pasakainām dārglietām.
Bet spožā virskārta slēpj traģisku patiesību - šajā pasaulē sieviete ir
vien bandinieks nežēlīgajā cīņā par varu. Viņas galvenais pienākums
ir klausīt savam vīram un dzemdēt dēlu, nākamo karali. Tomēr
Mārgarita ir neparasta sieviete - viņa ir skaista , godkārīga un
spēcīga. Likteņa triecienus viņa saņem ar lepni paceltu galvu: viņa
iemācās būt gan viltīga, gan nežēlīga, jo vienīgi tā ir iespējams
izdzīvot. - Oriģ. nos.: Three Sisters, Three Queens.
ISBN 9789984358512.
Karalienes - Eiropa - Vēsture - 16 gs - Daiļliteratūra. Vēsturiskā
proza, angļu.
Anglija (Lielbritānija).
Hīlsmane, Petra. Kamenes sirdī : romāns / Petra Hīlsmane ; no
vācu valodas tulkojusi Ilona Burka ; redaktore Anita Poļakovska ;
vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 333, [1] lpp. ; 23 cm. - Tuvojas Lēnas
trīsdesmitā dzimšanas diena, un nedēļu pirms kāzām līgavainis
paziņo, ka ir iemīlējies citā. Tā nav vienīgā ķibele. Neveiksmīgi
nosūtīts e-pasts, un Lēna zaudē sekretāres vietu nozīmīgā firmā.
Labi, ka ir draudzene Jūlija, brālis Mihels un brāļa labākais draugs
Bens - tuvākie cilvēki Lēnas dzīvē, kuri viņu atbalsta. Atguvusies pēc
sevis žēlošanas fāzes, Lēna mērķtiecīgi cenšas piepildīt savu trīs
punktu plānu - sameklēt jaunu darbu, atrast pareizo vīrieti, kļūt par
''jauno'' Lēnu... - Oriģ. nos.: Hummeln im Herzen.
ISBN 9789934054983.
Vācu romāni.
Indridasons, Arnalds. Purvs : islandiešu kriminālromāns / Arnalds
Indridasons ; no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; Māra
Garjāņa vāka dizains un makets ; vāka noformējumā izmantots Dena
Dimiņa foto. - Rīga : Mansards, 2016 (Jelgava : SIA Jelgavas
tipogrāfija). - 266, [5] lpp. - (Mansards detektīvi). - Oriģ. nos.:
Myrin.
ISBN 9789934121524.
Islandiešu romāni.
Iteranta, Emmi. Ūdens atmiņa / Emmi Iteranta ; no somu valodas
tulkojusi Maima Grīnberga ; mākslinieks Tomass Folks ; literārā
konsultante Olita Rause. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 237, [2]
lpp. - Grāmatā "Ūdens atmiņa" mēs sastopam pasauli pēc lielas
ekoloģiskas katastrofas, tā ir gandrīz pilnībā izpostīta un lielas
Skandināvijas teritorijas klāj vienīgi ūdens. Norvēģijā un Zviedrijā
vairs nav iespējams dzīvot. Tikai atkritumos un izgāztuvēs vēl var
atrast pagātnes liecības un priekšmetu daļas no kādreiz izmantotajām
lietām. Pēc katastrofas un tai sekojošajiem kariem par naftas resursu
kontroli, varu savās rokās ir sagrābuši militāristi, kas kontrolē visus
pasaules resursus. Militāristu pārziņā ir arī dzeramais ūdens un
pastāv varbūtība, ka tas var drīz izbeigties. Grāmatas galvenā varone
ir divdesmitgadīgā Noria, kas nāk no tējas meistaru dzimtas. Kādu
dienu viņai būtu jāpārņem šis amats no sava tēva. Tējas meistaru
dzimtā ir kāds noslēpums, kas Noriai ir jānosargā no militāristu varas.
Zināšanas ir vara, bet Noria šo zināšanu dēl var nokļūt lielās
briesmās. Noriai ir plāns un ar savu draudzeni Sanju viņas dodas
ceļojumā, lai atrastu slepenu ūdens avotu pirms nav par vēlu. - Oriģ.
nos.: Teemestarin Kirja.
ISBN 9789984236261.
Somu romāni.
Koelju, Paulu. Spiedze / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas
tulkojis Edvīns Raups ; literārā konsultante Olita Rause. - Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, ©2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 173, [1] lpp.
; 18 cm. - Mata Hari ieradās Parīzē bez graša kabatā, bet drīz vien
viņa jau bija teju elegantākā sieviete pilsētā. Dejotāja, kas šokēja un
sajūsmināja skatītājus, kā uzticības persona un kurtizāne apbūra
sava laika bagātākos un ietekmīgākos cilvēkus. Taču viņas
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dzīvesveids kara paranojas plosītajā valstī radīja aizdomas. 1917.
gadā viņu arestēja un apsūdzēja spiegošanā. Viņas vienīgais
noziegums bija tas, ka viņa bija neatkarīga sieviete. - Oriģ. nos.: La
espiã.
ISBN 9789984236216.
Brazīliešu romāni. Spiedzes - Daiļliteratūra.
Larka, Sāra. Tūkstoš avotu sala : diloģija / Sāra Larka ; no vācu
valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča ;
vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s
"Poligrāfists"). - 495, [1] lpp. : karte ; 23 cm. - Diloģijas pirmajā
grāmatā darbība notiek gan Londonā, gan tālajā Jamaikā, kur nonāk
romāna galvenā varone Nora Rīda. Dzīvespriecīgā meitene agri ir
zaudējusi māti, tāpēc tēvs viņu īpaši lutina un kalpotāji - dievina. Rīds
iecerējis meitai spožu nākotni, bet Nora savas slēptās cerības saista
ar sapni par Karību jūras krāšņajām salām. Pārdzīvojusi smagu
likteņa triecienu, jaunā sieviete nokļūst brīnumskaistajā salā, tomēr
dzīve tur nepavisam nav tāda, par kādu Nora ir sapņojusi. - Oriģ.
nos.: Die Insel der tausend Quellen. - "Diloģijas pirmā grāmata" -- uz
vāka.
1. grāmata.
ISBN 9789934064470.
Vācu romāni.
Jamaika - Daiļliteratūra.
Lekberga, Kamilla. Bākas sargi : [detektīvromāns] / Kamilla
Lekberga ; tulkojusi Dace Andžāne ; Leldes Šēnfeldes vāka
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. Rīga : Jumava, ©2016. - 406, [1] lpp. ; 24 cm. - (Jumavas grāmatas
- Tava laika patiesā vērtība). - Brīdī, kad Fjelbakā notiek aktīva
gatavošanās smalkas viesnīcas atklāšanai, tiek pastrādāta negaidīta
un noslēpumaina slepkavība - nošauts pašvaldības finanšu direktors
Matss Sverīns - pēc dabas laipns un patīkams, bet tajā pašā laikā
noslēgts cilvēks, kas savu privāto dzīvi vienmēr turējis slepenībā.
Noziegumam pa pēdām kā parasti seko izmeklētājs Patriks
Hendstrēms ar savu komandu. - Oriģ. nos.: The Lost Boy. - Tulkots
no izdevuma angļu valodā: "The lost boy".
ISBN 9789934200113.
Detektīvromāni, zviedru.
Liksoma, Roza. Kādreiz pāries... : [īsprozas krājums] / Roza
Liksoma ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; tulkotājas
redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). 157, [2] lpp. ; 21 cm. - ''Kādreiz pāries..." ir kā strauja mūsdienu
cilvēces tipu procesija ar visām ļaužu raizēm, bēdām, savādībām un
mīlestību, kas deg sirdīs, - te ir vientuļā māte, eiroierēdnis,
bezdarbnieks, narkodīleris, pašpasludināts ģenealogs, malumednieks,
Turciju iecienījusi somu tūriste, alkoholiķis, galējo ziemeļu labākais
metālrūdītājs un citi... Tiek apspriestas Somijas teritoriālās reformas
un Ķīnas fenomens, vecuma problēmas un Breivīks, baznīcas ēnas
puses un demogrāfija, imigranti un politika, un visā piedalās arī
slepkavnieciski noskaņots alnis, telefonu aprijusi govs un zaglīga
āmrija. - Oriģ. nos.: Väliaikainen.
ISBN 9789934063589.
Somu proza.
Linka, Šarlote. Maldi : romāns / Šarlote Linka ; no vācu valodas
tulkojusi Sinda Krastiņa ; Edgara Švanka vāka dizains ; redaktore
Veronika Pužule. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 366,
[1] lpp. ; 23 cm. - Pēteris Simons, šķietami veiksmīgs uzņēmējs un
gādīgs vīrs un tēvs, bez vēsts pazūd ceļojuma laikā uz Provansu. Kad
viņa sieva Laura izmisusi dodas uz Franciju, lai tur noskaidrotu lietas
apstākļus, viņa ne tikai sastopas ar dīvainām pretrunām, bet arī
uzzina, ka Pēteris nav bijis tas, par ko viņa to uzskatījusi. Un ka
patiesība ir saistīta ar nāvējošām briesmām... - Oriģ. nos.: Die
Täuschung.
ISBN 9789934060465.
Psiholoģiskās spriedzes proza, vācu.
Sī, Ežēns. Lepnības grēks : [romāns] / Ežēns Sī ; no franču valodas
tulkojusi Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide Lilija Rimicāne. Jūrmala : Apgāds Daugava, [2016]. - 311, [1] lpp. - (XIX gadsimta
klasiķi). - Franču klasiķis Ežēns Sī (1804-1857), māsu Brontē
laikabiedrs, savulaik cīnījās ar Onorē de Balzaku par dižākā
rakstnieka lauriem. Uzvarēja protams, Balzaks. Kaut gan sākumā
likās, ka laime un lasītāji ir Ežēna Sī pusē. Visslavenākie viņa darbi ir
romāns "Parīzes noslēpumi", kas kļuva īpaši populārs pēc tāda paša
nosaukuma filmas uzņemšanas, kurā spēlēja Žans Marē, kā arī
"Mūžīgais žīds". Un romānu cikls "Septiņi nāves grēki" – milzu
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epopeja daudzos sējumos. Iepazīstamies ar mazu daļu no tās.
Romānā "Lepnības grēks" autors vēstī par politiķiem un dižmaņiem,
to dzīvi un morāli – par intrigām un smalkajām aprindām, kurām
piemīt divkosība un lepnības grēks, kas izpaužas slēptāk vai atklātāk,
nemainīdamies nevienos laikos. - Oriģ. nos.: L'Orgueil. - Romāns par
Francijas bagātāko mantinieci -- uz grāmatas vāka. . - Grāmatu
vākam izmantots mākslinieka James Tissot (1836-1902) darbs.
ISBN 9789984411088.
Franču romāni.
Stjuarts, Kriss. Papagailis piparu kokā / Kriss Stjuarts ; no angļu
valodas tulkojusi Ilze Burnovska ; literārā redaktore Dzintra Auziņa. [Rīga] : BaibaBooks, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 247 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - ''Papagailis piparu kokā'' turpina ''Pāri
citroniem'' iesāktās optimista Krisa gaitas un stāstu par neparasto
dzīvi saimniecībā El Valero. Šoreiz uzzināsim, kā ģimene mācās
pierast pie Spānijas skolas dzīves, par viņu attiecībām ar kaimiņiem,
kuri ir jauki ļaudis, bet joprojām uzvedas kā savdabji, kā grāmatu
veiksme ir ietekmējusi Krisa dzīvi un vai viņš tik tiešām nenožēlo
savas izvēles. - Oriģ. nos.: A Parrot in the Pepper Tree. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. . - Ar autora interviju. . - Grāmatas "Pāri
citroniem" turpinājums.
ISBN 9789934539084.
Angļu romāni.
Andalūzija (Spānija) - Ceļojumu apraksti. Andalūzija (Spānija) Sociālā dzīve un paražas.
Strauta, Elizabete. Mani sauc Lūsija Bārtone : romāns / Elizabete
Strauta ; literārā redaktore Dzintra Auziņa ; no angļu valodas
tulkojusi Santa Liģere. - Rīga : BaibaBooks, 2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 143 lpp. - Aizkustinošs stāsts par mātes un meitas
sarežģītajām attiecībām, uzupurēšanos un piedošanu. - Oriģ. nos.:
My Name is Lucy Barton. - Pulicera balvas laureāte. Grāmata
nominēta 2016. gada Bukera balvai.
ISBN 9789934539121.
Amerikāņu romāni.
Voltone, Lezlija. Eivas Lavenderas savādās un skaistās skumjas :
[romāns] / Lezlija Voltone ; no angļu valodas tulkojusi Evita Bekmane
; redaktore Līga Ciematniece. - Rīga : Prometejs, 2016. - 262, [2]
lpp. - Maģiskais reālisms, liriska proza un cilvēkmīlestības sāpes un
kaisle caurstrāvo šo hipnotisko dzimtas sāgu. Muļķīga iemīlēšanās Rū
ģimenē, šķiet, jau ir ielikta šūpulī, un Eivai Lavenderai, meitenei, kas
piedzimusi ar putna spārniem, tas ir ļaunu vēstošs mantojums.
Mēģinājumi izprast savu savdabību un aizvien pieaugošā vēlme
iederēties starp pusaudžiem liek sešpadsmit gadus vecajai Eivai
doties izzināt plašo pasauli. Taču tā ir bīstama pasaule naivai
meitenei - pasaule, kas viņu var uztvert gan kā meiteni, gan kā
eņģeli. - Oriģ. nos.: Strange And Beautiful Sorrows Of Ava Lavender.
ISBN 9789934553035.
Amerikāņu romāni.

DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ
Буйда, Юрий, (Васильевич).
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Покидая Аркадию : книга
перемен : роман / Юрий Буйда ; оформление серии Алексея
Марычева. - Москва : Издательство Э, 2016. - 320 с. - (Большая
литература. Проза Юрия Буйды.). - Аркадия - идеальная страна
счастья, рай на земле. Двадцать пять лет назад таким раем
казалась дооктябрьская Россия. Все требовали перемен, не
задумываясь об их цене. Эта книга о тех, кто погиб в пожаре
перемен, и о тех, кто сгорел дотла, хотя и остался в живых, и о
тех, кто прошел через все испытания, изменившись, но не
изменив себе.
ISBN 9785699907687.
Krievu romāni.
Гаррос, Александр. Непереводимая игра слов : роман /
Александр Гаррос ; редакция Елены Шубиной. - Москва :
Издательство АСТ, 2016. - 543, [1] с. - (Уроки чтения). - 18+. Содержит нецензурную брань. . - Глушь Прилепина, планета
Германа, мельница Полунина и другие антиутопии -- uz grāmatas
vāka.
ISBN 9785170990153.
Горенштейн, Фридрих. Место : роман / Фридрих Горенштейн ;
серийное оформление Вадима Пожидаева. - Санкт-Петербург :
Азбука, 2016. - 864 с. - (Русская литература. Большие книги). Место - роман о том, как человек выгрызает место в жизни... Это
попытка разделаться, расправиться с самим собой, и попытка
отважная, героическая. - Oriģ. nos.: Der platz.
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ISBN 9785389112711.
Ukraiņu proza. Autobiogrāfiskā proza.
Метлицкая, Мария. Бабье лето : [рассказы] / Мария Метлицкая.
- Москва : Издательство Э, 2016. - 416 с. - (Негромкие люди
Марии Метлицкой. Рассказы разных лет).
ISBN 9785699859849.
Stāsti, krievu.
Москва: место встречи : городская проза / [сост. Елена Шубина,
Алла Шлыкова ; ил. Алёны Дергилёвой]. - Москва : АСТ ;
Редакция Елены Шубиной, 2016. - 509, [3] c., [14] л. цв. ил. (Москва: место встречи). - 16+. - Об авторах: с. 507-[510].
ISBN 9785170997183.
Krievu proza.
Maskava (Krievija) - Daiļliteratūrā.
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Аркин, Адам. Американцы [videoieraksts] : сериал : триллер /
реж. Адам Аркин, Джон Дал, Дэниэл Сакхейм. - Москва : ООО
"Ист-коннект", 2013. - 2 DVD (10 часов 50 мин.). - История о
сложном браке двух агентов КГБ, которые под видом американцев
заселяются в пригород Вашингтона сразу после того, как
президентом избирают Рейгана. Подставной брак Филлипа и
Элизабет с каждым днем становится все более настоящим и
эмоциональным, несмотря на эскалацию холодной войны и
опасные отношения, которые они должны поддерживать с сетью
шпионов и информаторов. Напряжение нарастает, когда
появляется новый сосед Стэн, агент ФБР, который работает в
контрразведке... - Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu
valodā, bez subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2013 год.
Сезон 1.
Seriāli un daudzsēriju filmas. Trilleri.
Аркин, Адам. Американцы [videoieraksts] : сериал : триллер /
реж. Адам Аркин, Джон Дал, Дэниэл Сакхейм. - Москва : ООО
"Ист-коннект", 2014. - 2 DVD (9 часов 45 мин.). - История о
сложном браке двух агентов КГБ, которые под видом американцев
заселяются в пригород Вашингтона сразу после того, как
президентом избирают Рейгана. Подставной брак Филлипа и
Элизабет с каждым днем становится все более настоящим и
эмоциональным, несмотря на эскалацию холодной войны и
опасные отношения, которые они должны поддерживать с сетью
шпионов и информаторов. Напряжение нарастает, когда
появляется новый сосед Стэн, агент ФБР, который работает в
контрразведке... - Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu
valodā, bez subtitriem. - Номинация премии "Сатурн" - Лучший
сериал. - Nos. no konteinera. . - США, 2014 год.
Сезон 2.
Seriāli un daudzsēriju filmas. Trilleri.
Аркин, Адам. Американцы [videoieraksts] : сериал : триллер /
реж. Адам Аркин, Джон Дал, Дэниэл Сакхейм. - Москва : ООО
"Ист-коннект", 2015. - 2 DVD (9 часов 19 мин.). - История о
сложном браке двух агентов КГБ, которые под видом американцев
заселяются в пригород Вашингтона сразу после того, как
президентом избирают Рейгана. Подставной брак Филлипа и
Элизабет с каждым днем становится все более настоящим и
эмоциональным, несмотря на эскалацию холодной войны и
опасные отношения, которые они должны поддерживать с сетью
шпионов и информаторов. Напряжение нарастает, когда
появляется новый сосед Стэн, агент ФБР, который работает в
контрразведке... - Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu
valodā, bez subtitriem. - Номинация премии "Сатурн" - Лучший
сериал. - Nos. no konteinera. . - США, 2015 год.
Сезон 3.
Seriāli un daudzsēriju filmas. Trilleri.
Аркин, Адам. Американцы [videoieraksts] : сериал : триллер /
реж. Адам Аркин, Джон Дал, Дэниэл Сакхейм. - Москва : ООО
"Ист-коннект", 2016. - 2 DVD (9 часов 45 мин.). - История о
сложном браке двух агентов КГБ, которые под видом американцев
заселяются в пригород Вашингтона сразу после того, как
президентом избирают Рейгана. Подставной брак Филлипа и
Элизабет с каждым днем становится все более настоящим и
эмоциональным, несмотря на эскалацию холодной войны и
опасные отношения, которые они должны поддерживать с сетью
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шпионов и информаторов. Напряжение нарастает, когда
появляется новый сосед Стэн, агент ФБР, который работает в
контрразведке... - Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu
valodā, bez subtitriem. - Номинация премии "Сатурн" - Лучший
сериал. - Nos. no konteinera. . - США, 2016 год.
Сезон 4.
Seriāli un daudzsēriju filmas. Trilleri.
Бондарчук, Федор. Адмиралъ [videoieraksts] : историческая
драма / Федор Бондарчук, Андрей Кравчук ; в ролях Лиза
Боярская, Константин Хабенский, Сергей Безруков. - Москва :
ООО "Мьюзик-Трейд", 2008. - 1 DVD (123 min.). - Stāsts par izcilo
polārpētnieku, militārās flotes kaujas oficieri, vēlāk arī admirāli un
Krievijas pagaidu valdības priekšsēdētāju Aleksandru Kolčaku. - Bez
vecuma ierobežojuma. - Audio krievu val. ; subtitri angļu val. - Nos.
no konteinera.
Biogrāfiskās drāmas. Vēsturiskās drāmas.
Бресс, Эрик. Эффект Бабочки [videoieraksts] = The Butterfly
Effect : фантастика, триллер / реж. Эрик Бресс 4 в ролях Эштон
Катчер, Эми Смарт. - Москва : ООО "Мастер Кат", 2004. - 1 DVD
(120 мин.). - (New Line Cinema). - Мальчик Эван перенял от своего
отца-психопата, ныне запертого в доме для умалишённых,
странную болезнь — он не помнит некоторых эпизодов своей
жизни, причем в эти моменты происходили довольно странные, а
то и ужасные, события. Возмужав и поступив в колледж, Эван
делает удивительное открытие. Читая дневники, которые он писал
в детстве по совету врача, Эван может возвращаться в детство и
своими действиями изменять будущее... - Vecuma ierobežojums:
17+. - Audio krievu, angļu val. - Nos. no konteinera. . - США, 2004 г.
Fantastika. Trilleri.
Вайда, Анджей. Пепел и алмаз [videoieraksts] = Popiól i diament
: драма : по мотивам повести Ежи Анджеевского / реж. Анджей
Вайда ; в главной роли Збигнев Цибульский. - Москва : ООО "ДВД
Магия", 2012. - 1 DVD (94 мин.) : черно-белый. - (Культовое
польское кино). - 1945 год, весна, последние дни Второй мировой
войны. Победа ощутимо близка, поляки, прежде объединенные
общим врагом и общей бедой, теперь из политических
соображений убивают друг друга. Страна на грани гражданского
противостояния. Польша стала «советской территорией». Бывший
студент Мацек, опытный и отважный боец Сопротивления, теперь
получил особое задание — ликвидировать одного
высокопоставленного коммуниста. По ошибке Мацек и его
командир становятся виновниками гибели не партийного деятеля,
а двух простых рабочих. Теперь герои вынуждены скрываться в
своей стране…. - Audio krievu, poļu, angļu val., subtitri krievu, angļu
val. - Приз ФИПРЕССИ на Международном кинофестивале в
Венеции ы 1958 г. - Nos. no kontenera. . - Польша, 1958 г.
Otrais pasaules karš, 1939-1945.
Polija.
Kara filmas. 20.gs. 20.-60.gadu filmas. Poļu kino. Ekranizācijas.
Filma un grāmata.
Виркола, Томми. Охотники на ведьм [videoieraksts] = Hansel &
Gretel: Witch Hunters : фэнтези, боевик / реж. Томми Виркола ; в
главных ролях Джереми Реннер и Джемма Артертон. - Москва :
ООО "КармаКома", 2013. - 1 DVD (87 мин.). - Едва не погибнув в
лапах ужасной ведьмы, Гензель и Гретель стали только сильнее.
Одержимые местью, они ведут отчаянную борьбу со злом, даже не
подозревая, что их поджидает нечто куда более опасное…
собственное прошлое…. - Vecuma ierobežojums: 18+. - Audio
kirevu, angļu val., subtitri krievu val. - Nos. no konteinera. . - США,
Германия, 2013 г.
Fantastika. Grāvējfilmas.
Гейтс, Такер. Рэй Донован [videoieraksts] : сериал :
криминальная драма / реж. Такер Гейтс, Майкл Аппендаль,
Дэниэл Эттизс. - Москва : ООО "Ист-коннект", 2013. - 2 DVD (10
часов 36 мин.). - Рэй Донован решает любые проблемы богатых и
знаменитых людей Лос-Анджелеса, но при этом не может
разобраться со своей собственной семьей…. - Vecuma
ierobežojums : 16+. - Audio krievu un angļu valodā, bez subtitriem. Премия "Золотой Глобус" - 2014. - Nos. no konteinera. . - США,
2013 год.
Сезон 1.
Krimināldrāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Гейтс, Такер. Рэй Донован [videoieraksts] : сериал :
криминальная драма / реж. Такер Гейтс, Майкл Аппендаль,
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Дэниэл Эттизс. - Москва : ООО "Ист-коннект", 2014. - 2 DVD (10
часов 36 мин.). - Рэй Донован решает любые проблемы богатых и
знаменитых людей Лос-Анджелеса, но при этом не может
разобраться со своей собственной семьей…. - Vecuma
ierobežojums : 16+. - Audio krievu un angļu valodā, bez subtitriem. Премия "Золотой Глобус" - 2014. - Nos. no konteinera. . - США,
2014 год.
Сезон 2.
Krimināldrāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Гейтс, Такер. Рэй Донован [videoieraksts] : сериал :
криминальная драма / реж. Такер Гейтс, Майкл Аппендаль,
Дэниэл Эттизс. - Москва : ООО "Ист-коннект", 2015. - 2 DVD (10
часов 6 мин.). - Рэй Донован решает любые проблемы богатых и
знаменитых людей Лос-Анджелеса, но при этом не может
разобраться со своей собственной семьей…. - Vecuma
ierobežojums : 16+. - Audio krievu un angļu valodā, bez subtitriem. Премия "Золотой Глобус" - 2014. - Nos. no konteinera. . - США,
2015 год.
Сезон 3.
Krimināldrāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Гейтс, Такер. Рэй Донован [videoieraksts] : сериал :
криминальная драма / реж. Такер Гейтс, Майкл Аппендаль,
Дэниэл Эттизс. - Москва : ООО "Ист-коннект", 2016. - 2 DVD (10
часов 24 мин.). - Рэй Донован решает любые проблемы богатых и
знаменитых людей Лос-Анджелеса, но при этом не может
разобраться со своей собственной семьей…. - Vecuma
ierobežojums : 16+. - Audio krievu un angļu valodā, bez subtitriem. Премия "Золотой Глобус". - Nos. no konteinera. . - США, 2016 год.
Сезон 4.
Krimināldrāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Гилрой, Тони. Майкл Клейтон [videoieraksts] = Michael Clayton :
криминалдрама, триллер / реж. Тони Гилрой ; в ролях Джордж
Клуни, Том Уилкинсон, Тильда Суинтон. - Москва : ООО "Центр",
2007. - 1 DVD (119 мин.). - Майкл Клейтон, элитный нью-йоркский
специалист, работает на одну из самых известных адвокатских
компаний. Вот уже 15 лет он занимается тем, что защищает
интересы богатых клиентов своей фирмы. Казалось бы, он может
повернуть любую ситуацию выгодным для его клиента образом, за
что за ним давно закрепилось прозвище «чистильщик». Но вдруг
в его карьере наступает перелом. Компания, где работает
Клейтон, 6 лет защищает интересы химического концерна
U/North. Неожиданно по этому делу появляются новые
нелицеприятные доказательства, и один из сотрудников
адвокатской фирмы, а также близкий друг Клейтона, выкрадывает
папку с документами и переходит на сторону обвинителей. Теперь
Клейтону нужно понять, на чьей стороне оставаться и как долго
ему позволят быть в игре в принципе... - Vecuma ierobežojums:
17+. - Audio krievu un angļu val., subtitri krievu val. - Nos. no
konteinera. . - США, 2007 г.
Krimināldrāmas. Trilleri.
Глаттер, Лесли Линка. Чужой среди своих [videoieraksts] =
Родина = Homeland : триллер : сериал / реж. Лесли Линка Глаттер
; в ролях Клэр Дэйнз, Дэмиэн Льюис... [и др.]. - Москва : ООО
"Ист коннект", 2015. - 2 DVD (10 часов 24 мин.). - В центре
сюжета находятся сержант морской пехоты ВМФ США Николас
Броуди, вернувшийся домой после восьми лет отсутствия без
вести в Ираке, и Кэрри Мэтисон, офицер ЦРУ, которая
подозревает его в причастности к подготовке террористической
атаки на Америку... - Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio krievu un
angļu val. - Премия "Золотой глобус": "Лучший драматический
сериал". - Nos. no konteinera. . - США, 2015 г.
Сезон 5.
Trilleri. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Годар, Жан-Люк. Безумный Пьеро [videoieraksts] : драма / реж.
Жан-Люк Годар ; в ролях Жан-Поль Бельмондо, Анна Карина. Москва : RUSCICO, 2003. - 1 DVD (110 мин.). - (RUSCICO
Французское кино). - Фердинанд и нанятая присматривать за его
ребенком приходящая няня, Марианна, сбегают из дома и едут к
морю на угнанном автомобиле, набитом крадеными деньгами… Он
оставляет позади богатую жену, а она — неприятности, связанные
с бандитами. Преследуемые полицией, они сжигают автомобиль, а
вместе с ним и деньги мафии, и скрываются на безлюдном
острове. Но что-то в их отношениях не складывается, и роман
кончается... - Audio krievu, franču val., subtitri krievu val. - Nos. no
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konteinera. . - Франция-Италия, 1965 г.
Drāmas. Franču kino. 20.gs. 20.-60.gadu filmas.
Дэвис, Эндрю. Беглец [videoieraksts] : криминальный боевик /
реж. Эндрю Дэвис ; в главной роли Харрисон Форд. - Москва :
ООО "АрЭнБи", 200?. - 1 DVD (130 мин.). - Убитая жена.
Однорукий мужчина. Одержимый детектив. Преследование
начинается. Доктор Ричард Кимбл, чикагский хирург, ложно
обвинен в убийстве своей жены. Полный решимости доказать
свою невиновность, доктор совершает побег из тюрьмы. Он хочет
сам привести своих преследователей — служителей закона — к
настоящему убийце. Фильм снят по мотивам популярного
американского телесериала 60-х годов... - Nos. no konteinera. . США, 1993 г.
Grāvējfilmas.
Иствуд, Клинт. Непрощенный [videoieraksts] : вестерн / реж.
Клинт Иствуд ; в ролях Клинт Иствуд, джин Хэкман, Морган
Фриман, Ричард Харрис. - Special edition. - Екатеринбург : ООО
"Уральский Электронный Завод", 200?. - 1 DVD (2 часа 11 минут).
- Это история Уильяма Мунни — бывшего хладнокровного убийцы,
нашедшего в себе силы покончить с грязным ремеслом. Он стал
фермером, завел семью. Но все складывается совсем не так, как
хотелось…. - Audio krievu un angļu val., subtitri krievu, angļu un
franču val. - 4 премии Оскар 1993 г. - Nos. no konteinera. . - США,
1992 г.
Vesterni
Кавани, Лилиана. Франциск [videoieraksts] : историческая
драма / реж. Лилиана Кавани ; в глвной роли Микки Рурк. Москва : КармаКома, 2011. - 1 DVD (150 мин.). - Vecuma
ieroebžojums: 13+. - Audio itāliešu, krievu val., subt. krievu val. Nos. no konteinera. . - Италия, Германия, 1989 г.
Vēsturiskās filmas.
Biogrāfiskās drāmas. Vēsturiskās drāmas.
Криалезе, Эммануэле. Новый свет [videoieraksts] : мелодрама,
драма / реж. Эммануэле Криалезе ; в ролях Шарлотта Гензбур,
Винченцо Амато, Аврора Кваттроччи. - [B.v.] : [b.i.], 2008. - 1 DVD
(120 мин.). - Начало 20 века. Сицилия. Живущий на грани нищеты
вдовец фермер Сальваторе решает вместе со всей семьей,
включая пожилую мать, эмигрировать в США. Накануне переезда
он знакомится с Люси, которую по внешнему виду и манерам
вполне можно принять за английскую леди. Она так же, как и
Сальваторе, собирается в США. Люси, или Люче, как ее называет
Сальваторе, по непонятным причинам хочет непременно выйти
замуж перед тем, как доберется до Америки, и он принимает ее
предложение. По прибытии к месту назначения герои
оказываются в пограничной зоне, где местные власти в течение
долгого времени проверяют информацию о потенциальных
жителях США, чтобы принять решение об их принятии либо
выдворении…. - Audio krievu, franču val. - Nos. no konteinera. . Германия, Франция, Италия, 2006 г.
Drāmas. Melodrāmas.
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", 2015. - 2 DVD (8 часов 12 мин.). - Vecuma
ierobežojums : 18+. - Audio krievu un angļu val., bez subtitriem. Nos. no konteinera. . - США, 2015 г.
Сезон 1.
Trilleri. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Паттен, Тимоти Ван. Подпольная империя [videoieraksts] :
сериал : драма, криминал / реж. Тимоти Ван Паттен, Аллен
Култер. - Москва : ООО "Уник-Медиа", 2010. - 2 DVD (8 часов 57
мин.). - 1920 год. Через несколько часов Атлантик-Сити —
столица развлечений и порока, как и вся Америка, вступит в
эпоху «Сухого закона». Енох «Наки» Томпсон, днем — городской
казначей, а ночью — хитроумный гангстер со связями на самом
«верху», решает воспользоваться ситуацией и получить
баснословные прибыли на подпольной торговле алкоголем.
Однако не он один жаждет обогатиться на новом промысле…. Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu un angļu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2010 г.
Сезон 1.
Seriāli un daudzsēriju filmas. Drāmas. Krimināldrāmas.
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Паттен, Тимоти Ван. Подпольная империя [videoieraksts] :
сериал : драма, криминал / реж. Тимоти Ван Паттен, Аллен
Култер. - Москва : ООО "Уник-Медиа", 2011. - 2 DVD (9 часа 2
мин.). - 1920 год. Через несколько часов Атлантик-Сити —
столица развлечений и порока, как и вся Америка, вступит в
эпоху «Сухого закона». Енох «Наки» Томпсон, днем — городской
казначей, а ночью — хитроумный гангстер со связями на самом
«верху», решает воспользоваться ситуацией и получить
баснословные прибыли на подпольной торговле алкоголем.
Однако не он один жаждет обогатиться на новом промысле…. Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu un angļu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2011 г.
Сезон 2.
Seriāli un daudzsēriju filmas. Drāmas. Krimināldrāmas.
Паттен, Тимоти Ван. Подпольная империя [videoieraksts] :
сериал : драма, криминал / реж. Тимоти Ван Паттен, Аллен
Култер, Джереми Подесва ; продюсеры: Мартин Скорсезе, Теренс
Уинтер. - Москва : ООО "Уник-Медиа", 2012. - 2 DVD (11 часа 7
мин.). - 1920 год. Через несколько часов Атлантик-Сити —
столица развлечений и порока, как и вся Америка, вступит в
эпоху «Сухого закона». Енох «Наки» Томпсон, днем — городской
казначей, а ночью — хитроумный гангстер со связями на самом
«верху», решает воспользоваться ситуацией и получить
баснословные прибыли на подпольной торговле алкоголем.
Однако не он один жаждет обогатиться на новом промысле…. Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu un angļu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2012 г.
Сезон 3.
Seriāli un daudzsēriju filmas. Drāmas. Krimināldrāmas.
Паттен, Тимоти Ван. Подпольная империя [videoieraksts] :
сериал : драма, криминал / реж. Тимоти Ван Паттен, Аллен
Култер, Джереми Подесва ; продюсеры: Мартин Скорсезе, Теренс
Уинтер. - Москва : ООО "Уник-Медиа", 2013. - 2 DVD (11 часа 3
мин.). - 1920 год. Через несколько часов Атлантик-Сити —
столица развлечений и порока, как и вся Америка, вступит в
эпоху «Сухого закона». Енох «Наки» Томпсон, днем — городской
казначей, а ночью — хитроумный гангстер со связями на самом
«верху», решает воспользоваться ситуацией и получить
баснословные прибыли на подпольной торговле алкоголем.
Однако не он один жаждет обогатиться на новом промысле…. Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu un angļu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2013 г.
Сезон 4.
Seriāli un daudzsēriju filmas. Drāmas. Krimināldrāmas.
Паттен, Тимоти Ван. Подпольная империя [videoieraksts] :
сериал : драма, криминал / реж. Тимоти Ван Паттен, Аллен
Култер, Джереми Подесва ; продюсеры: Мартин Скорсезе, Теренс
Уинтер. - Москва : ООО "Уник-Медиа", 2014. - 2 DVD (7 часа 20
мин.). - 1920 год. Через несколько часов Атлантик-Сити —
столица развлечений и порока, как и вся Америка, вступит в
эпоху «Сухого закона». Енох «Наки» Томпсон, днем — городской
казначей, а ночью — хитроумный гангстер со связями на самом
«верху», решает воспользоваться ситуацией и получить
баснословные прибыли на подпольной торговле алкоголем.
Однако не он один жаждет обогатиться на новом промысле…. Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu un angļu val., bez
subtitriem. - Победитель премии "Золотой Глобус": Лучший
драматический сериал, Лучшая мужская роль - Стив Бушеми. Nos. no konteinera. . - США, 2014 г.
Сезон 5.
Seriāli un daudzsēriju filmas. Drāmas. Krimināldrāmas.
Пирс, Кимберли. Парни не плачут [videoieraksts] : драма / реж.
Кимберли Пирс ; в ролях Хилари Суонк, Хлоя Севиньи, Питер
Сарсгаард. - Special Edition. - Бобровск : ООО "Диск-Про", [200X].
- 1 DVD (1 час 56 мин). - Приехав в небольшой городок в
Небраске, Брэндон Тина сразу приковывает к себе общее
внимание. Он пьет как извозчик, ругается, оттягивается по
полной программе с местной шпаной и наслаждается ощущением
безграничной свободы. Но, одновременно с этим, он оказывается
чутким и внимательным к другим людям... - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio un subtitri krievu un angļu valodā. - Премия
"Оскар" ; Премия "Золотой Глобус". - США, 1999 г. . - Nos. no
diska.
Drāmas.
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Стеллинг, Йос. Летучий голландец [videoieraksts] = De vliegende
Hollander : драма, мелодрама / реж. Йос Стеллинг ; в главных
ролях Рене Гротхоф, Верле Доббеларе. - Москва : ООО "Ди Ви ДиКлуб", 2003. - 1 DVD (183 мин.). - (Коллекция "Кино Европы"). Фландрия, XVI век. Случайный сын проходимца доверяется байке
сумасшедшего менестреля и отправляется на поиски отца к
холодному морю. С собой он берет подругу, золотой потир и самое
главное — веру в свою цель. Однако судьба старается отобрать у
Голландца все, что у него есть, даже жизнь. Наивность и
стремление к мечте обеспечивают герою удивительную живучесть
в самых сложных ситуациях... - Vecuma ierobežojums : 16+. Audio holandiešu un krievu val., subtitri krievu val. - Nos. no
konteinera. . - Нидерланды, Бельгия, Германия, 1995 г.
Drāmas. Fantastika. Komēdijas.
Триер, Ларс фон. Рассекая волны [videoieraksts] : драма,
мелодрама / реж. Ларс Фон Трир ; в главных ролях Эмили Уотсон,
Стеллан Скарсгорд... [и др.]. - Москва : ООО "Диск ПРО", 2002. 1 DVD (155 мин.). - (Коллекция "Кино Европы" ; 009). - Бог дает
каждому что-то, чтобы он стал лучше. Молодая девушка Бесс из
отдаленной общины на северо-западе Шотландии влюбилась в
хорошего парня — Яна, работающего на буровой установке в
море. Несмотря на противостояние родственников, они женятся.
Бесс просит Бога, чтобы Ян всегда был рядом с ней, и Ян
возвращается к ней искалеченным после несчастного случая на
буровой. Что может сделать молодая женщина, чтобы ее любимый
остался жив? На какую жертву может пойти?... - Vecuma
ierobežojums : 16+. - Audio dāņu val., subtitri krievu, angļu, zviedru,
franču, vācu, čehu, somu , portugāļu val. - Nos. no konteinera. . Дания, Швеция, Франция, Нидерланды, Норвегия, Исландия,
Испания, 1996 г. . - Использована музыка Боба Дилана, Рода
Стюарта, Леонарда Коэна, Дэвида Боуи, Элтона Джона, Deep
Purple.
Drāmas. Melodrāmas.
Флинт, Петер. Арн: Рыцарь-тамплиер [videoieraksts] :
исторический фильм на основе произведений шведского писателя
Яна Гийу / реж. Петер Флинт. - Москва : ООО "КармаКома", 2011.
- 1 DVD (133 мин.). - Арн, сын высокопоставленного шведского
дворянина, заканчивает свое монастырское обучение и, в
наказание за свою запретную любовь, отправляется в Священные
Земли в качестве рыцаря-тамплиера. Там ему суждено принять
участие в битве при Хатине и других событиях, связанных с
тяжёлыми временами Иерусалимского королевства…. - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio krievu un angļu val., bez subtitriem. - Nos. no
konteinera. . - Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Германия,
2007 г.
Vēsturiskās drāmas.
Хэнкок, Джон Ли. Невидимая сторона [videoieraksts] : драма,
биография, спорт / реж. Джон Ли Хэнкок ; в главной роли Сандра
Баллок. - Москва : ООО "П. А. Технолоджи", 2009. - 1 DVD (128
мин.). - Благополучная белая семья берет к себе толстого,
неграмотного бездомного негритянского подростка и помогает
стать ему спортивной звездой и поступить в университет...
Реальная история игрока в американский футбол команды
Baltimore Ravens Майкла Озра. - Audio krievu, angļu val. - Nos. no
konteinera. . - США, 2009 год.
Sports.
Biogrāfiskās drāmas. Drāmas.
Эсмейл, Сэм. Мистер Робот [videoieraksts] : сериал : драма /
реж. Сэм Эсмейл, Джим Маккэй, Дебора Чоу ; в главных ролях
Кристиан Слэйтер, Рами Малек... [и др.]. - Москва : ООО "Ист
коннект", 2015. - 2 DVD (7 часов 50 мин.). - История молодого
программиста Эллиота, страдающего социофобией и решившего,
что единственный приемлемый для него способ взаимодействия с
людьми — это профессия хакера. Таким образом, он быстро
оказывается в том самом месте, где пересекаются интересы его
работодателя — фирмы, занимающейся кибербезопасностью, — и
подпольных организаций, которые пытаются его завербовать с
целью обрушения самых могучих американских корпораций... Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio krievu un angļu valodā, bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2015 год.
Сезон 1.
Drāmas.
Эсмейл, Сэм. Мистер Робот [videoieraksts] : сериал : драма /
реж. Сэм Эсмейл, Джим Маккэй, Дебора Чоу ; в главных ролях
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Кристиан Слэйтер, Рами Малек... [и др.]. - Москва : ООО "Ист
коннект", 2016. - 2 DVD (9 часов 34 мин.). - История молодого
программиста Эллиота, страдающего социофобией и решившего,
что единственный приемлемый для него способ взаимодействия с
людьми — это профессия хакера. Таким образом, он быстро
оказывается в том самом месте, где пересекаются интересы его
работодателя — фирмы, занимающейся кибербезопасностью, — и
подпольных организаций, которые пытаются его завербовать с
целью обрушения самых могучих американских корпораций... Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio krievu un angļu valodā, bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2016 год.
Сезон 2.
Drāmas.
Юстер, Франсис. Человек и его собака [videoieraksts] = Un
homme et son chien : драма / режиссер: Франсис Юстер ; в ролях:
Жан-Поль Бельмондо, Джулика Дженкинс, Хафсия Херци ...[ и
др.]. - Krievija : OOO"ДиВиДи Экспо", 2010. - 1 DVD (94 мин.). (Ruscico Collection). - В возрасте 74-х лет Шарль оказался на
улице, без заботы, дома и надежды. Только собака Клапа
осталась преданной своему хозяину…. - Vecuma ierobežojums :
14+. - Audio krievu un franču val., subtitri krievu val. - Nos. no
konteinera. . - Франция, Италия, 2008 г.
Drāmas. Franču kino.
Аронофски, Даррен. Реквием по мечте [videoieraksts] =
Requiem for a Dream : драма / реж. Даррен Аронофски ; в ролях
Эллен Бёрстин, Джаред Лето, Дженинифер Коннелли, Марлон
Уайанс. - Москва : ООО "Ди Ви Ди - Клуб", 2011. - 1 DVD (97 мин.)
: Full HD 1080, 1920 x 1080p High-Definition Widescreen 2.35:1. Atskaņošana : Sony Playstation-3, Blu-ray atskaņotājos. - Каждый из
главных героев фильма стремился к своей заветной мечте. Сара
Голдфарб мечтала сняться в известном телешоу, ее сын Гарольд
со своим другом Тайроном — сказочно разбогатеть, подруга
Гарольда Мэрион грезила о собственном модном магазине, но на
их пути были всяческие препятствия. События фильма
разворачиваются стремительно, герои погрязли в наркотиках.
Мечты по-прежнему остаются недостижимыми, а жизни героев
рушатся безвозвратно... - Audio un subtitri krievu un angļu val. Nos. no konteinera. . - США, 2011.
Drāmas. Blu-ray diski.
Гринграсс, Пол. Капитан Филлипс [videoieraksts] = Captain
Phillips : драма, триллер / реж. Пол Гринграсс ; в главной роли
Том Хэнкс. - Columbia : Columbia Pictures, 2013. - 1 DVD : Full HD
1080, 1920 x 1080p High-Definition Widescreen 2.35:1. Atskaņošana : Sony Playstation-3, Blu-ray atskaņotājos. - В начале
апреля 2009 года, близ берегов Африки, несколько сомалийских
пиратов атакуют и пытаются захватить массивный контейнеровоз
MV Maersk Alabama. Команда корабля активно сопротивляется и в
конце концов не даёт взять себя в плен. Захватчики вынуждены
ретироваться и покинуть судно на небольшом катере, прихватив с
собой немолодого капитана Ричарда Филлипса…. - Audio un subtitri
krievu un angļu val. - Nos. no konteinera. . - США, 2013.
Drāmas. Trilleri. Blu-ray diski.
Демме, Джонатан. Молчание ягнят [videoieraksts] = The Silence
of the Lambs : триллер, криминал / реж. Джонатан Демме ; в
главных ролях Джоди Фостер, Энтони Хопкинс. - Москва : ООО
"Репли Мастер", 200?. - 1 DVD (118 мин.) : Full HD 1080, 1920 x
1080p High-Definition Widescreen 2.35:1. - Atskaņošana : Sony
Playstation-3, Blu-ray atskaņotājos. - Психопат похищает и убивает
молодых женщин по всему Среднему Западу Америки. ФБР,
уверенное в том, что все преступления совершены одним и тем же
человеком, поручает агенту Клариссе Старлинг встретиться с
заключенным-маньяком, который мог бы объяснить следствию
психологические мотивы серийного убийцы и тем самым вывести
на его след... - Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio un subtitri
krievu un angļu val. - Nos. no konteinera. . - США, 1990.
Krimināldrāmas. Trilleri. Blu-ray diski.
Земекис, Роберт. Изгой [videoieraksts] : драма, приключения /
реж. Роберт Земекис ; в главной роли Том Хэнкс. - Москва : ООО
"Юниверсал Пикчерс Рус", 200?. - 1 DVD (143 мин.) : Full HD 1080,
1920 x 1080p High-Definition Widescreen 2.35:1. - Atskaņošana :
Sony Playstation-3, Blu-ray atskaņotājos. - Герой этого фильма, Чак
Ноланд, — сотрудник всемирно известной службы доставки
«Федерал Экспресс». Чак — скрупулезный практик и

791.4

791.4

791.4

791.4

791.4

неисправимый педант. Жизнь Ноланда, высокопоставленного
инспектора международных отделений «ФедЕкс» расписана по
минутам. И этих драгоценных минут катастрофически не хватает
ни на личную жизнь, ни на любимую женщину…. - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio un subtitri krievu un angļu val. - Nos. no
konteinera. . - США, 2000.
Drāmas. Piedzīvojumu filmas. Blu-ray diski.
Клагман, Брайан. Слова [videoieraksts] : драма / реж. Брайан
Клагман, Ли Стернтал ; в ролях Брэдли Купер, Джереми Айронс,
Деннис Куэйд, Оливия Уайлд, Зои Салдана. - Москва : ООО
"Сонопресс", 2012. - 1 DVD (96 мин.) : Full HD 1080, 1920 x 1080p
High-Definition Widescreen 2.35:1. - Atskaņošana : Sony Playstation3, Blu-ray atskaņotājos. - Рори Джэнсен — писатель, который
наконец обретает долгожданную известность, но его романбестселлер оказывается написан другим человеком, которому он
теперь должен заплатить высокую цену за украденные у него
жизнь и работу. - Audio un subtitri krievu un angļu val. - Nos. no
konteinera. . - США, 2012.
Drāmas. Blu-ray diski.
Костнер, Кевин. Водный мир [videoieraksts] : фантастика,
боевик, приключения / реж. Кевин Костнер, Кевин Рейнольдс. Москва : ООО "Юниверсал Пикчерс Рус", 200?. - 1 DVD (134 мин.)
: Full HD 1080, 1920 x 1080p High-Definition Widescreen 2.35:1. Atskaņošana : Sony Playstation-3, Blu-ray atskaņotājos. - В далеком
будущем полярные снега растаяли, покрыв всю Землю водой.
Авторы погружают нас в фантастический мир немногочисленных
людей, живущих на воде, где самым дорогим являются пресная
вода, земля, еда, сигареты и т. п. ... - Vecuma ierobežojums: 16+.
- Audio un subtitri krievu un angļu val. - Nos. no konteinera. . - США,
1995.
Fantastika. Grāvējfilmas. Piedzīvojumu filmas. Blu-ray diski.
Мендез, Сэм. Красота по-американски [videoieraksts] = American
Beauty : драма / реж. Сэм Мендез ; в главных ролях Кевин
Спейси, Аннетт Беннинг. - Москва : ООО "Юниверсал Пикчерс
Рус", 200?. - 1 DVD (117 мин.) : Full HD 1080, 1920 x 1080p HighDefinition Widescreen 2.35:1. - Atskaņošana : Sony Playstation-3,
Blu-ray atskaņotājos. - Лестер Бернэм переживает кризис среднего
возраста. Его не уважают и не ценят на работе, а от счастливой
семьи осталась лишь видимость. У жены Кэролайн страстный
роман с коллегой по работе, а угрюмая дочь-подросток Джейн
увлечена соседским парнем, побывавшим в психиатрической
больнице... - Vecuma ierobežojums: 17+. - Audio un subtitri krievu
un angļu val. - 5 Оскаров, включая награду за Лучший фильм года.
- Nos. no konteinera. . - США, 1999.
Drāmas. Blu-ray diski.
Миллер, Беннет. Человек, который изменил всё [videoieraksts] :
драма, биография, спорт / реж. Беннетт Миллер, в ролях Брэд
Питт, Джона Хилл, Филип Сеймур Хоффман. - Москва : ООО
"Юниверсал Пикчерс Рус", 2011. - 1 DVD (126 мин.) : Full HD
1080, 1920 x 1080p High-Definition Widescreen 2.35:1. Atskaņošana : Sony Playstation-3, Blu-ray atskaņotājos. - Фильм по
книге Майкла M. Льюиса, изданной в 2003 году, об Оклендской
бейсбольной команде и ее генеральном менеджере, Билли Бине.
Его цель — создать конкурентоспособную бейсбольную команду,
несмотря на финансовые трудности... - Bez vecuma ierobežojuma.
- Audio un subtitri krievu un angļu val. - Nos. no konteinera. . - США,
2011.
Sports.
Drāmas. Biogrāfiskās drāmas. Blu-ray diski.
Скорсезе, Мартин. Хранитель времени [videoieraksts] : драма,
приключения, детектив / реж. Мартин Скорсезе ; в ролях Аса
Баттерфилд, Бен Кингсли, Саша Барон Коэн. - Москва : ООО
"Юниверсал Пикчерс Рус", 2011. - 1 DVD (126 мин.) : Full HD
1080, 1920 x 1080p High-Definition Widescreen 2.35:1. Atskaņošana : Sony Playstation-3, Blu-ray atskaņotājos. - После
того, как ловкому и изобретательному Хьюго удается раскрыть
секрет таинственного механизма, оставленного его погибшим
отцом, он отправляется в путешествие, которое изменит тех, кто
его окружает, и приведет в безопасное и прекрасное место,
которое он назовет своим домом. - Bez vecuma ierobežojuma. Audio un subtitri krievu un angļu val. - Nos. no konteinera. . - США,
2011.
Drāmas. Piedzīvojumu filmas. Detektīvfilmas. Blu-ray diski.

