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Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Jānis Stradiņš :
biobibliogrāfija 3 (1993. un 2004. gada izdevumu turpinājums
un papildinājumi) / sastādītāja un priekšvārda autore Venta Kocere
; bibliogrāfijas sastādītāja Dagnija Ivbule ; izdevums tapis sadarbībā
ar Dzintru Cēberi ; literārā redaktore Ieva Jansone ; ievada autors
Ivars Kalviņš ; mākslinieciskais noformējums: Aldis Aleks ; Latvijas
Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - Rīga : Zinātne, 2017
(Dardedze Hologrāfija). - 540, [3] lpp., [40] lpp. iel. : ilustrācijas,
portreti ; 20 cm. - (Latvijas zinātnieki). - Personu rādītājs: 509.[530.] lpp. - Teksts latviešu, angļu un krievu valodā.
ISBN 9789934549212.
Zinātnieki - Latvija. Ķīmiķi - Latvija.

BIBLIOTĒKAS. BIBLIOTĒKZINĀTNE
The Glass Mountain / Vilis Inde ; senior editor Kārina Pētersone ;
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022

022

editors: Tom Jacobs, Kaija Straumanis ; illustrator Miķelis Fišers ;
designer Anna Aizsilniece ; photograpfs: Jānis Dripe, Gunārs Janaitis,
Sergejs Babikovs. - Riga : Latvian National Library Foundation,
©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 78 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ;
26 cm. - Ziņas par autoru: 77.-78. lpp.
Part 1. Climbing the Mountain /Vilis Inde.
Contents: The Historical Context of the Metaphors: the Glass
Mountain and the Castle of Light.
ISBN 9789934861413.
Bibliotēku ēkas - Latvija.
The Glass Mountain / translation by Vilis Inde ; illustrations by Miķelis
Fišers ; senior editor Kārina Pētersone ; editors: Tom Jacobs, Kaija
Straumanis ; designer Anna Aizsilniece. - Riga : Latvian National
Library Foundation, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 198 lpp. :
ilustrācijas ; 26 cm.
Part 2. The Golden Horse / Rainis.
ISBN 9789934861413.
Bibliotēku ēkas - Latvija. Latviešu drāma.
Latvija - Vēsture.
The Glass Mountain / Vilis Inde ; senior editor Kārina Pētersone ;
editors: Tom Jacobs, Kaija Straumanis ; illustrator Miķelis Fišers ;
designer Anna Aizsilniece ; photographs: Jānis Dripe, Gunārs Janaitis,
Sergejs Babikovs. - Riga : Latvian National Library Foundation,
©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 38 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 26
cm.
Part 3. The Castle of Light / Vilis Inde.

ISBN 9789934861413.
Bibliotēku ēkas - Latvija.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
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PSIHOLOĢIJA
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Demarkē, Mišels. Tiobas pareģojums / Mišels Demarkē ; no angļu
valodas tulkojusi Inguna Brože ; literārā līdzautore Ina Eglīte ;
mākslinieks Andris Lamsters. - Rīga : Madris, [2017]. - 183, [1] lpp.
: ilustrācijas ; 24 cm. - Grāmatas autora patiess vēstījums par fizisku
aizvešanu uz citu planētu. - Oriģ. nos.: Abduction to the 9th planet.
Saturs: Tao. Atomiznīcība. Pirmais cilvēks uz Zemes. Zeltainā
planēta. Mācīšanās dzīvot uz citas planētas. Septiņi meistari un aura.
Mu kontinents un Lieldienu sala. Iegremdēšanās psihosfērā. Mūsu
sauktā civilizācija. Citāds svešinieks un manas iepriekšējās dzīves.
Kas bija Jēzus Kristus? Neparasts ceļojums, lai satiktu neparastus
cilvēkus. Atgriešanās mājās.
ISBN 9789984317595.
Gara vēstījumi. Starpzvaigžņu sakari. Dzīve uz citām planētām.
NLO - Aculiecinieki un tikšanās.
Mlodinovs, Leonards. Zemapziņas spēks : kā subliminālie stimuli
ietekmē mūsu uzvedību / Leonards Mlodinovs ; no angļu valodas
tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka
dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2017. - 262, [1] lpp. + il., tab. Piezīmes: 239.-[263.] lpp. - Grāmata vēsta par to, kā zemapziņa
veido mūsu ikdienas pieredzes. Saskaņā ar autora un daudzu citu
zinātnieku jaunākajiem pētījumiem zemapziņas procesi un dažādi
subliminālie stimuli katru dienu ietekmē to, kā uztveram savas
attiecības ar ģimeni, draugiem un darbabiedriem, kā arī veidojam
karjeru, iepērkamies veikalā, balsojam vēlēšanās un izturamies pret
apkārtējiem. Grāmata ne vien sniedz zinātniski pamatotu ieskatu
mūsu zemapziņas potenciālā, bet arī piedāvā dažādus psiholoģiskus
testus, kas lasītājiem palīdzēs apgūt prasmi analizēt pašiem sevi un
apkārtējo pasauli. - Oriģ. nos.: Subliminal.
Saturs: Prologs. 1. daļa. Divlīmeņu smadzenes. 2. daļa. Sociālā
zemapziņa.
ISBN 9789984869896.
Zemapziņa.
Pogrebinska, Jūlija. Mūsu dzīves krāsas / Jūlija Pogrebinska ; no
krievu valodas tulkojusi Sanda Anufrijeva ; redaktore Ieva Murāne ;
par izdevumu atbild Veronika Lāce ; dizains: Danils Vorobjovs ; vāka
ilustrācija: Anna Kolontaja. - Rīga : Sol Vita, [2017]. - 145, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 26 cm. - Ceļvedis krāsu enerģijās, kas pamatojas uz
Aura-Somas sistēmu. Šī grāmata dos jums intuitīvu un dziļāku
izpratni par krāsu ietekmi uz mūsu stāvokli, attiecībām ar cilvēkiem
un procesiem, kuru daļa mēs esam, dažkārt par to pat
neiedomājoties. - Oriģinālnosaukums: Цвета нашей жизни.
ISBN 9789984894713.
Krāsa - Psiholoģiskie aspekti. Krāsas - Psiholoģiskie aspekti.
Krāsas - Simboliskie aspekti. Krāsa - Izmantošana terapijā. Bērnu
psiholoģija.
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Blaua, Asja. Jēzus, mūsu Pestītājs / Asja Blaua ; salikums
Miervaldis Zeltiņš ; attēli ņemti no Bērnu Bībeles izd. 1992.g. [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2013. - 105, [1] lpp. : il. - Evaņģēlistu
Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa atstāstus Bībelē īsumā apkopojusi un
ar attēliem papildinājusi Valmieras Sv. Sīmaņa ev. lut. draudzes
diakonijas darbiniece.
ISBN 9789984866161.
Bībeles stāsti.
Dieva klātbūtne mūsu dzīvēs : liecības, parādības, sapņi, vīzijas /
apkopoja un priekšvārdu sarakstīja Asja Blaua. - [Rembate] : Viņa
Vārds Manī, [2013]. - 117, [3] lpp. : il.
Saturs: I. Dieva klātbūtne mūsu dzīvēs : Valmieras Sv. Sīmaņa
ev. lut. draudzes locekļu, ērģelnieka un mācītāju liecības. II.
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Diakonijas darbinieces Asjas Blauas liecības un arī dažu citu
piedzīvotais. III. Zīmīgie sapņi mūsu laikā.
ISBN 9789984866215.
Brīnumi - Latvija - Gadījumu izpēte. Garīgā dziedināšana Latvija - Gadījumu izpēte. Dieva klātbūtne.
Ozola, Elizabete. Trīsdesmit rituāli veselībai, labklājībai un
veiksmei / Elizabete Ozola ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ;
literārā redaktore Ineta Strazdiņa. - Rīga : J.L.V., ©2017. - 111, [1]
lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - E. Ozolas grāmatā tiek piedāvāti
trīsdesmit rituāli cilvēka harmoniskai eksistencei. Grāmatā piedāvātās
lūgšanas autore saņēmusi dziļo meditāciju laikā. E. Ozola iesaka
lūgšanu saturu un struktūru izmantot individuālai iedvesmai
personīgo lūgšanu un rituālu veidošanā. Autores mērķis ir parādīt
vispārējos rituālu veidošanas principus un to norises gaitu.
ISBN 9789934200595.
Rituāli un ceremonijas. Meditācija. Kontemplācija. Garīgā dzīve.
Sadhguru. Dzīve un nāve vienā elpas vilcienā : garīgās mācības
dzīves ceļā / Sadhguru ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ;
redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] :
Lietusdārzs, ©2017. - 165, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Grāmatā
"Dzīve un nāve vienā elpas vilcienā" Sadhguru aicina uz patiesu
nāves izprašanu un pieņemšanu. Šādi viņš palīdz arī pašā dzīves
ceļā, jo, baidoties no gala mērķa, miljoniem cilvēku visā pasaulē
aizmirsuši vai pat nekad nav mācējuši vienkārši dzīvot. Autors sniedz
arī praktiskus un dziļi garīgus padomus par to, kā pārvarēt ķermeņa,
prāta un emociju mestos izaicinājumus mierpilnas un jēgpilnas dzīves
aizvadīšanai. - Oriģinālnosaukums: Life and death in one breath.
Saturs: Pilnvērtīgi dzīvojot. Viltus identitāte. No parastā līdz
neparastajam. Sapņa slazds. Nāve ir izdomājums.
ISBN 9789984869902.
Dzīve - Reliģiskie aspekti - Hinduisms. Nāve - Reliģiskie aspekti
- Hinduisms. Teoloģiskā antropoloģija - Hinduisms. Garīgā dzīve Hinduisms.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
POLITIKA.POLITOLOĢIJA
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Kristovskis, Ģirts Valdis, 1962-. Ielauzties NATO / Ģirts Valdis
Kristovskis ; grāmatas mākslinieks Indulis Martinsons ; atbildīgā
redaktore Jūlija Dibovska ; literārais redaktors Juris Lorencs ;
priekšvārdu sarakstīja Žaneta Ozoliņa ; foto: Ilmārs Znotiņš, Evija
Trifanova, Lita Krone, Juris Krūmiņš, Vitolds Mašnovskis, Aigars
Prūsis. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (Jelgava : SIA "Jelgavas
tipogrāfija"). - 687, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ;
25 cm. - Bibliogrāfija: 660.-670. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . Personu rādītājs: 671.-676. lpp. - Ģ. V. Kristovska grāmata izklāsta
tikai nelielu daļu no darba, kas tika paveikts aizsardzības jomā no
1998. gada novembra līdz 2004. gada martam. Grāmata stāsta par
laiku, kas veicināja Latvijas neatkarības nostiprināšanu un uzticamu
starptautisko sabiedroto loka paplašināšanu.
Saturā: RIETUMU DROŠĪBAS GARANTIJAS TĪKOJOT. Nostāties
uz NATO kursa ; NATO kritēriji, Latvijas spējas un ASV vērtējums ;
Latvijas militārās spējas - H. Kievenāra vērtējums ; Nespēja lietot
Latvijas ārējo spēku. IZVĒRŠANĀS RĪCĪBAI. Viļa Krištopana valdība ;
Ielēkt sistēmas ritmā ; 1998. gada decembrī pieteiktās prioritātes ;
Jauna ideoloģija, jauni akcenti ; NBS izstrādātie attīstības
priekšlikumi ; Finansējuma pieauguma lietderīga izmantošana ;
Sadursmes. Pretdarbība. Neredzamā cīņa ; Vašingtonas samits.
Veslijs Klārks Latvijā ; Darba kārtībā - Latvijas rīcības plāns dalībai
NATO! ; Vašingtonas darba grupas darba smaguma centri ; Militārā
izglītība kā izaicinājums ; Mainīt Latvijas sabiedrības stereotipu par
aizsardzības jomu ; Mazināt pretrunas - konsolidēt darbam ; Politikas
līkloči un Vašingtonas padomnieki. AUGSTĀKĀS POLITIKAS
KAPRĪZES. Valsts augstāko amatpersonu nomaiņa. PĀRLIECINĀT
SABIEDROTOS UN NATO. ASV militāro ekspertu grupa ; Amatpersonu
prioritātes ; Attīstības pamatojuma materializēšana ; Latvijas karavīri
starptautiskajās misijās ; Baltijas valstu sadarbība ; Cīņa par
pienākumiem uz jūras ; Karavīri - aizsardzības politikas prioritāte ;
Gada nogales akordi. 2000. GADS. Reformu un attīstības tempa
noturēšana ; Valsts un amatpersonu pašnovērtējums ; Gaisa spēku
izaicinājumi ; Valdība krīt, aizsardzības sistēma turas ; A. Bērziņa
valdība turpinās modernizāciju ; Ceļā uz vienotu bruņoto spēku
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EKONOMIKA
338.48

TŪRISMA BIZNESS
338.48

338.48

doktrīnu ; Vērtību uzturēšana. 2001. GADS. Veicinot ārvalstu
sabiedrības informētību ; Ietekmes ļaudis un atbalstītāji pasaulē ;
Neveiksmju josla ; Pārvarēt Krievijas sindromu ; NBS štābs nosprauž
attīstības virzienu ; Jaunas prasības Zemessardzei ; Situācijas
novērtējums gadu pirms Prāgas ; "AL QAEDA" met izaicinājumu ASV
; Nacionālo industriālo kompetenci meklējot ; Vācija iepriecina un
skats nākotnē. 2002. GADS. Turēties pie būtiskā ; Viedokļu dalīšanās
par NBS jauno struktūru ; Zemessardzes grūtie lēmumi ; Pretstatu
pasaule ; Rast savu vietu NATO spēku struktūrā. EINARA REPŠES
VALDĪBA UZ PRĀGAS VIĻŅA ; 2003. GADS. Starptautiskā operācija
Irākas atbruņošanai ; Civilistu centieni pievienoties ; Eksāmenu laiks
drošības iestādēm ; Kolektīvās aizsardzības iespaidā ; Noslēdzošā
kauja par NBS jauno struktūru ; Latvijas karavīri Afganistānā un
Irākā ; Pacelt Jaunsardzes autoritāti ; Zemessardze iegūst jauno
veidolu. 2004. GADS. NOSLĒDZOŠIE DARBĪBAS AKORDI. Struktūra
ir, nepieciešami līdzekļi un darbs ; Zemessardzes nākotne augstos
standartos ; Tiesības aiziet neuzvarētam. NOBEIGUMS. Brīvības cīņas
20.-21. gadsimtu mijā ; Iestāšanās NATO kā starpposms tālākai
attīstībai ; Ilgstošas drošības garantijas ; Padomnieku komandas
nozīme.
ISBN 9789934153136.
Nacionālā drošība - Latvija.
Latvija - Starptautiskās attiecības - 1991-. Latvija - Politika un
pārvalde - 1991-. Latvija - Aizsardzība. Latvija - Militārās attiecības 20 gs. Latvija - Militārā politika - 20 gs.
The War in Syria : Lessons for the West / editors: Andis Kudors, Artis
Pabriks. - Rīga : The Centre for East European Policy Studies, 2016
(University of Latvia Press). - 176 [1] lpp. - Pieejams arī elektroniski.
- Bibliogrāfija: lpp. un zemsvītras piezīmēs.
ISBN 9789934181191.
Pasaules politika - 21 gs.
Sīrija - Vēsture - Pilsoņu karš, 2011-.
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Ziņojums par
Latvijas tautsaimniecības attīstību : 2016. gada jūnijs /
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija ; iev., [3.-5.] lpp., autors
Arvils Ašeradens. - Rīga : Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija,
2016. - 162 lpp. : diagr. tab. ; 30 cm. - (Ziņojums par Latvijas
tautsaimniecības attīstību , 1407-4095 ; 2016 jūnijs). - Titlp. otrā
pusē sagat.: O.Barānovs, I.Skribāne, E.Gergelēvičs, J.Salmiņš,
L.Stelmaka-Leja, G.Piņķe, I.Šnīdere, V.Skuja, N.Ozols, A.Rožkalne,
J.Ušpelis, Č.Gržibovskis, R.Rimša, G.Silovs, R.Grigorjana,
A.Jaunzeme, D.Klinstone, K.Ščelkuna, D.Šikova, V.Laizāns, M.Rone.
J.Zakovics, K.Soms. R.Meijers, S.Soida, D.Vītola, R.Špade, M.Lūka,
I.Lore, I.Baltābola, A.Janosns, L.Neiders, M.Stenders, M.ZiediņaBrigmane, S.Geretmane, B.Mistre, A.Stiebre, I.Zelča, D.Feimane.
Saturā: Ekonomiskais stāvkolis. Ārējā ekonomiskā vide.
Izaugsme. Makroekonomiskā stabilitāte. Darba tirgus. Ekonomiskā
politika un struktūrpolitikas prioritātes.
Latvija - Ekonomika - Statistika - Pārskati. Latvija - Ekonomika
- Statistika - Pārskati. Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - Periodiskie
izdevumi.
Asia Tourism Trends / World Tourism Organization and Global
Tourism Economy Research Centre. - 2016 edition. - Madrid :
UNWTO, 2016. - 127 p. : ill.
Contents: 1. Tourism Trends and Outlook. Socio-economic
environment. Inbound tourism. Outbound tourism. Tourism trends by
subregion. Tourism prospects. 2.Embracing the consumer class and
the era of the millennial. The emergence of Asia's consumer class.
The consumer class: focus on China. Understanding millenials.
Recomendations on marketing to the travelling consumer class in
Asia. 3. Investment trends in Asia and the Pacific. Investment in
tourism infrastructure in Asia and the Pacific region. Investment in
tourism human capital development in Asia and Pacific. 4. Key
Tourism Agenda in Asia and Pacific.
ISBN 9789284418275. . - ISBN 9789996574443.
Tūrisms - Āzija.
Āzija - Tūrisms. Klusā okeāna reģions - Tūrisms.
Compendium of Tourism Statistics : Data 2011-2015 / World
Tourism Organization. - 2017 Edition. - Madrid : World Tourism
Organization, 2017. - xvi, 575 p.
ISBN 9789284418435.
Tūrisms - Statistika.
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Contribution of Islamic Culture and its Impact on the Asian
Tourism Market / World Tourism Organization. - Madrid : UNWTO,
2017. - 215 p. : ill.
Contents: Australia. Bangladesh. Brunei Darussalam. China.
India. Indonesia. Iran, Islamic Republic of. Japan. Korea, Republic of.
Malaysia. Maldives. Pakistan. Philippines. Saudi Arabia. Sri Lanka.
Thailand.
ISBN 9789284418046.
Tūrisms. Islāms - Tūrisms.
Tourism and Culture Partnership in Peru : Models for
Collaboration between Tourism, Culture and Community /
World Tourism Organization. - Madrid : UNWTO, 2016. - 126 p. : ill.
Contents: 1. General framework for a triangular partnership:
tourism, culture and community. Tourism and culture. Cultural
tourism. Triangular partnership: tourism, culture and community. 2.
An overview of tourism in Peru. The importance of tourism at
national level. Tourism figures in Peru. Competitiveness and
economic impact of tourism in Peru. Structural limits and
improvements for tourism in Peru. The importance of domestic
tourism. 3. Cultural tourism in Peru. Motivations for cultural tourism
in Peru. Tangible cultural heritage. 4. Intangible heritage:
opportunities for Peru. Festivities and celebrations. Gastronomy.
Creative industries. Cultural routes. 5. The Peruvian community.
Linguistic pluralism and multiculturalism. Community: dynamic
entity. The essence: popularity. Variants of cultural/community
tourism. Variants of the term “community”. The role of the
community in community cultural tourism. The Rural Community
Tourism Program. 6. SWOT analysis. 7. Strategies for strengthening
the partnership among tourism, culture and community. Degree of
independency between tourism and culture. Efforts to achieve
harmony between tourists and the host community. Development of
cultural tourism in the local community context (glocalization).
Culture, tourism and community: synergies for contributing jointly to
development. 8. Cultural contents utilization. Intangible heritage,
living, culture and creative tourism. Existing and new products and
services. Cultural routes: local, national and international. Intra-inter
communication mechanism. 9. System of tourism policies: heritage
management. Mechanisms for collaboration between the Ministry of
Foreign Trade and Tourism and the Ministry of Culture. Tourism
policy system. System of Technical Vocational Education and Training
(TVET).
ISBN 9789284417582.
Kultūra un tūrisms - Peru.
UNWTO Conference: Tourism - A Catalyst for Development,
Peace and Reconciliation : Passikudah, Sri Lanka, 11-14 July
2016 / World Tourism Organization. - Madrid : UNWTO, 2016. - 88
p. : ill, fig. - (UNWTO Conferences and Seminars).
Contents: The Contribution of tourism development to peace
and reconciliation. Local community involvement and "peace
sensitive tourism". Public, private partnerships and peace tourism.
Marketing and rebranding of post-conflict destinations.
ISBN 9789284418190.
Miers - Tūrisms. Publiskā un privātā partnerība - Tūrisms.
Tūrisms.
UNWTO Conference: Tourism - A Catalyst for Development,
Peace and Reconciliation : Passikudah, Sri Lanka, 11-14 July
2016 / World Tourism Organization. - Madrid : UNWTO, 2016. - 88
p. : ill, fig. - (UNWTO Conferences and Seminars).
Contents: The Contribution of tourism development to peace
and reconciliation. Local community involvement and "peace
sensitive tourism". Public, private partnerships and peace tourism.
Marketing and rebranding of post-conflict destinations.
ISBN 9789284418190.
Miers - Tūrisms. Publiskā un privātā partnerība - Tūrisms.
Tūrisms.
UNWTO World Tourism Barometer : Volume 14, November
2016 / World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism
Organization UNWTO, 2016. - 24, [32] p. : ill., fig. - Pieejams arī
tīmeklī: www.unwto.org.
Volume 14.
Content: Inbound tourism: short-term trends 2016.
International tourism receipts. International tourism expenditure.
Regional results. UNWTO Panel of Tourism Experts. Meetings
industry. The economic environment.
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TIESĪBU ZINĀTNES
342.9

347.7

ISSN 1728-9246.
UNWTO World Tourism Barometer : Volume 14,
September 2016 / World Tourism Organization. - Madrid : World
Tourism Organization UNWTO, 2016. - 20, [32] p. : ill., fig. Pieejams arī tīmeklī: www.unwto.org.
Volume 14.
Content: Inbound tourism: short-term trends 2016. Regional
results. UNWTO Panel of Tourism Experts. Air transport booking
trends ForwardKeys.
ISSN 1728-9246.
Tūrisms - Statistika. Tūrisms - Statistika.
UNWTO World Tourism Barometer : Volume 14, July 2016 /
World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization
UNWTO, 2016. - 14, [24] p. : ill., fig. - Pieejams arī tīmeklī:
www.unwto.org.
Volume 14.
Content: Inbound tourism: short-term trends 2016. Regional
results. UNWTO Panel of Tourism Experts.
ISSN 1728-9246.
Tūrisms - Statistika.
UNWTO World Tourism Barometer : Volume 14, May 2016 /
World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization
UNWTO, 2016. - 26, [35] p. : ill., fig. - Pieejams arī tīmeklī:
www.unwto.org.
Volume 14.
Content: International tourismreceipts 2015. World's top
tourism destinations 2015. World's top spenders on outbound
tourism in 2015. International tourism as export earnings. World's
top countries by travel balance surplus in 2015. Inbound tourism:
short-term trends 2016. The economic environment.
ISSN 1728-9246.
Tūrisms - Statistika.
UNWTO/UNESCO World Conference on Tourism and Culture :
Building a New Partnership Siem Reap, Cambodia, 4-6
February 2015 / World Tourism Organization. - Madrid : UNWTO,
2016. - 142 p. - (UNWTO Conferences and Seminars).
Contents: Promoting and safeguarding culture. Living cultures
and creative industries. Linking people along cultural tourism routes.
Urban regeneration through cultural tourism. Siem Reap Declaration
on Tourism and Culture: Building a New Partnership Model.
ISBN 9789284417353.
Tūrisms. Kultūra un tūrisms.
Yearbook of Tourism Statistics : data 2011-2015 / World
Tourism Organization, foreword Taleb Rifai. - 2017 Edition. - Madrid :
World Tourism Organization, 2017. - xviii, 932 p.
ISBN 9789284418411.
Tūrisms - Statistika.
Administratīvā procesa likums : ar grozījumiem, kas
izsludināti līdz 2017. gada 20. februārim / Tiesu namu aģentūra.
- 6. izdevums. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, ©2017 (Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija). - 255 lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. - Likuma pantu rādītājs: 238.-255. lpp.
ISBN 9789934508486.
Administratīvās tiesības - Latvija - Avoti.
Kelmere, Laila. Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu
pārskatu sagatavošana / Laila Kelmere ; recenzente Ingrīda
Jakušonoka ; literārā redaktore Līvija Baumane-Andrejevska ; vāka
dizainu veidojusi Andra Liepiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2017. - 166 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 24 cm. Bibliogrāfija: 161.-166. lpp. - Grāmatā apkopoti L. Kelmeres veiktie
pētījumi un praktiskā pieredze kapitālsabiedrību likvidācijas procesos,
kā arī iekļautas aktuālās normatīvo aktu prasības gan
kapitālsabiedrības likvidēšanai, gan grāmatvedības uzskaites
organizēšanai un gada pārskatu, kā arī citu finanšu pārskatu
sagatavošanai, kas ir spēkā 2017. gada janvārī. Grāmata noderēs
studentiem, kā arī uzņēmējiem, kapitālsabiedrību likvidatoriem,
maksātnespējas procesa administratoriem, grāmatvežiem un
interesentiem.
ISBN 9789934182099.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību - Latvija. Bankrots Grāmatvedība. Finanšu pārskati.
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Latvijas tiesību sistēma : Biznesa augstskolas Turība Tiesību zinātņu
katedras docētāju kolektīvā monogrāfija / autori: Jeļena Alfejeva,
Valdis Blūzma, Liene Cakare, Jānis Ivančiks, Juris Juriss, Sandra
Kaija, Ilze Kramiņa, Ivo Krievs, Ivars Kronis, Gatis Litvins, Leonīds
Makans, Dainis Mežulis, Aiga Mieriņa, Jānis Načisčionis, Jevgēnija
Nerugale, Edgars Oļševskis, Martins Osis, Valija Ulmane, Ingrīda
Veikša, Ārija Vitte, Zanda Zaļuma, Guntis Zemītis, Ivars Zariņš ;
sastādītāji: Aivars Endziņš, Ivars Kronis ; recenzenti: Aleksandrs
Baikovs, Jānis Grasis, Osvalds Joksts, Viktoras Justickis, Kristīne
Krūma, Uldis Ķinis, Jānis Pleps, Una Skrastiņa, Marina Sumbarova ;
zinātniskie redaktori: Jānis Načisčionis, Ingrīda Veikša ; ievadu
sarakstīja Liene Cakare. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2017
(SIA "Drukātava"). - 442 lpp. : tabulas ; 30 cm. - (Tiesību zinātņu
bibliotēka ; 38). - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.
- Grāmata ir mūsdienīgs pārskats par Latvijas tiesību sistēmu visā tās
daudzveidībā un pastāvībā, tanī pat laikā izmaiņu un attīstības
procesā. Izdevums apkopo, apraksta un analizē fundamentālākos
tiesību jautājumus un principus. Tajā analizētas gan pašmāju, gan
ārvalstu tiesību zinātnieku izvirzītas atziņas. Grāmata adresēta
studentiem, juristu palīgiem, juriskonsultiem, juristiem un
interesentiem. - Teksts latviešu valodā, ievads un kopsavilkums arī
angļu valodā.
Saturā: LATVIJAS TIESĪBU VĒSTURE. Latvijas tiesību
periodizācija ; Paražu tiesības Latvijā aizvēstures periodā (ap 10
500.g.pr.Kr. - XII gs.) ; Livonija. Feodālo kārtu klerikālās calsts
tiesību periods (XIII-XVI gs. pirmā puse) ; Latvijas teritorija Polijas
un Zviedrijas valdījumā. Pāreja uz jaunajiem laikiem tiesībās (XVIXVIII gs.) ; Latvijas zemes Krievijas impērijas sastāvā. Absolūtisma
laika tiesības (XVIII gs.-1918.gads) ; Latvijas Republika (19181940). Pilsoniskas valsts tiesību periods ; Padomju un
nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas periods (1940-1945) ;
Otrreizēja padomju okupācija. Padomju tiesību periods (1944-1991)
; Atjaunotā Latvijas valsts (1991.-mūsdienas). Mūsdienu Eiropas
tiesības. ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS. Administratīvo tiesību
vispārīgie jautājumi ; Administratīvo tiesību galvenie institūti ;
Administratīvo tiesību tendences un attīstības norises ;
ADMINISTRATĪVĀ PROCESA TIESĪBAS. Administratīvā procesa tiesību
vispārīgie jautājumi ; Administratīvā procesa tiesību attīstība Latvijā ;
Administratīvā procesa tiesību galvenie institūti ; Administratīvā
procesa tiesību tendences un attīstības norises ; CILVĒKTIESĪBAS.
Cilvēktiesību vispārīgie jautājumi ; Cilvēktiesību attīstība Latvijā un
pasaulē ; Cilvēktiesību galvenie institūti ; Cilvēktiesību tendences un
attīstības norises. KONKURENCES TIESĪBAS. Konkurences tiesību
vispārīgie jautājumi ; Konkurences tiesību galvenie institūti ;
Konkurences tendences un attīstības norises ; APDROŠINĀŠANAS
TIESĪBAS. Apdrošināšanas tiesību vispārīgie jautājumi ;
Apdrošināšanas tiesību attīstība Latvijā ; Apdrošināšanas tiesību
galvenie institūti ; Apdrošināšanas tendences un attīstības norises.
BŪVNIECĪBAS TIESĪBAS. Būvniecības tiesību vispārīgie jautājumi ;
Būvniecības tiesību attīstība Latvijā: galvenie etapi ; Atsevišķi aspekti
būvniecības procesa regulējumā ; Būvniecības tiesību tendences un
attīstības norises ; ĢIMENES TIESĪBAS. Ģimenes tiesību vispārīgie
jautājumi ; Ģimenes tiesību attīstība Latvijā ; Ģimenes tiesību
galvenie institūti ; Ģimenes tiesību tendences un attīstības norises.
MANTOJUMA TIESĪBAS. Mantojuma tiesību vispārīgie jautājumi ;
Mantojuma tiesību attīstība Latvijā ; Mantojuma tiesību galvenie
institūti ; Mantojuma tiesību nozares tendences un attīstības norises
; LIETU TIESĪBAS. Lietu tiesību vispārīgie jautājumi ; Lietu tiesību
attīstība Latvijā ; Lietu tiesību galvenie institūti ; Lietu tiesību
tendences un attīstības norises. SAISTĪBU TIESĪBAS. Saistību tiesību
vispārīgie jautājumi ; Saistību tiesību attīstība Latvijā ; Saistību
tiesību galvenie institūti ; Sasitību tiesību tendences un attīstības
norises ; CIVILPROCESA TIESĪBAS. Civilprocesa tiesību vispārīgie
jautājumi ; Civilprocesa tiesību attīstība Latvijā ; Civilprocesa tiesību
galvenie institūti ; Civilprocesa tendences un attīstības norises.
DARBA TIESĪBAS. Darba tiesību vispārīgie jautājumi ; Darba tiesību
attīstība Latvijā ; Darba tiesību galvenie institūti ; Darba tiesību
tendences un attīstības norises ; SOCIĀLĀS TIESĪBAS. Sociālo tiesību
vispārīgie jautājumi ; Sociālo tiesību attīstība Latvijā ; Sociālo tiesību
galvenie institūti ; Sociālo tiesību tendences un attīstības norises.
KOMERCTIESĪBAS. Komerctiesību vispārīgie jautājumi ;
Komerctiesību attīstība Latvijā ; Komerctiesību galvenie institūti ;
Komerctiesību tendences un attīstības norises ; AUTORTIESĪBAS.
Autortiesību vispārīgie jautājumi ; Autortiesību attīstība Latvijā ;
Autortiesību galvenie institūti ; Autortiesību attīstības tendences.

KRIMINĀLTIESĪBAS. Krimināltiesību vispārīgie jautājumi ;
Krimināltiesību attīstība Latvijā ; Krimināltiesību galvenie institūti ;
Krimināltiesību tendences un attīstības norises ; KRIMINĀLISTIKA UN
OPERATĪVĀ DARBĪBA. Kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas
vispārīgie jautājumi ; Kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas
attīstība Latvijā ; Kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas
galvenie institūti ; Kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas
tendences un attīstības norises. KRIMINĀLPROCESA TIESĪBAS.
Kriminālprocesa tiesību vispārīgie jautājumi ; Kriminālprocesa tiesību
attīstība Latvijā ; Kriminālprocesa tiesību galvenie institūti ;
Kriminālprocesa tiesību tendences un attīstības norises ; EIROPAS
SAVIENĪBAS TIESĪBAS. ES tiesiskais statuss un tiesību sistēma ; ES
institūcijas ; ES tiesību avoti ; ES Dibināšanas līgumi un tiesību akti.
STARPTAUTISKĀS PUBLISKĀS TIESĪBAS. Vispārējie jautājumi ;
Vēsturiskā attīstība ; Svarīgākie tiesību institūti ; Attīstības tendences
; STARPTAUTISKĀS PRIVĀTTIESĪBAS. Starptautisko privāttiesību
vispārīgie jautājumi ; Starptautisko privāttiesību attīstība Latvijā un
pasaulē ; Starptautisko privāttiesību galvenie institūti ;
Starptautiskais civilprocess.
ISBN 9789934543104.
Tiesību zinātne - Latvija.

KARA LIETAS
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Suvorovs, Viktors. Spiegošanas pamati : kā strādāja visvarenākā
un visnoslēgtākā 20. gadsimta izlūkošanas organizācija / Viktors
Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis Kalve ; redaktore
Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas
Grāmata, ©2017. - 399, [1] lpp. ; 22 cm. - Pavisam nesen, 20.
gadsimta otrajā pusē pastāvēja divas pasaules sistēmas: viena ar
Amerikas Savienotajām Valstīm, otra ar Padomju Savienību
priekšgalā. Rietumu spiegi gādāja Austrumu noslēpumus, Austrumu
spiegi - Rietumu noslēpumus. Tagad pasaule sairusi daudzās
patstāvīgās valstīs vai valstu grupās, kurām ne vienmēr ir brālīgas un
labu kaimiņu attiecības, un tāpēc spiegi nekad bez darba nepaliks.Tā
uzskata bijušais izlūkošanas virsnieks Viktors Suvorovs. Oriģinālnosaukums: Основы шпионажа.
ISBN 9789934546389.
Militārā izlūkošana - Padomju Savienība - Vēsture.
Padomju Savienība - Militārā politika.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
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615.8

Doidžs, Normens. Smadzenes nenoveco, tās mainās / Normens
Doidžs, ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; mākslinieks
Tomass Folks. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2017 (Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija). - 492, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs
un atsaucēs: 403.-[477.] lpp. . - Alfabētiskais rādītājs: 479.-[493.]
lpp. - Šī grāmata stāsta par revolucionāro atklājumu – par cilvēka
smadzeņu spēju pašām sevi pārveidot –, aprakstot to zinātnieku,
ārstu un pacientu pieredzi, kuri iepazinuši šo pārsteidzošo
transformāciju. Iztiekot bez ķirurģiskas iejaukšanās un zālēm, viņi
iemācījušies izmantot līdz šim nezināmo smadzeņu spēju mainīties. Oriģinālnosaukums: The brain that changes itself.
Saturā: Sieviete, kas krīt... un krīt. Kā uzlabot savas
smadzenes. Smadzeņu pārveidošana.Gaumes un jūtu iemantošana.
Atdzimšana pusnaktī. Smadzeņu slēdzenes atšifrēšana. Sāpes. Iztēle.
Atbrīvošanās no pagātnes rēgiem. Atjaunošanās. Vairāk nekā tikai
sastāvdaļu summa.
ISBN 9789984236391.
Nervu sistēmas plastiskums. Smadzeņu bojājums - Pacienti Rehabilitācija.
Prēgencere, Brigite. Dziedinošo akmeņu izmantošana pēc
Hildegardes fon Bingenas metodes / Brigite Prēgencere ; no vācu
valodas tulkojusi Daina Burve ; redaktore Dace Markota. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 143 lpp. : ilustrācijas,

portrets, tabulas ; 19 cm. - Bibliogrāfija: 138. lpp. . - Alfabētiskais
rādītājs: 139.-143. lpp. - Hildegarde jau 12. gadsimtā zināja, ka gara
un dvēseles stāvoklis ietekmē fizisko pašsajūtu, tāpēc aicināja
vingrināties tikumos un šim nolūkam ņemt palīgā piemērotu akmeni.
“Kas sevī pamana nenovīdību, tam ametists palīdzēs vairot cieņu un
mīlestību.” Tāpēc grāmatā iekļauts 35 Hildegardes tikumu katalogs ar
to veicināšanai atbilstošiem akmeņiem, kā arī detalizēts emocionālo
stāvokļu un slimību katalogs. Ar tiem ātri noteiksiet dziedinošo
akmeni jebkuras ķibeles novēršanai, sākot no acu un beidzot ar zobu
kaitēm. - Oriģinālnosaukums: Hildegard von Bingen - Heilsteine
einfach anwenden. - Hildegarde fon Bingena bija ievērojama vācu
abate, mistiķe, universāla zinātniece un ārste, kas plaši izmantoja
holistisko pieeju. Grāmatas autore Brigite Prēgencere 2008. gadā
Austrijā nodibināja Hildegardes akadēmiju, kurā pēta, apgūst, publicē
un iedzīvina Hildegardes fon Bingenas zināšanu mantojumu.
Saturā: AKMEŅU DZIEDINOŠAIS SPĒKS. Izcelsme un
izmantošana senatnē. Ieguves vietas un veidi. Iedarbība un
dziedinošais spēks. Hildegardes fon Bingenas dziedinošie akmeņi.
Izmantošana un attīrīšana. HILDEGARDES DZIEDINOŠIE AKMEŅI.
Ahāts. Ametists. Berils. Cirkons. Dimants. Halcedons. Hrizoprazs.
Jašma. Kalnu kristāls. Karneols. Onikss. Peridots. Praziolīts. Rubīns.
Safīrs. Saldūdens pērles. Sardonikss. Serdoliks. Smaragds. Zeltainais
topāzs. Zelts. HILDEGARDES TIKUMU STIPRINĀŠANA. SLIMĪBAS UN
EMOCIONĀLIE STĀVOKĻI A-Z.
ISBN 9789934066344.
Dārgakmeņi - Izmantošana terapijā. Dārgakmeņi - Psihiskie
aspekti.

KARA TEHNIKA
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DĀRZKOPĪBA
635.9

Mauriņš, E. Meistaršāvējs : ieroču un šaušanas mācība : šautenes,
karabīni, revolveŗi, patšautenes, mazkalibra šautenes / E.Mauriņš. Faksimilizdevums. - Rīga : Avots, 2017. - 151, [1] lpp. : ilustrācijas.
- Ieroču un šaušanas mācība, ietverta iepazīšanās ar šautenēm,
šaušanas teorija, tēmēšanas apmācība ar vingrinājumiem, bieži
pieļautas kļūdas treniņos, šautuvju uzbūve, ugunsdisciplīnas un
daudz citas noderīgas informācijas par šautenēm, karabīnēm,
revolveriem, patšautenēm un mazkalibra šautenēm. - 16. Jelgavas
aizsargu pulka izdevums, 1932.
Saturā: VISPĀRĪGS APSKATS. APMĀCĪBA AR KAŖA ŠAUTENI.
Mācību organizēšana ; Mācību nozares ; Mācību pakāpenība ;
Šaušanas sagatavošanas mācības ; Šaušana ; Snaipers. APMĀCĪBA
AR REVOLVERI. Apraksts ; Šaušana. APMĀCĪBA AR PATŠAUTENI.
Vickers-Berthier (Vikers-Bertjē) ; Eesti Arsenal-Tallinn (Bergman) ;
Automātiska ieroča formulārs ; Tīrīšana un glabāšana. APMĀCĪBA AR
MAZKALIBRA LOŽU BISI. Vispārīgs apskats ; Šaušana. ŠAUŠANAS
VINGRINĀJUMI. Vispārīgs apskats. ŠAUŠANAS SACĪKSTES. Vispārīgs
apskats. IEROŠU UZTURĒŠANA KĀRTĪBĀ.
ISBN 9789934534546.
Šaujamieroči.
Irbe, Aivars, 1943-. Mežvīteņi un citi augi dārzā / Aivars Irbe ;
māksliniece Māra Ranka ; redaktore Ieva Šuplinska ; par izdevumu
atbild Veronika Lāce ; priekšvārdu sarakstīja: Raimonds Vējonis,
Andrejs Svilāns, Ilma Nereta. - Rīga : Sol Vita, 2017. - 239 lpp. :
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 31 cm. - Aprakstīto un pieminēto augu
sugu un šķirņu saraksts: 220.-224. lpp. - A. Irbe grāmatu veltī
Latvijas simtgadei un Latvijas Puķu draugu saietam, kas 2017. gada
15. jūlijā Raunā 40. reizi pulcēs vienkopus Puķu draugus. Grāmatā
uzzināsiet gan pilnīgi jaunas, gan nedaudz piemirstas lietas par ļoti
dažādiem augiem un to kopšanu. Tā kalpos kā laba rokasgrāmata
gan iesācējiem, gan pieredzējušiem dārzkopjiem. A. Irbe grāmatā
aplūko mežvīteņu pavairošanu, audzēšanu, apgriešanu, sugas un
šķirnes. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
Saturā: Kas ir mežvīteņi. Īss ieskats mežvīteņu vēsturē.
Mežvīteņu dārza teātrī - Viena gada dienasgrāmata. Mežvīteņu
morfoloģiskais raksturojums. Mežvīteņu pavairošana. Mežvīteņi dārza
ainavā. Mežvīteņu audzēšana. Mežvīteņu apgriešana. Mežvīteņu
iedalījums grupās. Mežvīteņu ģints. Sīkziedu sugas un šķirnes.
Lielziedu mežvīteņi. 25 atziņas par mežvīteņiem. 25 ieteicamākās
lielziedu mežvīteņu šķirnes. 25 ieteicamākās sīkziedu mežvīteņu
šķirnes. 15 ieteicamākās mežvīteņu sugas. Latvijas apstākļiem
piemērotākās mežvīteņu šķirnes.
ISBN 9789984894720.
Mežvīteņi. Daiļdārzniecība.
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Žola, Ilze. Mans bioloģiskais dārzs / Ilze Žola ; redaktors Gints
Tenbergs ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; fotogrāfiju autori: Ilze Briģe,
Ligita Liepiņa, Edgars Švanks, Gints Tenbergs, Ilze Žola ; Ligitas
Liepiņas, Jolantas Žolas vāka fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2017 (Jelgavas tipogrāfija). - [15], 111, [1] lpp. : ilustrācijas,
tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 111.-[112.] lpp. - Grāmatā
agronome I. Žola stāsta par savu pieredzi mūsdienās aktuālajā
bioloģiskās dārzkopības jomā. Tajā apskatīti dārzkopības galvenie
novirzieni un to vēsturiskā attīstība Latvijā. Autore atklāti stāsta par
savām veiksmēm un arī neveiksmēm bioloģiskajā saimniekošanā.
Saturā: I. DĀRZKOPĪBA MŪSDIENU LATVIJĀ. Pamati, uz kuriem
balstās mūsdienu dārzkopība. Pašreizējās veiksmes un šodienas
trūkumi. Intensīvā saimniekošanas metode. Tendences saimniekot
saskaņā ar dabas likumiem: Biodinamiskā lauksaimniecība pasaulē
un Latvijā ; Bioloģiskā lauksaimniecība un bioloģiskie dārzi ;
Integrētā dārzkopība ; Vai dārzkopībā vajadzētu ieviest
permakultūru? II. BIOLOĢISKĀS DĀRZKOPĪBAS PAMATPRINCIPI.
Augi dabiskā vidē un dabas daudzveidība dārzā. Dārza pamats dzīva un auglīga augsne: Augsnes apstrāde ; Kaļķošana ; Kūtsmēsli ;
Komposti ; Mikrobioloģiskie preparāti ; Zaļmēslojums ;
Mikroelementi ; Pelni ; Mulča un mulčēšana ; Kūdra ; Augsnes
uzlabotāji un mēslošanas līdzekļi. Augu seka jeb kultūraugu maiņa.
Augu aizsardzība kā profilakse. Slimību un kaitēkļu ierobežošanas
pasākumi. III. DĀRZNIEKS KĀ BIOLOĢISKĀ DĀRZA VEIDOTĀJS UN
KOPĒJS. IV. VESELĪGA PĀRTIKA JEB DĀRZS VESELĪBAI. V. MANA
PIEREDZE DĀRZĀ.
ISBN 9789934067570.
Bioloģiskā dārzkopība.
Domkins, Andrejs. Koks tavās mājās : praktiski padomi / Andrejs
Domkins ; Gitas Treices vāka mākslinieciskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Diāna
Spertāle. - Otrais papildinātais izdevums. - [Rīga] : Jumava ; J.L.V.,
©2017. - 239, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm.
Saturs: Koksne un koksnes materiāli, to svarīgākās īpašības.
Koksnes produktu dizaina pamatprincipi, praktiski piemēri un padomi
pareizai koksnes izmantošanai dažādās konstrukcijās. Māja no koka.
ISBN 9789934200625.
Koksne. Kokmateriāli. Kokapstrāde. Celtniecība, koka.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
7.012

Freimane, Aija. Dizaina pēdas : Notikumu un dizaina mijiedarbība
laika līnijā / Aija Freimane, Matīss Zvaigzne. - Rīga : Biedrība "Radošā
partnerība", 2016. - 1 komplekts (5 salocītas lapas). - “Dizaina
pēdas” ir izzinošs materiāls, kurā apkopotas dizaina norises,
notikumi, koncepcijas un procesi mijiedarbībā ar tehnoloģiju
jauninājumu, sabiedrības, ilgtspējas, ekonomikas, politikas
notikumiem un mākslas stilu attīstību. Materiāls rosina apzināties
vēstures notikumus un faktus kā dizaina risinājumu un iespēju radīto
problēmu vai cēloņu-seku sakarības. Lasītājs tiek aicināts katru faktu
un laika posmu izzināt padziļināti un veidot detalizētu dizaina
produktu, pakalpojumu un dizaineru vārdu laika līniju.
ISBN 9789934157906.
Dizains.

AINAVU UN DĀRZU AHITEKTŪRA
Virts, Pēters.
712

Dārza plānošanas grāmata : veido savu dārzu pats! /
Pēters Virts, Pēters Hāgens, Marsels Vēlands ; no vācu valodas
tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā
redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (Jelgava : SIA
"Jelgavas tipogrāfija"). - 367 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 25 cm. "Dārza plānošanas grāmata" būs labs palīgs tiem, kuri apgūst vai
nākotnē vēlas apgūt dārzu plānošanas gudrības. Grāmata būs vērtīgs
ieguvums arī cilvēkiem, kuri aktīvi darbojas savā piemājas dārziņā un
visu dara paši savām rokām vai vēlas saprast dārza plānošanas
speciālistu darbu. Mēdz teikt, ka dārzs nekad nav gatavs, tāpēc
grāmata noderēs, ja dārza ierīkošanā vēl jāpieliek ne viens vien
punkts. Plašajā fotomateriālu klāstā varēs smelties daudz praktisku
ideju. - Oriģinālnosaukums: Der neue große Gartenplaner.
Saturā: 1. ATBALSTMŪRIS, KĀPNES UN AINAVAS
MODELĒŠANA. 2. CELIŅI UN SĒDVIETAS. Gājēju celiņi un braukšanas
ceļi. Sēdvietas. Klājuma materiāli celiņiem un atpūtas laukumiem.

Celiņu un atpūtas vietu izmaksas. 3. ŽOGI, AIZSARGMŪRĪŠI UN
DZĪVŽOGI. 4. DĀRZS PIE MĀJAS UN AUTOSTĀVVIETA. Dārzs pie
mājas. Piemājas dārza iekārtošana. Automašīnu novietne. 5. ŪDENS
DĀRZĀ. Ūdens - dārza rotājums. Dārza apūdeņošana. 6. GAISMA
DĀRZĀ. Apgaismojums jūsu drošībai. Apzināts gaismas izmantojums.
Gaismas avotu izvēle. Tehniskā instalācijas plānošana.
ISBN 9789934153150.
Dārzkopība. Dārzi - Dizains.
Uzziņu līdzekļi.

GLEZNIECĪBA
75(474.3)(092)

KINO MĀKSLA
791.4(470)

Janis Rozentāls / sastādītājas: Aija Brasliņa, Laima Slava ; tekstu
autori: Aija Brasliņa, Inta Pujāte, Valdis Villerušs, Arturs Bērziņš,
Ieva Celmiņa, Dace Čoldere, Pauli Ervi, Mērija Grīnberga, Aino
Kallasa, Alberts Kronenbergs, Janis Rozentāls, Otis Skulme, Uga
Skulme, Maila Talvio, Indriķis Zeberiņš ; ievadvārdi: Māra Lāce, Jānis
Zuzāns ; dizains: Inga Ģibiete ; bibliogrāfijas sastādīja: Ingrīda
Peldekse, Aivija Everte ; latviešu valodas redaktore Antra Bula ;
tulkotājs angļu valodā Filips Birzulis ; tulkotāji no somu valodas: Aija
Biezaite, Laimonis Kamara ; fotogrāfi: Sofie Badche, Juris Bokums,
Normunds Brasliņš, Gustav Brodersen, Emanuel von Eggert, Irbe
Grīnberga, Ernst von Hirscheydt, Natālija Jātniece, Carl Klein, Mārtiņš
Lapiņš, Katri Lehtola, Ernests Macats, Daniel Nyblin, Jānis Ozols,
Alexander Passeti, Jānis Pipars, Jānis Rieksts, Janis Rozentāls, Ellija
Rozentāle, Eric Sundström, A. Suppanen, Andrejs Toše, Marika
Vanaga, Ansis Zīle, Марк Кадысон, Юлиан Никонович. - Rīga :
Neputns, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 528 lpp. : faksimili,
ilustrācijas, portreti ; 32 cm. - Bibliogrāfija: 465.-468. lpp. un rakstu
beigās, personu rādītājs: 491.-492. lpp. - Mākslas albums par
gleznotāju Jani Rozentālu (1866-1916) palīdzēs izvērstāk un pilnīgāk
izprast mākslinieka personību un apjaust, cik liela nozīme J.
Rozentāla daiļradei bijusi un ir Latvijas - un ne tikai Latvijas kontekstā. - Teksts latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934565090.
Gleznotāji - Latvija. Glezniecība, latviešu - 19 gs. Glezniecība,
latviešu - 20 gs. Grāmatu ilustrēšana - Latvija - 20 gs. Kristīgā
māksla un simbolisms - Latvija - 20 gs.
Darbu katalogi. Biogrāfijas
Андрей Тарковский. Сталкер мирового кино : [антология] / сост.
Ярослав Ярополов. - Москва : Алгоритм, 2016. - 304 с. : илл. - (Я
помню его таким). - Прошло уже тридцать лет, как не стало
Андрея Тарковского, и до сих пор не утихают страсти вокруг его
имени и творчества. Он умер в 54 года, испытав трагедию души:
Тарковский не мог жить в России и не мог без нее. Каждый фильм
его творческого наследия по-прежнему загадка, тайна времени и
пространства, которую предстоит еще разгадывать потомкам, "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Солярис", "Зеркало",
"Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение". О том, каким был
выдающийся мастер кино ХХ века, в этой книге вспоминают люди,
близко знавшие его. Среди них - поэт Андрей Вознесенский,
кинооператор Вадим Юсов, кинорежиссер Михаил Ромм, актер и
режиссер Николай Бурляев, композитор Эдуард Артемьев, актер
Юрий Назаров, актрисы Алла Демидова, Валентина Малявина и
другие. - 16+.
Содержание: Взгляд из будущего / Ярослав Ярополов.
Великие о великом. Начало. Расстрелянное детство / Нея Зоркая.
Белый свитер / Андрей Вознесенский. Лучшие годы нашей жизни
/ Вадим Юсов. Он давал мне полную свободу / Эдуард Артемьев.
В зоне "Соляриса" / Михаил Ромадин. Андрей Тарковский открыл
мне мир / Валентина Малявина. Духовное откровение / Леонид
Нехорошев. Апокалипсис по "Андрею" / Лев Аннинский. Каннские
и парижские тайны "Андрея Рублева" / Отари Тенейшвили. Чем
дорог мне Тарковский / Юрий Назаров. Путешествие к центру
души / Вера Шитова. Отдавая дань режиссеру / Свен Нюквист. Я
сразу дал согласие / Эрланд Юсефсон. Один из лучших / Михаил
Ромм. "Один из всех... за всех... противу всех..." / Николай
Бурляев. Могила № 7583 / Алла Демидова. В поисках утраченного
времени / Эббо Демант.
ISBN 9785906861658.
Kinofilmu producenti un režisori - Krievija.

VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ARHEOLOĢIJA
902(474.3)

NOVADPĒTNIECĪBA
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Zagorska, Ilga, 1940-. Senā Burtnieka noslēpumi : akmens
laikmeta pieminekļi Burtnieku ezera krastos = The secrets of ancient
Lake Burtnieks : Stone Age sites by the shore of Lake Burtnieks /
Ilga Zagorska ; recenzenti: Arnis Radiņš, Adomas Butrimas, Valdis
Segliņš ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; mākslinieks Andris
Nikolajevs ; redaktores: Ināra Stašulāne (latviešu val.), Antra
Legzdiņa (angļu val.) ; vāka noformējumā izmantots Raimonda
Indrāna foto ; aerofotogrāfiju autori: Arturs Rundeilis, Mihails Ignats.
- Rīga : Zinātne, 2017 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 119, [1] lpp. :
diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes ; 25 cm. - Bibliogrāfija:
115.-119. lpp. - Teiksmām apvītais Burtnieku ezers Latvijas
ziemeļaustrumos sevī glabā daudz noslēpumu, arī tiešas liecības par
mūsu vissenāko vēsturi. Pirmās akmens laikmeta dzīvesvietas mūsu
zemē tika atrastas tieši Burtnieku ezera krastos. I. Zagorskas
pētījumu rezultāti ievietoti šajā grāmatā. Tā sniedz lielisku iepēju
ielūkoties ļoti senā mūsu zemes pagātnē, laikā, kad Latvijas
teritorijā, atkāpjoties ledājam, mainījās klimats un daba un ienāca
pirmie iedzīvotāji. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Veltīts
arheologa Franča Zagorska (1929-1986) atcerei. . - Grāmata
sagatavota LU Latvijas vēstures institūta projekta "Virzoties uz jaunu
aizvēsturi: ilgtermiņa pārmaiņu izsekošana pēc dzīvesvietu un
apbedījumu datiem" ietvaros (A69-DL/1651).
Saturā: Akmens laikmeta posms Latvijas aizvēsturē. Burtnieku
ezers un apkārtējā vide akmens laikmetā. Akmens laikmeta
pieminekļi Burtnieku ezera krastos. BURTNIEKU EZERA BASEINA
AKMENS LAIKMETA PIEMINEKĻU IZPĒTES VĒSTURE. Akmens
laikmeta aizsākumi Latvijā. Latvijas Republikas laiks (1918-1940).
Padomju okupācijas laiks. Pētniecība Burtnieka krastos 21. gadsimta
sākumā.
ISBN 9789934549328.
Arheoloģiskie izrakumi - Latvija. Arheoloģiskie izrakumi Latvija - Burtnieku ezera baseins. Akmens laikmets - Latvija.
Antikvitātes, aizvēsturiskās - Latvija.
Zvejnieku kapulauks (Latvija : arheoloģiska vieta). Riņņukalna
apmetne (Latvija : arheoloģiska vieta). Kaulēnkalna apmetne (Latvija
: arheoloģiska vieta). Burtnieku ezera baseins (Latvija) Antikvitātes. Latvija - Antikvitātes.
No Sēlijas pūra... / sastādītāja un priekšvārda autore Ieva Jātniece ;
Solvitas Kukles vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore
Alīna Melngaile ; ievadu sarakstīja Jānis Dimitrijevs ; Ilmas Svilānes,
Ievas Svarānes vāka foto. - Rīga : Jumava, 2017. - 334, [1] lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Sēļu zeme ir daļa no mūsu Latvijas.
Skats uz Sēliju sniegts pēc tematiskā, nevis novadu teritoriālā
iedalījuma, jo vēlamies ieraudzīt Sēliju kopumā. Grāmata atklāj
simbolus, vērtības, kas ir būtiskas gan Latvijas, gan Eiropas
vēsturiskajai atmiņai. Dievnami un muižu kompeksi, unikāli
etnogrāfiski materiāli un apbrīnojami cilvēki - mūsu laikabiedri. Tas
viss ir Sēlija. - "Latvijai 100" -- priekštitullapā.
Autori: Ruta Avotiņa, Ligita Ābolniece, Gaidis Balodis, Marija
Baltmane, Ausma Bērziņa, Aīda Bikauniece, Juris Brakovskis
(juniors), Ilga Bruņeniece, Pauls Butkevičs (juniors), Ilga Cālīte,
Biruta Čudere, Anita Dāldere, Broņa Deine-Putāne, Lidija Deksne,
Valda Dubkeviča, Vija Dzene, Mārtiņš Gailis, Jolanta Grandāne, L.
Griškena, Ieva Jase, Līga Jaujeniece, Mārīte Kivleniece, Alberts
Kreņevskis, Arvīds Kviesis, Stefānija Lazdāne, Līga Lācīte, Atis Lejiņš,
Ligita Levinska-Drozdova, Līvija Levinska, Guntis Libeks, Ilze Līduma,
Daina Mažeika, Rainers Mežaraups, Ilgvars Misāns, Juris Misiņš,
Lauma Mīlīga, Dzintra Noreika, Zeltīte Odiņa, Anita Orbidāne, Maruta
Orbidāne, Māra Ose, Agra Ozoliņa, Anita Ozoliņa, Lidija Ozoliņa,
Veronika Papaurele, Vija Pazuha, Vija Pelčere, Guna Pērkone, Mārīte
Pērkone, Aigars Pērkons, Edīte Pulere, Liene Radiņa, Andris
Romanovskis, Silvija Romaņenkova, Lidija Rubine, Egīls Rušiņš, Ina
Sēle, Rita Sirmoviča, Marija Slavinska, Silvija Spaļva, Irēna Sproģe,
Sandra Stašāne, Pārsla Stirna, Jānis Stradiņš, Inta Stroža, Anda
Svarāne, Ilma Svilāne, Aina Timofejeva, Sarmīte Upeniece, Rudīte
Urbacāne, Uldis Valainis, Lilita Valeskalne, Ingrīda Vendele, Valērijs
Venediktovs, Juris Zālītis, Anita Zvirgzda. Saturā: DABA. Simbols Aknīstes Saltupju svētavots. Dvietes senleja - viena no senākajām

apdzīvotajām vietām Latvijā ; Ilūkstes novada pērle - "Pilskalnes
Siguldiņa" ; Dabas liegums "Eglone" ; Peldošais ezerrieksts ; Purvi ;
Dienvidsusejas senleja un subglaciālā iegultne ; Vecmelderu avoti ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis ; Ormaņkalns
dūmakā zilgā ; Saukas dabas parks, liegumi un pilskalni ; Daba
Neretas novadā ; Sakas sala jeb Vidsala ; Dabas liegums "Rožu
purvs" ; Staburags un tā apkārtne ; Vienības birzs ; Ellītes sēravots ;
Sērenes karsta kritene/ Korkuļu sausgultne ; Ūdens josta - Daugava.
TAUTAS TRADĪCIJAS. Simbols - Sēļu arheoloģiskais tērps. Ārija
Gruberte - sēļu kultūrvēsturiskā mantojuma krājēja ; Slates senkapi ;
Rozālija Kolosova - Rožu segas autore ; Aknīstes cimdi ; Gārsenes
tautastērps ; Darba un dailes tikumu glabātāji Viesītes novadā ;
Tautas deja "Augšzemē" 30 gadu garumā ; Neretas tautastērpa
pērles ; Neretas amati ; Dravniecība ; Tautasdziesmas: teicēji, vācēji
; Burdona daudzbalsība ; Jaunjelgavas mantojums. PIEMIŅAS
VIETAS. Simbols - Mēness meitiņas kapavieta Ilūkstes novadā,
piemineklis mīlestībai. Raiņa bērnības dienu Mēness meitiņa ; Brīvības
cīņu piemineklis Bebrenē ; Rakstnieka Aleksandra Grīna piemiņas
vieta ; Plostniecība - ne tikai amats, bet arī dzīvesveids. Piemiņas
vieta Daugavas plostniekiem ; Nacionālie partizāni Jēkabpils novadā ;
Pieminekļi un piemiņas zīmes nacionālajiem partizāniem Jēkabpils
novadā ; Piemiņas vietas Asarē ; Sēlijas Nacionālo partizānu brāļu
kapi Aknīstē ; Viesītes Brīvības piemineklis ; Viesītes muzejs "Sēlija" ;
"Paula Stradiņa skola" ; Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs "Riekstiņi" ;
Piemiņas vietas Neretas novada kapsētās ; Piemiņas akmens
Daugavas stacijā 1949. gada 25. martā deportētajiem ; Brīvības
cīnītāju piemiņai ; Ebreju kapi Jaunjelgavā. ARHITEKTŪRA. Simbols Sēlpils pilskalns. Ilūkstes jezuītu baznīca ; Subates Pestītāja luterāņu
baznīca ; Bebrenes muižas ansamblis ; Zasas muižas komplekss un
parks ; Dunavas Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīca ; Hercoga
Jēkaba kanāls (1667-1670) Asares pagastā ; Aknīstes Svētā Ignācija
Romas katoļu baznīca ; Asares muižas apbūve un luterāņu baznīca ;
Gārsenes muižas apbūve, luterāņu baznīca un kapliča ; Viesītes
novada dievnami ; Viesītes Kultūras pils ; Neretas novada dievnami ;
Neretas muiža ; Ērberģes muižas komplekss ; Biržu Svētās Annas
evaņģēliski luteriskā baznīca ; Jaunjelgavas baznīca ; Jaunjelgavas
pilsētas vēsturiskais centrs. ZINĀTNE UN IZGLĪTĪBA. Simbols Strūves ģeodēziskais loka punkts "Bristene". Heinrihs Strods ;
Sigizmunds Timšāns - dižais sēlis ; Pauls Sukatnieks - selekcionārs,
biologs, dārznieks, literāts, novadpētnieks ; Alberts Varslavāns pedagogs ar lielo burtu ; Jānis Bičolis ; Vilnis Pāvulāns (9.04.1938.1.06.1994.) ; Jānis Kažoks (1927-1994), inženiertehnisko zinātņu
doktors ; Pēteris Kulitāns (1878-1951), agroķīmiķis, profesors ; Ārsts
profesors Pauls Stradiņš (1896-1958) ; Pedagogs Aleksandrs Dauge
(1868-1937) ; Kārlis Greiškalns ; Pedagogs Mārtiņš Bruņenieks
(1866-1950) ; Jūlijs Dievkociņš ; Lūcija Ķuzāne ; Rita Puida (19242007) ; Viktors Orehovs (1909-1998) ; Jānis Visvaldis Bārzdiņš
(1937) ; Jānis Rozenbergs ; Alma Ancelāne ; Jēkabs Vītols un Vilis
Vītols. LITERATŪRA. Simbols - Raiņa kristāmtrauks. Rainis (Jānis
Pliekšāns) (1865-1929) ; Aleksandrs Grīns ; Jānis Grīns (1890-1966)
; Jānis Akuraters "Kad dzīve tā skanēja arī..." ; Fallijs ; Brāļi Ancīši dižie sēļi ; Guntars Godiņš ; Rakstnieks, publicists Alberts Eglītis
(1917-2007) ; Jānis Veselis ; Velta Toma ; Imants Auziņš ; Ansis
Līventāls (1805-1878) ; Vladimirs Kaijaks un Māra Svīre ; Valdis ;
Fridrihs Mālbergs. MĀKSLA. Simbols - Jāņa Jaunsudrabiņa ilustrācija
no "Baltās grāmatas". Jānis Jaunsudrabiņš ; Šēderes karošu
pavēlnieks Arvīds Sietkovskis ; Antons Rimovičs (1865-1933) ;
Roberts Antinis ; Mākslinieks Alberts Prande ; Valdis Kupris (19402004) ; Brāļi Mikēni ; Māksliniece Ligita Caune ; Gleznotājs Nikolajs
Malcenieks (1916-1988) ; Neretas novada mākslinieki ; Teātra dižgari
Neretas novadā ; Jānis Kliests (1954-2007) ; Roberts Konstantins
Švēde (1806-1871) ; Pēteris Graudulis ; Pauls Butkevičs - teātra un
kino aktieris ; Alberts Zarāns (1939-2016). MŪZIKA. Simbols - Arvīda
Žilinska Rožu skapis. Profesors Arvīds Žilinskis (1905-1993) ;
"Dignōjīši" Dignājā ; Arvīds Klišāns ; Mūzikas tradīcijas Gārsenē ;
Pirmie dziedāšanas svētki Augškurzemē ; Komponists, mūziķis Aigars
Godiņš ; Ādolfs Kaktiņš ; Elīna Šimkus ; Operdziedātājs Oļģerts
Krastiņš (1928-2003) ; Pēteris Barisons ; Eduards Dālmanis ; Indulis
Dālmanis, Eduarda Dālmaņa dēls, vijolnieks. PERSONĪBAS. Simbols Stendera veļasmašīna. Literāts, mācītājs Gothards Frīdrihs Stenders
(Vecais Stenders) (1714-1796) ; Stendera muzejs Eglainē ; Olga
Spūle ; Priesterības zelta jubilārs ; Pēteris Dardzāns ; Jānis Teodors
Indāns ; Jānis Skudre (1889-1942) ; Valsts kontrolieris Jānis
Kaminskis (1878-1942) ; Kapteinis Kristaps Krišs Upelnieks (18911944) ; Teoloģi Vāgneri - tēvs un dēls ; Artūrs Kaminskis ; Ludis
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Skosta (1936-2009) ; Jākobs Florentīns Lundbergs (1782-1858) ;
Roberts Plūme - olimpisko spēļu dalībnieks ; Teodors Hermanovskis latviešu inženieris un valstsvīrs ; Atis Lejiņš ; Juris Vectirāns. LAIKA
JOSTA - MŪSDIENU CILVĒKI. Simbols - Kaldabruņas Māras josta.
ISBN 9789934200458.
Sēlija (Latvija) - Vēsture. Sēlija (Latvija) - Kultūras vēsture.
Biogrāfijas.
Pētersone, Inta, 1935-. Sāk skanēt senatne kā tāli zelta zvani... /
Inta Pētersone, Bruno Pētersons. - [B.v.] : [Autora izdevums],
[2017] ([(digitālā druka "Dobums")]). - 600, [4] lpp. : ilustrācijas,
fotogrāfijas. - Grāmatā - stāstījums par piecpadsmit dzimtām,
Ziemeļvidzemes muižu un zemnieku sētu ļaudīm.
Saturā: Kitneri. Rikveiļi. Leimaņi. Slotiņi. Rožkalni. Vītoli. Zaķi.
Ķiploki. Gailiši un Pētersoni. Pētersoni. Skrastiņi. Pētersoni - Lasmaņi
- Kļaviņi - Štāli - Pētersoni. Golti. Celmi. Skastiņi (Burtnieku
mācītājmuižas un Dūresmuižas). Grāmatas līdzautores stāsta par
sevi.
ISBN 9789934191268.
Ziemeļvidzeme (Latvija) - Dzimtas.
Bolšaitis, Pēteris, 1937-. Latvijas klusie varoņi / Pēteris Bolšaitis,
Agnese Lūse, Anna Žīgure ; redaktore Antra Mieze ; mākslinieciskā
noformējuma autore Daiga Brinkmane. - Rīga : VESTA-LK, 2017
(Jelgavas tipogrāfija). - 198, [2] lpp. : ilustrācijas. - (Laika grāmata).
- Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Grāmatas autori atraduši 15 stāstus
par dažādiem cilvēkiem, kuri dzīves tikpat kā nav krustojušās. Tomēr
paši to neapzinādamies, viņi bija domubiedri. Viņi bija tie, kuri Staļina
vadītās Padomju Savienības un Hitlera vadītās Vācijas okupāciju
apstākļos spēja nezaudēt līdzjūtību. Viņi mēģināja un arī izdevās
glābt cilvēkus, kuru dzīvība karājās mata galā.
Saturā: SAVA CEĻA GĀJĒJS. Eduards Anderss (Alperovičs), dz.
1926. "JA ES KAUT KO IESĀKU, TAD IZDARU TO LĪDZ GALAM...".
Kārlis Avots (1921-2002). TRĪS SIEVIETES PRETOJAS SISTĒMAI.
Marija Zelma Bīriņa (1900-1996) ; Milda Lasis (1893-1984) ; Zenta
Rikša (1908-1981). STATUJA AR PIECSTARU ZVAIGZNI UN
KĀŠKRUSTU. Jūlijs Bulkovskis (1898-1975). LIEPU LAIVA, VIEGLA
LAIVA... Žanis Fonzovs (1916-1990). "TEV BŪS SAVU TUVĀKO MĪLĒT
KĀ SEVI PAŠU". Kārlis fon Gumpenbergs - tēvs Toms (1904-1984) ;
Jānis Pavlovskis - tēvs Andrejs (1914-2001) ; Miķelis Kļaviņš - tēvs
Meinards (1906-1986) ; Miķelis Jermacāns - tēvs Jēkabs (1911-1986)
; Kārlis Kiselevskis - tēvs Pēteris (1906-1979). TĀLU NO LIELAJIEM
CEĻIEM. Paulis Grīnbergs (1898-1977) ; Milda Grīnberga (19011991). ČIGĀNU MEITENES STĀSTS. Ričards (Kancis). "KUR ESMU
NONĀCIS, TUR MANAS MĀJAS" (čigānu sakāmvārds). Kārlis Krūmiņš
(1895-1956). ĀRSTE BALTAJĀ VIRSVALKĀ. Irma Ludzeniece (19011982). VISLABĀKAIS LATVIETIS. Roberts Seduls (1906-1945) ;
Johanna Sedula (1910-1987). KARA LAIKĀ ZĀRKU DARBNĪCĀ.
Kristīne Spriesle (1903-1983) ; Pēteris Sprieslis (1902-1978).
NERAUGOTIES UZ TAUTĪBU UN IDEJISKO PĀRLIECĪBU... Broņislava
Strautiņa (1892-1945) ; Edgars Labočevskis (1900-1944) ; Helēna
Labočevska (1903-1944) ; Aleksandra Živorākina (1889-1944) ; Ēriks
Strautiņš (1924-2015). BALTVĀCU POLITIĶIS. LATVIJAS PATRIOTS.
VAJĀTO GLĀBĒJS. Pauls Šīmanis (1876-1944). MŪZIKAS SKAŅĀS.
Kārlis Vestens (1899-1978).
ISBN 9789934511370.
Vēsture - Latvija.
Latvija - Vēsture - 20 gs.
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Apškrūma, Kornēlija, 1937-.
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Ceļojums gadalaikos : dzejoļi /
Kornēlija Apškrūma ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; Viļņa
Lapiņa grāmatas dizains ; Ritas Blaževičas gleznu reprodukcijas. [Rīga] : Annele, ©2017 (Spindulys). - 82, [6] lpp. : ilustrācijas ; 16 x
18 cm. - K. Apškrūmas dzejoļu krājumā apkopoti dzejoļi par Latvijas
dabu gadalaikos. Mākslinieciskajam noformējumam izmantotas Ritas
Blaževičas akvareļgleznas.
ISBN 9789934559020.
Latviešu dzeja.
Aspazija, 1865-1943. Kopoti raksti / Aspazija ; sastādīja un
priekšvārda autore Ausma Cimdiņa ; redakcijas kolēģija: Ausma
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Cimdiņa, Gaida Jablovska, Benedikts Kalnačs, Sigita Kušnere, Iveta
Ruskule, Anna Šmite, Inese Treimane, Jānis Zālītis ; bibliogrāfijas
sastādītājas: Dagnija Ivbule, Inguna Mīlgrāve ; literārā redaktore
Laura Slišāne ; vāka un iekšlapu dizainu veidojis Aivars Plotka. - Rīga
: LU Akadēmiskais apgāds, 2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). 815 lpp. : faksimili, portreti ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 755.-813. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. - Aspazija (īst.v. Johanna Emīlija Lizete
Rozenberga, 1865-1943) ir viena no visizcilākajām un vispretrunīgāk
vērtētajām Latvijas kultūras personībām. Kopoto rakstu 1. sējumā
iekļautas Aspazijas agrīnās drāmas, kas tapušas, publicētas vai
iestudētas līdz 1901. gadam. Kopotie raksti sākas ar dramaturģiju,
uzsverot Aspazijas literatūrvēsturisko nozīmi latviešu drāmas
attīstībā, kā arī viņas drāmu mūsdienīgumu tematikas, problemātikas
un dzīves un apziņas realitātē sakņoto dramatisko konfliktu
asredzībā. - "Latvija 100" -- Priekštitullapā.
1. sējums.
Saturā: Ieskats Aspazijas biogrāfijā. Jaunības gadi / Ausma
Cimdiņa ; Atriebēja ; Vaidelote ; Zaudētās tiesības ; Neaizsniegts
mērķis ; Ragana ; Zeltīte. Pielikumi: Latviešu drāmas sākotne.
Aspazija / Viktors Hausmanis. Aspazijas traģēdiju varones izvēles
situācijās / Gunārs Bībers. Pārskats par Aspazijas agrīno lugu
iestudējumu vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām / Arturs
Skutelis. Aspazijas agrīno lugu iestudējumu hronika / Arturs Skutelis.
Aspazijas testaments. Tiesas sēdes protokola noraksts
Pirmpublicējums (RMM fonds). Pseidonīmu atšifrējumi.
ISBN 9789934182136. . - ISBN 9789934182143.
Latviešu proza.
Auziņa, Anna. Annas pūra govs : dzeja, 2011-2016 / Anna Auziņa ;
redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizains: Armands Zelčs. - Rīga : Neputns,
©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 65, [6] lpp. : faksimili ; 22 cm. - Šis
ir A. Auziņas ceturtais dzejoļu krājums, kurā apkopoti un sakārtoti
pēdējo sešu gadu laikā tapušie dzejoļi. Krājumā risinātas vairākas
klasiskas dzejas tēmas – indivīda attiecības ar Dievu; iekšējā brīvība,
prieks, neprāts, izmisums un samierināšanās; dzīves cikls un nāve;
dzimtas un tautas vēsture kā mantojums. Krājumā iekļauta arī
konceptuāla poēma "Identitāte", kas izjauktā secībā parāda kādas
ģimenes vēsturi, aktualizējot būtiskus 20. gadsimta notikumus un
demonstrējot laikmetam raksturīgas valodas struktūras. Arī vairākos
citos dzejoļos dzejniece strādājusi ar valodu, variējot tradīciju un
priekšstatus par to, kas ir laba dzeja.
ISBN 9789934565106.
Latviešu dzeja.
Auziņš, Arnolds, 1931-. Pūcei aste noziedēja : [romāns] / Arnolds
Auziņš ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, ©2017. 221, [2] lpp. ; 20 cm. - Ja iedomājas kaut ko nepaveicamu, saka
"Kad cirvja kātam lapas plauks" vai "Kad pūcei aste ziedēs". A. Auziņš
izvēlējās par sava romāna nosaukumu "Pūcei aste noziedēja", jo
notika negaidītais - latviešu meitene iemīlējās guculī, kas pēc 1969.
gada lielās rudens vētras atbrauca uz Kurzemi zāģēt kritušos kokus.
Padomju laika nejēdzības ir fons, uz kura risinās jauniešu attiecības mīlestība, greizsirdība un visādi pārpratumi. Principiāliem cilvēkiem
nekad nav bijusi viegla dzīve, turklāt nāk klāt arī sarežģījumi
personiskajā dzīvē. Romāna galvenajam varonim - jaunam
zootehniķim jāiztur daudzi pārbaudījumi, viņš nesalūst, bet kļūst
stiprāks.
ISBN 9789934200465.
Latviešu romāni.
Cine, Ārija. Zis iz ze rasol : romāns / Ārija Cine ; Nataļjas
Kugajevskas vāka dizains ; Dinas Ābeles ilustrācijas ; redaktore
Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku avīze, 2017 (Rēzekne : Latgales druka).
- 211, [2] lpp. : faksimils, ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata
romāns ; 4 (214). - Ā. Cines romānā Elvīra, Malvīne un Oļģerts dzīvo
Īrijā un ir ļoti dažādi. Elvīra ir kopta, slaida dāma, kas sapņo apceļot
pasauli, Malvīne - īsa, korpulenta omīte ar plašu radu saimi Latvijā,
bet Oļģerts - vientuļš, strādīgs, taisnīgs branga auguma vīrs. Trijatā
viņi nopērk sarkanu auto un nodibina kompāniju EMO, kas pārvadā
paciņas no Īrijas uz Latviju un atpakaļ. Un piedzīvojumi sākas!.
ISBN 9789934153075.
Latviešu romāni. Latvieši - Ārvalstis.
Eglītis, Anšlavs, 1906-1993. Pansija pilī : romāns / Anšlavs Eglītis
; redaktore Inese Auziņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ;
Anšlava Eglīša ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (A/s
"Poligrāfists"). - 318, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - ASV dzīvojušā
latviešu rakstnieka A. Eglīša (1906-1993) atmiņu romāns stāsta par
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Latvijas Republikas laiku ar visām to gadu kolīzijām. Vērtējums
atjautīgā valodā tiek sniegts ar vēlāku gadu pieredzi. Romāns ļauj gūt
priekšstatu par autora radošās personības tapšanu. Romāns sniedz
spilgtu ieskatu 20.-30. gadu Latvijas kultūras dzīvē. - Grāmata
sagatavota pēc 2007. gada izdevuma.
ISBN 9789934055409.
Latviešu romāni.
Ermlere, Franciska, 1968-. Manuskripts : detektīvromāns /
Franciska Ermlere ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ; atbildīgā redaktore
Renāte Neimane ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Lauku
Avīze, 2017 (SIA "PNB Print"). - 157, [3] lpp. ; 21 cm. - (Rīgas
detektīvs). - "Manuskripts" pievēršas rakstniecības aizkulisēm un
intrigām. Vērtīgākie un padomju laikā nepublicētie Rakstnieku
Savienības bibliotēkas manuskripti glabājušies pie profesora Branta,
kuru izmeklētāji atrod noslīcinātu vannā. Turklāt no profesora Branta
bibliotēkas pazudis slavenās rakstnieces Noras Paideres nepublicētais
romāns "Kaina zīmē". Tajā atklāts kāds noslēpums, kurā iesaistīti visi
"Manuskripta" varoņi - bibliotekāre Alīse, profesora meita Ilze,
izdevējs Aigars Kalniņš, Noras Paideres dēls - nenovērtētais tulkotājs
Jēkabs Paiders un daudzi citi. Advokāts Andrejs Vanags uzsāk elpu
aizraujošu izmeklēšanu. - Franciskas Ermleres romāns ir klasisks
mākslas detektīva žanra romāns ciklā "Rīgas detektīvs".
ISBN 9789934153174.
Detektīvromāni, latviešu.
Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962. Vēja ziedi : Rasmas stāsts /
teksts, ilustrācijas: Jānis Jaunsudrabiņš ; atbildīgā redaktore Eva
Jansone. - Rīga : Jumava, ©2017. - 134, [1] lpp., [8] lpp. iel. :
ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - J. Jaunsudrabiņa (1877-1962) darbs
nav tradicionāls 20. gadsimta sākuma stāsts. Galvenā varone Rasma
ir bagātu saimnieku (viņas tēvs gan pirms laika miris) meita. Savos
sešpadsmit gados, atšķirībā no citām rozā, pūkainajā mākonītī
ietītajām "Paijiņām", Rasma nav nolemta vergošanai saimniecībā. Vēl
vairāk – jaunietei teju ne pirksts nav jāpakustina, tāpēc viņa nododas
sentimentālām apcerēm un klejojumiem pa kapsētu. Tomēr viņas
mazliet gotiskam sapnim līdzīgo dzīvi izmaina Spodris – kaimiņa
Valga dēls. Meitene jaunajā vīrietī iemīlas tik neprātīgi, ka neredz un
nejūt itin neko sev apkārt. Rasma katru nakti pavada kapsētā, mežā
vai pļavā, cerībā satikt savu iemīļoto. Kad meitene smagi saslimst,
Rasma atklāj, ka viņā iemīlējies arī kalps Jānis – taču tie visi ir nieki,
jo jaunietes vienīgā vēlme ir satikt Spodri.
ISBN 9789934200519.
Stāsti, latviešu.
Ogriņš, Andris, 1975-. Debesu punkti : [dzeja] / Andris Ogriņš ;
redaktore un priekšvārda autore Ingmāra Balode ; māksliniece Elīna
Brasliņa. - Rīga : Pētergailis, [2017] (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 83
lpp. ; 20 cm. - A. Ogriņa poētika šajā grāmatā sasniegusi poētisko
briedumu. Teksta balss draud uzplēst lasītāja jutīgumu līdz tai
konfrontācijai, kur jautājums par dzejas jēgu kļūst lieks, jo redzama
ir dzejas darbība, dzejas piedzimšana autorā un lasītājā. Debesu
punkti nemaldina - autors tiecas atraut savu skatienu no hipnotiskās
zemes un tās uzspiestajām gaitām, lai skatītos augšup - meklējot
cilvēka trauslās iespējas būt ne tikai par miesu un lai skatītos acīs
mīlestībai.
ISBN 9789984334431.
Latviešu dzeja.
Pāvulīte, Aina, 1942-. Biju savā latviešu mētelītī tā pārsalusi... :
atmiņu stāsti : vēstis no 20. gadu simteņa / Aina Pāvulīte. - [Rīga] :
Autorizdevums ; Sava grāmata, 2017. - 398 lpp. ; 21 cm. - A.
Pāvulītes bērnības zeme ir Nīca. Lielāko darba mūža daļu strādājusi
Liepājas rajona laikrakstā "Ļeņina ceļš" un tā mantiniekā "Kursas
laiks". Savulaik publicējusies žurnālā "Dadzis" ar literāro pseidonīmu
Katrīna Bozis. 1982. gadā izdots dzejoļu krājums "Garais sauciens".
Grāmata tapusi, uzklausot likteņstāstus laikraksta "Kursas Laiks"
lappusei "Mūžs". Šo grāmatu, dvēseles uzkrājumu, autore velta
Latvijas simtgadei. - "Grāmata tapusi, uzklausot likteņstāstus
laikraksta "Kursas Laiks" lappusei "Mūžs" -- Titullapas otrā pusē.
ISBN 9789934552441.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Rokpelnis, Jānis, 1945-. Muzejs : romāns / Jānis Rokpelnis ;
redaktore Gundega Blumberga ; literārā redaktore Sanda Rapa ;
dizains: Anta Pence. - Rīga : Neputns, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). 86 lpp. ; 20 cm. - J. Rokpeļņa romāna galvenie varoņi ir sacerēti.
Romāna darbība norisinās gan 20. gadsimta septiņdesmito gadu
pirmajā pusē, gan 21. gadsimta tā dēvētajos liesajos gados.
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ISBN 9789934565120.
Latviešu romāni.
Skailis, Andrejs, 1927-2012. Latviešu literatūras humora klasiķis :
latviešu literatūras humora klasiķa stāsti / Andrejs Skailis ; Dinas
Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija
Dibovska ; Astrīdas Skurbes-Vites pēcvārds ; grāmatas noformējumā
izmantoti Uģa Mežavilka zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2017
(Jelgava : SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 548, [4] lpp. : ilustrācijas,
portreti ; 22 cm. - 2017. gada 1. aprīlī mēs svinētu rakstnieka
Andreja Skaiļa (īst.v. Andrejs Vite, 1927-2012) deviņdesmito jubileju.
A. Skailis ir viens no īpatnējākajiem latviešu rakstniekiem 20.
gadsimta otrajā pusē un 21. gadsimta sākumā. Visspilgtākais tā laika
ironiskās prozas meistars, kas pats par sevi latviešu literatūrā ir
retums. - "Latviešu literatūras humora klasiķis" -- uz pirmā vāka.
1. sējums. Brīnumatslēga.
Saturā: BIKSTĪŠANA (1964). Bikstīšana. Atturībnieks.
Plānprātiņš. Huligānisms. Lūdzu, kam kārta? Sekosim modei. Blats.
Magnetofons. Zādzība. Galvošana. Izgudrojums. Raksturīgākās
iezīmes. Pašaizsardzība. Kritika. Literārs disputs. Tenkas. Psiholoģija.
Zinātnieks. Aizmugure. Principialitāte. Astroloģija. Piesardzība.
Uzmanies no miroņiem. Japāņu buldogs. Stulbenis. Knipsomānija.
Ekskursija. Negadījums. Drosmīgo sports. Parasta hronika.
SUPERBLUSAS (1967). Trīs banāni. Superblusas. Preparāts "Ikss".
Eņģeļa Gabriela parādīšanās. Tualetes papīra noslēpums. Filantropija.
Violetais bruņinieks. Pieminekļu dumpis. Mopša afēra. Lidojums uz
Omikronu. BRĪNUMATSLĒGA (1968). Pelargonijas. Tītars.
Mirandolīnas roboti. Mīlētāji un Demons. Spārnotās sievietes.
Sūnainais Mēness. Drūmās pī-būtnes. Sapņotāji. Brīnumatslēga.
NĀVĪGS APVAINOJUMS (1972). Fiksā ideja. Masku konkurss.
Prototipi. Gājiens ar zirdziņu. Absolūtais miers. Pāraudzināšana.
Čūska. Literārā gaume. Televizors. Mēnessērdzība. Laimes liešana.
Piesardzība. Debesu dāvana. Drošs paliek drošs. Izbāztais mērkaķis.
Apvainojums. Pareizie gājieni. Pierakstīšana. Prēmija. Raksturojums.
Spieķis. Metode. Nāvīgs apvainojums. Dzeramnauda. Jaunais
pārvaldnieks. Viesi. Maniaki. Kāzas. Avārija. Cīņa pret birokrātismu.
Izēšana. Paķeršana uz muļķi. Nesavtība. Ceļazīme. Suns. Uzpūt,
vecīt! Paviāns jeb Cīņa pret mantkārību. Piektais korpuss. Pirksim
gleznas! Plakanais akmens. Taksis. Mana vecā. Komandējumi.
Nelaimes gadījumi. Starp mums runājot. Melnais zirgs. Jocīgi
atgadījumi. Runāsim caur puķēm!. AUŠĪGAIS PEGAZS (1974).
Divdesmit pieci tūkstoši. Teļš. Sapņu meitene. Pašnāvnieks. Cīņa par
taisnību. Kornēlijas kāzas. Iedvesma. Profesora Dižprātiņa
eksperiments. Obelisks. Kikerikas pūšļi. Kritiķa Paivistiņa liktenis.
Mukmerģes mežezers. Aphidodea burtensis. Eņģeļa Astiandera
bikses. NOLĀDĒTIE ZAGĻI (1977). Ārptāts. Hipnotizēšana. Grabulis.
Pods. Vilšanās. Ķieģelis. Ciešanu papīrs. Cerību brauciens. Ābelītes.
Apdrošināšana. Genovefa. Nolādētie zagļi. ASTRĪDA SKURBE-VITE.
Par Andreju Skaili pilnīgi personīgi.
ISBN 9789934153099.
Stāsti, latviešu. Humoristiskā proza, latviešu.
Skailis, Andrejs, 1927-2012. Latviešu literatūras humora klasiķis :
latviešu literatūras humora klasiķa stāsti / Andrejs Skailis ; Dinas
Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija
Dibovska ; Andra Kolberga pēcvārds ; grāmatas noformējumā
izmantoti Uģa Mežavilka zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2017
(Jelgava : SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 631, [3] lpp. : ilustrācijas,
portrets ; 22 cm. - A. Skaiļa (īst.v. Andrejs Vite, 1927-2012) 2.
sējumā ievietoti viņa humoristiskie stāsti, kas publicēti krājumos, kā
arī krājumos neiekļautie stāsti. - "Latviešu literatūras humora
klasiķis" -- uz pirmā vāka.
2. sējums. Kumeļa prāts.
Saturā: LIELAIS ĶĒRIENS (1981). Skleroze. Pliknis. Mašīna.
Mēbeļu garnitūra un zirgs. Tā nu tas ir. Labie darbi. Muļķītis. Dzīvokļu
dalīšana. Čupiņš. Ernesto. Lielais ķēriens. GRIETIŅA PIE RATIŅA
(1985). Sivēni. Rozes baltās, rozes sarkanās. Šausmu nakts. Zilonis.
Rokas uzlikšana. Kaktusi. Tankš! Pilnīgi slepeni. Anekdotes par
sievietēm. Magnēts. Bīstamais zvērs. Mirkšķināšana. Grietiņa pie
ratiņa. STĀSTI NO IZLASES "KUMEĻA PRĀTS" (1987). Aprill! Aprill! O
tempora, o mores! Traktors. Apmērīšana. Žakete. Grāmatvedis Grīns
un Pičikato. PA LOGU IZSVIESTĀ NAUDA (1994). Pa logu izsviestā
nauda. Minerālūdens "Esentuki 17". Liellaiva. Visuma mirdzošās acis.
Komplektēšana. Patiesi ģeniāls cilvēks. Kā rodas teikas. Aitas un
mūžība. Šīferis. Portfelis. Krematorijas bojā iešana. Mesjē Trockis.
Tukši draudi. Uzvadītājs. Mēnessērdzība. Šķidraunieks, Ļukāda un
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citi. KRĀJUMOS NEIEKĻAUTIE STĀSTI. Bumbulītis. Teļa liktenis. Mūsu
zemīte raibi rūtainajā pasaulē. Runcis. Trešā. ANDRIS KOLBERGS.
Pēcvārda vietā jeb Gabals no Andreja Skaiļa biogrāfijas manā
biogrāfijā.
ISBN 9789934153105.
Stāsti, latviešu. Humoristiskā proza, latviešu.
Stumbre, Lelde, 1952-. Maija, Cher Ami! : tulkotāja Maija Silmale
- dzīve pēc saviem noteikumiem / Lelde Stumbre ; Nataļjas
Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore
Renāte Neimane ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; foto Gunārs
Janaitis. - Rīga : Lauku Avīze, ©2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija).
- 253, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 253.[254.] lpp. - L. Stumbres grāmata ir par Maiju Silmali (1924-1973) franču literatūras tulkotāju, dzejnieci, filozofi, brīvmākslinieci,
brīvdomātāju. Viņa bija viena no "franču grupas" dalībniecēm,
notiesāta, izsūtīta un atgriezusies, lai dzīvotu un strādātu par spīti. M.
Silmale nepieņēma ne padomju valsts globalizāciju, ne to, kas tika
iesprostots rāmjos, klišejās vai noteikumos.
ISBN 9789934153020.
Biogrāfiskā proza, latviešu.
TR Notārs, 1968-. Pelēkzils uz rozā : romāns / TR Notārs ;
redaktors Aldis Vēvers ; vāka dizainu veidojusi Natālija Kugajevska. Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 256 lpp. ; 21 cm.
- Tizleņu Reģistra Notārs (alias Lauris Vanags), kas latviešu literatūrā
sevi pieteica ar grotesko īsprozu "Belašs jeb Vilcienā lasāma grāmata"
(2015), ir dažu labu apbrīnojami vitālo personāžu iesaistījis spriedzes
pilnās un gluži vai neticamās, taču visnotaļ reālistiski atspoguļotās
dēkās šajā asprātīgajā un paradoksālajā romānā. Pēteris Lielais –
jauns vīrietis, kurš augumā un spēkā ir tuvs Kārļa Skalbes Milzim un
Annas Brigaderes Lutausim vienlaikus – kopā ar savu iecerēto
bibliotekāri Ilzīti dodas uz tumšajiem un dziļajiem Kurzemes mežiem,
lai atrastu bez vēsts pazudušo onkuli Ēvaldu, kurš dzīvo kopā ar
Ilzītes māti Almu. Ap apsēsto fizmatu, zinātnieku-entuziastu plīvo
noslēpumainība. Tāpēc par viņa darbiem un likteni ne tikai raizējas
tuvinieki un draugi, bet arī interesējas bruņotu svešzemju avantūristu
banda. Tiem ierodoties, miermīlīgi apcerīgā meža mājiņas gaisotne
pārvēršas trillerī, kurā uz spēles liktas romānu personāžu dzīvības.
ISBN 9789934067457.
Latviešu romāni.
Viks. Maziņā : tchastuschkas / Viks ; māksliniece Anete Lasmane. [Rīga] : Valters un Rapa, 2017. - 95, [1] lpp. ; 16 cm. - Vika (īst.v.
Viktors Kalniņš) miniatūro dzejas grāmatu veido, no skanīgām un
dzēlīgām četrrindēm radītas, zobgalīga teicēja pārdomas par
aktuālajiem procesiem Latvijas un pasaules politiskajā, un
sabiedriskajā dzīvē. Tomēr ironizējošā un skarbā ietvarā autora
ieliktās idejas neaicina uz revolūciju un nepiedāvā problēmu
risinājumus, bet liek lasītājam solidarizēties ar autoru tā pārdomās un
caur satīras prizmu palūkoties gan uz pasauli, gan uz sevi pašu. Vika
"maziņā", lai arī tiešām maziņa un pieticīga, būs tuva teju katram
Latvijas iedzīvotājam.
ISBN 9789984805993.
Latviešu dzeja.
Žuravska, Dzintra, 1939-. Iegūstot zaudēts, zaudējot iegūts :
romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains, makets Ērika Tomsone ;
par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Izdevniecība Sol Vita,
[2017]. - 231 lpp. - Romāns ir rakstīts par šodienas vissāpīgāko
jautājumu par cilvēka izvēli, ko nosaka apziņa.
ISBN 9789984894744.
Latviešu romāni.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Bakingems, Roiss Skots.
Amer 821.111(73)-3

Strupceļš : romāns / Roiss Skots
Bakingems ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; vāka
dizaina autors Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga :
Kontinents, 2017. - 397, [3] lpp. - Stjūarts ir jurists paša dibinātā
firmā, viņam ir pieklājīga māja un satriecoši skaista sieva. Dzīve ir
pilnībā nokārtota, jo katrs solis ir iepriekš plānots un paredzams. Viņa
firmas partneris Klejs 40 gadu jubilejā noorganizē abiem ceļojumu uz
Aļasku. Lieliska nedēļa tikai vīru kompānijā - kalnu namiņš, medības,
atpūta pie mežonīgās dabas. Stjū nebūt nealkst pamest ierasto
rutīnu, tomēr dodas ceļojumā, pašlepnuma un spīta vadīts. Jau
lidostā viņu piemeklē pirmais neparedzētais pavērsiens... - Oriģ.
nos.: Impasse.
ISBN 9789984358642.
Amerikāņu romāni.
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Bjorks, Samuels. Pūce vienmēr medī naktī : [detektīvromāns] /
Samuels Bjorks ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ;
Tatjanas Zubarevas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, ©2017. - 350, [1] lpp. ;
23 cm. - (Skandināvu detektīvs ; 2.). - Talantīgo izmeklētāju
komanda, ar ko lasītāji iepazinās grāmatā ''Es ceļoju viena'', uzsāk
īpaši teatrālas slepkavības izmeklēšanu, turklāt nozieguma vietā nav
atrodams tikpat kā nekas, kas spētu palīdzēt slepkavu atrast.
Komanda ir strupceļā, līdz jauns hakeris atklāj daļu slepkavas plāna.
Ja Holgera Munka komanda nerīkosies pietiekami ātri, sekos
nākamais upuris... - Oriģ. nos.: Uglen. - "Pūce vienmēr medī naktī" ir
otrā grāmata Mīas Krīgeres un Holgera Munka sērijā.
ISBN 9789934200502.
Detektīvromāni, norvēģu.
Esbauma, Džila Aleksandra. Mājsaimniece : romāns / Džila
Aleksandra Esbauma ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ;
redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - 301, [1] lpp. ; 23 cm. - Anna Benca, trīsdesmit
septiņus gadus veca amerikāniete, ar savu šveiciešu izcelsmes vīru
Bruno – baņķieri – un trim maziem bērniem, dzīvo mazā pilsētiņā
Cīrihes kantonā. Lai gan ārēji viņas dzīve ir skaista un komfortabla,
iekšēji Anna jūtas salauzta. Nespējot līdz galam izprast nemieru sevī,
Anna cenšas sevi nodarbināt – apgūst vācu valodu, apmeklē
psihoterapijas seansus un uzsāk vairākas mīlas dēkas vienlaikus,
kurās ielaižas ar pašai pārsteidzošu vieglumu. Tomēr drīz vien Anna
apjauš, ka nespēj no šīm attiecībām tik viegli izrauties. Ko darīt ar
sevi, savu dzīvi? Kā apklusināt sirdsapziņu? Pārkāpjot morāles
slieksni, Annai nāksies uzzināt, kurp dodas sieviete, kad atpakaļceļa
vairs nav... - Oriģinālnosaukums: Hausfrau.
ISBN 9789934065156.
Amerikāņu romāni.
Filipsa, Sūzana Elizabete. Mana muļķa sirds : romāns / Sūzana
Elizabete Filipsa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka
dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents,
2017 (SIA "PNB Print"). - 447 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). Mollija Somervila ir bērnu grāmatu rakstniece, kura mīl savu darbu no
visas sirds. Diemžēl privātajā dzīvē viņai tik spoži neiet. Dienā, kad
Kevins Takers viņu teju nogalināja, Mollija Somervila zvērēja uz
visiem laikiem atteikties no nelaimīgas mīlestības. Oriģinālnosaukums: This heart of mine.
ISBN 9789984358635.
Amerikāņu romāni.
Frēliha, Zuzanna. Ugunskristības : romāns / Zuzanna Frēliha ; no
vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore Anna
Pavlovska ; literārā redaktore Ligita Sproģe ; maketētāja Margarita
Stoka. - Rīga : SiA "J.L.V.", 2017. - 294, [2] lpp. - Dzīvesbiedrs Pauls
uzdāvina Andreai uz piecdesmito dzimšanas dienu kruīzu, tādējādi
piepildot viņas lielāko sapni. Tomēr Andrea tā īsti nespēj izbaudīt
prieku par gaidāmo ceļojumu, uz kuru Pauls diemžēl ir uzaicinājis arī
savu kaprīzo meitu no pirmās laulības. Turklāt pēc Andreas tēva
nāves mātes veselība arvien vairāk pasliktinās, par sevi liek manīt
vecuma demence, dēls Marks tikai ar grūtībām pabeidz vidusskolu un
nespēj aizlemt, ko darīt tālāk, un meita Klaudija grib palikt Austrālijā.
Visā šajā juceklī Andreai ir jāspēj saglabāt savaldību, lai
ugunskristības neizvēršas par katrasrofu. Un, tā kā viņa zina, ka
dzīvē nekas nenāk par velti, tad pati nolemj rīkoties un ir gatava
pieņemt izaicinājumus... - Oriģ. nos.: Feuerprobe.
ISBN 9789934200755.
Vācu romāni.
Grišams, Džons. Greja kalns : [detektīvromāns] / Džons Grišams ;
no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains
; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - 398, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). Donovans Grejs ir cietsirdīgs un bezbailīgs vīrs. Un tieši šāds jurists ir
nepieciešams Bredijā – mazā pilsētiņā, kas ieslēpusies dziļi Apalaču
kalnos. Samanta Kofera pēc vairākiem nostrādātiem gadiem lielākajā
Ņujorkas juridiskajā firmā, nonākusi Bredijā, jūtas kā svešā un
senaizmirstā pasaulē, tomēr, ja viņa vēlas izdzīvot šajā skarbajā vidē,
viņai nāksies visu apgūt ļoti ātri. ...jo, kā jau to ļoti labi zina
Donovans, kalnos ir savi likumi. Un iestāšanās par taisnību bieži vien
apdraud dzīvību... - Oriģinālnosaukums: Gray mountain. - ''Greja
kalns” ir labākais kriminālromāns par juristiem, ko līdz šim sarakstījis
Džons Grišams.
ISBN 9789934066405.

Detektīvromāni, amerikāņu.
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Himeness, Huans Ramons. Dzeltenais aprīlis : dzejoļu izlase = El
abril amarillo / Huans Ramons Himeness ; sastādītājs, atdzejotājs un
priekšvārda autors Leons Briedis ; redaktore Cilda Redliha ;
priekšvārda tulkotāja spāņu valodā Kristīne Avotiņa ; māksliniece
Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 177
lpp. : portrets ; 17 cm. - Spāņu dzejnieka, Nobela prēmijas literatūrā
laureāta Huana Ramona Himenesa (Juan Ramón Jiménez) dzejas
izlase “Dzeltenais aprīlis” / “El Abril Amarillo” izdota “Neputna”
bilingvālajā samta sērijā. - Teksts paralēli latviešu un spāņu valodā.
ISBN 9789934565113.
Spāņu dzeja - Tulkojumi latviešu valodā.
Hirvisāri, Laila. Es, Katrīna : biogrāfisks romāns par Katrīnu Lielo :
ķeizarienes grēksūdze / Laila Hirvisāri ; no somu valodas tulkojusi
Lelde Rozīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore
Sigita Kušnere. - Rīga : Lauku Avīze, ©2017 (PNB Print). - 508, [3]
lpp. : ģenealoģiskā tabula ; 22 cm. - Cariene, sieva, māte, mīļākā...
Pateicoties neticamam gribasspēkam vācu princese Sofija Auguste
Frederike kļuva par Krievijas ķeizarieni Katrīnu II, taču cena, kādu
viņu samaksāja par neierobežotu varu un patvaldnieces titulu, bija
augsta. Nokļuvusi slimības gultā, Katrīna atceras savu dzīvi tādu,
kāda tā bija – greznības, galma intrigu, politisko spēļu un baudkāru
kaislību pilna... - Oriģinālnosaukums: Minä, Katariina.
ISBN 9789934152665.
Biogrāfiskā proza, somu. Somu romāni.
Krulls, Haso. Kad akmeņi vēl bija mīksti : [dzejas izlase] / Hasso
Krull (Haso Krulls) ; no igauņu valodas atdzejojis, sastādījis un
priekšvārdu sarakstījis Guntars Godiņš ; redaktore Sandra Godiņa ;
māksliniece Estere Rožkalne. - Rīga : Mansards, 2017. - 278, [1] lpp.
: ilustrācijas ; 21 cm. - Guntara Godiņa sastādītajā un atdzejotajā
izlasē iekļauti Haso Krulla dzejoļi gandrīz no visiem viņa krājumiem,
kas ļauj izsekot dzejnieka rokraksta un stila veidošanās tendencēm. Oriģinālnosaukums: Kui kivid olid veel pehmed.
Saturā: Haso pasaules mīts / Guntars Godiņš. Melnbalts ; Kad
Manabožo ; Svari ; Džezs ; Ziema ; Kad akmeņi vēl bija mīksti.
ISBN 9789934121630.
Igauņu dzeja.
Meijere, Merisa. Mēness hronikas : romāns / Merisa Meijere ; no
angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Kristīne Kupce. Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 396 lpp. ; 21 cm.
- Arī stāsts par nākotni sākas ar vārdiem: “Reiz sensenos laikos...”
Arī nākotnē Pelnrušķītei ir ļaunā pamāte, pusmāsas un ielūgums uz
balli pilī... Šajā iztēles bagātajā un draudīgu pavērsienu pilnajā
versijā par Pelnrušķīti dziedošu peļu un kristāla kurpīšu vietā stājas
sarkastiski androīdi un mehāniskas kājas. Aizraujošs pasaku un
zinātniskās fantastikas sajaukums. Šī grāmata ir kaut kas starp
Pelnrušķīti, Terminatoru un Zvaigžņu kariem. - Oriģinālnosaukums:
The Lunar Chronicles. Cinder.
1. grāmata. Sindera.
ISBN 9789934067372.
Fantastiskā proza, amerikāņu.
Mopasāns, Gijs. Dzīve : [romāns] / Gijs de Mopasāns ; no franču
valodas tulkojis Roberts Kroders. - Rīga : J.L.V., [2017]. - 287, [1]
lpp. : portrets ; 18 cm. - "Dievs katram mums ir sagatavojis taku, pa
kuru jāiet. Tev tikai jāprot izlasīt zīmes, kuras viņš ir atstājis," Gijs de
Mopasāns. - Oriģinālnosaukums: Une vie.
ISBN 9789934200564.
Franču romāni.
Osendovskis, Antonijs Ferdinands. Cilvēku, zvēru un dievu zemē
: jāšus cauri Centrālajai Āzijai / Antonijs Ferdinands Osendovskis ; no
poļu valodas tulkojis Rišards Labanovskis ; Aigara Truhina dizains ;
redaktors un priekšvārda autors Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 365, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti
; 23 cm. - Grāmatā attēloti autora piedzīvojumi un pārdzīvojumi
politisko kaislību piesātinātajā un Krievijas pilsoņu kara plosītajā
Sibīrijā 1919.-1920. gadā, kā arī Mongolijā un Tibetā. Bēgot no
boļševikiem, Osendovskis, daudzkārt skatījies nāvei acīs, ieradies
vietās, kur nekad nebija kāju spēris eiropietis, ticies ar Altajā un
Mongolijā dzīvojošajām ciltīm un vietējiem budistu lamām, iepazinies
ar asiņaino baronu vācbaltieti Romānu Ungernu fon Šternbergu –
vienu no pēdējiem Krievijas ģenerāļiem, kas pretojās boļševiku
režīmam. - Oriģinālnosaukums: Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów.
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ISBN 9789934064661.
Autobiogrāfiskā proza, poļu.
Mongolija - Ceļojumu apraksti. Mongolija - Kultūras vēsture.
Pataki, Elisone. Sisi. Impērijas valdniece : [vēsturisks romāns] /
Elisone Pataki ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka
dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Apgāds
Kontinents, ©2017 (PNB Print). - 439, [1] lpp. ; 21 cm. - (Pasaules
bestsellers). - Bibliogrāfija: [440.] lpp. - Austroungārijas imperatora
Franča Jozefa sieva Elizabete jeb Sisi, kā viņu sirsnīgi dēvēja, iekaro
savas tautas sirdis un tiek saukta par pasaku karalieni, taču aiz šī
žilbinošā tēla atrodama daudz sarežģītāka figūra. Deviņpadsmitā
gadsimta vidū Hofburgas pilī Vīnē valda ne tikai lieliski valši un
šampanietis, bet arī kārdinājumu, sāncensības un nežēlīgu intrigu
gars. Sisi nespēj izturēt galma liekulību, strikto protokolu un
vīramātes noteiktos laulības žņaugus un cenšas izrauties. Viņa atrod
mierinājumu savā lauku īpašumā ārpus Budapeštas, dodot pamatu
baumām par karaliskā pāra nesaskaņām. - Oriģinālnosaukums: Sisi:
empress on her own.
ISBN 9789984358604.
Amerikāņu romāni.
Vīne (Austrija) - 19 gs - Vēsture.
Rabičevs, Leonīds. Karš visu norakstīs : 31. armijas virsnieka
sakarnieka atmiņas 1941-1945 / Leonīds Rabičevs ; no krievu
valodas tulkojis Juris Ciganovs ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane
; Dina Ābele, vāka mākslinieciskais noformējums ; Dainas Vīķeles
makets. - Rīga : AS Lauku Avīze, 2017 (SIA "PNB Print"). - 238, [1]
lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. - Atmiņu grāmata nav vēsturiska
klišeju grāmata. Viņš raksta par kara neglīto seju, par karu ne no
parādes laukuma puses. Autors atklāti stāsta par Sarkanās armijas
karavīru ikdienu, kaujām, nodarījumiem sakautās Vācijas teritorijā:
tur notikušajām izvarošanām, slepkavībām, laupīšanām. Leonīds
Rabičevs savās piezīmēs vairākkārt uzdod jautājumu: vai tiešām visu
notikušo var norakstīt uz kara rēķina? Autora vēstījumu caurvij
emocionālas vēstules, kas sūtītas uz mājām un saņemtas no
mājiniekiem. - Oriģ. nos.: Война все спишет.
ISBN 9789934153013.
Autobiogrāfiskā proza, krievu. Otrais pasaules karš, 1939-1945
- Atmiņas, krievu. Karavīri - Padomju Savienība.
Rauds, Reins. Perfektā teikuma nāve : [politisks trilleris] / Rens
Rauds ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; Tomasa Folka
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jānis Roze, 2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - 208 lpp. - Reina Rauda septītais romāns “Perfektā
teikuma nāve” vēstī par Atmodas laiku, atklājot arī tā neglīto, oderes
pusi. Ko tolaik varēja darīt VDK, kā piespiesti vai labprātīgi radās
nodevēji starp pašiem t.s. brīvības cīnītājiem, kā laikmets ietekmēja
ļaužu rīcību, atbildības sajūtu, izvēļu iespējamību un neiespējamību.
Romānam ir vairākas sižeta līnijas, ir mīlas stāsts, ir spriedze, ir
iespēja nemitīgi konfrontēt sevi ar domu: kā būtu rīkojies es. Romāns
tulkots arī somu, angļu un krievu valodā. - Oriģ. nos.: Taiusliku lause
surm.
ISBN 9789984236384.
Igauņu romāni.
Robotams, Maikls. Dzīvību vai nāvi : [detektīvromāns] / Maikls
Robotams ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore
Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). 444, [2] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Kāpēc lai
cilvēks bēgtu no cietuma tieši vienu dienu pirms savas atbrīvošanas?
Jo tas ir dzīvības vai nāves jautājums... Odijs Palmers Teksasas
cietumā ir nosēdējis desmit gadus par apsūdzību bruņotā laupīšanā,
kuras laikā dzīvību zaudēja četri cilvēki un bez pēdām izgaisa septiņi
miljoni dolāru. Pa šiem gadiem Palmers ir neskaitāmas reizes
hospitalizēts, jo tika sadurts, piekauts, žņaugts un indēts, reiz viņu
mēģināja pat aizdedzināt. Viņam draudēja gan ieslodzītie, gan
cietumsargi, jo visus interesēja tikai viens: kur ir nauda? Un dienu
pirms noliktā atbrīvošanas datuma, pazūd arī pats Odijs Palmers.
Tagad viņu meklē visi, sākot ar policiju, FIB, bandītiem un citiem
ietekmīgiem cilvēkiem, tomēr Odijs necenšas glābt savu dzīvību. Viņa
mērķis ir izglābt kādu citu. - Oriģinālnosaukums: Life or death.
ISBN 9789934064555.
Detektīvromāni, austrāliešu.
Senkevičs, Henriks. Haņa / Henriks Senkevičs ; no poļu valodas
tulkojusi Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide, Lilija Rimicāne. Jubilejas izdevums. - Jūrmala : Apgāds Daugava, 2017 (tipogrāfija
"Latgales druka"). - 244, [4] lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). -
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Hronoloģija: 241.-[245]. lpp. - Henriks Senkevičs (1846–1916)ir visā
pasaulē atzīts poļu klasiķis, Nobela prēmijas laureāts (1905), kura
proza joprojām ir iecienīta. Viņa darbs "Haņa" vēstī par dzīvi Polijas
laukos, par jaunību un pirmo mīlestību, par draudzību, kurai jāpieredz
lieli pārbaudījumi, par cilvēku raksturiem, kas neizbēgami parādās
notikumu gaitā un kara apstākļos, kad uzkrājas pieredze un rūdījums.
Šis stāsts ir par diviem draugiem, visnotaļ atšķirīgiem cilvēkiem, viņu
mīlestību un sācensību, savstarpējām attiecībām, kuras nebūt nav
vienkāršas. Netrūkst aizraujošu portretējumu un iztēli rosinošu
norišu,pagātnes notikumu, kuri apliecina:laika gaitā nekas nav
mainījies – ļaužu daba nekādā ziņā. Uzticība un nodevība,
piedzīvojumi, apgarotas atmiņas par dzimto sētu un mīlestību, kura ir
lielākā um paliekošākā vērtība – vienalga, kur dzīves vētras
aiznesušas.Autors pārzina to, par ko raksta, droši vien šīm personām
ir arī savi prototipi, galvenajam tēlam – arī Henrikam – šķiet,
netrūkst autobiogrāfisku vaibstu. - Oriģ. nos.: Hania.
ISBN 9789984411101.
Poļu romāni.
Turgeņevs, Ivans. Pirmā mīlestība : [romāns] / Ivans Turgeņevs ;
tulkojis Kārlis Skalbe ; Aijas Andžānes vāka grafiskais noformējums. Rīga : J.L.V., [2017]. - 190, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 18 cm. “Viena doma neizgāja man no galvas: kā vina, jauna meitene — nu,
un tomēr knaze — varēja tā rīkoties, zinādama, ka mans tēvs nav
brīvs, un ja vinai bija iespēja apprecēties kaut vai ar Belovzorovu? Uz
ko vina cerēja? Kā nebaidījās izpostīt savu nākotni? Jā, es domāju, tā
ir mīlestība, tā ir kaislība, tā ir padevība; un es atcerējos Lušina
vārdus: “Upurēt sevi ir saldi — priekš dažiem.””. Oriģinālnosaukums: Первая любовь.
ISBN 9789934117503.
Krievu romāni.
Vailds, Oskars. Doriana Greja ģīmetne : [romāns] / Oskars Vailds ;
no angļu valodas tulkojis Jānis Ezeriņš. - Rīga : J.L.V. ; Jumava,
[2017]. - 319, [1] lpp. : portrets. - Oskara Vailda vienīgais romāns
"Doriana Greja ģīmente" ir filozofiski piesātināts stāsts par
mākslinieka sūtību, pašizpratni un morāli, kas pārbaudīja sava laika
sabiedrības normas. - Oriģ. nos.: The Picture of Dorian Gray.
ISBN 9789934200748.
Angļu romāni.
Vilkinsone, Šīna. Es joprojām krītu : romāns / Šīna Vilkinsone ; no
angļu valodas tulkojusi Māra Cielēna ; Raula Liepiņa mākslinieciskais
noformējums ; Ievas Liepiņas zīmējumi. - Rīga : Apgāds Lietusdārzs,
2017. - 207, [1] lpp. - Aizraujošais romāns par Īrijas jauniešiem
atklāj interesantas atšķirības salīdzinājumā ar Latvijas skolas dzīvi,
bet galvenokārt vēsta par tur un te vienādi svarīgo: attiecībām
ģimenē, varmācību, neprasmi atklāt citiem savas problēmas,
greizsirdību, attieksmi pret seksu, drosmi rīkoties savas mīlestības
vārdā, aizvainojumu un vēl, un vēl. Arī vissvarīgāko: mīlestību. - 7.9.kl. - Oriģ. nos.: Still Falling.
ISBN 9789984869919.
Īru romāni.
Īrija - Daiļliteratūra.
Viņš un viņa : aforismi : nenopietni par nopietno / sastādījusi Inta
Kalniņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore
Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, [2017]. - 256 lpp. ; 19 cm. - Krājumā
sakopoti dažādu laikmetu populāru cilvēku izteikumi aforismu veidā
par sievieti un vīrieti, viņu dažādo dabu, rakstura īpatnībām,
mīlestību.
Saturā: Vīrieša pasaule. Tāds vēl nav piedzimis, kas zinātu
sievietes dabu. Vīrieši spēlē spēli, bet sievietes zina rezultātu. Kas
aizmirsis mīlēt, aizmirsis dzīvot. Vīri tik daudz nemelotu, ka sievas tik
daudz neprasītu. Radinieki - neizbēgami ģimenes pavadoņi. Draugi un
ienaidnieki. Jaunībā prieki, vecumā atmiņas. Skaidrijišā vārdnīciņa.
ISBN 9789934534539.
Aforismi.
Vuds, Toms. Ienaidnieks : romāns / Toms Vuds ; no angļu valodas
tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene
Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2017 (PNB Print). - 457 lpp. ; 21 cm.
- Viktors ir bijušais algotais slepkava, kas iesaistījies CIP speciālās
vienības darbā. Pirmais uzdevums - trīs svešinieki. Trīs ātri un
nevainojami šāvieni. Tāds uzdevums Viktoram ir gluži vai dabisks...
Skarbs trilleris, kas jālasa bez apstājas, bez elpas ievilkšanas, jo
darbība tajā atspoguļota absolūti meistarīgi. - Oriģ. nos.: The Enemy.
- Pasaules bestsellers--uz grāmatas vāka.
ISBN 9789984358598.

Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.
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Жизнь Антона Чехова : [биография] /
Дональд Рейфилд ; пер. с англ. О. Макаровой. - Москва : КоЛибри
; Азбука-Аттикус, 2016. - 896 с. : ил. - Примечания: 825.-[862]. с.
. - Именной указатель: 863.-[893]. с. - Книга британского
литературоведа, профессора русской литературы Дональда
Рейфилда (Donald Rayfield) представляет собой исчерпывающе
полное жизнеописание Антона Павловича Чехова. - 18+. Перевод: Rayfield, Donald. Anton Chekhov: A Life. - Содержит
нецензурную брань.
Оглавление: ОТЕЦ ЧЕЛОВЕКОВ. Праотцы ; Таганрог ;
Магазин. Церковь. Школа ; Театр в жизни и на сцене ; Распад ;
Великая нужда ; Покинутые ; Сам по себе. ДОКТОР ЧЕХОВ.
Начала ; "Зритель" ; Семейные осколки ; Смерть Моси ;
Дипломированный врач ; Бабкино ; Притяжение Петербурга ;
Помолвка ; Признание. СТОРОЖ БРАТУ СВОЕМУ. Суворины ;
Жизнь в "комоде" ; Возвращение в Таганрог ; "Иванов" на
московской сцене ; Смерть Анны ; В трудах и праздности ;
Пушкинская премия ; "Иванов" на петербургской сцене ; Смерть
на Луке ; Прах отрясенный. ГОДЫ СТРАНСТВИЙ. Изгнание бесов ;
Долгие сборы в дальний поход ; По Сибирскому тракту ; Сахалин
; Бегство в Европу ; Лето в Богимове ; "Дуэль" и голод.
ЦИНЦИННАТ. Заботы полевые ; Холера ; По вызову Суворина ;
Лазарет ; Лето с таксами ; Счастливый Авелан ; Редеющие
женские ряды. БЕГЛЯНКА ЛИКА. Утешение царя Давида ;
"Всесторонний негодяй" Потапенко ; Рождение Христины ; О,
Чарудатта! ; Весна Женоненавистника ; Высиживая "Чайку" ;
Возвращение беглянки. ПОЛЕТ "ЧАЙКИ". Столичная интермедия ;
Вновь обретенная Лика ; Весна. Ходынка ; Освящение школы ;
Ночь на Лысой горе ; Фиаско ; Смерть Христины ; Слабое
Утешение ; Маленькая королева в изгнании ; Гордиев узел.
ЦВЕТУЩИЕ КЛАДБИЩА. Больной доктор ; Праздное лето ; Путидороги ; Мечты об Алжире ; Дрейфусар Антон Чехов ; Рождение
театра ; Сломанная шестеренка. ТРОЙНОЙ УСПЕХ. Возрожденная
"Чайка" ; "Я теперь марксист" ; Последний мелиховский сезон ;
Триумф "Дяди Вани" ; "В овраге" ; Ольга в Ялте ; "Три сестры" ;
Возвращение в Ниццу ; Тайный брак. ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ.
Медовый месяц ; Врачебные разногласия ; Супружеские хвори ;
Любимовка ; "Невеста" ; "Вишневый сад" ; Исход ; Постфактум ;
Эпилог.
ISBN 9785389099050.
Krievu literatūra - 19 gs beigas un 20 gs sākums. Rakstnieki Krievija - Biogrāfijas.
Biogrāfijas.
Рой, Олег. Маскарад на семь персон : роман / Олег Рой. Москва : "Э", 2016. - 320 с. - (Капризы и странности судьбы.
Романы О. Роя). - Семеро бывших однокурсников собрались за
одним столом в день, когда в нашей стране отмечают
парадоксальный праздник – старый Новый год. Семь человек,
семь маскарадных звериных масок. Здесь есть хищники и жертвы,
все как в жизни. За большинством масок скрываются лицемерие,
алчность, предательство. Найдется ли за ними хоть один чистый и
искренний человек?. Матвей Громов уже не раз встречался с
предательством, но он один догадывается, какой сюрприз ждет
честную компанию в этот вечер. Встреча бывших однокурсников –
все равно что бой без правил. - 16+.
ISBN 9785699928071.
Krievu romāni.
Ряжский, Григорий. Колония нескучного режима : роман /
Григорий Ряжский. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус,
2016. - 576 с. - (Азбука-бестселлер. Русская проза). - Все
началось с того, что два неразлучных друга Юлий Шварц и Гвидон
Иконников, в будущем художники-академики, а до июня 1941
года юноши из интеллигентных семей, вернувшись с большой
войны, на которую ушли добровольцами, селятся в калужской
деревне подальше от суеты московской. И постепенно "колония",
как они в шутку прозвали свое новое место жительства, делается
полюсом мира, откуда тянутся нити в послевоенную и
современную Англию, за кулисы секретных служб, на холодные
острова ГУЛАГа, в Москву, на Красную площадь во время
чехословацких событий, - в прошлое, настоящее, будущее. Роман
Григория Ряжского - остросюжетная семейная сага, где, как в
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магическом фонаре, сменяются времена и страны, жизнь
противостоит смерти, а правда человеческих чувств ценнее всех
сокровищ земных. - 16+.
Содержание: Книга первая. ПАСТУХ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА. Книга
вторая. ДЕТИ КОЛОНИИ "ЖИЖА".
ISBN 9785389114456.
Krievu romāni.
Токарева, Виктория. Кругом один обман : рассказы и очерки :
[сборник] / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука ;
Азбука-Аттикус, 2016. - 256 с. - Особенность Венеции карнавальная обстановка. Людей - потоки, толпы, и всем весело,
все радуются. Невольно заражаешься праздничной энергией и
улыбаешься во весь рот. А чему? Всему. Тому, что ты молод, жив,
здоров, сыт. А если голоден, то скоро поешь. Если молод - не
постареешь никогда. Если стар - никогда не умрешь. Жизнь
вечна. Всегда, всегда будет легко и весело, как сегодня. А иначе зачем Венеция? Но сколько можно ходить вот так - рот до ушей?
Ну, месяц. А потом хочется новых впечатлений…. - 18+. Содержит нецензурную брань.
Содержание: РАССКАЗЫ. Невезучая Фима. Фуга Баха. Разные
задачи. Кругом один обман. Такие люди. Алик и Адик. Аист.
ОЧЕРКИ. Рецензия на книгу молодого автора. Мой Чехов.
ISBN 9785389122819.
Krievu proza.
Шишкин, Михаил. Пальто с хлястиком : короткая проза, эссе /
Михаил Шишкин. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [2] с. : илл. (Культурный разговор). - Прозаик Михаил Шишкин родился в
Москве в 1961 году, живет в Швейцарии. Автор романов «Записки
Ларионова», «Взятие Измаила», «Венерин волос», «Письмовник»
и литературно-исторического путеводителя «Русская Швейцария».
Лауреат премий «Национальный бестселлер», «Русский Букер»,
«Большая книга». В новой книге короткой прозы автор пишет о
детстве и юности, прозе Владимира Набокова и Роберта Вальзера,
советских солдатах и эсерке Лидии Кочетковой… Но главным
героем – и в малой прозе это особенно видно – всегда остается
Слово. - 18+. - Содержит нецензурную брань.
Содержание: Пальто с хлястиком. Вильгельм Телль как
зеркало русских революций. Кампанила Святого Марка. Родина
ждет вас!. Вальзер и Томцак. В лодке, нацарапанной на стене.
Спасенный язык. Человек как объяснение света и любви. Урок
каллиграфии. Гул затих. Клякса Набокова. Кастрюля и звездопад.
ISBN 9785170962600.
Krievu romāni.
Ābols, Armands, 1973-. Romeo un Džuljeta [skaņu ieraksts] =
Romeo and Juliet : klavieres = piano / Armands Ābols ; ieraksta
producents Armands Ābols ; māsters Modris Bērziņš. - Cēsis :
Koncertzāle "Cēsis", 2014. - 1 skaņu disks. - (Live Concert Hall
Cēsis). - Nos. no konteinera. . - Koncertieraksts Koncertzālē "Cēsis"
02.06.2014.
Saturs : JĀNIS MEDIŅŠ (1890-1966) 14. daina = Daina No. 14
(2:43). -- FRANCIS ŠŪBERTS (1797-1828) Četri ekspromti D 899
(1827) = 4 impromptus, D 899 (1827) : Ekspromts dominorā =
Impromptu in C minor (9:40) ; Ekspromts Mibemolmažorā =
Impromptu in E flat major (4:36) ; Ekspromts Solbemolmažorā =
Impromptu in G flat major (6:19) ; Ekspromts Labemolmažorā =
Impromptu in A flat major (7:30). -- SERGEJS PROKOFJEVS (18911953) Desmit skaņdarbi no baleta "Romeo un Džuljeta" op. 75 = 10
Pieces from Romeo and Juliet, op. 75 : Tautas deja = Folk Dance
(3:47) ; Iela mostas = Scene: The Street Awakens (1:24) ; Viesu
ierašanās = Menuet: Arrival of the Guests (2:44) ; Jaunā Džuljeta =
Juliet as Young Girl (3:24) ; Maskas = Masquers (1:53) ; Monteki un
Kapuleti = Montagues and Capulets (3:15) ; Tēvs Lorenco = Friar
Laurence (2:20) ; Merkucio = Mercutio (2:05) ; Jaunavu deja ar
lilijām = Dance of the Girls with Lilies (2:22) ; Romeo un Džuljetas
atvadas = Romeo and Juliet Before Parting (6:49). -- SERGEJS
PROKOFJEVS Rīta serenāde no baleta "Romeo un Džuljeta" = Morning
Serenade from Romeo and Juliet (2:58).
Klaviermūzika.
Martha Argerich, Gidon Kremer, Kremerata Baltica [skaņu ieraksts].].
- [Latvija] : Koncertzāle "Cēsis", [2014]. - 1 CD (58:13) : digitāls,
stereo ; 12 cm + teksta pielikums (19[1] lpp. : illustrācijas ; 12 cm).
- Pielikumā anotācija angļu un latviešu valodā.
5 minutes from the life of W. A. M. = "5 minūtes no W. A.M.
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dzīves" / Aleksandr Raskatov (5:39) -- Rondo a capriccio, op. 129
"Rage over a lost penny" / Ludwig van Beethoven; version for violin
solo and strings by Viktor Kissine (8:14) ; Piano concerto no. 2 in B
flat major, op. 19. II. Adagio (8:54) ; III. Rondo: Molto allegro (7:48)
= Otrais koncerts klavierēm un orķestrim si bemol mažorā op. 19 II.
Adagio, III Rondo: Molto allegro / Ludwig van Beethoven. -Fantasiestuecke, op. 12 no. 7 "Traumeswirren" = Fantastiskie
skaņdarbi op.12. No7 "Traumeswirren" / Robert Schuman (3:29) -Divertimento for strings. Allegro non troppo = Divertisments
stīginstrumentiem Allegro non troppo / Béla Bartók (8:47) -- Double
concerto for flute, harp and orchestra in C major K. 299 : version for
violin and string orchestra by Viktor Kissine. Rondeau Dubultkoncerts
flautaim arfai un orķestrim do mažorā Kv 229 (1778), Viktora kisina
versija vijolei, klavierēm un stīginstrumentiem III. Rondeau: Allegro /
Wolfgang Amadeus Mozart (11:54) -- Liebesleid = Mīlas mokas / Fritz
Kreisler (5:28).
Kamerorķestra mūzika. Kamerorķestra mūzika, aranžējumi.
Klaviermūzika. Koncerti (klavieres) - Fragmenti. Koncerti (klavieres
un vijole ar stīgu orķestri) - Fragmenti. Vijoles un klaviermūzika.
Zariņš, Reinis, 1985-. Romantisma meistardarbi [skaņu ieraksts] =
Romantic masterpieces : klavieres = piano / Reinis Zariņš ; Latvijas
Radio skaņu režisors Varis Kurmiņš. - Cēsis : Koncertzāle "Cēsis",
2015. - 1 skaņu disks. - (Live Concert Hall Cēsis). - Nos. no
konteinera. . - Koncertieraksts Koncertzālē "Cēsis" 14.03.2015.
Saturs: JOHANS SEBASTIANS BAHS (1685-1750) Čakona no
Otrās partitas vijolei solo, BWV 1004, Ferručo Buzoni pārlikumā
klavierēm = Chaconna from Violin Partita No.2, BWV 1004, arranged
for piano by Ferruccio Busoni (14:39). -- JOHANNESS BRĀMSS
(1833-1897) Septiņas fantāzijas op. 116 = Seven fantasies op. 116 :
Capriccio. Presto energico reminorā = Capriccio. Presto energico in D
minor (02:41) ; Intermezzo. Andante laminorā = Intermezzo.
Andante in A minor (03:52) ; Capriccio. Allegro passionato solminorā
= Capriccio. Allegro passionato in G minor (03:21) ; Intermezzo.
Adagio mimažorā = Intermezzo. Adagio in E major (04:21).
Intermezzo. Andante con grazia ed intimissimo sentimento miminorā
= Intermezzo. Andante con grazia ed intimissimo sentimento in E
minor (03:18). Intermezzo. Andantino teneramente mimažorā =
Intermezzo. Andantino teneramente in E major (03:15). Capriccio.
Allegro agitato reminorā = Capriccio. Allegro agitato in D minor
(02:19). -- FRANCIS ŠŪBERTS (1797-1828) "Forele", Franča Lista
pārlikums S.564 = Trout, piano version by Franz Liszt, S.564 (03:43)
; "Grietiņa pie ratiņa", Franča Lista pārlikums, S.558/8 = Gretchen at
the Spinning Wheel, piano version by Franz Liszt, S.558/8 (04:29). -FRANCIS LISTS (1811-1886) Sonāte siminorā, S.178 = Sonata in B
minor S.178 (31:28).
Klaviermūzika.
Valmieras Kultūras centra politiski represēto vīru koris "Baltie bērzi"
[videoieraksts] : Paliec un neaizej, dziesma!. - [Latvija : b.i., 201-]. 1 DVD (ap 36 min) : krāsains, skaņa ; 12 cm. - DVD video. - Latviešu
valodā. - Aprakstīts pēc diska satura.
Kori (vīru).
Базалгетт, Эдвард. Полдарк [videoieraksts] = Poldark :
историческая драма : сериал / реж. Эдвард Базалгетт ; в ролях
Эйдан Тернер, Кайл Соллер, Элинор Томлинсон... [и др.]. - Москва
: ООО "Ист коннект", 2015. - 2 DVD (7 часов 52 мин.). - Росс
Полдарк возвращается домой с войны, надеясь на спокойную и
счастливую жизнь в кругу семьи, и обнаруживает, что отец умер,
домом управляют слуги-пьяницы, а невеста Элизабет, уверенная,
что он погиб, обручилась с его кузеном... - Vecuma ierobežojums:
16+. - Audio krievu un angļu val., bez subtitriem. - Nos. no
konteinera. . - Великобритания, 2015 г.
Сезон 1.
Seriāli un daudzsēriju filmas. Vēsturiskās drāmas.
Базалгетт, Эдвард. Полдарк [videoieraksts] = Poldark :
историческая драма : сериал / реж. Эдвард Базалгетт ; в ролях
Эйдан Тернер, Кайл Соллер, Элинор Томлинсон... [и др.]. - Москва
: ООО "Ист коннект", 2016. - 2 DVD (9 часов 10 мин.). - Росс
Полдарк возвращается домой с войны, надеясь на спокойную и
счастливую жизнь в кругу семьи, и обнаруживает, что отец умер,
домом управляют слуги-пьяницы, а невеста Элизабет, уверенная,
что он погиб, обручилась с его кузеном... - Vecuma ierobežojums:
16+. - Audio krievu un angļu val., bez subtitriem. - Nos. no
konteinera. . - Великобритания, 2016 г.
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Сезон 2.
Seriāli un daudzsēriju filmas. Vēsturiskās drāmas.
Брукс, Джеймс Л. Язык нежности [videoieraksts] : мелодрама /
реж. Джеймс Л. Брукс ; в ролях Дебора Уинтер, Ширли МакЛэйн,
Джек Николсон. - Москва : ООО "КармаКома", 2011. - 1 DVD disks
(132 мин.). - Любая мать гораздо лучше, чем дочь, знает, что той
нужно для счастья. Аврора Гринуэй очень любит свою дочь Эмму,
но не всегда это показывает. После того, как Аврора овдовела, ей
пришлось воспитывать ребенка самой. Прошли годы, девочка
выросла, вышла замуж и выпорхнула из родового гнезда... Vecuma ierobežojums: 13+. - Audio krievu un angļu val., subtitri
angļu val. - Обладатель пяти премий Oscar, включая Лучший
фильм. - Nos. no konteinera. . - США, 1983 г.
Melodrāmas.
Доннели, Киаран. Викинги [videoieraksts] = Vikings :
исторический боевик / реж. Киаран Доннелли, Кен Джиротти,
Джефф Вулнаф. - Москва : ООО "Ист коннект", 2015. - 2 DVD (7 ч.
20 мин.). - История продолжит рассказывать о приключениях
главного героя викинга по имени Рагнар Лодброк. Сериал вновь
перенесет нас в то неспокойное время, когда отважному герою
придется исполнять свой главный долг - объединять все племена
викингов с целью стать более могущественнее и сильнее. Но
естественно, что зачастую его планы сбываются не сразу, ведь
мало кто желает покориться даже ему. Но Рагнара это вряд ли
остановит, ведь он потомок самого Одина, бога войны и воителей,
а это значит, что ему нельзя сдаваться. Третий сезон будет так же
богат на зрелищный сюжет и большое количество интригующих
моментов, так что приготовьтесь к самым интересным сериям!... Vecuma ierobežojums: 18+. - Audio krievu un angļu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - Ирландия, Канада, 2015 год.
Сезон 3. Серии 1-10.
Grāvējfilmas. Vēsturiskās drāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Доннели, Киаран. Викинги [videoieraksts] = Vikings :
исторический боевик / реж. Киаран Доннелли, Кен Джиротти,
Джефф Вулнаф. - Москва : ООО "Ист коннект", 2017. - 2 DVD (7 ч.
20 мин.). - История продолжит рассказывать о приключениях
главного героя викинга по имени Рагнар Лодброк. Сериал вновь
перенесет нас в то неспокойное время, когда отважному герою
придется исполнять свой главный долг - объединять все племена
викингов с целью стать более могущественнее и сильнее. Но
естественно, что зачастую его планы сбываются не сразу, ведь
мало кто желает покориться даже ему. Но Рагнара это вряд ли
остановит, ведь он потомок самого Одина, бога войны и воителей,
а это значит, что ему нельзя сдаваться. Третий сезон будет так же
богат на зрелищный сюжет и большое количество интригующих
моментов, так что приготовьтесь к самым интересным сериям!... Vecuma ierobežojums: 18+. - Audio krievu un angļu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - Ирландия, Канада, 2017 год.
Сезон 4 ч.2. Серии 11-20.
Grāvējfilmas. Vēsturiskās drāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Иствуд, Клинт. Таинственная река [videoieraksts] : драма / реж.
Клинт Иствуд ; в ролях Шон Пенн, Тим Роббинс, Кевин Бейкон...
[и др.]. - Москва : ООО "КармаКома", 2004. - 1 DVD (132 мин.). Джимми Маркум, Дейвид Бойл и Шон Девин — неразлучные
приятели с детства. Они вместе играют в хоккей, взрослея на
знакомых неспокойных улицах Бостона. Уже во взрослом возрасте
судьба сталкивает их вместе перед лицом трагедии: зверского
убийства дочери Джимми Маркума — Кэтти... - Vecuma
ierobežojums: 18+. - Audio krievu, angļu val., subtitri krievu, angļu,
latviešu, lietuviešu, igauņu val. - Nos. no konteinera. . - США,
Австралия, 2003 г.
Krimināldrāmas. Drāmas.
Кончаловский, Андрей. Рай [videoieraksts] : историческая
драма / реж. Андрей Кончаловский ; в ролях Юлия Высоцкая,
Перет Курт, Виктор Сухоруков. - Москва : ООО "Новый Дисктрейд", 2016. - 1 DVD (131 мин.). - Ольга, русская аристократка,
эмигрантка и участница французского Сопротивления, во время
неожиданной проверки арестована нацистами за то, что прячет
еврейских детей. В тюрьме ею увлекается Жюль, французколлаборационист, который ведет ее дело и в обмен на интимные
отношения, кажется, готов смягчить ее участь. Ольга готова на
все, чтобы избежать пыток, но ее надежда на свободу быстро
рассеивается, так как события принимают неожиданный
поворот... - Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu val. - 3
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премии "Золотой Орел" 2017 г., Премия "Серебряный лев" за
лучшую режиссерскую работу. - Nos. no konteinera. . - Россия,
Германия, 2016 г.
Krievu kino. Vēsturiskās drāmas.
Лоуренс, Френсис. Голодные игры: и вспыхнет пламя
[videoieraksts] : фантастика / реж. Френсис Лоуренс. - Москва :
ООО "КармаКома", 2014. - 1 DVD (146 мин.). - Сумев выжить на
безжалостных Голодных играх, Китнисс Эвердин и Пит Мелларк
возвращаются домой. Но теперь они в еще большей опасности,
так как своим отказом играть по правилам на Арене бросили
вызов Капитолию. По традиции следующие, юбилейные, Голодные
игры должны стать особенными, и в этот раз в них участвуют
только победители прошлых лет. Китнисс и Пит вынуждены вновь
выйти на Арену, где будут соперничать с сильнейшими. Правила
игры меняются. Арена еще опасней, масштаб еще больше, ставки
еще выше!... - Vecuma ierobežojums: 12+. - Audio krievu val. - Nos.
no konteinera. . - США, 2013 г.
Fantastika.
Сиенфрэнс, Дерек. Место под соснами [videoieraksts] :
криминальная драма / реж. Дерек Сиенфрэнс ; в ролях Райан
Гослинг, Ева Мендес, Брэдли Купер, Рей Лиотта. - Москва : ООО
"КармаКома", 2013. - 1 DVD (140 мин.). - Мотокаскадер Люк
Глэнтон совершает турне из одной провинции в другую,
показывая свои каскадерские навыки и зарабатывая этим на
жизнь. По окончании одного из своих выступлений он встречает
свою бывшую девушку — Ромину, вскоре узнав, что у нее от него
годовалый сын — Джейсон. Решив обеспечивать сына он бросает
свою работу каскадера, однако Ромина против того, чтобы Люк
был в жизни ее сына, поскольку она сама вовлечена в отношения
с Кофи. Тем не менее, Люк остается в городе и устраивается на
работу к механику Робину, но вскоре понимает, что заработанных
денег не хватает для обеспечения семьи. Робин предлагает ему
ограбить банк…. - Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu val.,
bez subtitriem. - Nos. no kontenera. . - США, 2012 г.
Krimināldrāmas.
Уоткинс, Майкл В. Черный список [videoieraksts] = The Blacklist
: триллер : сериал / реж. Майкл В. Уоткинс ; в ролях Джейимс
Слэйдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф... [и др.]. - Москва : ООО
"Ист коннект", 2014. - 3 DVD (16 часов 8 мин.). - На протяжении
десятилетий бывший правительственный агент Рэймонд
Реддингтон был одним из самых разыскиваемых беглецов ФБР.
Неожиданно он решает сдаться…. - Vecuma ierobežojums: 16+. Audio krievu un angļu val. - Nos. no konteinera.
Сезон 1.
Trilleri. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Уоткинс, Майкл В. Черный список [videoieraksts] = The Blacklist
: триллер : сериал / реж. Майкл В. Уоткинс ; в ролях Джейимс
Слэйдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф... [и др.]. - Москва : ООО
"Ист коннект", 2015. - 3 DVD (16 часов 46 мин.). - На протяжении
десятилетий бывший правительственный агент Рэймонд
Реддингтон был одним из самых разыскиваемых беглецов ФБР.
Неожиданно он решает сдаться…. - Vecuma ierobežojums: 16+. Audio krievu un angļu val. - Nos. no konteinera. . - США, 2015 г.
Сезон 2.
Trilleri. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Уоткинс, Майкл В. Черный список [videoieraksts] = The Blacklist
: триллер : сериал / реж. Майкл В. Уоткинс ; в ролях Джейимс
Слэйдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф... [и др.]. - Москва : ООО
"Ист коннект", 2016. - 3 DVD (15 часов 43 мин.). - На протяжении
десятилетий бывший правительственный агент Рэймонд
Реддингтон был одним из самых разыскиваемых беглецов ФБР.
Неожиданно он решает сдаться…. - Vecuma ierobežojums: 16+. Audio krievu un angļu val. - Nos. no konteinera. . - США, 2016 г.
Сезон 3.
Trilleri. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Хамраев, Искандер. Соль земли [videoieraksts] : драма :
минисериал : по мотивам одноименного романа Г. Маркова :
продолжение фильма "Строговы" / реж. Искандер Хамраев ; в
ролях Кирилл Лавров, Софья Павлова, Петр Чернов, Наталья
Фатеева. - Москва : ООО "Дракон", 2009. - 1 DVD (489 мин.). - (У
голубого экрана). - В фильме прослеживается судьба
крестьянской семьи Строговых. Действие происходит в Западной
Сибири в конце сороковых годов двадцатого века. - Vecuma
ierobežojums: 14+. - Audio krievu val. - Nos. no konteinera. . -

Abpusēji skatāms disks. . - Ленфильм, 1978 г.
Drāmas. Krievu kino. Seriāli un daudzsēriju filmas.

