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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
GRĀMATAS. RAKSTNIECĪBA
Zanders, Ojārs, 1931-. Etīdes latviešu grāmatniecības trijos
002
gadsimtos : 18. gadsimts, 19. gadsimts, 20. gadsimts / Ojārs
Zanders ; redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Aldis Aleks.
- Rīga : Zinātne, 2015 (Dardedze Hologrāfija). - 373, [1] lpp.,
[64] lpp. ielīmes : faks., il., portr. ; 25 cm. - Personu rādītājs:
355.-[374.] lpp.
ISBN 9789984879956.
Grāmatas - Latvija - Vēsture - 18 gs. Grāmatas - Latvija
- Vēsture - 19 gs. Grāmatas - Latvija - Vēsture - 20 gs
BIBLIOTĒKAS. BIBLIOTĒKZINĀTNE
Rīgas Centrālā bibliotēka. Rīgas Centrālās bibliotēkas
027.4
gadagrāmata 2013 / Rīgas Centrālā bibliotēka ; sastādītāja
Inta Sallinene ; redkolēģija: Ādolfs Knolls, Krista Talvi,
Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta, Daiga Bērziľa,
Inta Sallinene ; redaktore Agra Turlaja ; Dzidras Šmitas
ievadvārdi ; māksliniece Daiga Brinkmane. - Rīga : Rīgas
Centrālā bibliotēka, [2014] (Veiters korporācija). - 207 lpp. :
il., ģīm., tab. ; 30 cm. - (Rīgas Centrālās bibliotēkas
gadagrāmata , 1691-1377 ; 2013
Saturs: TĀDI MĒS
ESAM - VIENOTI, BET DAUDZKRĀSAINI: Rīgas
Centrālā bibliotēka (RCB). AKTUĀLIE BIBLIOTĒKU
ATTĪSTĪBAS VIRZIENI PASAULĒ: Viļľa galotnē vai
paisuma pārsteigti? / no angļu valodas tulkojusi Santa
Andersone. Somijas publisko bibliotēku politika, 2015 / no
angļu valodas tulkojusi Santa Andersone. PASAULES UN
LATVIJAS APRITĒ: Bibliotekāra uzdevums ir palīdzēt
nevis meklēt, bet atrast / Dzidra Šmita. Pasaules profesionāļu
forums Singapūrā / Doloresa Veilande. Stokholmas pilsētas
bibliotēkas / Andra Vīta. Vēl viens rudens Budapeštā / Aiga
Balode. Mācību diena Saulkalnē un salaspilī / Inta Sallinene.
Pie četru novadu Ziemeļkurzemniekiem / Inta Sallinene.
Divas fotoizstādes - lasītāji un bibliotekāri / Daina Ģeibaka.
PĒTĪJUMI UN ATKLĀJUMI: Rīgas tautas bibliotēkas
nacistiskās okupācijas laikā (1941-1944) / Jana Dreimane.
Vectēvs / Velga Bāliľa. ATMIĽU GRĀMATAS
LAPPUSES: Ar trešās Atmodas elpu un garu :
dienasgrāmatas fragmenti / Rasma Bāliľa. Bišumuiţas stāsti
Bišumuiţā / Ingrīda Rasa, Margita Zemīte. SARUNAS
GADA GARUMĀ: Intas Sallinenes sarunas. Būt savas tautas
vidū : saruna ar pensionētu bibliotekāri Spodru Rozenbergu.
Pasaulei nav ne vainas : saruna ar RCB Bibliotēku dienesta

noformēšanas mākslinieci Anitu Pitrāni. Aijas smaids :
saruna ar RCB Pieaugušo literatūras nodaļas galveno
bibliotekāri Aiju Zvirbuli. "Baltais zvirbulis" - tā ir atbildība :
saruna ar RCB Bibliotēku dienesta galveno speciālisti Ingūnu
Strangu. Par odziľām un pilieniem ne tikai informācijas
okeānā : saruna ar RCB filiālbibliotēkas "Vidzeme" galveno
bibliotekāru Jāni Apsi. Man dzīvē šai laimējies ļoti : saruna
ar RCB Torľakalna filiālbibliotēkas un filiālbibliotēkas
"Zemgale" vadītājas pienākumu izpildītāju Sanitu Goldšmiti.
Saskaľā ar sirdi un dvēseli : saruna ar RCB Iļģuciema
filiālbibliotēkas galveno bibliotekāri Irinu Jurjevu. Ļauties
priekam : saruna ar RCB Komplektēšanas un apstrādes
nodaļas galveno bibliotekāri Velgu Bāliľu. Par bibliotēkas
būtību un darbības pamatjēgu : saruna ar LR Kultūras
ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļas vadītāju Jāni
Turlaju. RCB SVARĪGĀKO NOTIKUMU HRONIKA 2013.
GADĀ / sastādījusi Aiga Balode. PUBLIKĀCIJAS PAR
RĪGAS CENTRĀLO BIBLIOTĒKU 2013. GADĀ /
sastādījusi Zinta Geršmane.
ISBN 9789934821851.
Bibliotēkzinātne - Latvija - Periodiskie izdevumi.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
PSIHOLOĢIJA
159.92

159.92

Meisa, Kerolaina. Arhetipi : kas tu esi? Tavs identitātes
meklējumu ceļš / Kerolaina Meisa ; no angļu valodas
tulkojusi Kārina Pētersone ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 238, [1] lpp. ; 22 cm.
- Vai zināt, kāpēc ar daţiem cilvēkiem saprotaties no
pusvārda, bet citus labāk redzat ejam, nevis nākam? Un
kāpēc daţas idejas vai nodarbes jums šķiet pievilcīgākas par
citām? Tas tāpēc, ka jūsu dzīvi ietekmē arhetipi - universāli
uzvedības modeļi, kas mājo cilvēces kolektīvajā bezapziľā.
Būdami pieľēmumu, motīvu un rīcību pamatā, tie rosina
ikvienu jūsu soli: izpauţas lēmumos, ietekmē attiecības un
pat dienišķos tēriľus. - Oriģ. nos.: Archetypes.
ISBN 9789934055287.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Arhetipi (psiholoģija).
Šeremetjevs, Konstantīns. Ideālas smadzenes : kā vadīt
zemapziľu / Konstantins Šeremetjevs ; no krievu valodas
tulkojusi Inna Vaitmane ; Lienes Apines vāka
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Vieda, 2015. - 218,
[1] lpp. - Konstantīns Šeremetjevs ir zinātnieks, kas jau
divdesmit gadus pēta to, kā funkcionē smadzenes. ''Manā
darbā iegūtie rezultāti izskaidro cilvēku izturēšanos un
stāvokli daţādās dzīves situācijās. Taču pats galvenais - un
pilnīgi negaidīti! - pētījumu gaitā atklājās paľēmieni darbam
ar zemapziľu.'' Grāmatā autors stāsta par šiem paľēmieniem.
Jūs pārliecināsities, ka zemapziľa spēj vai nu jums palīdzēt
gūt panākumus jebkurā pasākumā, vai arī padarīt veltīgus
visus jūsu apzinātos pūliľus kāda mērķa sasniegšanai. Jūs
uzzināsiet, kā noskaľot savu zemapziľu uz vēlamā
saľemšanu, kā pretoties ārējām iedarbībām, iemācīsieties
saglabāt sirdsmieru un līdzsvaru un apgūsit prasmi vadīt citu

cilvēku zemapziľu. - Oriģ. nos.: Совершенный мозг: как
управлять подсознанием.
ISBN 9789984782881.
Zemapziľa.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
Bolis, Jānis, 1936-. Mediācija un sarunas / Jānis Bolis, Zīle
347
Gereiša. - Rīga : Juridiskā koledţa, 2015. - 131 lpp. : il. ; 21
cm. - Bibliogrāfija: 128.-129. lpp. un zemsvītras piezīmēs. Izdevums izstrādāts kā rokasgrāmata, kas atvieglos
mediācijas prasmju apguvi, sperot pirmos soļus mediācijas
ceļā un mediatora darbā. Kā grāmatas ievadā norāda tās
autore Z.Geireiša, "mediatora prasmju apgūšana un
mediatora darbs nav viegls, bet ir ļoti interesants. Tas prasa
daudz pūļu, daţādu prasmju apgūšanu, treniľu un sevis
iepazīšanu.
Saturā: Mediācijas pamatprincipi ; Mediatora prasmes ;
Aktīvā klausīšanās un jautājumi ; Sarunas ; Ētika mediācijā.
ISBN 9789984991399.
Mediācija - Mācību līdzekļi. Konflikta menedţments Mācību līdzekļi. Sarunas - Mācību līdzekļi. Kompromiss
(tiesības) - Mācību līdzekļi.
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Savicka, Ingrīda, 1969-. Vecu cilvēku pamatvajadzību
364
nodrošināšana mājas un institucionālajā aprūpē : metodiskais
līdzeklis / Ingrīda Savicka. - Rīga : Profesionālās pilnveides
un supervīzijas centrs "Aisma", c2014. - 58 lpp. : il., tab. ; 20
cm. - (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 7). Bibliogrāfija: 54.-56. lpp.
Saturā: Novecošanās process un tā izvērtējums. Fizisko
pamatvajadzību nodrošinājums veciem cilvēkiem. Sociālo
pamatvajadzību nodrošināšana aprūpes procesā. Sociālā
novecošana un tās radītās problēmas. Ģimenes nozīme.
Garīgā veselība. Psihoemocionālo pamatvajadzību
nodrošināšana aprūpes procesā. depresija un ar to saistītās
problēmas. Alcheimera slimība. Vecuma demence.
ISBN 9789934848834.
Veci cilvēki - Mājas aprūpe. Veci cilvēki Institucionālā aprūpe.
IZGLĪTĪBA
Bērnības debesīs ir tāda zvaigzne - skola : grāmata par
371
Umurgas pagasta un draudzes skolu vēsturi / [sastādītāja
Valentīna Ozola ; Andas Nordenas dizains ; autori: Valentīna
Ozola, Tālivaldis Apinis, Marija Zemīte]. - [Latvija : b.i.,
2014] (Latgales Druka). - 311 lpp. : il., portr. ; 24 cm. Bibliogrāfija: 310.-311. lpp. - Umurgas skola var lepoties ar
savu senumu - tā ir Limbaţu novada vecākā pagastskola, bet
Umurgas draudzes skola bijusi viena no pirmajām draudzes
skolām Vidzemē. Grāmata ir ieskats laikmeta liecībā par

bijušajām Umurgas pagasta skolām un draudzes skolu,
skolām Augstrozes un Vainiţu pagastā, kā arī cilvēkiem, kuri
šeit strādājuši un mācījušies.
ISBN 9789984989259.
Mācību iestādes - Latvija - Vēsture - Umurgas pagasts
(Limbaţu novads).
Limbaţu novads (Latvija) - Unurgas pagasts.
Priede, Daina Brigita. Muzikālās izglītības attīstības ceļš
377
Valmierā 1920. - 1945. gads. : [diplomdarbs] / Daina Brigita
Priede. - [b.v. : b.i., 2015]. - 96 lpp.
Saturā: Latvijas tautas muzikālās izglītības ceļš 20.gs.
sākumā. Valmieras mūzikas skolas darbība 1020. -1945.g.
Valmieras mūzikas skolas pedagogi un audzēkľi 1920. 1945. g. Mūzikāli teorētiskā mantojuma analīze. Mūzika un
audzināšana. Instrumentu spēles pamatprincipi. Mūziķa
darba vērtējums. Starptautiskās muzikālās audzināšanas
kongresa atziľas (1936.g.).
ISBN 9789934144592.
Mūzika izglītībā. Muzikālā.
Valmiera (Latvija).
TIKUMI UN PARAŽAS
Sēja, Gundega. Kāzas : rokasgrāmata / Gundega Sēja ;
392
Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga ;
mākslinieki Inguna Kļava un Edgars Švanks ; vāka
mākslinieks Aigars Truhins. - 3. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2008]. (A/s Preses nams). - 144 lpp. : il. ; 23 cm. - Idejas,
ierosmes, ieteikumi, praktiski padomi: kad iecerēt kāzu
dienu; kādi dokumenti jāsagādā; kā izvēlēties vedējus; kā
vedējiem gatavoties kāzām; kā viesiem gatavoties kāzām; kā
plānot kāzu norisi; kur svinēt; ko, kam un kad dāvināt; kad
atzīmēt kāzu gadadienas, un ne tikai tas.
ISBN 9789984374390.
Kāzas - Rokasgrāmatas, uzziľu līdzekļi utt. Laulība.
FOLKLORA
Laima, mūţa licējiľa : tautas dziesmu izlase = [Laima,
398.8(=174)
Goddess of Fate] / sakārtojis Imants Freibergs ; atbildīgā
redaktore Inguna Cepīte ; redaktores Beatrise Reidzāne,
Sigita Kušnere ; Beatrises Reidzānes ievads ; mākslinieks,
maketētājs Ivo Grundulis. - Rīga : Pētergailis, ©2015
(Jelgavas tipogrāfija). - 279 lpp. : il. ; 23 cm. - Bibliogrāfija:
245.-246. lpp. un rādītāji: 257.-274. lpp. - Šo Laimas dainu
krājumu Imants Freibergs dāvājis savai dzīvesbiedrei, dainu
pētniecei Vairai Vīķei-Freibergai. Darbs pie Laimas dainu
apkopošanas aizsākās jau 1990. gados Monreālas latviešu
dainu pētniecības projektu ietvaros un turpinājās apjomīgajā
saules dainu projektā. Šai krājumā iekļautas 1730 dainas no
Krišjāľa Barona krājuma „Latvju dainas‖ (LD; Barons,
Visendorfs, 1894–1915), kurās ir vārdformas Laim-, laim-,kā
arī nelaim-, Dēkl- un Kārt-, ar variācijām. Pievienotas vēl
490 dziesmas no četru sējumu izdevuma „Tautas dziesmas‖
Pētera Šmita redakcijā (TDz;Šmits, 1936–1939) – kopumā
2220 dziesmu teksti. Ietvertas visas Krišjāľa Barona LD
pamatdziesmas un visas galvenās versijas, kas
oriģinālsējumos nodrukātas pilnībā. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā.

ISBN 9789984334103.
Tautasdziesmas, latviešu.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
VIDES ZINĀTNE
502

Dabas aizsardzība / Oļģerta Nikodemus, Gunta Brūmeļa
redakcijā ; autori: Oļģerts Nikodemus, Guntis Brūmelis,
Liene Auniľa, Anda Ruskule, Ilona Mendziľa, Inga
Račinska, Sandra Ikauniece ; redaktore Ieva Zarāne. - 2.
izdevums. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, ©2015
(Rēzekne : Latgales druka). - 287 lpp. : diagr., il., tab. ; 24
cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un alfabētiskais rādītājs:
281.-287. lpp. - Grāmata sniedz pamatzināšanas par dabas
aizsardzību. Tajā iekļauti jaunākie dati, tendences un rīcības
gan pasaules, gan arī Latvijas dabas aizsardzībā. Tā noderēs
gan bioloģijas, vides zinātnes, ģeogrāfijas un citu zinātľu
nozaru studentiem, gan arī pašvaldību un valsts iestāţu
darbiniekiem, vispārizglītojošo skolu skolotājiem, koledţu
audzēkľiem un pasniedzējiem, kā arī interesentiem. 1.
izdevums iznāca 2011. gadā.
ISBN 9789934180606.
Dabas aizsardzība - Mācību līdzekļi augstskolām.
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana - Mācību līdzekļi
augstskolām.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
615.8

613.3

Barnards, Džulians. Ārsta Edvarda Baha dziedinošie augi /
Dţulians Barnards ; no angļu valodas tulkojusi Laura Tidriķe
; teksta redaktore Ingrīda Sjomkāne ; vāka dizains Matīss
Zvaigzne. - Rīga : Ziedu enerģija, ©2015 (Rēzekne :
Latgales druka). - 204 lpp. : il. ; 22 cm. - Ārsts Edvards Bahs
atklāja savvaļas augus, kuru dziedinošais spēks palīdz
pārvarēt negatīvas emocijas un tikt galā ar dzīves grūtībām,
izzināt sevi un pilnveidoties, dzīvot saskaľā ar sevi un sekot
savas dzīves aicinājumam, atgūt iekšējo mieru un stiprināt
veselību. Ar krāšľām augu fotogrāfijām bagātīgi ilustrētajā
grāmatā uzzināsiet, kādiem prāta un emocionālajiem
stāvokļiem Baha ziedi paredzēti, kāda ir ziedu ārstniecības
līdzekļu iedarbība, kur meklēt un kā identificēt šos
dziedinošos augus, kā pagatavot un lietot ziedu esences. Oriģ. nos.: Bach flower remedies. The essence within. Iedvesmojošs ceļvedis Baha ziedu pasaulē--uz pēdējā vāka.
ISBN 9789934803772.
Ziedi - Izmantošana terapijā. Alternatīvā medicīna.
Savvaļas augi, ēdamie.
Danilāns, Anatolijs, 1943-. Jaunas un vecas ziľas par ilgu
un laimīgu dzīvošanu / Anatolijs Danilāns ; vāka dizainu
veidojusi Lilija Rimicāne. - Rīga : Avots, 2015 (SIA
"Latgales druka"). - 77 lpp. : il. - Pieredzējis ārsts

615.8

616.7

613.6

gastroenterologs savā jaunajā grāmatā aicina mūs katru
kritiski izvērtēt savu dzīvesveidu un paradumus. Autors
vieglā, saprotamā valodā dalās ar savām darbā gūtajām
atziľām, kā arī iepazīstina ar zinātniski pierādītiem
pasākumiem, kas veicami, lai cilvēki dzīvotu ilgu, laimīgu
mūţu.
Saturā: Uzturs. Fiziskā aktivitāte. Garīgais līdzsvars.
ISBN 9789934534126.
Ilgtspējīgs dzīvesveids. Veselīgs dzīvesveids.
Istabas augu enerģija / sastādījusi Baiba Meldra ; Lilijas
Rimicānes vāka dizains ; redaktore Ilze Čerľevska. - Rīga :
Avots, ©2015. - 132 lpp. : il. ; 17 cm. - Bibliogrāfija: 132.
lpp. - Augi ir vissenākais cilvēka draugs, bez kuriem mūsu
dzīve nav iespējama. Grāmatā stāstīts, kā izraudzīties augus
atbilstoši savas dzīves telpas un situācijas vajadzībām, un
raksturoti aptuveni 50 Latvijā pieejami telpaugi, norādot tiem
nepieciešamos audzēšanas apstākļus, kā arī to enerģētisko un
ekoloģisko devumu.
ISBN 9789934534140.
Telpaugi. Cilvēku un augu attiecības.
Kāju veselībai : kas kaiš kājām / sastādījusi Ruta Darbiľa ;
vāka dizainu veidojusi Lilija Rimicāne. - Rīga : Avots, 2015.
- 127, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - (Mazā veselības bibliotēka). Cilvēka ķermenis slēpj sevī bagātīgu informāciju par mūsu
dzīves ceļu un veselību. Grāmatā stāstīts, ko pēdu stāvoklis
un izskats atklāj par cilvēka psihoemocionālo stāvokli un kā
ārstēt daţādas fiziskās kāju saslimšanas.
Saturs: Ko atklāj mūsu pēdas. Psihoemocionālā stāvokļa
raksturojums pēc pēdas izskata un stāvokļa. Kauliľš uz lielā
pirksta. Ieaudzis nags. Plakanā pēda. Varţacis. Papēţu
plaisāšana. Papēţu pieši. Nelāgās kārpas. Podagra. Krampji.
Pastiprināta kāju svīšana jeb hiperhidroze. Ādas un nagu
sēnīšu slimības. Pietūkušas kājas. Vēnu saslimšanas. Trofiskā
čūla. Sāpes kājās.
ISBN 9789934534133.
Pēda - Aprūpe un higiēna. Pēda.
Kaļķis, Valdis. Arodveselība un riski darbā / Valdis Kaļķis,
Ţenija Roja, Henrijs Kaļķis ; zinātniskie recenzenti: Andris
Freivalds, Jānis Zaļkalns, Jānis Dundurs ; literārais redaktors
Jānis Loja ; vāka māksliniece Iveta Bambere. - Rīga :
Medicīnas apgāds, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 533, [1] lpp.
: diagr., il., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. Apjomīgajā un nozīmīgajā zinātniskajā monogrāfijā
atspoguļotas XXI gadsimta arodveselības aktualitātes darba
tirgū, darba vides riski saistībā ar arodslimībām, veselības
veicināšanas darbavietās nozīmīgums strādājošo veselības un
labklājības nodrošināšanā, autoru zinātnisko pētījumu
rezultāti. Zinātniskajā monogrāfijā sniegti praktiski
risinājumi un ieteikumi darba vides uzlabošanā, lai
darbinieks justos ērti visas darba dienas garumā, un lai darba
apstākļu dēļ neciestu darba raţīgums. Monogrāfija ir unikāla,
tā ir nepieciešama un būs saistoša organizāciju vadītājiem,
personāla vadības speciālistiem, darba aizsardzības
speciālistiem, arodveselības ārstiem, profesionāļiem un
studentiem, kuri darbojas vai apgūst zināšanas vides
veselības, tajā skaitā - arodveselības, veselības aizsardzības,

veselības vadības, ergonomikas un drošības inţenierijas,
uzľēmējdarbības vadības jomā u.c. interesentiem, kas
nodarbojas ar darba vides risku analīzi, vadību un
uzraudzību.

615.8

MĀJSAIMNIECĪBA
641.5

641.5

ISBN 9789984813813.
Medicīna, darba. Darba drošība.
Kudrjavcevs, Igors. Dziedinošā enerģija : no Debesīm,
Dabas un Zemes : kā to vairot, lai uzlabotu veselību,
gribasspēku un dzīves kvalitāti / Igors Kudrjavcevs ; no
krievu valodas tulkojusi Margita Krasnā ; redaktore Oļesja
Burkevica ; dizaina un ilustrāciju autors Aigars Truhins. Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015 (PNB Print). - 175, [1]
lpp. : il. + 1 DVD. - (Saules ceļš ; 3.grām.). - ''Dziedinošā
enerģija'' ir jau trešā grāmata sērijā ''Saules ceļš''. Tajā autors
Dr. Igors Kudrjavcevs - ciguna skolotājs un ārsts ar vairāk
nekā 30 gadu stāţu medicīnā - dāsni dalās Austrumu
gudrības noslēpumos un stāsta par tiem dzīvības enerģijas
veidiem, kas bieţi tiek dēvēti par stihijām un
pirmelementiem. Gan Visuma, gan cilvēka uzbūves principi
ir līdzīgi. Ķīnas medicīnā runā par pieciem enerģijas veidiem
- Koku, Uguni, Zemi, Metālu un Ūdeni. Šīs enerģijas ir
pārstāvētas arī cilvēka ķermenī. Zinot, kā Dzīvības Spēks
mūsos mijiedarbojas ar ārējiem Dabas Spēkiem jeb stihijām,
var uzlabot veselību, sakārtot seksuālo enerģiju un uzlabot
kopējo dzīves kvalitāti. Grāmatai pievienots DVD, kurā
autors demonstrē vienkāršu, efektīvu un drošu vingrojumu
kompleksu. - Pielikumā: 1 DVD.
Saturā: Pieci enerģijas stāvokļi jeb piecas stihijas - u sin.
Komplekss "Astoľi brokāta gabali"- Ba Duan Dziľ. Piecu
stihiju brīnumainās īpašības.
ISBN 9789934055140.
Medicīna, ķīniešu. Medicīna, austrumu.
Birmane, Anna. Annas Pannas kūkas : Annas Pannas 78
vismīļākās receptes / Anna Birmane ; fotogrāfs Mārcis
Gaujenietis ; māksliniece-maketētāja Beāte Paegle. [Jūrmala] : Lienes Vilnītes izdevniecība, ©2015. - 219, [5]
lpp. : il. ; 26 cm. - Šajā grāmatā atradīsi receptes daudz
daţādām kūkām. Gan treknām un sātīgām, gan svaigām un
veselīgām. Kūkas ir jāēd un ideālā variantā tās jāgatavo
mājās. Lai šī grāmata kalpo kā iedvesma un palīgs virtuvē.
Lai receptes palīdz pārsteigt draugus un iepriecināt ģimeni ar
pašgatavotiem gardumiem. - Izdevējziľas precizētas ISBN
aģentūrā.
ISBN 9789934145537.
Kūkas. Siera kūkas. Cepumi. Konditorejas izstrādājumi.
Pavārgrāmatas.
Meirāne, Signe. Mūsu Mantojums : [stāsti un receptes] /
Signe Meirāne ; tekstu autori: Zane Bitmane, Zane
Zvejniece, Dagne Vaskopa ; fotogrāfs Armands Meirāns. Rīga : AMSMEDIA, 2015 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). 214, [2]. lpp. : il., fotogr. - Indekss: [214.-215.] lpp. Grāmata, kuras tapšanā piedalījās 12 omes un opji no visas
Latvijas, apvieno sevī receptes, stāstus par dzīvi 20.
gadsimtā, sajūtas un garšas. Divās ''Mūsu mantojums''
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grāmatās, no kurām pirmā iznāca 2014. gadā, apkopotas
pavisam 119 receptes - gan tradicionālas, gan neparastas, gan
sātīgas un treknas, gan vieglas un gaisīgas kā pūkas.
2. daļa.
Saturs: Vidzeme. Latgale. Zemgale un Sēlija. Kurzeme.
ISBN 9789934843242.
Kulinārija, latviešu. Pavārgrāmatas. Latvieši - Sociālā
dzīve un paraţas. Latvieši - Pārtika.
Zommers, Raimonds. Zommers. Mūsdienu latviskā virtuve
: Zommers. Modern Latvian cuisine / Raimonds Zommers ;
ēdienu fotogrāfijas: Māris Zemgalietis ; māksliniece Ineta
Berkmane ; fotogrāfijas: Kaspars Garda, Māra Zemgaliete ;
redaktore un ievada autore Iveta Galēja ; tulkojums angļu
valodā: Kārlis Streips. - Rīga : White Book, 2014 (Jelgavas
tipogrāfija). - 189, [2] lpp. : il., portr. ; 26 cm. - R. Zommers
ir daţāda ranga konkursu uzvarētājs, TV raidījuma
"Mūsdienu Latvijas garša" laureāts, restorāna "Kaļķu vārti"
šefpavārs, aizrautīgs vietējo produktu izmantotājs un
popularizētājs. Šī ir viľa pirmā grāmata, kurā apkopotas labi
pārbaudītas ēdienu receptes gan ar tradicionāliem, gan ar
mazāk pazīstamiem Latvijas produktiem. - Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. - Recepšu
rādītājs: 185.-187. lpp.
ISBN 9789934516184.
Kulinārija, latviešu. Kulinārija. Pavārgrāmatas.
Domens, Glens. Aktīvs mazulis - gudrs mazulis! : no
dzimšanas līdz 6 gadu vecumam / Glens Domens, Duglass
Domens, Brūss Heigijs ; Ilzes Isakas vāka dizains ; no angļu
valodas tulkojusi Vija Stabulniece ; redaktore Dace Markota.
- Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 301
lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 277.-279. lpp. un
alfabētiskais rādītājs: [296.]-301. lpp. - Bērni visintensīvāk
aug no dzimšanas līdz 6 gadu vecumam. Šajā laikā ir vitāli
veicināt viľu fizisko attīstību, jo garīgās un fiziskās spējas ir
savstarpēji saistītas. Unikālajā grāmatā "Aktīvs mazulis gudrs mazulis!" sniegtas precīzas norādes, lai vecāki paši
varētu izveidot fiziskās attīstības programmu saviem
bērniem. Pamatprincipi un vingrojumi ir pavisam vienkārši:
nodrošināt bērnam pilnīgu kustību brīvību kopš dzimšanas
brīţa, stimulēt rāpošanu un kustības, kas attīsta vestibulāro
aparātu, veicināt skriešanu un mudināt izpildīt vingrojumus,
karājoties ar rokām pie stieľa. Turklāt – darīt to kopā ar
bērnu. Un ar prieku :). - Oriģ. nos.: Fit Baby, Smart Baby,
Your Baby!. - "Kustību ietekme uz fizisko formu un
smadzeľu attīstību mūţa garumā. The Gentle Revolution /
Jauna izpratne par cilvēka potenciāla atraisīšanu."--Uz vāka. .
- "Grāmata vecākiem par to, kā palīdzēt bērniem sasniegt
fizisku un intelektuālu izcilību"--Vāka 4.lpp.
ISBN 9789934050305.
Bērna attīstība. Fizioterapija.
Kolinss, Bens. Māksla braukt : rokasgrāmata
autobraucējiem, ko sarakstījis vīrs, kurš bija stigs / Bens
Kolinss ; no angļu valodas tulkojusi Inese Bernsone. - Rīga :

Jāľa Rozes apgāds, 2015 (Jelgava : Jelgavas tipgrāfija). 286, [2] lpp. : il., fotogr. - Izmantotā literatūra: [288]. lpp. Bens Kolinss - bijušais Top Gear Stigs, viens no labākajiem
autobraucējiem pasaulē - dalās eksperta prasmēs un gudrībās,
kas noslīpētas vairāk nekā divdesmit gadus ilgajā karjerā - no
Lemānas sacensību sērijas līdz NASCAR, no Betmobiļa
vadīšanas līdz bēgšanai no lodēm kopā ar Dţeimsu Bondu.
Savu prognozēšanas, vienmērīguma un ātruma filozofiju
Bens ir kaldinājis un pilnveidojis tūkstošiem stundu elites
līmeľa braukšanā. Patiesībā tā ir kustības ekonomija, kas
sniedz arī lielāku kontroli, drošību un ļauj ietaupīt. Šī
grāmata māca, kā braukt labāk, nevis ātrāk. - Oriģ. nos.: How
to Drive.
ISBN 9789984235455.
Transports. Ceļu satiksmes drošība.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
MĀKSLAS VĒSTURE. MĀKSLAS STILI
Horizontu meklējot = In search of the horizon :
7.038
[izstādes katalogs] / izstādes kuratore un priekšvārda
autore Ieva Kalniľa ; māksliniece Agata Muze ;
sastādītājas: Ieva Kalniľa, Inese Paklone ; dzeja:
Uldis Bērziľš, Edvīns Raups, Inga Gaile, Kārlis
Vērdiľš, Pēteris Draguns ; teksti: Ieva Kalniľa, Santa
Mičule, Juris Zariľš ; foto: Kaspars Garda, Didzis
Grodzs, Valdis Jansons, Ieva Kalniľa, Maiks Kelijs,
Oļegs Kuļiks, Jānis Kreicbergs, Katrīna Neiburga,
Katrīna Sauškina, Dţersijs Seimūrs, Esme Valka, Ilze
Vanaga, Gvido van der Verve, Ingus Ziemelis ;
tulkotāji: Kristiāna Ābele, Pēteris Cedriľš, Jānis
Frišvalds, Margita Gailītis, Inguna Jansone, Ieva
Lešinska, Andris Mellakauls. - Rīga : Laikmetīgās
mākslas institūts, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 225
lpp. : il. ; 25 cm. - "Horizontu meklējot" uzmanības
centrā ir mākslas meklējošais raksturs, kas saistīts ar
mākslas būtību - tiekšanos pēc ideāla, vēlmi atrasties
neizzinātajos krustpunktos. - Teksts latviešu un angļu
valodā. - "Eiropas kultūras galvaspilsēta Rīga-2014 :
notikums"--[3.] lpp.
Saturā: Pirmatnējā stihija / Pirmatnējā skaľa.
Dvēseles alkas / Lineārā izplešanās. Ikdienas
mistifikācija. Radiāls paātrinājums. Melnais punkts.
Viľpus horizonta. Kontrapunkts.
ISBN 9789934145070.
Māksla, jauno laiku - 21 gs - Izstādes. Latviešu
dzeja - Tulkojumi angļu valodā.
Krists, Andreass. Krāsu mācība : krāsu maģija mākslas
7.01
pasaulē / Andreass Krists ; no vācu valodas tulkojusi Austra
Avotiľa ; redaktore Ilze Sausiľa. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2015. - 171 lpp. : il. - Grāmata aicina lasītāju doties līdzi
aizraujošā ceļojumā mākslas pasaulē un uzzināt, kas ir
krāsa,iepazīties ar ievērojamu mākslinieku darbiem,
noskaidrot vēl nezināmo par krāsu mijiedarbību un krāsu
sistēmu, mācīties krāsu valodu, kā arī vēl daudz ko citu.
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Bagātīgi ilustrētais izdevums noderēs skolēniem,
skolotājiem, mākslas skolu audzēkľiem un augstskolu
studentiem, mākslas studiju dalībniekiem, kā arī visiem,
kurus interesē māksla un radošas izpausmes. - Oriģ. nos.:
Farbenlehre. Bilderwelten und die Magie der Farben.
ISBN 9789934053597.
Krāsa mākslā. Krāsas.
Rubenis, Andris, 1951-. Mākslas vēstures teorijas vēsture :
XIX gs. 90. gadi - XX gs. 90. gadi / Andris Rubenis ;
mākslinieki: Rauls Liepiľš, Kaspars Podskočijs ; redaktore
Inta Rozenvalde. - Rīga : Autorizdevums, 2015. - 271 lpp. :
portr. ; 25 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 265.-271. lpp. Mākslas vēsture, t.i., cilvēku radīto mākslas priekšmetu
izpratne un analīze to vēsturiskās attīstības kontekstā tikai
salīdzinoši nesen tika iekļauta akadēmisko disciplīnu vidū.
Tieši vācu valodā runājošajās zemēs mākslas vēsture pirmo
reizi tika atzīta par profesiju. Rietumu mākslas zinātnē XX
gs. sākās 1893. gadā, kad tika publicēti vācu skulptora un
mākslas teorētiķa Ādofa fon Heildebranda darbs "Formas
problēma tēlotājmākslā" ("Das Problem der Form in der
bildenden Kunst") un austriešu vēsturnieka Aloiza Rīgla
apcere "Stila jautājumi" ("Stilfragen"), kas pielika punktu
tradicionālajai teoretizēšanai akla epigonisma garā un
ievadīja jaunu laikmetu zinātnē par mākslu un vēsturi.
Telotājmākslas jēga nevar būt kaut kas ārējs, viegli nodalāms
no paša tēlojošā slāľa, kā tas mēdz būt alegorijā. Šī jēga ir
nepastarpināti saplūdusi ar attēloto, nevis atrodas
antagonismā ar to.
ISBN 9789934146190. . - ISBN
9789934143151(atcelts).
Māksla - Vēsture - 20 gs - Vēsture. Mākslas vēsturnieki.
Latvijas Nacionālā bibliotēka : arhitekts Gunārs Birkerts =
National Library of Latvia : architect Gunnar Birkerts /
grāmatas veidotājs Jānis Dripe ; fotogrāfs Indriķis Stūrmanis
; konsultants un teksts par LNB: Andris Vilks ; literārā
redaktore Daina Vilemsone ; tulki: Inta Liepiľa, Ieva
Lešinska-Geibere, Uldis Brūns ; dizains: Juris Petraškevičs. [Rīga] : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība,
©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 271 lpp., [4] lp. il. : faks., il.,
plāni ; 31 cm. - Personu rādītājs: 268.-271. lpp. - Gaismas
pilī - Latvijas Nacionālajā bibliotēkā - simboliski savienojas
gan piecas katram latvietim piederošās grāmatas, gan katram
piederošā latvju daina, gan modernās izziľas tehnoloģijas.
Arhitekts Gunārs Birkerts, ar savu pasaulē atzīto talantu un
balstoties uz savas dzimtas īpašo vietu Latvijas kultūrvēsturē,
ir radījis ēku-simbolu. Rainisku stikla kalnu, kura ideja
arhitektam dzima vienlaikus ar neatkarīgas Latvijas valsts
atjaunošanu. Latvijas Nacionālās bibliotēkas metaforiskais
modernisms garantē tai savpatību un stilistisku identitāti. Teksts latviešu valodā, kopsavilkums un attēlu paraksti angļu
valodā. - Izdevējziľas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934144875.
Bibliotēku ēkas - Latvija - Projekti un plāni. Nacionālās
bibliotēkas - Latvija. Arhitektūra, jauno laiku - 21 gs Projekti un plāni.
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Dţemma Skulme / sastādītāja un ievada autore Laima Slava ;
dizains: Inga Ģibiete ; darbu reprodukcijas: Normunds
Brasliľš, Jānis Pipars ; tekstu autori: Jānis Borgs, Pauls
Raudseps, Jurģis Skulme, Laima Slava ; bibliogrāfijas
sastādītāja Aivija Everte ; personu rādītāja sastādītāja Dace
Krecere ; latviešu valodas redaktore Māra Ľikitina ; tulkotājs
angļu valodā Valdis Bērziľš ; priekšvārdu sarakstīja: Jānis
Zuzāns, Māris Martinsons ; foto: Ojārs Ābols, Laimonis
Bļodnieks, Uldis Briedis, Aivars Čakste, Andrejs Grants,
Inga Ģibiete, Filips Izraelsons, Gunārs Janaitis, Boriss
Koļesľikovs, Andris Krieviľš, Jānis Lerhs, Jurģis Skulme,
Laima Slava, Ilga Sūna, Eduards Šīraks, Boriss Zadvils,
Laima Ţurgina. - Rīga : Neputns, ©2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - [xxxii], 462, [1] lpp. : faks., il., portr. ; 32 cm. Bibliogrāfija: 425.-433. lpp. un personu rādītājs: 437.-439.
lpp. - Dţ. Skulme ir spoţa gleznotāja ar bagātīgi sastrādātu,
daudzveidīgu darbu pūru, kas veido nozīmīgu daļu no 20.
gadsimta otrās puses latviešu mākslas klasikas, - tas ir viľas
īpašais fenomens, kur sava tiesa dzimtas tradīcijai, sava raksturam un savu ir pieteicis arī talanta kategoriskais
imperatīvs. Grāmata ietver plašu albuma daļu ar atskatu uz
Dţ. Skulmes gleznieciskajiem meklējumiem un atradumiem
līdz pat burtiski vakar tapušiem darbiem. - Teksts latviešu un
angļu valodā.
ISBN 9789934512636.
Gleznotājas - Latvija - Biogrāfijas. Glezniecība, latviešu
- 20 gs - Katalogi. Glezniecība, latviešu - 21 gs - Katalogi.
Papvērta, Sāra. Tas ir Monē / Sāra Papvērta ; Odas van
Reinas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka.
- Rīga : Jāna Rozes apgāds, 2015 (Iespiests Ķīnā). - 70, [10]
lpp. : il. - Bibliogr.: [10.] lpp. - Oriģ. nos.: This is Monet.
ISBN 9789984235233.
Impresionisms (māksla) - Francija. Gleznotāji Francija.
Kerols, Henrijs. Gribi fotografēt cilvēkus? Izlasi šo! /
Henrijs Kerols ; no angļu valodas tulkojusi Elīna Brasliľa. Rīga : Jāľa Rozes apgāds, ©2015 (Ķīna).). - 127, [1] lpp. :
il., portr. ; 20 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 126.-127. lpp. Oriģ. nos.: Read this if you want to take great photographs of
people.
ISBN 9789984235288.
Fotogrāfija - Rokasgrāmatas, uzziľu līdzekļi utt.
Portretu fotogrāfija - Rokasgrāmatas, uzziľu līdzekļi utt.
Freimanis, Mārtiņš, 1977-2011. 50 labākās dziesmas
[notis] : klavierēm, balsij, ģitārai : [nošu grāmata] / Mārtiľš
Freimanis ; teksta aut. Mārtiľš Freimanis. - Pirmais nošu
izdevums. - [Rīga] : Izdevniecība MicRec, 2013. - 215 lpp. :
notis, akordu diagrammas.
Saturs: 1.2.3. 1000000 it ne kā. Ar baltu krītu uzrakstīts.
Arī man ir sirds (Ša, la, la). Beigās viss būs tomēr labi. Bet
maijpuķītēm jāpaliek. Brīnuma sirds. Bums. Draugs. Dzīve
kā košums. Es esmu mazliet Donkihots. Gājējs. Hello form
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Mars. Kad Ēģiptē sniegs. Karaļnams. Katram savu Atlantīdu.
Kā aizdejot līdz rītam. Klauns. Lai būtu tā. Lietus dārzs.
Максимум ты. Mans neatklātais NLO. Mēs atnāksim, mēs
mīlēsim. Nakts mani uzrunā. Ne jau tu, ne jau es. Paspēlēsim
paslēpes. Pat Parisai tā nav. Pēc mums. Putni. Redz, kā tu ar
mani. Riesta dziesmiľa. Sapľu pārdevējs. Sapľu tilti.
Satīties, sapīties. Spārni un vējš. Spēlējot debesis. Suns. Tavs
ceļš, redz, ir tāds. Tā nav lijis. Tā tas, mās. The war is not
over. This is not paradise. Tik un tā jau nesapratīs. Tu esi
viens no mums. Tu neesi tāda. Un pirms mēs aizmigām. Un
varbūt mēs. Uzdāviniet man. Vientuļnieks. Zvaigţľu kabarē.
ISMN 9790900501813.
Dziesmas, latviešu.
Latviešu tautasdziesmas [notis] : 100 populārākās latviešu
tautasdziesmas : notis, akordi, dziesmu teksti. / izdevuma
izpildproducents Guntars Račs ; notis izdošanai sagatavoja
Juta Bērziľa. - [Rīga] : MicRec, c2014. - 106 lpp. ; 30 cm. +
1 CD "Latviešu tautasdziesmu karaoke" (buklets 26 lpp.). Melodijas ar tekstu un akordu simboliem. . - Uz vāka: 100
populārākās dziesmas. . - Grāmata pieejama ar un bez
kompaktdiska.
Adat, bērni, ko adat(i) ; Aijā, Ancīt, aijā ; Aijā, ţūţū,
lāča bērni ; Aizbrauca mans vīrelis ; Aiz ezera balti bērzi ;
Aiz ezera augsti kalni ; Aiz kalniľa dūmi kūp ; Ar vilciľu
Rīgā braucu ; Auga, auga rūţeľa ; Āvu, āvu baltas kājas ;
Bēdu, manu lielu bēdu ; Brāļi mani lieli vīri ; Caur sidraba
birzi gāju ; Cekulaina zīle dzied ; Cielava baltgalve, daudz
tavu bērnu ; Cipu, capu vāverīte ; Čuči, guli, līgaviľa ; Div'
dūjiľas gaisā skrēja ; Div' pļaviľas es nopļāvu ; Div' dzelteni
kumeliľi ; Dziedāj' tautu tīrumā ; Dzeltens manis kumeliľš ;
Ej, saulīte, drīz pie Dieva ; Es izjāju prūšu zemi ; Es karā(i)
aiziedams ; Es meitiľa kā rozīte ; Es nenācu šai vietā(i) ; Es
savai māmiľai ; Gani dzina, govis māva ; Gula meitīna ;
Gulēja saulīte ābeļu dārzā ; Guoju pa meţu ; Incīti, kaķīt' ;
Incīti, runcīti ; Jūra krāca, jūra šľāca ; Jūriľ prasa smalku
tīklu. Kaķīts' kurmi dancināja ; Karavīri bēdājās ; Kas dārzā?
; Kas kaitēja nedzīvot ; Krauklīts sēţ ozolā ; Kumeliľi,
kumeliľi ; Kur gaismeľa ; Kur, pelīte, tu tecēsi ; Kur tad tu
nu biji? ; Kur tu augi, daiļa meita ; Kur tu skriesi, vanadziľi ;
Kur tu teci ; Līgodama upe nesa ; Līgo laiva uz ūdeľa ;
Lokatiesi meţa gali ; Man dziesmiľu nepietrūka ; Maza biju
neredzēju ; Maza, maza meitenīte ; Meitiľa mīļā ; Mēs bijām
trīs māsiľas ; Mini, mini mīkliľu ; Nebrauc tik dikti ; Nadūd,
Dīvs(i), veitulam ; Nu, ardievu, Vidzemīte ; Ozolīti,
zemzarīti ; Padziedi, mazputniľ ; Pieci gadi kalpiľš biju ; Pie
niedrītes laivu sēju ; Pūt vējiľi ; Rikšiem bērīt' es palaidu ;
Rindām auga ozoliľi ; Rīga dimd ; Rozēm kaisu istabiľu ;
Saulīt' vēlu vakarā ; Sen jau, sen jau piču neredzēju ; Seši
mazi bundzinieki. Sijā auzas, tautu meita ; Silta, jauka
istabiľa ; Skaista mana brāļa sēta ; Skaista, skaista tēvu zeme
; Skaisti dziedi, lakstīgala ; Skroderīši, vēverīši ; Stādīju
ieviľu ; Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā ; Strauja, strauja upe
tecēj' ; Sudmaliľas ; Suľi zaķim pēdas dzina ; Šūpo mani,
māmuliľa ; Tuoli dzeivoj muna meiluo ; Teici, teici, valodiľa
; Tek saulīte tecēdama ; Trīcēj' kalni, skanēj' meţi ; Trīs
jaunas māsa sēţ roţu dārzā ; Tumša nakte, zaļa zāle ; Tumša,
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tumša tā eglīte ; Tūgadiľ, tāgadiľ ; Upe nesa ozoliľu ; Vai,
priedīte, vai, eglīte ; Vai tā mana vaina bija ; Velc, pelīte ;
Viena pati magonīte ; Vilciľš zaķi aicināja sava dēla kristībās
; Visi ciema suľi rēja ; Zinu, zinu, bet neteikšu ; Zīdi, zīdi,
rudzu vuorpa ; Zvejnieks mani aicināja ; Zvirbuli, zvirbuli.
ISMN 9790900501899.
Tautasdziesmas, latviešu.
Marhilēvičs, Uldis. Uldis Marhilevičs [notis] : 50
populārākās dziesmas : notis, akordi, dziesmu teksti :
dziesmas no teātru izrādēm : mūziklu dziesmas : koru
dziesmas / komponists un sastādītājs Uldis Marhilevičs ;
Guntara Rača priekšv. - Rīga : MicRec, 2015. - 86 lpp. : notis
+ CD. - (50 populārākās dziesmas). - Autora sastādīts
izdevums.
Saturs : "Liepājas dzintaram - 25"/ Guntars Račs. Atkal
sāp / Jānis Baltauss. Ceļavējš / Guntars Račs. Cik tie bērni
gan ātri aug / Māra Zālīte. Dievs pieskārās / Eva Dortāne.
Dvīľu songs / Guntars Račs. Dzeltenās kurpes / Kaspars
Dimiters. Dziesma par to / Guntars Račs. Ej uz visām debess
pusēm / Guntars Račs. Evas un Dţima mīlas dziesma /
Kaspars Dimiters. Gaisma nāk / Guntars Račs. Gaismu
saucam / Guntars Račs. Gāju ceļu dziedādama / Māra Zālīte.
Iedomājies / Guntars Račs. Ja vien es spētu / Guntars Račs.
Klusa, klusa svēta / teksta aut. nezināms. Liesmiľa / Guntars
Račs. Likteľlīnijas / Jānis Baltauss. Lulla, Lulla! / Māra
Zālīte. Lūgums / Ārija Elksne. Mana labā / Guntars Račs.
Mājupceļš / Jānis Baltauss. Mēs lidosim / Māra Zālīte. Mēs
varam līdzās būt / Guntars Račs. Naktsvārdi / Jānis Baltauss.
Nedalāmā / Jānis Baltauss ; Ainars Mielavs, Uldis
Marhilevičs. Paldies Dievam / Tatjana Zeltiľa Jones.
Pazaudētais mēnestiľš / Guntars Račs. Pāvilosta / Guntars
Račs. Pie laika / Igo. Rēdereja / Guntars Račs. Sarkanās
kurpes / Guntars Račs. Saule aust / Guntars Račs. Sens
motīvs / Gunta Micāne. Skolas regejs / Kaspars Dimiters.
Tava sirds ir tavas mājas / Guntars Račs. Tā kā dūnas no
eľģeļa spārna / Māra Zālīte. Tā nakts ar tevi / Jānis Baltauss.
Tikai tā! Guntars Račs. Trīs soļi / Guntars Račs. Tumsa nāk /
Guntars Račs. Uz apsolīto zemi / Guntars Račs. Uz priekšu,
Kurzeme! / Māra Zālīte. Uz Tobāgo! / Māra Zālīte. Uz Ūliha
un Peldu ielas stūra / Guntars Račs. Vai tu mani dzirdi? /
Guntars Račs. Ved mani uz paradīzi / Māra Zālīte. Vēl / Jānis
Baltauss. Vienīgā / Igo ; Uldis Marhilevičs, Vilnis Krieviľš.
Ziemassvētku seve / Gunta Micāne.
ISBN 9790900504692.
Populārā mūzikA
Marhilēvičs, Uldis. Pārdotie smiekli [skaľu ieraksts] :
mūzikls pēc Dţeimsa Krisa romāna "Tims Tālers jeb
Pārdotie smiekli" motīviem / mūzika, prod. Uldis
Marhilēvičs ; dziesmu teksti Guntars Račs ; librets Juris
Jonelis ; ierakstīja un miksēja Edijs Gľedovskis ; izp.: Uldis
Marhilēvičs (tautstiľinstrum., balss), Gundars Lintiľš
(sitamie instrum.), Andris Barons (ģitāra) ... [u.c.] ; diriģ.
Jānis Baltiľš. - Rīga : MicRec, 2013. - 1 kompaktdisks. Ierakstīts studijā G.E.M. . - Uz iekšējā vāka dziesmas "Tava
sirds ir tavas mājas" teksts.
Saturs: Smejies! ; Ja vien es spētu ; Te ir te nav ; Iemāci
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man smieties ; Man vajag naudu ; Rēdereja ; Uz spēles
uzlikts viss ; Tava sirds ir tavas mājas ; Ceļavējš ; Tims bagātākais uz pasaules ; Pasaules ir traka ; Nekā personīga ;
Kāda burvīga diena ; Neviens mūs nepanāks ; Tava sirds ir
tavas mājas / Uldis Marhilēvičs ; Guntars Račs.
Mūzikli.
Mazvērsīte, Daiga. Uldis Stabulnieks. Tik un tā / Daiga
Mazvērsīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 304 lpp. : il. - "Ar
Ulda Stabulnieka raksturu līdzības atradīs daudzi, ne tikai es
– mums raksturīga tieksme domāt par lietām, kuras nespējam
izmainīt, un tas brīţam laupa dzīvesprieku. Nopietnas domas
par savu darbu un pasauli visapkārt gan brīţam pārtop
darbos, kas šo pašu apkārtējo pasauli spēj iepriecināt. Taču,
ja Uldis spēja brīnumus, proti, savas pasakainās dziesmas
radīt no zila gaisa, tad šīs grāmatas autorei allaţ bijuši
vajadzīgi īsti un dzīvi varoľi, kuru gaitām izsekot un
paveikto apzināt, lai par to visu izstāstītu jums, lasītāji."
Daiga Mazvērsīte. Grāmata dod iespēju atskatīties uz to laiku
ar gudra un jūtīga komponista acīm.
ISBN 9789934151149.
Pauls, Raimonds. Raimonds Pauls. 100 populārākās un
jaunākās dziesmas [notis] : notis, akordi, dziesmu teksti / aut.
un sast. Raimonds Pauls ; izpildproducents Guntars Račs ;
Daigas Mazvērsītes iev. - Spirālies. - Rīga : MicRec, 2014. 118 lpp. : notis. - Autora sastādīts izdevums.
Saturs : Adiet, meitas ; Ai, dundur ; Anniľa vanniľā ;
Anno Domini ; Atziedi dvēsele ; Balkons ; Balta pūka ; Baltā
dziesma ; Baltā saule ; Balts sniedziľš snieg uz skujiľām ;
Cāļus skaita rudenī ; Cher ami ; Cielaviľa ; Circenīša
Ziemassvētki ; Dāvāja Māriľa ; Draugi, man sakiet ; Draugs,
priecājies ; Dziesma lietainā vakarā ; Dziesmiľa par prieku ;
Es aiziet nevaru ; Es dziesma izteicu ; Es esmu nabags
vecpuisis ; Es mīlu tevi ; Es neprasu tev mīlu ; Es nezinu ; Es
redzēju pumu ; Es tev savu dvēseli ; Es vedīšu tevi uz tango ;
Hansa dziesma ; Hansa un Annijas duets ; Ilgošanās ; Kad
eľģeļi dzied "Ave" ; Kad man maziľam ; Kamolā tinēja ;
Katedrāle ; Kā senā dziesmā ; Kāpēc man dziedāt svešu
dziesmu ; Ko tu man dosi. Koko ; Kurzemē ; Kūko, kūko,
dzeguzīte ; Lai tik līst ; Lana ; Laternu stundā ; Latgalei ; Leo
dziesma ; Leo dziesma tēvam ; Leo un Rezas duets ; Man
vientulība ļauta ; Marlēna-Marija ; Māte mani auklējusi ;
Metiet pie kājām ; Meţrozīte ; Mēmā dziesma (Tava balss) ;
Mēs tikāmies martā ; Muļķe sirds ; Nav vērts ; Neaizmirsti
mani ; Neejiet, lūdzu, prom ; Nekur nav tik labi kā mājās ;
Nenāciet klāt man rudenī ; Nenes zvaigznes istabā ;
Nepasauc, nepiesauc ; Nepārmet man ; Par pēdējo lapu ; Par
to (Raudāja māte) ; Pēc 100 gadiem Piebalgā ; Pie jūras dzīve
mana ; Pietiks ; Putniľš uz zara ; Rasa ; Rudens ogle ; Sajūt,
sajūt mana nāss ; Sargies vēja ; Savāciet manus sapľus ;
Savādā vasara ; Sens ir tas stāsts. Sirdij nevajag skaita ;
Slavēts caur tevi šis rīts ; Smaidas ; Spītība ; Sudraba slidas ;
Suminājums uzvarētājiem ; Svārsta dziesma ; Tad, kad mēs
iemīlēsim ; Tai pilsētā ; Tai vietā ; Tā es tevi mīlēšu ; Tāls
Parīzes radio ; Tāpēc jau... ; Teic, kur zeme ; Tev, mana labā
; Tik tā viena ; Tikai vienu reizi ; Trīs lietas ; Trīs runči ; Trīs
vīri ; Tu bieţi esi ; Tu esi ceļš ; Tu neaizdzīsi mani ; Tumši
zilā ; Un kamēr ; Uz "Skapi" ; Šūpoles ; Varbūt ; Verakoko ;
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Vēja ziedi ; Vēju stundā ; Vētra nāk ; Vieglprātīgā sirds ;
Viss nāk un aiziet tālumā ; Zelta sapnis ; Zem baltām
debesīm ; Zied ievas Siguldā ; Zilais karbunkuls; Zilie lini.
ISMN 9790900501868.
Populārā mūzika. Dziesmas, latviešu.
Prāta vētra (mūzikas grupa). Prāta Vētra [notis] : 50
populārākās dziesmas : notis, akordi, dziesmu teksti / Prāta
Vētra ; Guntara Rača ievads. - Rīga : MicRec, 2015. - 96 lpp.
: notis + CD. - (50 populārākās dziesmas). - Pirmais nošu
izdevums.
Saturs : Aiz vēja ģeneratora / R. Kaupers. Brīvajā
kritienā / R. Kaupers ; Prāta Vētra, A. Hofmanis ; Brīvdienas
nav manas laimīgās dienas / R. Kaupers ; Bronza / R.
Kaupers, G. Butelis. Četri krasti / R. Kaupers. Dārznieks / R.
Kaupers, A. Hofmanis ; G. Mauševičs. Es gribu / R. Kaupers,
I. Bērziľš. Es jau nāku / R. Kaupers, G. Butelis. Esam un
būsim / Prāta Vētra. Ēdenes dārzs / Prāta Vētra, Ingars
Viļums, Emīls Buiķis. Galvā tikai sievietes / R. Kaupers.
Garā diena / R. Kaupers, J. Jubalts, M. Mihelsons, K. Roga.
Īssavienojums / R. Kaupers. Ja tikai uz mani tu paskatītos /
R. Kaupers, G. Butelis. Ja tu esi mans prezidents / R.
Kaupers. Jo tu nāc / Prāta Vētra, E. Treimanis-Zvārgulis. Kad
zvaigznes pār alejām krīt / Emīls Buiķis. Kaislības / R.
Kaupers, I. Bērziľš. Kaķēns, kurš atteicās no jūrskolas / I.
Bērziľš. Ko tu vēl domā / R. Kaupers, J. Jubalts, M.
Mihelsons, K. Roga, I. Viļums, D. Field. Krāsainais maršs
(no animācijas filmas "Lote no izgudrotāju ciema") / R.
Kaupers, A. Akmentiľš. Kristiānijas suľi / I. Bērziľš. Kur
milzu kalni liekas mazi / R. Kaupers, I. Ziedonis. Lapsa / R.
Kaupers. Lec / R. Kaupers. Lidmašīnas / Prāta Vētra, A.
Hofmanis. Mana dziesma / R. Kaupers, I. Cipe. Maybe / R.
Kaupers. Māsa / R. Kaupers, I. Bērziľš. Māsa nakts / R.
Kaupers. Miljoniem, miljardiem / R. Kaupers. Neatgriešanās
/ R. Kaupers. Pamodini mani / R. Kaupers, G. Butelis.
Pavasaris, pavasars / R. Kaupers. Plaukstas lieluma pavasaris
/ R. Kaupers. Purpur / R. Kaupers, R. Ūdris. Puse no sirds /
R. Kaupers. Rudens / R. Kaupers, I. Ziedonis. Скользкие
улицы / Shura Би2. Spogulīt, spogulīt / Prāta Vētra, A.
Hofmanis. Starp divām saulēm / R. Kaupers. Šonakt neguļ
tik daudzi / R. Kaupers, J. Jubalts, M. Mihelsons, K. Roga, L.
Kitchen, D. Field. Tavas mājas manā azotē / R. Kaupers. Tā
var nogurt tikai no svētkiem / R. Kaupers. Tu izvēlējies
palikt / R. Kaupers. Uz mola / R. Kaupers. Veronika / R.
Kaupers. Vēl viena klusā daba / R. Kaupers, J. Jubalts, M.
Mihelsons, K. Roga, L. Kitchen, D. Field. Viľa dzīvo zemāk
/ R. Kaupers. Viss ir tieši tā, kā tu vēlies / R. Kaupers ; G.
Mauševics. Visskumjākā parāde uz mūsu ielas / Prāta Vētra,
A. Hofmanis. Ziema / R. Kaupers. Ziemu apēst / Prāta Vētra.
ISBN 9790900504685.
Populārā mūzika. Rokmūzika.
Račs, Guntars, 1965-. Guntars Račs. 100 dziesmas ar
Guntara Rača vārdiem [notis] : notis, akordi, dziesmu teksti /
autors un sastādītājs Guntars Račs ; foto: Aiga Rēdmane ;
notis sagatavoja: Juta Bērziľa, Jēkabs Ozoliľš, Ainars Virga.
- Spirālies. - Rīga : MicRec, 2015. - 114 lpp. : notis. - Autora
sastādīts izdevums. . - Grāmata pieejama gan atsevišķi, gan

785.16(474.3)(092)

784.4(=174)

KIN0 MĀKSLA
791.4(474.3)

kopā ar kompaktdisku (20 dziesmu fonogrammas. Dziesmu
oriģinālie instrumentālie pavadījumi.).
Saturā: Agrā rītā. Aiziet garām. Aiz horizonta. Anniľa
vanniľā. Ar tevi kopā. Āzītis. Baltā dziesma. Bumerangs.
Cāļus skaita rudenī. Ceļš, kuru iet. Deviľos no rīta. Diena.
Dieva dēls. Dievs tevi mīl. Divi eľģeļi. Divi vēji. Dziesma
par laimi. Dzimis Latvijā. Dzīve ir viena. Dzīvē gadās arī tā.
Dzīvīte. Eglīte. Es dzīvoju dēļ tevis vien. Es karājos tavā
bizē. Es tevi nemīlu. Es vēlos būt līdzās. Ēnu spēles.
Iedomājies. Ir vakars. Jauna diena. Jūlija sniegs. Kaktuss.
Kapteinis Reinis. Kā? Kādā brīnišķā dienā. Kāpēc man nav
sarkans mersedess. Klausies. Krāsaini sapľi. Kūko, kūko,
dzeguzīte. Lai notiek viss. Laikam laika nav. La Luna. Lācis.
Lecam pa vecam. Liesmiľa. Lietus. Mana mīļā meitene. Man
vienalga viss. Mans draugs. Meitenes vēl pasakām tic.
Metāla sirds. Mēs esam nošu līnijas. Muzikants. Nakts.
Negribas vairāk nekā. Nekad. Nekad vairs nebūs tā. Nekādu
problēmu. Nekas jau nebeidzas. Nekur nav tik labi kā mājās.
Nesaki nevienam. Neskaties pulkstenī. Ozolam. Pa paralēli.
Par to. Pārāk daudz. Pāvilosta. Pēdējo reiz. Piedod man.
Pieklauvē. Piena ceļš. Putni bez spārniem. Pūt, vējiľi. Rasa.
Reiz Ziemassvētkos. Rēdereja. Ripoja akmens. Saule riet.
Sāksim visu no jauna. Sirdspuksti. Šūpoles. Taurenis. Tā ir
jānotiek. Tālu prom. Tici vai nē. Tikai tā! Tu esi vējš. Tur aiz
mākoľiem ir saule. Tur tālāk. Vai ar to tev nepietiek? Vai tu
mani dzirdi? Vakara vējā. Vējš. Vējš un liepa. Vētra nāk.
Vientulība. Viľa raud. Visām lietām dzīvē savs laiks. Zelta
sirds. Ziemassvētki. What for?.
ISMN 9790900504654.
Populārā mūzika. Dziesmas, latviešu.
Veidemane, Elita, 1955-. Dzelzsgriezējs un dūja / Elita
Veidemane ; māksliniece Līga Kuplā ; redaktore Liene
Soboļeva ; fotogrāfijas: Andris Gertsons, Jānis Girnis, Egons
Zīverts u.c. - Rīga : Jumava, 2015. - 211, [4] lpp. : fotogr. Grāmata ir emocionāls vēstījums par Aivaru Brīzi, par viľa
personību, atsevišķiem dzīves posmiem, notikumiem, kas
viľu ietekmējuši, veidojuši tādu, kāds viľš bija, par
attiecībām ar viľa tuvākajiem cilvēkiem, par to, kādu viľu
redzēja un raksturoja mūziķa laikabiedri.
ISBN 9789934118210.
Mūziķi. Dziedātāji. Rokmūziķi.
Ziemassvētku dziesmas [notis] : 100 populārākās
Ziemassvētku dziesmas : latviešu komponistu dziesmas un
pasaules klasika : notis : akordi : dziesmu teksti. - [Rīga] :
MicRec, c2013. - 110 lpp. : il. ; 30 cm. - Uz vāka: 100
populārākās dziesmas. . - Grāmata pieejama gan atsevišķi,
gan komplektā ar CD izlasi „20 populāras dziesmas". . Melodijas ar tekstiem un akordu simboliem. . - Nošu grāmatā
klasiskās un vienkopus latviešu komponistu (Raimonds
Pauls, Arvīds Ţilinskis, Jānis Lūsēns, Mārtiľš Brauns,
Zigfrīds Muktupāvels, Mārtiľš Freimanis, [u.c.]) rakstītās
Ziemassvētku dziesmas.

Zveja, Ilze. Rīgas sargi : laika stāsti / Ilze Zveja,
Aigars Grauba, Andrejs Ēķis ; redaktors Valdis

Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 157, [1] lpp. : il., portr. ; 27 cm. Bibliogrāfija: 156.-157. lpp. - Mākslas filma „Rīgas
sargi‖ veltīta Latvijas neatkarības kara kulminācijas
brīdim – cīľai pret Bermonta karapulkiem 1919.
gada rudenī. Filma pirmizrādi piedzīvoja 2007.
gadā, un jau pirmajos mēnešos to noskatījās Latvijai
rekordliels skatītāju daudzums. Skatītāju neviltotā
sajūsma mijās ar asu kritiku, ko visvairāk izraisīja
scenārija līnijas novirzīšanās no vēstures faktiem.
Vēstures zinātāji pārmeta gan latviešu strēlnieku
atgriešanās pārbīdi laikā un kāda ministra Niedras
uzrašanos Kārļa Ulmaľa vadītajā kabinetā, gan
bermontiādes norises ilgumu un Jelgavas pils
aizstāšanu ar Rundāli. Savukārt filmas veidotāji –
Aigars Grauba un Andrejs Ēķis – izmaiľas
attaisnoja ar to, ka šī filma nav veidota kā
dokumentāls stāsts, kur hronoloģiski būtu parādītā
Brīvības cīľu gaita. ―Mēs stāstu gribējām padarīt ļoti
personisku. Likt cilvēkiem sajust to vēstures elpu
nepastarpinātā veidā,‖ par filmu, kuras pamatā
vēstījums par draudzību un to, cik svarīgs ir draugu
plecs arī tik izšķirīgā brīdi kā cīľā par savu valsti –
Latvijas Republiku, stāsta reţisors Aigars Grauba.
ISBN 9789934055027.
Kinofilmas - Latvija. Kinofilmu scenāriji.
Vēsturiskās filmas - Latvija.
Rīga (Latvija) - Kinofilmās. Latvija - Vēsture Cīľas par Latvijas neatkarību, 1918-1920.
SPORTA SPĒLES
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Mirovics, Ivars. Novuss : novusa spēles māka un tehnika =
The Art and Technique of Playing Novuss / Ivars Mirovics. Rīga : Avots, ©2015. - 126 lpp. : il. ; 30 cm. - Šīs grāmatas
autors ir veicis ļoti liela apjoma darbu, analizējot un
apkopojot daţādas novusa spēles nianses. Ļoti gribas cerēt,
ka šī grāmata palīdzēs daudziem interesentiem iepazīt novusa
spēles noslēpumus, gūt jaunas atziľas un iemaľas. Tātad –
spēlēsim novusu, gūstot gandarījumu par tām iespējām, ko
sniedz šī skaistā spēle. ISBN 9789934534089.
Novuss (spēle). Spēles.
Peldējums gadsimta garumā : peldēšanas sports Latvijā /
sastādījusi Ilze Jākobsone ; latviešu teksta literārā redaktore
Rudīte Kalpiľa ; konsultanti: Uldis Zemzars, Vineta
Ţumbure, Vladimirs Maslovskis ; māksliniece Zane
Ernštreite. - [Rīga] : Latvijas Peldēšanas federācija, 2015
(Dardedze hologrāfija). - 277, [3] lpp. : faks., il. ; 31 cm. Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmata veltīta Latvijas
peldēšanas sporta vēsturei un attīstībai no 20. gs. sākuma līdz
mūsdienām. Grāmatā sniegts ieskats nozīmīgākajos
peldēšanas sporta notikumos un procesos gadsimta laikā,
izmantojot laikmeta preses nozīmīgākos fragmentus, arhīvu
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dokumentus un teju 400 fotogrāfijas. Tajā atspoguļota
sabiedrības attieksme pret peldēšanas sportu un sportistiem,
atainotas izmaiľas higiēnas standartos un sporta tērpu
tendencēs, peldētapmācības nosacījumos un treniľu
metodikā. Tāpat aplūkota Latvijas Peldēšanas federācijas
(sākotēji - savienības) izveide un darbība, peldēšanas sporta
būvju celtniecība, izsekots sportistu rezultātu izaugsmei,
tostarp ārpus Latvijas dzīvojošo peldētāju sasniegumiem.
Īpaša uzmanība pievērsta atsevišķu sportistu profesionālās
dzīves gaitām un neţēlīgiem likteľa pavērsieniem. - Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
ISBN 9789934146091.
Peldēšana - Latvija - Vēsture.
Rīga sporto gadsimtu grieţos / teksts: Rita Apine, Dainis
Āzens, Guntis Keisels ; sastādītājs Guntis Keisels ;
mākslinieks Jānis Pavlovskis ; atbildīgā redaktore Liene
Soboļeva. - Rīga : Jumava, ©2015. - 293, [2] lpp. : il., tab. ;
24 cm. - Šī grāmata ir veltījums rīdziniekiem un sporta
cienītājiem - visiem, kuri vairāk nekā pusotra gadsimta
garumā veidojuši, uzturējuši un stiprinājuši Rīgas sportisko
garu un tradīcijas. Turoties pie vēsturiskās patiesības
pavediena, trīs autoru stāstījums ved cauri rīdzinieku sporta
priekam un piedzīvojumiem no 19. gadsimta sākuma līdz
mūsdienām. Aizraujošs vēstījums visiem, kas interesējas par
sportu un Rīgu. Rīga dimd, Rīga rosās, Rīga sporto!. Grāmatā izmantoti fotomateriāli no Latvijas Sporta muzeja
krājumiem un Romāna Kokšarova fotogrāfijas.
ISBN 9789934118272.
Sports - Latvija - Vēsture - Rīga.
Klagišs, Fēlikss. Bute nāk! : makšķerēšanas nacionālās
īpatnības / Felikss Klagišs ; atbildīgā redaktore Evija Veide ;
Gata Šļūkas karikatūras ; Melānijas Vilkas zīmējumi ; Alda
Jermaka vāka foto ; izmantoti Feliksa Klagiša, Daiľa
Bušmaľa fotoattēli. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015 (Rēzekne :
Latgales druka). - 126, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogrāfija:
126. lpp. - F. Klagiša grāmata ir veltījums visiem
makšķerniekiem un piedzīvojumu meklētājiem, kas mīl jūru
un kam makšķerēšana ir kas daudz vairāk par pārtikas sagādi.
Jūra dod spēku, nomierina, baro un dziedē. Grāmata sniegs
zināšanas par to, kur un kā noķert butes, kā saprast dabu, un
liks pasmaidīt par makšķerēšanas laikā piedzīvotajiem
notikumiem.
ISBN 9789934151156.
Makšķerēšana. Butes.

VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
811.112.2

Ludvigs, Klauss Dīters. Vācu-latviešu frazeoloģijas
vārdnīca = Deutsch-Lettisches Phraseologiewörterbuch /
Klauss Dīters Ludvigs, Mudīte Smiltena ; redaktore Ieva
Račko ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiľa. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, ©2015 (Latgales druka). - 309 lpp. ;
25 cm. - Bibliogrāfija: 309. lpp. - Teksts latviešu un vācu
valodā.
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ISBN 9789984459233.
Vācu valoda - Idiomas - Vārdnīcas - Latviešu valoda.
Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796. Latviešu
gramatika, 1783 / Gothards Frīdrihs Stenders ; tulkojusi,
ievadu un komentārus sarakstījusi Zigrīda Frīde ; redaktore
Ligita Bībere ; tulkojums vācu valodā: B. Paškevica ;
tulkojums angļu valodā: E. Saliľa ; māksliniece Baiba
Dūdiľa. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas
institūts, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 431 lpp. :
faks., il., tab. ; 18 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. Teksts latviešu valodā, ievads arī vācu un angļu valodā. Personu rādītājs: [426.]-431. lpp. . - Izdevumā iekļauts
faksimila "Latviešu gramatika" (sarakstīta no Gotharda
Frīdriha Stendera, Sēlijas baznīcas apriľķa prāvesta, Sēlijas
un Sunākstes vecā mācītāja un Getingenes karaliskās vācu
biedrības biedra) otrā izdevuma (no paša autora uzlabota,
papildināta un no jauna pārstrādāta) pārlikums mūsdienu
ortogrāfijā. . - Uz grāmatas vāka G. F. Stendera portrets no J.
K. Broces darbu krājuma "Sammlung verschiedener
Liefländischer Monumente, Prospecte, Wapen, etc.", x, 153.
lp."--Titullapas otrā pusē.
ISBN 9789984893143.
Latviešu valoda - Gramatika.

LITERATŪRZINĀTNE
Ziedonis, Imants, 1933-. Mūţības temperaments : studijas
821.174.0
par Raini / Imants Ziedonis ; sakārt. Andra Konste ; Gunāra
Janaiša fotoattēli ; Ausmas Cimdiľas priekšv. - Rīga :
Mansards, 2015. - 161, [3] lpp. : il. - (Laiks Rainim). "Ziedoľa "Mūţības temperamenta" virsuzdevums ir Raiľa
reabilitācija, atbrīvošana no padomju ideoloģiski estētiskajā
mītā kanonizētā proletariāta dzejnieka, sociālistiskā reālisma
ideologa un praktiķa. Akcentējot Raiľa daiļrades laikmetīgo
un pārlaicīgo satvaru, dzejnieks raksta: "Rainis nekļuva vecs.
Veca kļuva patiesība ap viľu. Ja mēs būtu mazliet jaunāki
garā, mēs redzētu, ka Rainis vēl iet. (.) Tai Tagadnē, kurā (.)
ir mūţība pašlaik." Meklējot Raiľa darbu filozofisko centru
un atbildes uz sev būtiskiem jautājumiem, Ziedoľa uzmanību
saista galvenokārt Raiľa drāmas "Spēlēju, dancoju", "Zelta
zirgs", "Uguns un nakts" un "Jāzeps un viľa brāļi", to
simbolisko tēlu un dramatiskā konflikta filozofiskie aspekti,
cēloľsakarības un mistiskā ambivalence, arī "Gals un
sākums" un "Radāmās domas". Ziedoni nodarbina un
iedvesmo gan Raiľa dzejas motīvi, gan drāmu personāţi,
sevišķi garīgā un intelektuālā spēka raksturi Tots un
Spīdola," grāmatas priekšvārdā raksta literatūrzinātniece
profesore Ausma Cimdiľa.
Saturs : Ziednis un Rainis. Ne sāpes mūs šķir, ne laiki
mūs šķir / Ausma Cimdiľa. Pie Raiľa pieminekļa (1970 ;
"Pūt, vējiľi!". Pieteikums mākslas filmai (1971) ; Par filmu
"Pūt, Vējiľi!" (1974) ; "Gals un sākums" (1976) ; "Spēlēju,
dancoju" (1976) ; Valodu darbi (1984) ; Trīs pakāpēs (1985)
; Raiľa vakara noslēgumam Maskavā (1985) ; Mūţības
temperaments (1986) ; Atsac. (1991) ; Ir mūţība pašlaik
(1991) ; Pēcvārds 1991.gada izdevumam.
ISBN 9789934121173.
Dzejnieki, latviešu.

Ziedošais ķiršu dārzs. Tukuma Imants / Imanta Ziedoľa un
Tukuma savstarpējo pieskārienu saskari pētīja un kopā lika
Arnis Šablovskis ; [raksti: Visvaldis Zelmars Cīcis ... u.c. ;
redaktors Jānis Oga ; Māra Garjāľa dizains ; foto: Gunārs
Janaitis ... u.c.]. - [Rīga] : Mansards, ©2015 (McĀbols
poligrāfija). - 243, [3] lpp. : il. ;
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ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ARHEOLOĢIJA
902(474.3)

Urtāns, Juris, 1952-. Ķīšukalns : Ludza pirms Ludzas / Juris
Urtāns ; recenzenti Inga Pērkone-Redoviča, Artūrs Tomsons,
Ieva Vītola ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : Nordik,
©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 94, [1] lpp. : il. ; 22 cm. Bibliogrāfija: 73.-[80.] lpp. - Kur atradās Ludza, kad tās vēl
nebija? Arheologs un kultūrvēsturnieks Juris Urtāns,
balstoties uz arheoloģiskajiem atradumiem un novērojumiem,
rakstīto avotu un folkloras liecībām, atbild - turpat netālu,
tomēr ne tagadējās Ludzas mūra pils vietā, bet gan otrpus
Lielajam Ludzas ezeram, Ķīšukalnā un savam laikam ļoti
plašajā pilsētveida apmetnē, kas bijusi līdzās - pussalā. Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.
ISBN 9789984854700.
Arheoloģiskie izrakumi - Latvija - Ludzas novads.
Ķīšukalns (pilskalns : Latvija). Ludzas novads (Latvija)
- Antikvitātes. Ludza (Ludzas novads, Latvija) - Vēsture.
Ludzas novads (Latvija) - Vēsture.

NOVADPĒTNIECĪBA
Šuvcāne, Baiba. Sauc par Vaidi mūsu ciemu / Baiba
908(474.3)
Šuvcāne ; māksliniece Dina Ābele ; atbildīgā redaktore Evija
Veide ; literārā redaktore Iveta Kalniľa. - Rīga : Lauku
Avīze, ©2015 (PNB Print). - 382, [1] lpp., [96] lpp. iel. :
faksimili, il., ģenealoģiskā tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 375.[380.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Grāmatas autores
pētniecības objekts vienmēr bijuši cilvēki, viľu likteľi un
dzīvesveids lībiešu ciemos. Arī šis darbs atspoguļo lībiešu
dzimtu saknes un pēctecību Vaides ciema senākās vēstures un
mūsdienu kontekstā. Par norisēm lībiešu jūrmalā ļauj uzzināt
vēsturnieku un zinātnieku darbos apkopotie fakti, taču tikai
cilvēka atmiľas un stāsti uzbur patieso dzīves atmosfēru,
izjūtas, notikumus un tradīcijas, kas raksturīgas tikai šai
vietai. - Personu rādītājs: 359.-[368.] lpp.
ISBN 9789934151040.
Lībieši - Latvija - Vēsture - Vaide (Dundagas novads).
ĢEOGRĀFIJA. CEĻOJUMI
Henno, Sass. Neaizmirstamie piedzīvojumi maršrutā "Via
910.4(4)
Hanseatica" / [teksts: Sass Henno ; dizains un ilustrācijas:
Annika Tēnava]. - [Tallina] : Spring Advertising, 2014 (SIA
"Valmieras tipogrāfija Lapa"). - 207 lpp. : il., kartes ; 21 cm.
- Šis ir aizraujošs un romantisks stāsts par jauna krievu
uzľēmēja Marka, viľa sievas Nadjas un viľu bērnu ceļojumu.
Ģimene dodas uz konferenci Lībekā, taču sagadīšanās dēļ
nokavē lidmašīnu Pēterburgā. Atliek tikai viena iespēja:
jābrauc uz Rīgu, lai no turienes ar tuvāko lidmašīnu nokļūtu
galapunktā. Rezultātā jaunā ģimene veic mazu,
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neaizmirstamu ceļojumu pa vēsturiskajām vietām. Šis
aizraujošais ceļojums pilnībā maina viľu dzīvi. - Projekts
ELRI-113 "Via Hanseatica" Igaunijas - Latvijas - Krievijas
Pārrobeţu sadarbības programmas Eiropas Kaimiľattiecību
un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013. gadam.
ISBN 9789949334735.
Ceļojumi ar automašīnu - Latvija. Ceļojumi ar
automašīnu - Igaunija. Ceļojumi ar automašīnu - Krievija.
Igaunija - Ceļojumu apraksti. Krievija - Ceļojumu
apraksti. Latvija - Tūrisma maršruti. Igaunija - Tūrisma
maršruti. Krievija - Tūrisma maršruti. Valmiera (Latvija).
Dikļi (Kocēnu novads, Latvija).
Iepazīsti Rīgu ar divriteni : [veloceļvedis : 15 maršruti] /
foto, teksts: Juris Smaļinskis. - 2. atkārtotais izdevums. [Rīga] : Rīgas Domes Satiksmes departaments, 2014. - 73
lpp. : il., kartes ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 73. lpp.
ISBN 9789984495033.
Velotakas - Latvija - Rīga. Velotūrisms - Latvija - Rīga.
Rīga (Latvija) - Tūrisma maršruti. Rīga (Latvija) Ceļveţi. Rīga (Latvija) - Kartes, tūrisma.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
Avotiņa, Daina, 1926-. Mani spēka pīlāri : vēstules un mazi
821.174-94
atmiľu komentāri / Daina Avotiľa ; mākslinieks Eduards
Groševs ; vāka noformējumā Gunāra Janaiša un Ojāra
Martinsona fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. 142, [1] lpp. - Atmiľu grāmatā ''Mani spēka pīlāri'' rakstniece
Daina Avotiľa stāsta par diviem mūsu tautas garīgajiem
pīlāriem - Ojāru Vācieti un Imantu Ziedoni. Lasītājiem dota
iespēja ielūkoties kultūras dzīves aizkulisēs laikā, kad Daina
Avotiľa strādājusi par izdevniecības ''Liesma'' redakcijas
vadītāju. Tas ir lielo dzejnieku jaunības laiks, kad top Ojāra
Vācieša dzejoļu krājumi ''Klavierkoncerts'' un ''Elpa'', kad
dzejniekiem rodas doma par Dzejas dienām un pirmoreiz
iznāk krājums ''Dzejas diena''. Atmiľu lappusēs aprakstītas
arī epizodes no Ojāra Vācieša un Imanta Ziedoľa privātās
dzīves.
ISBN 9789934048975.
Rakstnieki, latviešu. Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Eglīte, Biruta, 1957-. Zvēri un cilvēki / Biruta Eglīte ;
821.174-94
redaktore Aija Spridzāne ; mākslinieks Eduards Groševs ;
izmantoti Velgas Vītolas, Andra Eglīša fotoattēli un Ērika
Oša karikatūra. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 399 lpp., [64] lpp. ielīmes : il., portr. ; 23 cm. B. Eglīte grāmatā skarbi un patiesi apraksta zvērkopes Velgas
Vītolas darbu un dzīvi, stāstot par Līgatnē mītošajiem
zvēriem un to attiecībām ar cilvēkiem. Šī grāmata ir par
Velgu Vītolu, Līgatnes lāčiem un citiem zvēriem. Arī par
mums.
ISBN 9789934053993.
Zooloģisko dārzu dzīvnieki - Latvija - Līgatne. Cilvēku
un dzīvnieku komunikācija. Dokumentālā proza, latviešu.

821.174-3

821.174-3

821.174-1

821.174-3

821.174-1(08)

Gavare, Ausma. Dzīvības vārdā : [romāns] / Ausma
Gavare. - Rīga : Petrovskis & Ko, 2015. - 159 lpp.
ISBN 9789934145100.
Latviešu romāni.
Ikstena, Nora, 1969-. Mātes piens / Nora Ikstena ;
[redaktori: Gundega Blumberga un Vents Zvaigzne ;
mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārds: Ilva Skulte ; pēcvārda
tulkojums: Aija Uzulēna]. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. 175, [1] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; IX). Lai pasargātu Padomijas būrī dzimušo meitu no melnā
nelaimības piena, gudra māte atsakās bērnu barot. Meita
dodas līdzi mātei trimdā, lai iepazītu un atkarotu māti dzīvei.
Tas izdodas līdz brīdim, kamēr meita pati sāk slīkt nebrīves
sakultajās nodevības duļķēs. Aizraujošs cilvēka tapšanas
pētījums ar precīzi un krāšľi iezīmētu fonu - Latvijas PSR no
sešdesmitajiem līdz astoľdesmitajiem gadiem. - Pēcvārds
angļu valodā. - Latvijas vēstures romānu sērija ''MĒS.
Latvija, XX gadsimts''--uz vāka.
ISBN 9789934546013.
Latviešu romāni. Vēsturiskā proza, latviešu. Mātes un
meitas literatūrā - Daiļliteratūra.
Janpaule, Justīne. Tālsaruna : dzeja / Justīne Janpaule ;
redaktors Kārlis Vērdiľš ; māksliniece Zane Ernštreite. - Rīga
: Mansards, ©2015 (McĀbols poligrāfija). - 52, [1] lpp. ; 21
cm. - J. Janpaule ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Kultūras
akadēmijā starpkultūru sakaru programmā. Kopš 2008. gada
lasītājiem spilgti atklājusies vairākās dzejas publikācijās
"KDi", "Karogā", "Latvju Tekstos" un portālā www.satori.lv.
Piedalījusies ţurnāla "Punctum" izveidē, raksta literatūras
kritiku un tulko. Pašlaik dzīvo un strādā Parīzē. Šī ir J.
Janpaules pirmā grāmata.
ISBN 9789934121012.
Latviešu dzeja.
Kaziņa, Gundega. Vairāk nekā miljonārs : stāsti un romāns
/ Gundega Kaziľa ; mākslinieks Rihards Delvers ; uz 4. vāka
Irinas Ošlejas zīmējums. - Rīga : Nordik, ©2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 254, [2] lpp. ; 21 cm. - G. Kaziľas jubilejas
izdevumā iekļauts romāns "Vairāk nekā miljonārs" un stāstu
krājums "Vencavas". Tajos autore risina aktuālas mūsdienu
tēmas: no Latvijas peļľā aizbraukušo dzīve ārzemēs,
dzimtenē palikušo cīľa par eksistenci, morāles vērtību
degradācija, moderno tehnoloģiju uzvaras gājiens un tā sekas.
Grāmatas galvenās varones ir sievietes, kuru likteľos
izgaismoti satriecoši, daţviet pat prātam neaptverami
notikumi, kas, iespējams, varētu šokēt lasītāju. Psiholoģiski
piesātinātā gaisotnē autore virza tēlus visneiedomājamākās
situācijās, no kurām izeju var atrast daţādi.
Saturs: Vencavas: Dejotāja gaismā. Tautas nobalsošana.
Dzērveľu uzpūtenis. Kašpurs. Ulīc. Sieviete, kas redz cauri
sienām. Saunā. Vājēšana. Pasniedzēja. Lielais loms. Īrniece.
Selfijs. Absolventu salidojums. Nikolajs. Ziemassvētku
stāsts. Dūķiene.
ISBN 9789984854717.
Stāsti, latviešu. Latviešu romāni.
Krūzīte laimes un melanholijas pilieni / autori: Nauris Gekišs,
Ainārs Meškovskis, Amara Priedīte un Diāna Smirnova. -
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[Jūrmala] : Nauris Gekišs, 2015 (Drukātava). - 272 lpp. ; 20
cm. - Grāmata ir četru jauno autoru: Naura Gekiša, Aināra
Meškovska, Amaras Priedītes un Diānas Smirnovas dzejas
kopkrājums. D.Smirnovai un A.Priedītei šī ir debija literatūrā.
Dzejoļi ir tikpat daţādi, kā to autori, viľu dzīves uzskati,
raksturi, pārstāvētie Latvijas novadi un paaudzes. Dzīve
sniedz katram no mums krūzīti laimes, bet vienmēr tai
pievieno kādu pilienu melanholijas-tas ir neizbēgami, un tieši
tāpēc dzīves garša ir tik neatkārtojama... - Izdevējziľas
precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934844799.
Latviešu dzeja.
Liepiņa, Ilga, 1959-. Mana draudzene ēna / Ilga Liepiľa ;
redaktore Eva Mārtuţa ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ;
Ināra Helmūta zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2015
(Rēzekne : Latgales druka). - 205, [1] lpp. : il. ; 20 cm. (Lata romāns ; 10 (196). - Kas var būt vēl daudzkrāsaināks
par mātes un meitas stāstu. Tieši tā autore ievilina mūs kādas
ģimenes ikdienā, taču notikumi, kas savērpjas laika ritumā,
liek ne vien ieraudzīt ko jaunu sevī, bet arī atrast gluţi jaunu
saprašanās taku.
ISBN 9789934151026.
Latviešu romāni.
Rainis. Sudrabota gaisma : mīlas lirika no krājuma "Dagdas
piecas skiču burtnīcas" / Rainis ; sakārtojusi Lolija Vēze ;
māksliniece Irēna Ţguta. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015
(Jelgavas tipogrāfija). - 84 lpp. ; 18 cm.
ISBN 9789934047947.
Mīlas dzeja, latviešu.
Rokpelnis, Jānis, 1945-. Post Factum : dzeja / Jānis
Rokpelnis ; redaktors Kārlis Vērdiľš ; ilustrācijas Katrīne
Bolle ; dizains Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, ©2015
(Jelgavas tipogrāfija). - 70 lpp., [3] iel. lp. : il. ; 22 cm.
ISBN 9789934512629.
Latviešu dzeja.
Roze, Guna, 1965-. 101. kilometrs : padomju kauna zona /
Guna Roze ; redaktors Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis
Esītis ; kartes grafika Lolita Kalniľa ; autores pēcvārds. Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 246, [1] lpp. : il. ; 22 cm. Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Uz patiesiem faktiem
balstītais romāns stāsta par notikumiem trīsdesmit gadu
garumā vienā no tuvās trimdas punktiem Padomju Latvijā.
Ironiski, ka tieši šai pagastā dzimis un romānā aprakstītajā
muiţā darba gaitas uzsācis Latvijas himnas autors Baumaľu
Kārlis. Tur nepelnīti nonāk arī romāna galvenā varone Zelma.
Viľa klusējot nēsā sevī nesamierināmu pazemojumu, un
dzīve turpina sīksto jauno sievieti lauzt. ''101. kilometrs'' ir
dokumentālām detaļām bagāts likteľstāstu audekls, kurā
vairāku paaudţu atmiľas papildinātas ar laikmeta
fotoliecībām un varoľu novadnieki viegli sazīmēs savus
radus, draugus un kaimiľus.
ISBN 9789934546006.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Dokumentālā proza,
latviešu. Marginalitāte, sociālā - Latvija - Daiļliteratūra Vitrupe (Limbaţu novads).
Vitrupe (Limbaţu novads, Latvija) - Sociālā dzīve un

paraţas. Brīdaga (Limbaţu novads, Latvija). Ķirbiţi
(Limbaţu novads, Latvija).
Rudzīte, Katrīna, 1991-. Saulesizplūdums : [dzeja 2010821.174-1
2014] / Katrīna Rudzīte ; redaktors Jānis Rokpelnis ; Gunāra
Dukštes foto ; Andras Manfeldes noformējums. - Tukums :
Literatūras kombains, 2014. - 57, [4] lpp. ; 16 cm. Izdevējziľas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934826443.
Latviešu dzeja.
Rukšāne, Dace, 1969-. Mīlasstāsti : stāstu krājums / Dace
821.174-3
Rukšāne ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains ; redaktore
Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 94, [2] lpp. - "Mīlasstāsti", kā jau nosaukums
norāda, ir stāsti par mīlestību. Varones ir jaunas un ne tik
jaunas sievietes, kas katra savā neatkārtojamajā veidā izspēlē
savu vienīgo dzīvi tā, kā šī dzīve viľām tiek likta priekšā.
Katrs stāsts ir viena noslīpēta epizode, bet grāmata kopumā
veido vienu veselumu - iejūtīgu, skaudru skatījumu uz
sievietes emociju (bet arī ikdienas un sadzīves) pasauli
mūsdienu realitātē.
Saturs : Suns. Oranţā bumba. Franču maukas. Ziemeļu
gulbji. Slow food. Viľš nerunā. Zirneklīte Ninona. Zara
forever. Skrējiens.
ISBN 9789934054303.
Mīlas stāsti, latviešu.
Vērdiņš,
Kārlis, 1979-. Pieaugušie : [dzeja] / Kārlis Vērdiľš
821.174-1
; māksliniece Zane Ernštreite ; redaktors Jānis Rokpelnis. Rīga : Neputns, 2015. - 81, [1] lpp. + 1 CD. - Grāmata ir
autora ceturtais dzejas krājums, tas tapis pēdējo septiľu gadu
laikā. Krājuma redaktors Jānis Rokpelnis savukārt min:
―Kārļa Vērdiľa jauno dzejoļu krājumu spilgti raksturo
neimitēts gaišums un mīļums, ko mēdz dēvēt par
―vācietisko‖. Vienlaikus krājuma manuskriptā neiztrūkst
dramatisku, traģisku dzejoļu. Vērdiľš gluţi ikdienišķas
norises bieţi aplūko no neierasta skatpunkta, veido nelielas
noveles. Skaidrā, tīrskanīgā izteiksme bez samākslotiem
meţģījumiem kā allaţ apliecina dzejnieka ievērojamo
meistarību.‖. - Krājumu papildina grupas ―Sigma‖
audiodisks, kurā iekļautas trīs dziesmas ar Kārļa Vērdiľa
vārdiem.
ISBN 9789934512612.
Latviešu dzeja
ĀRZEMJU DAIĻLITERATŪRA
Ārčers, Džefrijs. Atriebība : Bakingemas pirmais reiss :
Angl 821.111-3
romāns / Dţefrijs Ārčers ; no angļu valodas tulkojusi Liene
Akmens ; vāka dizains Artūrs Zariľš. - Rīga : Kontinents,
2015 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 416 lpp. - Pasaţieru
laineris Bakingema ir Beringtonu kuģniecības lielā cerība un
vienlaicīgi dona Pedro Martinesa pēdējā iespēja nokārtot
vecus rēķinus ar savu ļaunāko ienaidnieku. Sabotāţa,
politiskas spēles, atriebība un likmes, augstākas par dzīvības
cenu pavada laineri tā pirmajā reisā. - Oriģ. nos.: Be Careful
What You Wish For.
ISBN 9789984358031.
Angļu romāni. Ģimenes sāgas, angļu.
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Fašingere, Liliana. Nešķiramie : romāns / Liliana Fašingere
; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; vāka dizaina autore
Natālija Kugajevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (A/s
"Poligrāfists"). - 253, [3] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). Lilianas Fašingeres romāns aizraujoši stāsta par pēdu dzīšanu
no visdziļākās Austrijas provinces līdz pat itāļu organizētās
noziedzības perēkļiem. Tas ironizē par pašieceltām
autoritātēm, un piedevām tam piemīt asprātīga
detektīvromāna spriedze. - Oriģ. nos.: Die Unzertrennlichen.
- 2008. gadā autore saľēma Frīdriha Glauzera balvu (līdz ar
Vācu kriminālliteratūras balvu tā ir svarīgākā balva
kriminālromānu autoriem vācvalodīgajās valstīs).
ISBN 9789934053306.
Austriešu romāni.
Hargla, Indreks. Aptiekārs Melhiors un Akas ielas rēgs :
[kriminālromāns] / Indreks Hargla ; no igauľu valodas
tulkojusi Maima Grīnberga ; Arľa Kilbloka vāka dizains. Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 286, [2] lpp. ; 22
cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Tallina, AD 1419. Trīs
cilvēki Akas ielā redzējuši rēgu un pēc tam atrasti miruši. Kas
saista šos trīs – torľa komandantu, prostitūtu un flāmu
gleznotāju – ar Akas ielas namu, kurā spokojas un kurā pirms
daudziem desmitiem gadu notikušas briesmīgas slepkavības?
Aptiekārs Melhiors sāk pētīt šī nama vēsturi un cenšas
noskaidrot, vai pagātnes rēgi var atriebties dzīvajiem. Tajā
pašā laikā norisinās arī citi satraucoši notikumi, un šķiet, ka
tie visi ir saistīti neredzamiem pavedieniem. Taču patiesība
var būt neticamāka un baisāka nekā leģendas. Un pienāk
brīdis, kad Melhioram jāsastopas aci pret aci ar pašu Akas
ielas spoku. - Oriģ. nos.: Apteeker Melchior ja Rataskaevu
Viirastus.
ISBN 9789934052408.
Detektīvromāni.
Tallina (Igaunija).
Hārmela, Kristīna. Aizmirstības kanēļa smarţa : romāns /
Kristīna Hārmela ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ;
redaktore Marta Tālmane ; vāka dizains Artūrs Zariľš. - Rīga
: Kontinents, 2015 (PNB Print). - 447 lpp. ; 21 cm. Trīsdesmit sešus gadus vecajai Houpai pienākuši grūti laiki.
Mūţībā aiziet māte, Houpu atstāj vīrs, ir sareţģījušās
attiecības ar meitu, un viľas mīļotā vecmāmiľa smagas
slimības dēļ pamazām zaudē atmiľu. Sapratusi, ka savu
vairāk nekā pusgadsimtu glabāto noslēpumu nevar paľemt
kapā līdzi, vecmāmiľa lūdz Houpu doties uz Parīzi. Tā
iesākas Houpas iepazīšanās ar savas ģimenes vēsturi... - Oriģ.
nos.: The Sweetness of Forgetting. - Neticami skaists
mīlasstāsts mūţa garumā--uz grāmatas vāka.
ISBN 9789984357959.
Amerikāľu romāni.
Kings, Stīvens. Doktors Miegs : romāns / Stīvens Kings ; no
angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece ; vāka dizaina autors
Artūrs Bērziľš ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 510, [2] lpp. - Romānā
"Doktors Miegs" Stīvens Kings atgrieţas pie sava populārā
darba "Mirdzums" galvenā varoľa dzīves gaitām un darbības
vietas. Dens Toranss, nu jau pusmūţa vīrietis, sastop kādu
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ļoti īpašu divpadsmitgadīgu meiteni, kura viľam jāizglābj no
asinskāru paranormālu būtľu tīkojumiem. Taču, kad Dens
sastop neparasto meiteni Ābru, viľas neredzēti spoţais
mirdzums atdzīvina paša Dena dēmonus un liek viľam
cīnīties par Ābras dvēseli un dzīvību... - Oriģ. nos.: Doctor
Sleep.
ISBN 9789934051357.
Amerikāľu romāni. Psiholoģiskās spriedzes proza,
amerikāľu.
Makkola, Mērija Rouza. Krītošā sniegā : romāns / Mērija
Rouza Makkola ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane
; redaktore Diāna Romanoviča ; vāka dizainu adaptējusi Ilze
Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). 416 lpp. - Airisas vecumdienas šķiet mierpilnas un iepriekš
paredzamas. Dienas līdzinās cita citai, un lielākais prieks un
raizes viľas dzīvē saistās ar mazmeitu Greisu - stūrgalvīgu
jaunu ārsti. Taču kādu dienu pastnieks Airisai atnes ielūgumu
uz tikšanos Francijā, kur viľa Pirmā pasaules kara laikā
strādājusi hospitālī... - Oriģ. nos.: In Falling Snow. - Romāns
"Krītošā sniegā" ir Mērijas Rouzas Makkolas pirmā grāmata,
kas tiek izdota latviešu valodā. . - Romāns par mīlestību un
noslēpumiem Pirmā pasaules kara laikā Francijā. -- uz pirmā
vāka.
ISBN 9789934052378.
Austrāliešu romāni. Pirmais pasaules karš, 1914-1918.
Francija.
Vaita, Kārena. Ūdens atmiľas / Kārena Vaita ; no angļu
valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Dairis
Hofmanis ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents,
2015 (SIA "PNB Print"). - 416 lpp. ; 21 cm. - Aizraujošs
stāsts par divām māsām, kuras vajā kopīgs notikums par kādu
nakti... - Oriģ. nos.: The Memory of Water.
ISBN 9789984358048.
Amerikāľu romāni.
Баршай, Рудольф(Рудольф Борисович), 19242010. Нота : жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в
фильме Олега Дормана / Рудольф Баршай ; Олег Дорман
; предисловие Соломона Волкова. - Москва :
Издательство АСТ, 2013 (Издательство CORPUS). - 352
с. [48 с. ил.]. - Эта книга - рассказ великого дирижера о
своей судьбе и о музыке. Рудольф Баршай, основатель
Московского камерного оркестра, в середине
семидесятых эмигрировал из СССР. Он руководил
оркестрами в разных странах и покорил своим талантом
весь мир. Перед камерой кинорежиссера Олега Дормана
восьмидесятишестилетний маэстро вспоминает
прожитую жизнь, прошедшую через многие эпохи. Книга
создана по документальному фильму ''Нота'', снятому в
2010 году автором ''Подстрочника''.
ISBN 9785170797295.
Diriģenti - Krievija - 20 gs.
Браун, Сандра. Чужое сердце : [роман] / Сандра Браун ;
[пер. с англ. А.В. Бушуева]. - Москва : Э, 2015. - 512 с. (Сандра Браун. Бестселлеры Suspense & Romance). Популярная телезвезда Кэт Делани перенесла операцию
по пересадке сердца. Но вновь обретенная жизнь
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приносит новые опасности. Кто-то присылает Кэт
газетные заметки с сообщениями о смерти троих человек,
которым в тот же день, что и Кэт, была сделана
пересадка сердца. И Кэт понимает, что следующей в этом
смертельном списке будет она... - Orig. nos.: Charade.
ISBN 9785699821730.
Amerikāľu romāni.
Абгарян, Наринэ, 1971-. Манюня / Наринэ Абгарян ;
иллюстрации Елены Жуковской. - Москва : АСТ, 2015. 80 с. : ил. - (Манюня и другие). - Манюня - книга о
детстве, смешном, прекрасном и полном всякоразных
приключений. Если вы любите смеяться, эта книга для
вас. - 4.-6.kl.
ISBN 9785170870684.
Bērnu stāsti, krievu.
Абгарян, Наринэ, 1971-. Манюня пишет
фантастичЫскЫй роман / Наринэ Абгарян ; иллюстрации
Елены Станиковой. - Москва : Астрель, 2015. - 316, [1] с.
: ил. ; 21 см. - (Манюня и другие). - 7.-9.kl. - Является
продолжением романа "Манюня". . - Новые
приключения-- на обложке.
ISBN 9785170723362.
Jaunatnes proza, krievu.
Абгарян, Наринэ, 1971-. Манюня, юбилей Ба и прочие
треволнения / Наринэ Абгарян ; иллюстрации Елены
Станиковой. - Москва : Астрель, 2014. - 314, [3] с. : ил. ;
21 см. - (Манюня и другие). - 7.-9.kl. - По словам автора,
это последняя книга о приключениях Манюни, Нарки и
прочих замечательных жителей маленького городка
Берд. . - Новые приключения --на обложке.
ISBN 9785170824229.
Jaunatnes proza, krievu.
Буйда, Юрий, (Васильевич). Цейлон : роман / Юрий
Буйда ; оформление серии Алексея Марычева. - Москва :
Издательство Э, 2015. - 416 с. - (Большая литература.
Проза Юрия Буйды.). - 18+. - Содержит нецензурную
брань!.
ISBN 9785699833719.
Krievu romāni.
Глуховский, Дмитрий. Метро : трилогия : роман /
Дмитрий Глуховский. - Москва : Издательство АСТ,
2015. - 384 с. : ил. - (Бестселлеры Дмитрия Глуховского ;
09). - 16+.
Вторая часть. Метро 2034.
ISBN 9785170913848.
Krievu romāni.
Глуховский, Дмитрий. Метро : трилогия : роман /
Дмитрий Глуховский. - Москва : Издательство АСТ,
2015. - 384 с. : ил. - (Бестселлеры Дмитрия Глуховского ;
09). - 16+.
Вторая часть. Метро 2034.
ISBN 9785170913848.
Krievu romāni.
Глуховский, Дмитрий. Метро : трилогия : роман /
Дмитрий Глуховский. - Москва : Издательство АСТ,
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2015. - 384 с. : ил. - (Бестселлеры Дмитрия Глуховского ;
15). - 18+.
Третья часть. Метро 2035.
ISBN 9785170905386.
Krievu romāni.
Гонсалес Гальего, Рубен Давид, 1968-. Белое на черном
: роман / Рубен Давид Гонсалес Гальего. - СанктПетербург : Лимбус Пресс, 2015 (ООО Издательство К.
Тублина). - 224 с. - Рубен Давид Гонсалес Гальего,
русский писатель, внук генерального секретаря
Коммунистической партии Испании, на опыте своей
жизни в Советской России, большая часть которой
прошла в интернатах для детей-инвалидов, в полней мере
ощутил значение слов ''коммунистическая мораль''. Об
этом опыте его блистательный автобиографический
роман в рассказах ''Белое на черном''. - Лауреат премии
''Русский букер''.
ISBN 9785837005084.
Krievu romāni. Autobiogrāfiskā proza, krievu.
Идов, Михаил. Кофемолка : роман / перевод с
английского Михаила Идова, Лили Идовой. - Москва :
АСТ, 2013 (CORPUS). - 415, [1] с. - Супруги Марк и
Нина, молодые нью-йоркские интелектуалы, открывают
изысканное кафе в духе венской традиции - и впервые
сталкиваются с беспощадной реальностью. Их
трогательная и забавная история, рассказанная с
неподражаемым юмором, превращается в своего рода
символ эпохи. - Oriģ. nos.: Ground Up.
ISBN 9785170825387.
Amerikāľu romāni.
Карпович, Ольга. Семейная тайна : сборник / Ольга
Карпович. - Москва : Издательство Э, 2015. - 320 с. (Возвращение домой. Романы Ольги Карпович.). Александра уже давно жила в Америке. Успешная,
холодная молодая женщина полностью посвятила себя
карьере. В их семье вообще не было теплых отношений.
Родители и дети жили независимо друг от друга и
виделись очень редко. Но несчастный случай собрал всю
разрозненную семью вместе, и тогда из глубин прошлого
начали всплывать ужасные тайны. И одна из них
полностью перевернула жизнь Александры...
Содержание: Дела семейное: роман. Другой берег:
повесть.
ISBN 9785699838745.
Krievu romāni.
Морейно, Сергей, 1964-. Ж. как попытка : [эссе] /
Сергей Морейно. - Москва : Русский Гулливер, 2015
("Вишневый пирог"). - 176 с. - В издании представлены
произведения Сергея Морейно. - 18+.
Saturā: Фраза и равновесие. Шамшад - двойной
полдень. Попытка синхронизации. P.S. или P.O.S., на
худой конец... Жизнь в преддверии времени. Текст как
место. Долины под снегом.
ISBN 9785916271577.
Krievu esejas - Latvija.
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Мюссо, Гийом. Спаси меня : [роман] / Гийом Мюссо ;
перевод с французского Галины Шариковой. - Москва :
Издательство Э, 2015. - 384 c. - (Поединок с судьбой.
Проза Г. Мюссо). - В заснеженном Нью-Йорке
встречаются двое: Жюльет и Сэм. Они были вместе всего
несколько дней, но за эти дни прожили целую жизнь и
поняли, что созданы друг для друга. Но Жюльет пора
возвращаться домой, в Париж. Самолет, на который у нее
куплен билет, разбивается. Сэм раздавлен горем - он
уверен, что это конец. - 16+. - Ориг. назв.: Sauve-moi.
ISBN 9785699830886.
Franču romāni.
Пелевин, Виктор. Смотритель : секретный мемуар СМ.
Алексиса Второго, Далай-Папы и Великого Магистра, с
воспоминаниями, размышлениями, красотами речи и
фигурами ума. / Виктор Олегович Пелевин ; оформление
серии А. Саукова. - Москва : Издательство Э, 2015. - 352
с. - (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин.).
Кн.1. Орден желтого флага.
ISBN 9785699834174.
Krievu romāni. Vēsturiskā proza, krievu.
Тосс, Анатолий. Фантазии женщины средних лет :
[роман] / Анатолий Тосс. - Москва : АСТ, 2014. - 510, [2]
c. - (У каждого своя реаьность). - ''Фантазии женщины
средних лет'' - это одна из самых популярных книг о
любви. О любви шокирующей, ломающей все привичные
устои, о любви не скрывающейся, до уязвимости
откровенной, любви, с которой сорвана кожа, которая
умеет чувствовать только нервами. Эта книга поднимает
читателя на уровень философии, определяет философию,
определяет принцип жизни. - 18+.
ISBN 9785170827930.
Krievu romāni.
Тосс, Анатолий. Фантазии мужчины средних лет :
[роман] / Анатолий Тосс. - Москва : АСТ, 2014. - 350, [2]
c. - (У каждого своя реаьность). - ''Фантазии мужчины
средних лет'' - это книга о том, как научиться любить
принципиально по-новому. Как открыть в себе те
качества, о существовании которых даже не
подозреваемь, но которые кардинально изменят
представление о любви как о ''чувстве'' и как о
''процессе''. А заодно изменят представление и о нас
самих, и о людях, нас окружающих, и о мире в целом. Ну
а если вглядеться пристальней, то выяснится, что порой
фантазии не так уж далеки от реальности. - 18+.
ISBN 9785170822256.
Krievu romāni.
Трауб, Маша. Истории моей мамы : романавтобиография / Маша Трауб (псевдоним). - Москва :
Эксмо, 2015. - 320 с. - (Проза Маши Трауб). - Мама всѐ
время рассказывает истории - мимоходом, пока варит
кофе. Истории, от которых у меня глаза вылезают на лоб,
и я забываю про кофе. Истории, которые невозможно
придумать, а можно только прожить, будучи одним из
главных героев. - 16+.
ISBN 9785699819416.

Krievu romāni. Autobiogrāfiskā proza, krievu.

MĀKSLAS FILMAS. SERIĀLI
DAŽĀDA ŽANRA FILMAS
Bērtons, Tims, 1958-. Svīnijs Tods: Flītstrītas dēmoniskais
791.4
bārddzinis [videoieraksts] : muzikāls trilleris, komēdija / reţ.
Tims Bērtons ; galvenajā lomā Dţonijs Deps. - Īpašais 2
disku izdevums. - Rīga : Forum Cinemas, 2008. - 1 DVD
(112 min.). - Bārddziľa Benjamina Barkera un viľa skaistās
sieves Lūsijas dzīve bija bezrūpīga un mīlestības pilna līdz
tam brīdim, kad tiesnesis Tarpins iekāroja Lūsiju un izdarīja
tā, lai nabaga bārddzinis tiktu arestēts pēc safabricētas
apsūdzības un aizsūtīts izciest sodu tālu prom no Londonas.
Pagāja 15 gadi un viľš atgriezās. Viľa vārds vairs nav
Benjamins Barkers, bet Svīnijs Tods un viľu vada aklas
atriebības alkas. Atjaunojis savu frizētavu, Tods atsāk tajā
sniegt bārddziľa pakalpojumus. Veikla rokas kustība, nozib
spoţais bārdas nazis un nu jau bijušais klients nonāk
pagrabstāvā, kur dēmoniskā bārddziľa draudzene Lovetas
jaunkundze gatavo Londonā garšīgākos pīrāgus ar visai
specifisku pildījumu... - Vecuma ierobeţojums : 16+. - Audio
angļu, poļu val., subt. angļu, poļu, igauľu, latviešu, lietuviešu
val. - Divu "Golden Globe" balvu ieguvēja : labākā komēdija
vai muzikālā filma, labākais aktieris Dţonijs Deps. - Nos. no
konteinera. . - ASV, 2008.
1. DVD - filma ; 2. DVD īpašais pielikums.
Emerihs, Rolands. 10 000 p.m.ē. [videoieraksts] = 10 000
791.4
B.C. : vēsturiska piedzīvojumu filma / Rolands Emerihs ;
Warner Bros Pictures. - Rīga : Forum Cinemas, 2008. - 1
DVD (104 min.) + Īpašais pielikums: vēsture un filmas siţets,
filmā neiekļautas ainas u.c. - Vecuma ierobeţojums: līdz 12
gadiem neiesaka. - Audio angļu, kr., poļu, turku, subt. latv.,
liet., igauľu, angļu, kr., bulg., horv., poļu, serbu, slovēľu,
turku val. - Nos. no konteinera. . - ASv, 2088 g.
Vēsturiskas filmas. Piedzīvojumu filmas.
Harel, Philippe. Tristan [videoieraksts] =
791.4
Tristāns=Tristanas=Тристан : thriller / directed by Philippe
Harel ; starring Jules Sitruk, Maria de Medeiros. - Rīga : SIA
"DVD Express", 2003. - 1 DVD (99 min.). - Если в городе
появляется молодой человек: умный, красивый,
настоящий джентльмен и до подозрительности учтивый с
дамами — жди неприятностей! Серия загадочных
смертей при очень странных обстоятельствах. За всеми
жертвами поначалу очень красиво ухаживали, назначали
свидания в одних и тех же местах, дарили им роман
«Тристан и Изольда», а затем… кто-то отнимал у
девушек их совсем еще юные жизни... - Vecuma
ierobeţojums : 16+. - Audio krievu, franču val., subt. igauľu,
lietuviešu, latviešu, krievu val. - Nos. no konteinera.
Paris, je t'aime [DVD ieraksts] = Parīze, es mīlu tevi =
791.4
Париж, я люблю тебя : romantisks kino almanahs / Directed

by Oliver Assayas, Frederic Auburtin & Gerard Depardieu,
Joel & Ethan Coen, Isabel Coixet, Wes Graven etc. ;
Starring:Fanny Ardant, Juliette Binoche, Melchior Beslon,
Steve Buscemi, Willem Dafoe, Gerard Depardieu, Marianne
Faithfull etc. - [B.v.] : Victoires International ; acmefilm,
2006. - 1 DVD disks (120 min.). - Parīze, es mīlu tevi plakāts
Romantisks kino almanahs – 18 noveles, kuras uzľēmuši 20
pazīstami reţisori un kuras apvieno tēma: Parīze – mīlestības
pilsēta. Katram reţisoram ar viľa savdabīgu redzējumu tiek
dotas piecas minūtes, šos redzējumus apvienojot veidojas
vienots vēstījums. Parīzē mīlestību slēpj, izrāda, imitē,
izbauda, iznīcina, izgudro un iededz no jauna. Katrs siţets
ilgst aptuveni piecas minūtes un šajā laikā daţādu ţanru
reţisori un aktieri pārspēj no jauna atklāt pilsētu, pastāstīt par
mīlestību un par savu attieksmi pret Parīzi. - Vecuma
ierobeţojums: 12+. - Audio latviešu, krievu, franču,
lietuviešu val., subt. latviešu, krievu, lietuviešu, igauľu val. Nos. no kontenera. . - Lihtenšteina, Francija, Vācija, Šveice
2006.
Parīze (Francija).
DRĀMAS
791.4

791.4
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Audiard, Jacques. De battre mon coeur s' est arrete
[videoieraksts] = Мое сердце биться перестало = Löök, mis
peatas mu südame = Mano širdis nebeplaka : drama / directed
by Jacques Audiard. - Tallinn : Sonatiin OÜ, 2007. - 1 DVD
(108 min.). - Vecuma ierobeţojums : 12+. - Audio franču,
krievu val., subt. lietuviešu, igauľu val. - Nos. no konteinera.
. - Francija, 2005.
Dumont, Bruno. Flanders [videoieraksts] =
Flandria=Фландрия=Flandrija : kara drāma / directed by
Bruno Dumont. - Tallinn : Sonatiin OÜ, 2008. - 1 DVD (91
min.). - Vecuma ierobeţojums : 12+. - Audio krievu val.,
subt. lietuviešu, igauľu val. - Festival de Cannes Grand Prix.
- Nos. no konteinera. . - Francija, 2006.
Mendess, Sems. Podpauris [videoieraksts] = Jarhead =
Морпехи : kara drāma / reţ. Sems Mendess ; lomās Dţeiks
Gilenhāls, Pīters Sarsgārds, Kriss Kūpers, Dţeimijs
Fokss...[u.c.]. - Rīga : Forum Cinemas, [2007]. - 1 DVD (118
min.). - Filma uzľemta pēc jūras kājnieku kareivja Entonija
Svoforda autobiogrāfiskā romāna motīviem, kurā autors
atainojis savu pieredzi Līča karā. Skarbais un patiesais kara
atainojums filmā mijas ar patiesiem faktiem un epizodēm,
kuras vienlaikus var nodēvēt par sirreālām, neţēlīgām,
traģiskām, komiskām un absurdām... - Vecuma ierobeţojums
: 14+. - Audio angļu, krievu val., subt. igauľu, latviešu,
lietuviešu val. - Nos. no konteinera. . - ASV, Vācija 2005.
Persijas līča karš, 1991.
Mingela, Entonijs. Ielaušanās [videoieraksts] = Breaking and
Entering : drāma / reţ. Entonijs Mingela ; lomās : Dţūda
Lovs, Ţiljeta Binoša, Robina Raita- Pena u.c. - [B.v.] : Buena
Vista Home Entertainment, Inc., 200x. - 1 DVD (114 min.). Viľš - Londonas arhitekts Vils, kuram sareţģītas attiecības
ģimenē un darbs, kuram viľš veltī sevi visu. Viľa - emigrante
Amira no Serbijas, kuras dēls kādā naktī ielauţas arhitektu
birojā un nozog Vilam piederošo datoru. Notiekot
izmeklēšanai, Vils un Amira vēl nezin, ka pēc šīs ielaušanās

drīz vien sekos nākamā - ielaušanās viľu abu privātajās
dzīvēs. - Vecuma ierobeţojums : 16+. - Audio angļu, krievu,
čehu, val., subt. angļu, krievu, čehu, latviešu, lietuviešu,
igauľu...[u.c.] val. - Nos. no konteinera. . - ASV, 2006.
KOMĒDIJAS
791.4

KRIEVU KINO
791.4
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Zucker, Jerry. Rat Race [DVD videoieraksts] = Ţurku
skrējiens = Крысиные бега : komēdija / directed by Jerry
Zucker ; starring Rowan Atkinson, Whoopi Goldberg... [a.o.].
- [B.v.] : UAB "Acme", 2009. - 1 DVD disks (108 min.). (Rīgas Viļľi. Izcilu filmu kolekcija ; 14). - Lasvegasas
lepnākā kazino īpašnieks rīko skrējienu, kura uzvarētājam
tiks divi miljoni dolāru. - Audio krievu, angļu, lietuviešu val.,
subt. latviešu, krievu, lietuviešu, igauľu val. - Nos. no
konteinera. . - ASV, Kanāda 2001.
Балабанов, Алексей. Груз 200 [videoieraksts] = Last 200 =
200-asis krovinys : драма / реж. Алексей Балабанов ; в
ролях Агния Кузнецова, Алексей Полуян... [и др.]. Tallinn : Sonatiin OÜ, 2007. - 1 DVD (96 мин.). - Действие
фильма основано на реальных событиях. СССР. 1984 год.
Финал советской эпохи. Провинция. После дискотеки
пропадает дочь секретаря райкома партии. Свидетелей
нет. Виновные не обнаружены. В этот же вечер в доме на
окраине города происходит жестокое убийство.
Виновный — хозяин дома. Оба расследования поручены
капитану милиции Журову…. - Vecuma ierobeţojums :
21+. - Audio krievu val., subtitri lietuviešu, igauľu val. - Nos.
no konteinera. . - Россия, 2007.
Kinofilmas, krievu.
Васильев, Геннадий. Русь изначальная [videoieraksts] :
исторический фильм : по одноименному роману В.
Иванова : 2 серии / реж. И авт. Сценария геннадий
Васильев ; в ролях : Борис Невзоров, Людмила Чурсина,
Иннокентий Смоктуновский, Арнис Лицитис... [и др.]. –
Москва : ООО ―ДВД Магия‖, 2008. – 1 DVD (149 мин.). –
Действие картины происходит в Древней Руси — в те
времена, когда славянам, объединившимся в войско под
предводительством Ратибора, сына Всеслава, удалось
одержать первые победы над племенами кочевников. –
Vecuma ierobeţojums : 12+. – Audio krievu val., bez
subtitriem. – Nos. No konteinera. . – Киностудия им. М.
Горького, 1986 г.
Vēsturiskās filmas. Kinofilmas, krievu.
Krievija –
Vēsture.
Гришковец, Евгений. Одновременно [videoieraksts] :
спектакль / автор и исполнитель Евгений Гришковец ; в
спектакле звучит музыка Максима Сергеева, Грузинская
народная музыка, музыка Г. Гладкова ; режиссерпостановщик видеоверсии Владимир Алексеев. - Москва
: ООО "Снегири-музыка", 2004. - 1 DVD (110 мин.). Автор спектакля и исполнитель — Евгений Гришковец.
Совсем недавно я узнал… Точнее… Не знаю, Как
сказать… Я узнал такую вещь, которая меня не то чтобы
огорчила или разочаровала… Или удивила… Не знаю. -
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Bez vecuma ierobeţojuma. - Audio krievu val. - Nos. no
konteinera.
Krievu drāma.
Гришковец, Евгений. Титаник [videoieraksts] : спектакль
/ Евгений Гришковец, Павел Колесников ; в ролях Павел
Колесников, Евгений Гришковец, Борис Репетур,
Светлана Мочалина 4 в спектакле использована музыка
Philip Glass & Foday Musa Suso и Маскима Сергеева ;
режиссер-постановщик видеоверсии Владимир Алексеев.
- Москва : ООО "Снегири-музыка", 2007. - 1 DVD (92
мин.). - Трогательная, забавная и нежная история,
сочиненная в маленьком театре в маленьком городе о
большом-большом мире, о ощущениях этого мира.
«Титаник» скромная история, наполненная самым
нежным постмодернизмом, который в 1992 году даже не
осознавал, что им является. В спектакле нет ни слова о
большом корабле. - Bez vecuma ierobeţojuma. - Audio
krievu val. - Nos. no konteinera.
Krievu drāma.
Лунгин, Павел. Остров [videoieraksts] = Sala : драма /
реж. Павел Лунгин ; в ролях Петр Мамонов, Дмитрий
Дюжев, Виктор Сухоруков. - Rīga : SIA ACMEFILM,
[200X]. - 1 DVD (110 мин.). - Вторая мировая война.
Баржу, на которой Анатолий и его старший товарищ
Тихон перевозят уголь, захватывает немецкий
сторожевой корабль. Вымаливая пощаду у немцев,
Анатолий совершает предательство — расстреливает
Тихона. Немцы оставляют труса на заминированной
барже, но благодаря помощи монахов, проживающих в
монастыре на острове, ему удается выжить. - Vecuma
ierobeţojums: 12+. - Audio krievu, lietuviešu val., subt.
latviešu, lietuviešu, igauľu val. - Nos. no konteinera. . Россия, 2006 г.
Kinofilmas, krievu. Otrais pasaules karš, 1939-1945.
Сиверс, Антон. Поцелуй бабочки [videoieraksts] :
=Liblika suudlus=Plaštakes bučinys : боевик, мелодрама,
криминал / реж. Антон Сиверс ; в ролях Сергей Безруков,
Лань Янь. – Tallinn : Sonatiin OÜ, 2006. – 1 DVD (95
мин.). – Молодой компьютерный гений Орланов,
добившийся к своим 30-ти и славы, и достатка, и успеха
у женщин однажды утром после бурно проведенного
вечера обнаруживает у себя в постели загадочную
китаянку Ли... – Vecuma ierobeţojums : 16+. – Audio
krievu val., subt. Lietuviešu, igauľu val. – Nos. No
konteinera. . – Россия, 2006 г.
Kinofilmas, krievu.
Чухрай, Павел. Русская игра [videoieraksts] = Vene mäng
= Rušiškas ţaidimas = Krievu spēle : экранизация пьесы
Николая Гоголя "Игроки" : комедия / реж. Павел Чухрай ;
в ролях Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Андрей
Мерзликин. - Mārupe : DVD Silver, 2008. - 1 DVD (~96
min.). - Экранизация пьесы Николая Гоголя «Игроки».
Итальянского карточного шулера высшего пилотажа
Лукино Форца нашли его многочисленные кредиторы и
заставили подписать закладную на всѐ, что у него есть.
Если до определенного срока он не соберет всю

долговую сумму, в Италии его будет ждать тюрьма... Vecuma ierobeţojums : 14+. - Audio krievu, lietuviešu val.,
subt. igauľu val. - Nos. no konteinera. . - Россия, 2007 г.
Kinofilmas, krievu.
SERIĀLI
791.4

Гурин, Илья. Россия молодая [videoieraksts] :
историческая драма : 9-серийный телевизионный
художественный : 1, 2, 3 серии / реж. и авт. сценария
Илья Гурин ; в ролях Борис Невзоров, Александр
Фатюшин...[и др.]. - Москва : ООО "ДВД медия", 2008. 1 DVD (196 мин.). - Действие фильма происходит в эпоху
Петра I на Русском Севере. В центре сюжета судьбы трѐх
человек: капитана-командора Сильвестра Иевлева,
поручика таможенного войска Афанасия Крыкова и
кормщика-помора Ивана Рябова. - Bez vecuma
ierobeţojuma. - Audio krievu val., bez subtitriem. - Nos. no
konteinera. . - Киностудия им. М. Горького, 1982 г.
Kinofilmas, krievu. Vēsturiskās filmas.
Krievija - Vēsture.

MUZIKĀLĀS FILMAS
Fletcher, Anne. Step Up [DVD videoieraksts] = Solis
791.4
augšup= Шаг вперед : mūzikls, deju filma / Film by Anne
Fletcher ; Lomās: Channing Tatum and Jenna Dewan etc. DVD disks. - [B.v.] : Acmefilm, 2007. - 1 DVD disks (98
min.). - (Rīgas Viļľi. Izcilu filmu kolekcija ; 4). - Audio
krievu, angļu, lietuviešu val., subt. latviešu, krievu,
lietuviešu, igauľu val. - Nos. no konteinera. . - ASV, 2006.
DOKUMENTĀLĀS FILMAS
Виктор Цой [videoieraksts] : Жизнь как кино ;
791.4
Смертельный поворот : документальные фильмы ;
Концерт в Алма-Ате 2-5 февраля 1989 года. - [Б.м.] :
Starvideo, 2010. - 1 DVD (180 мин.). - Vecuma
ierobeţojums : 16+. - Nos. no konteinera.
Как обыкновенный ленинградский мальчишка стал
легендой русского рока, откуда приходила к нему музыка
его песен, что он хотел сказать своим слушателям и
почему так рано ушел?. Список песен концерта :
Транквилизатор. Следи за собой. Перемен. Электричка.
Троллейбус, который идѐт на Восток. Легенда.
Спокойная ночь. Последний герой. Мама, мы все сошли с
ума. Камчатка. Закрой за мной дверь, я ухожу. Время
есть. а денег нет. Война. Бошетунмай. Группа крови. В
наших глазах. Алюминиевые огурцы.
Dokumentālās filmas. Dziedātāji - Krievija. Rokmūzika.
Dokumentālās filmas.
Шокирующая Азия [videoieraksts] : документальный
791.4
фильм : 4 серии. - [Б.м.] : Starvideo, 2009. - 1 DVD (360
мин.). - Vecuma ierobeţojums : 16+, citos avotos 18+. - Nos.
no konteinera.
Содержание : Часть 1. Часть 2 : Последнее табу.
Часть 3 : Во власти тьмы. Часть 4 : Новая шокирующая
Азия.
Āzija.
Dokumentālās filmas.

