Valmieras integrētās bibliotēkas
JAUNIEGUVUMU SARAKSTS
2015.gada maijā
0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
RAKSTU UN RAKSTĪBAS SISTĒMAS
Kespersakss, Veiko. Kaligrāfija 24 stundās : tehnikas,
003
alfabēti, projekti / Veiko Kespersakss ; no angļu valodas
tulkojusi Elīna Brasliņa ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2015. - 160 lpp. : il. ; 25 cm. - Alfabētiskais
rādītājs: 158.-160. lpp. - Grāmatā iekļauti dažādu veidu
raksti; pamācībās izskaidroti alfabēti; iesildīšanās
vingrinājumi; praktiski kaligrāfijas projekti. Izdevums
noderēs, lai iemācītos iluminēt burtus, izkārtot tekstu lapā,
ievērot atstarpes, strādāt ar krāsām un papildināt vienkāršus
alfabētu burtus ar elegantiem vijumiem. - Oriģ. nos.:
Calligraphy in 24 1 hr lessons. Techniques. Alphabets.
Projects.
ISBN 9789934048678.
Kaligrāfija. Kaligrāfija - Tehnika.
DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS
Augucēvičs, Jānis. Word. Microsoft Office 2013 / Jānis
004
Augucēvičs. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2015. - 83
lpp. : il., tab. ; 30 cm. - (Datorzinības ; 23). - Biežāk lietotie
datorterminu tulkojumi: 82.-83. lpp. - J. Augucēviča grāmata
var noderēt kā praktisks palīgs darbā tiem, kuri vēlas veidot
dažādas sarežģītības pakāpes dokumentus, kā arī tiem, kuri
vēlas patstāvīgi apgūt vai papildināt savas zināšanas darbam
ar teksta apstrādes programmu Microsoft Office Word 2013.
Īpaša uzmanība veltīta garo dokumentu (referātu, kursa un
studiju darbu, diplomdarbu) maketēšanas automatizācijai.
ISBN 9789984828992.
Tekstapstrāde.
MUZEJI
Liktenslietas = Fateful Things / [izdevuma autore un
069
literārā redaktore Ilona Brūvere ; tulkojumi Viktors
Freibergs, Jana Bērziņa ; foto Ilona Brūvere ... u.c.]. - [Rīga]
: Mediju komunikācijas darbnīca "Kinolats", 2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 238, [1] lpp. : il. ; 18 cm. - Grāmatā apkopota
tikai neliela izlase no "Stūra mājas" ekspozīcijā
"Liktenslietas" apskatāmajiem darbiem, jo ekspozīcijā
kopumā bija skatāmi 500 priekšmeti, stāsta izdevuma autore
Ilona Brūvere: „Mēs tomēr mēģinājām koncentrēties uz
tādiem stāstiem, kas aptver pēc iespējas plašāku dzīves
spektru vai kuros jau ir radusies sava iekšējā dramaturģija.
Tā nav tikai piemiņas lietiņa par tādu un tādu notikumu, bet
tie ir priekšmeti, kas izstāsta vairāk. Tie ir stāsti, sākot no
1914.gada līdz mūsdienām. Un viņi visi ir vienlīdz aktuāli
kaut kādā ziņā.” Gluži kā dzīvē - skaisti un cerīgi stāsti par
priekšmetiem mijas ar ļoti skaudrām un traģiskām liecībām.

Ir arī stāsti par to, kā lietas, kas saistās ar ko ļoti skaudru,
gadu ritējumā iegūst atkal pozitīvu un dzīvi apliecinošu
nozīmi. To vidū ir, piemēram, kāzu kleita, ko līgavai tā arī
neiznāk uzvilkt, jo tieši kāzu dienā sākas karš, taču vēlāk
viņa šo kleitu pāršuj un tajā tiek iesvētīta viņas meita. Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - "Stūra mājas"
ekspozīcija "Liktens Lietu muzejs".
ISBN 9789934144202.
Latvija. Dzīvesstāsti - Latvija.
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Bēgšana no brīvības? : Ērihs Fromms un Latvija / Igora
Šuvajeva zinātniskajā redakcijā ; [literārā redaktore Arta Jāne
; vāka dizains Māris Kūlis ; zinātniskie recenzenti: Māra
Rubene, Raivis Bičevskis] ; Latvijas Universitātes Filozofijas
un socioloģijas institūts. - Rīga : Latvijas Universitātes
Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014 (Gulbene : Vītola
izdevniecība). - 220 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija rakstu
beigās. - "Tomēr tiesībām paust savas domas ir nozīme vien
tad, ja esam spējīgi domāt paši; brīvība no ārējās autoritātes ir
ilgstošs ieguvums vien tad, ja mūsu iekšējie psiholoģiskie
apstākļi paver iespēju apliecināt savu individualitāti." Ērihs
Fromms. - Kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934506239.
Filozofija, vācu - 20 gs. Psihoanalīze.
Platons, 428 vai 427-348 vai 347 p.m.ē. Dialogi / Platons ;
no sengrieķu valodas tulkojis Ābrams Feldhūns, tulkotāja
piezīmes un pēcvārds ; Ilzes Rūmnieces priekšvārds ;
Tatjanas Semanes ievads ; mākslinieciskais noformējums:
Aldis Aleks ; redaktore Ināra Stašulāne. - Rīga : Zinātne,
2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 1007, [1] lpp. ; 21 cm. Bibliogrāfija piezīmēs. - Vienā izdevumā apkopoti izcilā
antīkās filozofijas pārstāvja Platona (427-347 pr. Kr.) darbi,
kurus apgāds "Zinātne" izdevis piecās atsevišķās grāmatās
1997.-2007. gadā. Platona dialogus no sengrieķu valodas
tulkojis klasiskais filologs, seno valodu zinātājs Ābrams
Feldhūns (1915-2009). Izdevums veltīts viņa piemiņai 100.
gadskārtā. - Veltījums Ābramam Feldhūnam. Grāmatā
apkopoti visi apgādā "Zinātne" izdotie Platona darbi Ābrama
Feldhūna tulkojumā.
Saturs: 1. Sokrata prāva: Platons. Eutifrons. sokrata
aizstāvēšanās (Apoloģija). Kritons. Faidons (1997). 2. Dialogi
un vēstules: Protagors. Hipijs lielākais. Faidrs. Septītā
vēstule. Astotā vēstule (1999). 3. Gorgijs (2004). 4. Dialogi:
Lisīds. Harmids. Alkibiads pirmais. Hipijs mazākais (2006).
5. Dialogi: Ions. Lahēts. Eutidēms (2007).
ISBN 9789984879833.
Dialogi, grieķu. Filozofija, antīkā.
Dispenza, Džo. Atbrīvojies no ieraduma spēka! : kā mainīt
domāšanas stereotipus, izmantojot jaunākos neirofizioloģijas
principus / Džo Dispenza ; no angļu valodas tulkojusi Dace
Vanaga ; redaktors Elvis Ozols ; Māra Garjāņa makets un

159.94

15

159.92

vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2015. - 286, [2] lpp. : il. Džo Dispenza grāmatā "Atbrīvojies no ieraduma spēka!"
sniedz skaidru un pārbaudītu modeli, kā "pārprogrammēt"
savu prātu, lai tas pārstāj būt atkarīgs no ārējiem faktoriem.
Tas ļaus jums iepazīt sevi un veidot personību saskaņā ar
vēlmēm, nevis vides noteiktiem apstākļiem. Autora izklāstītā
programma ļauj veidot identitāti, izmantojot mūsdienīgākos
neirozinātnes pētījumus un laika pārbaudītas meditācijas
tehnikas. - Oriģ. nos.: Breaking The Habit Of Being Yourself.
How to Lose Your Mind and Create a New One.
Saturā: Zinātne par cilvēku. Smadzenes un meditācija.
Solis pretī jaunajam liktenim.
ISBN 9789984869582.
Personība. Doma un domāšana. Pašaktualizācija
(psiholoģija).
Germers, Kristofers K. Nepārmet sev! : apzināts ceļš uz
sevis pieņemšanu / Kristofers K. Germers ; no angļu valodas
tulkojusi Velga Vīgante ; redaktors Elviss Ozols ; Māra
Garjāņa makets un vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2015. 301, [3] lpp. : il. - Grāmatā "Nepārmet sev!" Kristofers K.
Germers soli pa solim māca, kā "apstrādāt" savas emocijas un
reakcijas, nezāģējot zarā, uz kura paši sēžam. - Oriģ. nos.:
The Mindful Path To Self-Compassion. Freeing Yourself
from Destructive Thoughts and Emotions.
Saturā: Atklājot iecietību pret sevi. Mīlošas labvēlības
praktizēšana. Pielāgojot iecietību pret sevi.
ISBN 9789984869599.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Emocijas. Autogēnais
treniņš.
Ozola, Elizabete. Cilvēks krāsu pasaulē : ievads koloristikā
/ Elizabete Ozola ; Aijas Andžānes vāka grafiskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - [Rīga] :
J.L.V., [2015]. - 244, [1] lpp. : il., tab. ; 20 cm. Bibliogrāfija: 239.-[241.] lpp. - Grāmata noderēs, kā izziņas
avots cilvēkiem bez iepriekšējām zināšanām par krāsu
iedarbību, kā arī attīstīs lasītāja intuīciju un praktiskās
iemaņas krāsu izvēlē ikdienā. Tā ir iespēja iepazīties ar krāsu
simboliku, atšķirībām, nozīmi un interpretāciju dažādās
kultūrās un reliģijās. Turklāt krāsām piemīt arī terapeitiskā
iedarbība - tās ir nozīmīgs psiholoģisks faktors. Grāmatas
praktiskā puse atspoguļo krāsu izvēles īpatnības apģērbā,
interjerā, dizainā un reklāmā, īpašu uzmanību pievēršot to
optiskajai un emocionālajai ietekmei uz cilvēku.
ISBN 9789934116957.
Krāsas. Krāsa - Psiholoģiskie aspekti.
Šeinovs, Viktors. Saki "nē" - un nejūties vainīgs / Viktors
Šeinovs ; no krievu valodas tulkojusi un priekšvārdu
sarakstījusi Ruta Darbiņa ; mākslinieks Uldis Baltutis ;
redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2015 (Rēzekne :
Latgales druka). - 301 lpp. ; 20 cm. - Autors grāmatā analizē
cēloņus, kas cilvēkos izraisa vainas sajūtu, izskaidro dažādu
manipulāciju veidus un kā no tām pasargāties, ja nākas kļūt
par to upuri, uzsverot, cik manipulācija ir bīstama jebkurās
cilvēciskajās attiecībās. - Oriģ. nos.: Говорить "нет" не
испытывая чувства вины.
Saturā: Kāpēc rodas vainas sajūta. Kā tiek provocēta

vainas sajūta. Kā pasargāt sevi no tiem, kuri vēlas iegūt jūsu
piekrišanu. Pārliecinošs "Nē" visiem, kas to pelnījuši.
ISBN 9789934534034.
Pārliecināta uzvedība. Pašaktualizācija (psiholoģija).
Starppersonu saziņa. Starppersonu attiecības. Vaina.
Manipulācija (psiholoģija).
ĒTIKA
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Bensons, Harijs. Turēsimies KOPĀ! : grāmata par
attiecībām jaunajiem vecākiem : praktiski padomi / Harijs
Bensons ; Alises Bērziņas tulkojums latviešu valodā ;
Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. Rīga : Apgāds Jumava, 2015. - 133, [3] lpp. - Apgūsti
vienkāršus ieradumus, kurus ieviešot savā ikdienā ļausi
uzplaukt mīlestībai un pasargāsi jūsu savstarpējās attiecības
no neizbēgamajiem pārbaudījumiem, kas rodas, kļūstot par
vecākiem. - Oriģ. nos.: Let's Stick together.
ISBN 9789934116629.
Vecāku funkcijas veikšana. Laulātie draugi.
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Džonsone, Denija. Gara vadīti panākumi : uzziniet
pārbaudītus, uz bībeliskiem principiem balstītus noslēpumus
labklājības veidošanai, kalpojot citiem! / Denija Džonsone ;
tulkojis Kristaps Šoriņš. - Liepāja : SIA "DESOL", 2014. 230, [2] lpp. - Grāmatā autore atklāj laika pārbaudītus
bībeliskos noslēpumus finansiālās brīvības sasniegšanai.
Grāmatā jūs atklāsiet garīgās atslēgas, kas atver durvis uz
patiesu turību. Atklāsiet arī paradumus, kas ved pie
nabadzības un finansiālām grūtībām, uzzināsiet par meliem,
kas saistīti ar naudu, par to, kā Dievs atalgo izcilības garu, un
vēl daudz ko vairāk. - Oriģ. nos.: Spirit Driven Success.
Discover the biblical foundations of success and purpose. Starptautiski atzīta lektore, grāmatu autore, biznesa un
finanšu eksperte -- uz pirmā vāka. . - "Uzvariet bailes un
izmainiet domāšanu... Atslēdziet durvis, kas ved pretim
labklājībai, turībai un laimei!" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934846175.
Garīgā dzīve - Kristietība. Panākumi - Reliģiskie
aspekti - Kristietība. Panākumi - Bībeles mācība.
Leimans, Čārlzs. Luterisms jautājumos un atbildēs. Svētā
Kristība / Čārlzs Leimans ; galvenais redaktors Skots
Kinnamens ; no angļu valodas tulkojis Egons Mudulis ;
literārā redaktore, korektore Gunta Vaickovska ; vāka autore
Agata Muze. - Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2015
(SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 140 lpp. : il. - (Luterisms
jautājumos un atbildēs ; 2). - Vārdnīca: 137.-140. lpp. - Šajā
grāmatā autors sniedz pielietojamu un vispusīgu luterāņu
ticības un mācības pārskatu. - Oriģ. nos.: Latvian
Lutheranism 101. Holy Baptism. - Luterisma mantojuma
fonds ir izdevis otro grāmatu par Kristību, sērijā Luterisms
jautājumos un atbildēs.
Saturā: Kas ir Kristība? Ko Kristība dara? Kā Kristība
to var izdarīt? Ko Kristība man nozīmē tagad?
Luterāņu baznīca. Luterisms.
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Liniņš, Vilis. Pēc Visuma valdnieka gribas un likumiem :
antizinātnisks darbs / Vilis Liniņš ; redaktore Ligita Leja. B.v. : Vilis Liniņš, 2014. - 128 lpp. ; 21 cm. - Antizinātnisks
darbs, veltīts loģiski domājošiem cilvēkiem. Vērsts pret
zinātni, kas atrauta no garīguma.
ISBN 9789934141331.
Uzskats (filozofija)
Rors, Ričards. Mūžīgais dimants : mūsu īstās patības
meklējumi / Ričards Rors ; no angļu valodas tulkojis Kārlis
Žols ; [Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Zane
Seņkova]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 218,
[5] lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [194.]-212. lpp. un
rādītājs: [213.]-218. lpp. - Kristietības ārējās izpausmes
nereti atklāj vienas vienīgas problēmas, kas lielākoties
mudina novērsties no tās. Tāpēc varam neuzzināt, ka šajā
jomā mūs joprojām gaida “apslēpta manta”, kuru atrodot
dzīve patiešām mainās. Franciskāņu mūka, garīgā skolotāja
un rakstnieka Ričarda Rora (1943) grāmata „Mūžīgais
dimants” palīdz saprast cilvēka izaugsmes un attīstības
likumsakarības, veidot autentisku dzīvi un apgūt
kontemplāciju, kas vienlaikus ir gan 21. gadsimta, gan 1.
gadsimta kristietība. Moderna un sena vienlaikus. Šis darbs
godīgi atklāj mūsdienu “baznīciskuma” problēmas, taču
vienlaikus arī parāda kristīgā garīguma ceļa iespējas un
dziļumu. Autors runā par to, ko pieredzējis. Viņš māca to, ko
piedzīvo. Tāpēc daudzus cilvēkus, kurus kaitina reliģiskas
grāmatas, R. Rora rakstītais uzrunā un ir izraisījis rezonansi
visā pasaulē. - Oriģ. nos.: Immortal Diamond: The Search
for our True Self.
ISBN 9789934048425.
Apziņa - Reliģiskie aspekti - Kristietība. Garīgā dzīve Kristietība. Garīgums. Teoloģiskā antropoloģija - Kristietība.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
TIESLIETAS
347.6

Beinaroviča, Olga. Ārpus laulības kopdzīve : tiesiskais
regulējums Eiropā : kas jāzin pāriem dzīvojot kopā
nereģistrētā laulībā! / Olga Beinaroviča. - Rīga : SIA
Izdevniecība Studentu Literatūra, 2015. - 251 lpp. Bibliogrāfiskie saīsinājumi: 11.-12. lpp. . - Izmantotā
literatūra: 205.-228. lpp. . - Normatīvie akti: 229.-235. lpp. . Juridiskās prakses materiālu saraksts: 235.-247. lpp. Grāmata raksturo to kopdzīves modeli, kādu mūsdienās
izvēlas liela daļa pāru. Autore ne tikai akcentē šāda
kopdzīves modeļa būtiskākos jautājumus, bet arī piedāvā
savu skatījumu uz šo jautājumu juridisko regulējumu. Darbā
autore ir vērtējusi ārpus laulības kopdzīves institūta
veidošanās vēsturi, tā ieviešanas modeļus dažādās
jurisdikcijās, kā arī apskatījusi iespējas harmonizēt
regulējumu starptautiskajā līmenī gan ar starptautisko tiesību
aktu palīdzību, gan starptautisko organizāciju palīdzību.
Darbā ir plaši izmantoti tiesu spriedumu materiāli, kas
atvieglo un dažādo teorētisko aspektu uztveri. - Izdevumam
par pamatu ņemts O. Beinarovičas Promocijas darbs ar
nosaukumu "Ārpus laulības kopdzīves ekskluzīvais statuss

tiesībās un tās tiesiskais regulējums Eiropā". . - Ņemot vērā,
ka šis ir pirmais tāda apjoma pētījums par ārpus laulības
kopdzīves regulējumu Latvijā, tas viennozīmīgi būs
interesants plašam lasītāju lokam: ne tikai tiesību
zinātniekiem, bet personām, kuras potenciāli veido šādas
ģimenes savienības.
Saturā: Ārpus laulības kopdzīves institūta tiesiskā
būtība. Ārpus laulības kopdzīves regulējuma modeļi Eiropā.
Ārpus laulības kopdzīves regulējuma problēmas Latvijā.
Ārpus laulības kopdzīves regulējuma harmonizācijas
tendences un nākotnes perspektīvas Eiropā.
ISBN 9789934849855.
Ārlaulība - Eiropa. Nelaulātie pāri - Eiropa - Tiesiskais
statuss, tiesības utt.
Krastiņš, Uldis, 1933-. Krimināltiesību teorija un prakse :
343
viedokļi, problēmas un risinājumi, 2009-2014 / Uldis
Krastiņš ; vāka noformējuma autore Lidija Bērziņa. - Rīga :
Latvijas Vēstnesis, 2015. - 344 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. - "Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā
nākusi klajā prof. Dr.habil.iur. Ulda Krastiņa grāmata
"Krimināltiesību teorija un prakse. Viedokļi, problēmas,
risinājumi. 2009 - 2014". Ar šo rakstu krājumu autors turpina
tradīciju, kas aizsākās pirms pieciem gadiem, kad iznāca
iepriekšējais krājums, kurā apkopoti no 1998.gada līdz
2008.gadam publicētie raksti. Krājumā apvienoti 27 raksti,
kas piecu gadu laikā publicēti nedēļrakstā "Jurista Vārds",
izdevumā "Administratīvā un Kriminālā Justīcija", Latvijas
Universitātes zinātnisko rakstu krājumos un dažos citos
izdevumos. Raksti tajā sakārtoti pa krimināltiesību jomām.
2. [grāmata].
Saturā: Non bis in idem princips. Noziedzīgu
nodarījumu daudzējādība. Noziedzīgu nodarījumu subjekts
un vaina. Kompleksi jautājumi par Krimināllikuma vispārīgo
daļu. Citi piespiedu ietekmēšanas līdzekļi krimināltiesībās.
Krimināllikuma sevišķās daļas teorētiski praktiski jautājumi.
ISBN 9789984840352.
Krimināltiesības - Latvija.
VALSTS ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE
Spēkratu vizītkarte : transporta reģistrācijas vēsture Latvijā =
351
Number plates : the history of vehicle registration in Latvia =
Номерные знаки : история регистрации транспорта в
Латвии / A. Aksenoks, E. Liepiņš, B. Korčaks, A. Popovs ;
galvenais redaktors Aivars Aksenoks ; redaktori: Ilze Antēna,
Viktorija Koļļegova, Jevgeņijs Pevzners, Iveta Vītola ;
mākslinieki: Aija Andžāne, Gints Roderts ; tulkojums angļu
valodā Juris Puntaks ; tulkojums krievu valodā Boriss
Korčaks ; vāka foto: Kristaps Dubļāns. - Rīga : Rīgas
Motormuzejs, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 191 lpp. : faks.,
il., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija atsaucēs nodaļu beigās. Grāmata ir nozīmīgs pētījums un vienlaikus saistošs stāsts par
transportlīdzekļu reģistrācijas un numurzīmju vēsturi Latvijā
gadsimta garumā. - Teksts paralēli latviešu, angļu, krievu
valodā.
Saturs: Pirmsākums, 1904.-1915. gads ; Pirmais pasaules
karš, 1915.-1918. gads ; Pirmie neatkarības gadi, 1918.-1940.

gads ; Padomju gads, 1940.-1941. gads ; Vācu okupācija,
1941.-1945. gads ; PSRS sastāvā, 1944.-1990. gads ; Pēc
neatkarības atgūšanas, no 1991. gada ; Viltotās numurzīmes.
ISBN 9789984497839.
Automobiļu numurzīmes - Latvija - Vēsture. Motocikli Latvija - Reģistrācija un nodošana - Vēsture. Motorizētie
transportlīdzekļi - Latvija - Reģistrācija un nodošana Vēsture.
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Jansiņa, Ilze, 1969-. Bez vecāku gādības palikušo bērnu
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ģimeniskā aprūpe : metodiskais līdzeklis / Ilze Jansiņa,
Biruta Nemiro. - Rīga : Profesionālās pilnveides un
supervīzijas centrs "Aisma", 2014 (tipogrāfija "Jumi MK"
SIA). - 101 lpp. : il., tab. - (Sociālā darba speciālista
bibliotēka ; 6). - Bibliogrāfija: 92.-96. lpp. - Metodiskais
palīglīdzeklis veltīts aktuāliem jautājumiem - bērnu tiesību
aizsardzībai un bez vecāku gādības palikušu bērnu sociālai
un ģimeniskai aprūpei. Darba pamatideja ir: bērnam
jānodrošina iespēja, augt ģimeniskā vidē, samazinot valstī
institucionālo bērnu aprūpi. - Autoru izstrādātais bērnu
ģimeniskās aprūpes pakalpojumu modelis noderēs sociālā
darba praktiķiem, bērnu adoptētājiem, aizbildņiem,
audžuģimenēm, kā arī speciālistiem pirmsskolas iestādēs vai
skolās, kur mācās bērni no aizbildņu vai audžuģimenēm. . Metodisko palīglīdzekli savā praktiskajā darbībā varēs
izmantot sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, psihologi un
skolotāji.
Saturā: Bez vecāku gādības palikušo bērnu sociālā
aprūpe Latvijā. Nacionālo normatīvo aktu un Latvijas
saistošo starptautisko normatīvo aktu analīze bērnu tiesību
aizsardzības jomā. Ārvalstu pieredze bez vecāku gādības
palikušo bērnu sociālās aprūpes nodrošināšanā. Bez vecāku
gādības palikušo bērnu ģimeniskā aprūpe. Bez vecāku
gādības palikušo bērnu ģimeniskās aprūpes nodrošināšanas
modelis novadā.
ISBN 9789934848827.
Bērnu aprūpe - Latvija - Tiesības un likumdošana.
Sociālais darbs ar bērniem - Mācīšana un mācīšanās.
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Jansiņa, Ilze, 1969-. Konsultēšana sociālā darba praksē :
metodiskais līdzeklis / Ilze Jansiņa, Aina Vilciņa. - Rīga :
Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma",
2015 (tipogrāfija "Jumi MK", SIA). - 60 lpp. : il. - (Sociālā
darba speciālista bibliotēka ; 8). - Bibliogrāfija: 58. lpp. Metodiskajā izdevumā aprakstīta sociālā darba praksē bieži
izmantota metode - klienta konsultēšana. Apskatīts
konsultācijas process, tajā pielietotās teorijas. Materiālā
teorētiskās atziņas cieši saistītas ar prakses piemēriem.
Praktiķiem vērtīgi būs autoru piedāvātie praktiskie ieteikumi
klientu konsultēšanā, kā arī - tipiskāko konsultācijās pieļauto
kļūdu apraksts, ieteikumi to novēršanai. - Metodiskais
materiāls noderēs ne tikai sociālajiem darbiniekiem, bet arī
psihologiem, pedagogiem un sociālajiem pedagogiem.
Saturā: Konsultāciju raksturojums, to veidi. Dažādu
teoriju pielietojums konsultēšanas praksē. Konsultēšanas
process, tā īpatnības. Praktiski ieteikumi klientu
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konsultēšanā. Konsultēšanas tipiskākās kļūdas un to
novēršana.
ISBN 9789934848841.
Konsultēšana - Mācīšana un mācīšanās. Sociālā darba
izglītība.
Jansone, Antra. Sociālais atbalsts nepilngadīgajām
māmiņām : metodiskais līdzeklis / Antra Jansone, Agrita
Sleže. - Rīga : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs
"Aisma", 2013 ("Jumi MK" SIA). - 128 lpp. : il., tab. (Pedagoga bibliotēka ; 4). - Bibliogrāfija: 102.-103. lpp. . Elektroniskie resursi: 103.-104. lpp. - Darbā analizētas
nepilngadīgo māmiņu vajadzības un problēmas, pētīti sociālā
atbalsta veidi gan Latvijā, gan pasaulē. Autores piedāvā
inovatīvu sociālā tīkla modeli darbā ar nepilngadīgajām
māmiņām, ir izstrādāta atbalsta grupas programma. Materiāls paredzēts sociālajiem darbiniekiem, dienas centru
darbiniekiem, to var izmantot sociālie pedagogi, bāriņtiesu
darbinieki - visi speciālisti, kuri strādā ar ģimenēm un
jauniešiem.
Saturā: Nepilngadīgo māmiņu vajadzības un problēmas.
Sociālā atbalsta veidi un formas pusaudžiem un jauniešiem.
Sociālais atbalsts nepilngadīgajām māmiņām - pasaules un
Latvijas peredze. Sociālā atbalsta nepilngadīgajām māmiņām
analīze. Sociālā atbalsta tīkla modelis nepilngadīgajām
māmiņām.
ISBN 9789934825446.
Nepilngadīgās mātes - Pakalpojumu dienesti. Sociālais
darbs.
Jansone, Ivita. Sociālā rehabilitācija krīzes situāciju
pārvarēšanā veciem cilvēkiem sociālās aprūpes institūcijā :
metodiskais līdzeklis / Ivita Jansone, Iveta Dambe. 2.izdevums. - Rīga : Profesionālās pilnveides un supervīzijas
centrs "AISMA", 2015 (tipogrāfija "Salana Art" SIA). - 80
lpp. : diagr., tab. - (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 3). Bibliogrāfija: 77.-78. lpp. - Piedāvātais materiāls iepazīstina
ar gerontoloģisku klientu novecošanas veidiem, izmaiņām,
kas rodas novecošanas procesā, dabiskajām vecuma
īpatnībām un veco cilvēku īpatnībām, problēmām un
vajadzībām. Tas sniedz ieskatu krīzes būtībā un raksturo tās
ietekmi uz veciem cilvēkiem, kā arī apskata biežākās krīzes
situācijas, un biežākās veco cilvēku reakcijas krīzes
situācijās ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās. Lasītājam
tiek piedāvāti praktiski ieteikumi, strādājot ar veciem
cilvēkiem sociālās aprūpes institūcijā, lai nepieļautu krīzes
sākšanos, kā arī risinātu klientu problēmas, ja krīze viņus jau
skārusi. - Metodiskais palīglīdzeklis paredzēts visiem
speciālistiem, kas strādā ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijās ar veciem cilvēkiem - sociālajiem
rehabilitētājiem, sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem
aprūpētājiem, aprūpētājiem, mediķiem un psihologiem.
Saturā: Gerontoloģisku klientu raksturojums. Krīzes
situāciju ietekme uz veciem cilvēkiem. Ieteikumi sociālā
rehabilitētāja darbībai sociālās aprūpes institūcijā, palīdzot
veciem cilvēkiem pārvarēt krīzes situācijas.
ISBN 97899348254.
Sociālais darbs ar veciem cilvēkiem - Mācīšana un

mācīšanās. Sociālās aprūpes iestādes - Mācīšana un
mācīšanās. Veci cilvēki - Latvija - Institucionālā aprūpe Mācību līdzekļi.
Magone, Ināra. Spēka perspektīvas pieeja atbalsta grupu
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darbā : labā pieredze : mācību metodiskais līdzeklis / Ināra
Magone. - Rīga : Profesionālās pilnveides un supervīzijas
centrs "Aisma", 2014 (tipogrāfija "JUMI MK" SIA). - 35
lpp. : il., tab. - (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 5). Autore iepazīstina lasītājus ar jaunu inovatīvu pieeju, vadot
atbalsta grupas; aicina uz domāšanas maiņu, un, iespējams,
uz lielu izaicinājumu pašiem priekš sevis.
Saturā: Uz spēka perspektīvu balstīta pieeja, vadot
atbalsta grupu. Dažādas klienta spēka dimensijas. Darbs ar
atbalsta grupu. Nodarbību plānojums atbalsta grupā.
Nodarbību cikls "Mans dzīvesstāsts".
ISBN 9789934825460.
Pašpalīdzības grupas. Sociālais grupu darbs.
Petrova, Rudīte. Preventīvais darbs ar vientuļajiem
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pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem laukos : mācību
metodiskais līdzeklis / Rudīte Petrova. - 2.izdevums. - Rīga :
Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "AISMA",
2015 (tipogrāfija "Salana Art" SIA). - 71, [1] lpp. : diagr.,
tab. - (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 1). Bibliogrāfija: 59.-61. lpp. - Metodiskajā līdzeklī, balstoties
uz teorētiskajām atziņām par sociālo vidi lauku kopienā un
vecu cilvēku atstumtības cēloņu analīzi, tiek apskatīta
preventīvā darba būtība un pierādīta nepieciešamība sociālo
pakalpojumu sniegšanā vientuļajiem pirmspensijas un
pensijas vecuma cilvēkiem. - Izdevums paredzēts
sociālajiem darbiniekiem, sociālās palīdzības
organizatoriem, sociālajiem aprūpētājiem, sociālajiem
rehabilitētājiem un arī citiem speciālistiem, kuri ieinteresēti
sociālo problēmu risināšanā.
Saturā: Vientuļu, vecu cilvēku atstumtības riski lauku
kopienā. Preventīvā darba teorētiskais raksturojums.
Preventīvā darba nepieciešamība sociālo pakalpojumu
sniegšanas procesā pakalpojumu sniedzēju un saņēmēju
skatījumā. Preventīvā darba programma darbam ar
vientuļajiem pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem
lauku pašvaldībā.
ISBN 9789934825408.
Sociālais darbs ar veciem cilvēkiem - Mācīšana un
mācīšanās.
IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA
37.01

Birģele, Elita. Sociālo darbinieku un sociālo pedagogu
sadarbība darbā ar ģimenēm, kurās bērni ilgstoši neapmeklē
skolu : labā pieredze : metodiskais līdzeklis / Elita Birģele,
Ilze Ševele. - Rīga : Profesionālās pilnveides un supervīzijas
centrs "Aisma", 2014 (tipogrāfija "JUMI MK" SIA). - 48
lpp. : il., diagr. - (Pedagoga bibliotēka ; 5). - Bibliogrāfija:
41. lpp. - Savā darbā autores teorētiski aprakstījušas sociālo
institūciju sadarbību gadījumos, kad bērns ilgstoši
neapmeklē skolu, tātad, apskatot, kādai šai sadarbībai
vajadzētu būt. - Metodiskais līdzeklis domāts gan
sociālajiem pedagogiem, skolu pedagogiem, klašu
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audzinātājiem, kā arī sociālajiem darbiniekiem, lai gūtu
ierosmi darbam ar ģimenēm, kurās bērni ilgstoši neapmeklē
skolu.
Saturā: Darbs ar ģimenēm, kurās bērni kavē skolu. X
pilsētas sociālo darbinieku un sociālo pedagogu sadarbība,
strādājot ar ģimenēm, kurās bērni ilgstoši kavē skolu.
Ieteikumi sociālo darbinieku un sociālo pedagogu sadarbības
kvalitātes uzlabošanai.
ISBN 9789934825477.
Sociālais darbs ar ģimeni - Latvija. Sociālais darbs
skolā - Latvija. Skolu apmeklētība - Latvija.
Gedzjune, Jeļena. Darbs ar gotu subkultūras pusaudžiem
skolā : metodiskais līdzeklis / Jeļena Gedzjune, Svetlana
Kondratoviča. - [Rīga] : Profesionālās pilnveides un
supervīzijas centrs "Aisma", 2015 (tipogrāfija "Jumi MK"
SIA). - 86 lpp. : il., diagr., tab. - (Pedagoga bibliotēka ; 8). Bibliogrāfija: 79.-84. lpp. - Izdevumā autores apraksta gotu
kustības veidošanos un attīstību, raksturo šodienas gotus pusaudžu un jauniešu aktivitātes, apraksta pētījumu, kas ir
veikts vienā no Latvijas pilsētām, kā arī interneta vidē.
Lasītāji atradīs atbildes uz daudziem jautājumie par gotiem,
viņu uzvedību, interesēm, attieksmi, kā arī ieteikumus
vecākiem, skolotājiem un sociālajiem pedagogiem, kuru
ikdiena ir saistīta ar gotu subkultūras pusaudžiem un
jauniešiem. - Metodiskais līdzeklis var kalpot jebkuram
interesentam kā labs izziņas materiāls par gotu subkultūru.
Saturā: Subkultūra - mūsdienu sabiedrības neatņemama
sastāvdaļa. Gotu kustības un subkultūras raksturojums.
Subkultūras ietekmes uz pusaudžu sociālo audzināšanu
izpēte. Sociālā pedagoga darbības modelis ar gotu
subkultūru.
ISBN 9789934825484.
Gotu kultūra (subkultūra) - Mācīšana un mācīšanās.
Pusaudžu psiholoģija - Mācīšana un mācīšanās. Jaunieši Psiholoģija - Mācīšana un mācīšanās. Skolotāju un skolēnu
savstarpējās attiecības - Mācīšana un mācīšanās. Vecāki un
pusaudzis - Mācīšana un mācīšanās.
Kaša, Liliāna. Sociālā pedagoga profesionālās lomas,
strādājot ar mobinga izpausmēm skolā : metodiskais
līdzeklis / Liliāna Kaša, Vita Safanova. - Rīga :
Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "AISMA",
2014 (tipogrāfija "Jumi MK" SIA). - 139 lpp. : il., tab. (Pedagoga bibliotēka ; 7). - Bibliogrāfija: 113.-115. lpp. Mobings ir izplatīts visās vecuma grupās, bet visvairāk pusaudžu vecumā, kad bērni tiek apsmieti, apsaukāti, viņiem
tiek izteiktas un rakstītas aizskarošas piezīmes. Mobings
nereti skar arī pieaugušos. Savā grāmatā autores iepazīstina
ar mobinga būtību, veidiem, cēloņiem un sekām, atspoguļo
sociālo pedagogu un citu profesionāļu iespējas mobinga
atpazīšanā un novēršanā. Izdevuma ietvaros tiek piedāvāts
izsmeļošs un praktiski pielietojams materiāls darbam ar
dažādu klašu skolēniem, skolēnu vecākiem un citiem
profesionāļiem. - Metodisko līdzekli savā profesionālajā
darbībā varēs izmantot sociālie pedagogi, psihologi,
skolotāji, sociālie darbinieki, bāriņtiesu darbinieki, kā arī citi
palīdzošo profesiju speciālisti.
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Saturā: Mobinga teorētiskie pamati. Sociālā pedagoga
profesionālās lomas darbā ar mobingu. Sociālo pedagogu
interviju un skolēnu aptauju rezultātu analīze. Sociālā
pedagoga profesionālo lomu pielietojums darbā ar mobingu.
ISBN 9789934825491.
Sociālās iemaņas - Mācīšana un mācīšanās. Ietekme
(psiholoģija) - Sociālie aspekti.
Lomu spēles sociālpedagoģiskajā darbā : metodiskais
līdzeklis / Ilze Engere, Līga Gleške, Inerta Kvjatkovska,
Daina Šulce. - Rīga : Profesionālās pilnveides un
supervīzijas centrs "Aisma", 2014 (tipogrāfija "Jumi MK"
SIA). - 78 lpp. : il., tab. - (Pedagoga bibliotēka ; 6). Bibliogrāfija: 75.-76. lpp. - Autores vispusīgi iepazīstina ar
lomu spēles un sociālo prasmju veidošanas
priekšnoteikumiem, norādot arī grūtības, ar kurām var
sastapties praksē, organizējot darbu grupās. Lomu spēle kā
metode vissekmīgāk izmantojama grupu darbā. Metodiskais līdzeklis paredzēts pirmsskolas darbiniekiem,
skolotājiem, sociālajiem pedagogiem, sociālajiem
darbiniekiem, kā arī citu palīdzošo profesiju pārstāvjiem. . Lomu spēles izmantojamas, darbojoties ar bērniem no 3
gadu vecuma līdz visa gada gājuma pieaugušajiem. Katrā
vecumposmā ir sava spēles izmantošanas specifika.
Saturā: Lomu spēle, tās teorētiskais pamatojums. Lomu
spēle kā metode sociālpedagoģiskajā darbā. Lomu spēles kā
metodes izmantošana sociālo prasmju apguvē. Praktiski
ieteikumi lomu spēļu izmantošanai.
ISBN 9789934848810.
Lomu spēles. Sociālās iemaņas - Mācīšana un
mācīšanās.
Ļesņičija, Ruta. Sporta nodarbības pirmsskolā / Ruta
Ļesņičija ; literārā redaktore Rita Cimdiņa. - Rīga : RaKa,
2012. - 342 lpp. : tab. ; 22 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka.
Pieredze, prakse). - Bibliogrāfija: 318. lpp. - Grāmata
palīdzēs un sniegs jaunas idejas, organizējot un vadot sporta
nodarbības un pasākumus pirmsskolā.
Saturā: Tematiskais plāns sporta nodarbībām.
Uzdevumi prasmju un īpašību attīstīšanai.
ISBN 9789984462509.
Sports - Mācīšana un mācīšanās (pirmsskola).
Vilciņa, Aina. Sociālpedagoģiskā darbība pusaudžu
konfliktrisināšanas prasmju attīstīšanā : mācību metodiskais
līdzeklis / Aina Vilciņa, Jeļena Sičeva, Inese Streiko. 3.izdevums. - Rīga : Profesionālās pilnveides un supervīzijas
centrs "Aisma", 2015. - 83 lpp. : il., tab. + (tipogrāfija
"Salana Art" SIA). - (Pedagoga bibliotēka ; 1). Bibliogrāfija: 68.-69. lpp. - Metodiskajā līdzeklī, balstoties
uz pusaudžu vecuma īpatnībām un uz konfliktoloģijas
teorētiskajām atziņām, tiek piedāvāta programma konfliktu
risināšanas prasmju veidošanai. Programma ir praktiski
izstrādāta - ir aprakstīts nodarbību saturs, pievienotas darba
lapas un dota nodarbību organizācijas metodika. - Sērija
paredzēta sociālajiem pedagogiem, klašu audzinātājiem,
skolotājiem, vecākiem, visiem tiem cilvēkiem, kuri veic
sociālpedagoģisko darbu ar bērniem.
Saturā: Konfliktu vispārīgs raksturojums. Konfliktu
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pusaudžu saskarsmē teorētiskais raksturojums.
Sociālpedagoģiskā darbība konfliktu risināšanas prasmju
attīstīšanā skolā. Sociālpedagoģiskā darba programma.
ISBN 9789984492483.
Sociālais darbs ar jauniešiem - Mācīšana un mācīšanās.
Konflikti, pusaudžu - Novēršana - Mācīšana un mācīšanās.
Zuimača, Eleonora, 1955-. Piedzīvojuma pedagoģijas
metožu pielietojums sociālpedagoģiskajā darbā : metodiskais
līdzeklis / Eleonora Zuimača. - 2.izdevums. - Rīga :
Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma",
2015 (tipogrāfija "Salana Art" SIA). - 69 lpp. : il., tab. (Pedagoga bibliotēka ; 3). - Bibliogrāfija: 63. lpp. Piedzīvojuma pedagoģija un tās realizācijas instrumentārijs
ir, galvenokārt, daudzveidīgās animācijas metodes. Tās
piedāvā papildus iespējas sociālpedagoģiskajā darbā ar
bērniem un jauniešiem, veicina iniciatīvu un motivāciju
pašiem izdomāt un aktīvi līdzdarboties, plānošanā paredzot
laiku arī negaidītām, spontānām aktivitātēm, kas prasa no
pedagoga netradicionālu pedagoģijas metožu pielietošanu,
kuru visbūtiskākā pazīme ir radošums. - Izdevums noderēs
sociālajiem pedagogiem, sociālā darba profesionāļiem, kā arī
pedagogiem un citiem profesionāļiem, kas strādā ar bērniem
un jauniešiem. . - Metodiskajā līdzeklī iekļautās nodarbības
autore ir realizējusi ar vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem.
Piedzīvojumu pedagoģijas metodes veiksmīgi var pielietot
arī bērniem ar īpašām vajadzībām.
Saturā: Piedzīvojuma pedagoģijas teorētiskie aspekti.
ROKASGRĀMATA - "Piedzīvojuma pedagoģijas metožu
pielietojums sociālpedagoģiskajā darbā".
ISBN 9789934825422.
Sociālās iemaņas - Mācīšana un mācīšanās.

5 MATEMĀTIKA. DABAS ZINĀTNES
BOTĀNIKA
582.28

Vimba, Edgars, 1930-. Sēnes ir visur / Edgars Vimba ;
literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizains: Ieva Tiltiņa ;
fotoattēlu autori: Edgars Mūkins, Romualds Kolužs, Didzis
Vimba, Edgars Vimba. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2015 (Latgales druka). - 142, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - E.
Vimba grāmatā parāda to interesanto un neparasto, kas
saistās ar sēnēm un ko mēs līdz šim neesam ievērojuši. Sēnes
ir arī skaistas. Skaistas ir arī mūsu sēnes, mums tikai ciešāk
tajās jāieskatās.
ISBN 9789984459431.
Sēņu valsts - Latvija.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
615.8

Velča, Klaudija. Līdzsvaro hormonus, līdzsvaro dzīvi :
uzlabo veselību ar ājurvēdas, ķīniešu medicīnas un rietumu
zinātnes palīdzību / Klaudija Velča ; no angļu valodas
tulkojusi Guna Asare ; atbildīgā redaktore Ilze Fogele ;
literārā redaktore Ligita Smilga. - Rīga : J.L.V., 2015. - 431,
[1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 406.-[432.] lpp. - Grāmatā

atradīsit informāciju, lai atjaunotu sava ķermeņa dabīgo
harmoniju, un uzzināsit: ieteikumus, lai novērstu dažādas
sieviešu veselības problēmas, sākot no sāpēm menstruāciju
laikā līdz neauglībai, menopauzei un krūšu un sirds veselībai;
kādus produktus lietot, lai uzlabotu veselību un labi justos;
praktiskas, viegli izmantojamas tehnikas stresa mazināšanai;
kā stress kaitē hormonālajam līdzsvaram. - Oriģ. nos.:
Balance your hormones, balance your life.
Saturā: Stresa epidēmija. DUALITĀTE. Hormoni.
Dzimumhormoni. Stresa hormoni. Kā iņ un jan hormoni
mijiedarbojas? Kāpēc neizvēlēties hormonu
aizstājējterapiju/sintētiskos vai bioloģiskos hormonus?
GALVENĀS SIEVIEŠU VESELĪBAS PROBLĒMAS.
Sieviešu veselības problēmas. Slikta pašsajūta. Menstruācijas.
Menstruāciju traucējumi. Pretapaugļošanās. Auglība un
mazuļa ieņemšana. Krūšu veselība. Perimenopauze un
menopauze. Sirds veselība. Osteoporoze. Alcheimera slimība
un vecuma plānprātība. TRĪS VESELĪBAS PĪLĀRU
IZMANTOŠANA HORMONĀLĀ LĪDZSVARA
ATJAUNOŠANĀ. Cik nozīmīgs ir uzturs un dzīvesveids?
Pārtikas kvalitāte un kvantitāte. Pārtika, zāles un inde. Ko
ēst? Gaļa. Ko neēst? Soja - plusi un mīnusi. Veselīga
dzīvesveida galvenie elementi. Stresa pārvaldīšanas tehnikas.
Mainot dzīvesveidu, mainām dzīvi.
ISBN 9789934117534.
Sievietes - Veselība un higiēna. Hormoni. Integratīvā
medicīna.
MEŽSAIMNIECĪBA
630
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Baumanis, Imants, 1934-. Priede : selekcija, ģenētika un
sēklkopība Latvijā / Imants Baumanis, Āris Jansons, Una
Neimane ; recenzenti: Arvīds Barševskis, Andrejs Dreimanis
; teksta redaktori: Vilnis Pēčs, Līvija Vulfa. - [Daugavpils] :
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2014
(SIA "Latgales druka"). - 324, [1] lpp. : il., kartes, tab. ; 22
cm. - Bibliogrāfija: 303.-[325.] lpp. - Izdevuma mērķis ir
iepazīstināt lasītājus ar Rīgas priedes vēsturi - izplatību,
morfoloģiju, selekcijas attīstību un starptautisko novērtējumu.
Grāmata adresēta meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem,
kā arī ikvienam interesentam, kam rūp Rīgas priedes nākotnē
Latvijā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu
valodā.
Saturā: Priedes izplatība Latvijā. Priedes bioloģiskais un
morfoloģiskais raksturojums. Priedes selekcija. Sēklu
plantācijas. Specializētās sēklu plantācijas. Kontrolētā
krustošana. Klonu pēcnācēju pārbaudes. Priežu provenienču
un sēklu plantāciju pēcnācēju salīdzinājums. Meža
atjaunošana. Priedes slimības un kaitēkļi. Priedes ģenētisko
resursu mežaudzes. Priedes selekcijas programma Latvijā.
ISBN 9789984146966.
Meži un mežkopība - Latvija. Priedes - Latvija.
Četri mežzinātņu motīvi : Latvijas Valsts mežzinātnes
institūts "Silava" / Jānis Donis, Pēteris Zālītis, Dainis Ruņģis,
Tālis Gaitnieks, Jurģis Jansons ; zinātniskais redaktors: Jurģis
Jansons ; recenzenti: Bruno Andersons, Andrejs Dreimanis,
Līvija Vulfa. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes
akadēmiskais apgāds "Saule", 2014 (Rēzekne : (SIA
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AUGĻKOPĪBA
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"Latgales druka"). - 171 lpp. : il., diagr., tab. ; 22 cm. Bibliogrāfija rakstu beigās. - Monogrāfijā apkopoti
oriģinālraksti par četru gadu pētījumu rezultātiem. Tie
noderēs ikvienam mežsaimniecības speciālistam savu
zināšanu papildināšanai un profesionālās pārliecības
nostiprināšanai. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - Autori
uzrādīti uz vāka.
Saturā: Mežzinātne un zināšanas Latvijas
mežsaimniecībai. Latvijas mežsaimnieciski nozīmīgāko koku
sugu pilnveidotās bonitāšu skalas / Jānis Donos. Salikto bērza
audžu ražība un to apsaimniekošanas režīms / Pēteris Zālītis,
Jurģis Jansons. Molekulāro marķieru izmantošana meža koku
selekcijā / Dainis Ruņģis. Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jül.
nozīme Heterobasidion annosum s.l. izraisītās sakņu trupes
izplatības ierobežošanā / Tālis Gaitnieks.
ISBN 9789984146799.
Meži un mežkopība - Latvija.
Zālītis, Pēteris, 1937-. Mežs un ūdens / Pēteris Zālītis ;
recenzents: Māris Laiviņš. - Salaspils : Silava, 2012. - 356
lpp. : graf., il., tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 339.-356. lpp. Grāmata ir visaptverošs informācijas avots par veiktajiem
pētījumiem un to laikā iegūtajiem rezultātiem, līdz šim
plašākā zinātnisko pētījumu rezultātus, secinājumus un
atziņas aprakstošā monogrāfija par meža un ūdens
savstarpējām attiecībām, kas detalizēti pētītas kā attiecības
starp meža ekosistēmas un ūdens resursu (ūdens sistēmas)
komponentiem. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī
angļu valodā.
Saturā: Ieskats Latvijas mežu nosusināšanas vēsturē.
Hidrotehniskā meliorācija un meža bioloģiskā daudzveidība.
Pārmitro mežu ūdens bilances komponenti. Nokrišņu režīms
meliorētajos mežos. Pazemes ūdeņu izplūdes dinamika.
Pazemes spiedes ūdeņi kā minerālo barības vielu piegādātājs.
Ūdens notece no nosusinātiem mežiem. Evapotranspirācija no
meža savrupienēm. Augsnes ūdens kā sistēma mežā.
Evapotranspirācijas pašregulācija. Mežaudžu hidroloģiskie
parametri kā meteoapstākļu funkcijas. Priedes un egles
fenoloģija kūdreņos. Priedes un egles sezonas pieaugums
kūdrenī. Ūdens režīma modelēšana nosusinātajos mežos.
ISBN 9789934801662.
Meži un mežkopība - Latvija. Zemes meliorācija Latvija.
Ripa, Alfreds, 1936-. Ogulāji : kultūrirbenes, sausserži,
pīlādži, aktinīdijas, smiltsērkšķi, zelta jāņogas, citronliānas,
kazenes, brūklenes, melnie plūškoki, ziemeļu kaulenes,
lielogu dzērvenes, mellenes un zilenes / Alfreds Ripa ; Aijas
Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Renāte Neimane. - Rīga : Lauku Avīze, 2015
(tipogrāfija SIA "Latgales druka"). - 111, [1] lpp. : il. - Šajā
grāmatā apkopoti dati par ogulāju bioloģiskajām īpašībām,
augļu un ogu ķīmisko sastāvu, audzēšanas agrotehniku,
apskatītas iecienītākās šķirnes. Darbs sniedz vērtīgas atziņas
par mazizplatīto kultūru audzēšanu mazdārziņos. - 1969. gadā
Zinātņu Akadēmijas Botāniskais dārzs, kas vēlāk ieguva

Nacionālā botāniskā dārza statusu, Latvijā sāka introducēt
jaunas ogulāju kultūras: lielogu dzērvenes, zilenes u.c.
ISBN 9789934150678.
Ogulāji.
SUŅI.KAĶI
636.8

Danfija, Hetere. Kaķumīļa rokasgrāmata : kā saprast kaķu
valodu / Hetere Danfija ; [no angļu valodas tulkojuši: Kristīne
Mende un Atis Tenbergs ; redaktore Gunta Šustere]. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2014. - 191, [1] lpp. : il. ; 23 cm. Bibliogrāfija: 186.-187. lpp. un rādītājs: 188.-190. lpp. Izlasījuši šo grāmatu, sapratīsiet ko jūsu kaķis cenšas jums
pateikt ar savu uzvedību. Tā palīdzēs labāk izprast jūsu mīluli
un iekarot viņa sirdi. Kaķa “slepenās valodas” pamatā ir
ķermeņa pozas, mīmika un dažādi balss signāli, piemēram,
ņaudēšana un murrāšana. Šajā valodā ir daudz smalku, bet
nozīmīgu nianšu, un tā ir ļoti atšķirīga no cilvēku verbālās
komunikācijas, tomēr to ir iespējams iemācīties. - Oriģ. nos.:
The Secret Language of Cats.
ISBN 9789934048647.
Kaķi - Uzvedība. Dzīvnieku komunikācija. Cilvēku un
dzīvnieku komunikācija.
Danfija, Hetere. Suņumīļa rokasgrāmata : kā saprast suņu
636.7
valodu / Hetere Danfija ; no angļu valodas tulkojuši: Aija
Amoliņa, Jānis Ventiņš ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2014. - 191, [1] lpp. : il. - Skaidrojošā
vārdnīca: 180.-181. lpp. . - Attēlu avoti: 183.-185. lpp. . Bibliogrāfija: 186.-187. lpp. . - Rādītāji: 188.-190. lpp. "Suņumīļa rokasgrāmatā" izskaidrots, ko suns cilvēkam
cenšas pavēstīt ar savu uzvedību un kā viņš pats saprot
cilvēka ķermeņa valodu un mēģinājumus ar viņu sazināties. Oriģ. nos.: The Secret Language Of Dogs. - "Saproti, ko Tavs
suns cenšas Tev pateikt." -- uz pēdējā vāka.
ISBN 9789934048630.
Suņi - Uzvedība - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Dzīvnieku komunikācija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Cilvēku un dzīvnieku komunikācija - Rokasgrāmatas, uzziņu
līdzekļi utt.
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA, PĀRVALDĪBA
Praude, Valērijs, 1946-. Integrētā mārketinga
658.8
komunikācija : reklāma, produktu realizācijas veicināšana,
tiešais mārketings, interaktīvais mārketings, sabiedriskās
saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana, izstādes :
monogrāfija / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska ; recenzenti:
Baiba Rivža, Biruta Sloka, Inna Stecenko, Dainis Zelmenis. Rīga : Burtene, 2015. - 464 lpp. : il. - Bibliogrāfija daļu
beigās un zemsvītras piezīmēs. - Grāmatas autori mārketinga
komunikācijas veidošanu un uzplatīšanu aplūko ne tikai no
uzņēmuma un individuālā patērētāja, bet arī no sabiedriskā
viedokļa. - "Kā sasniegt savus klientus internetā. Apsteigt
konkurentus. Pareizi uzrunāt klientu. Izvēlēties piemērotus
risinājumus. Mērīt rezultātus. Sasniegt sava biznesa mērķus."
-- uz pirmā vāka.
1.grāmata.
Saturā: INTEGRĒTĀS MĀRKETINGA
KOMUNIKĀCIJAS BŪTĪBA UN VEIDOŠANA. Integrētās
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mārketinga komunikācijas raksturojums. Integrētās
mārketinga komunikācijas vide, tās vērtējums. Integrētās
mārketinga komunikācijas saistība ar uzņēmuma produkta
zīmola patērētājiem. INTEGRĒTĀS MĀRKETINGA
KOMUNIKĀCIJAS MENEDŽMENTS. Integrētās
mārketinga komunikācijas budžeta plānošana. Tirgus
segmentēšana un mērķtirgus noteikšana. Patērētāju rīcības
tirgū modelēšana. Integrētās mārketinga komunikācijas
mērķu noteikšana. Produkta/zīmola pozicionēšanas tirgū
izmantošana mārketinga komunikācijā. Integrētās
mārketinga komunikācijas radoša plānošana un realizācija.
Integrētās mārketinga komunikācijas mērķu sasniegšanas
paņēmieni. INTEGRĒTĀ MĀRKETINGA MASU
KOMUNIKĀCIJA. Reklāma. Produkta/zīmola realizācijas
veicināšana. Sabiedriskās saskarsmes un sponsorēšana.
Izstādes.
ISBN 9789984833101.
Tirgvedība. Komunikācija. Reklāma. Sabiedriskās
attiecības.
Praude, Valērijs, 1946-. Integrētā mārketinga
komunikācija : reklāma, produktu realizācijas veicināšana,
tiešais mārketings, interaktīvais mārketings, sabiedriskās
saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana, izstādes :
monogrāfija / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska ; recenzenti:
Baiba Rivža, Biruta Sloka, Inna Stecenko, Dainis Zelmenis. Rīga : Burtene, 2015. - 408 lpp. : il. - Bibliogrāfija daļu
beigās un zemsvītras piezīmēs. - 2.grāmatā detalizēti
izanalizēta personiskā komunikācija (tiešais mārketings,
interaktīvā komunikācija un personiskā apkalpošana). Liela
uzmanība pievērsta IMK izplatīšanas kanālu (televīzija,
internets, prese, radio u.c.) raksturojumiem, vērtējumiem,
izvēlei un plānošanai. Nobeigumā aprakstītas IMK pētīšanas
kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes, kā arī IMK
efektivitātes mērīšanas un vērtēšanas rādītāji. - Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "Kā sasniegt
savus klientus internetā. Apsteigt konkurentus. Pareizi
uzrunāt klientu. Izvēlēties piemērotus risinājumus. Mērīt
rezultātus. Sasniegt sava biznesa mērķus." -- uz pirmā vāka. .
- Grāmata ir uzrakstīta kā monogrāfija, kas satur autoru
pētījumus, analīzi, metodikas u.c., taču tai ir gan teorētiska,
gan praktiska nozīme. Līdz ar to, grāmata noderēs tiem, kas
profesionāli strādā ar IMK: menedžeriem, speciālistiem,
konsultantiem, kā arī studentiem, doktorantiem,
pasniedzējiem.
2.grāmata.
Saturā: PERSONISKĀ INTEGRĒTĀ MĀRKETINGA
KOMUNIKĀCIJA. Tiešā mārketinga komunikācija ar
patērētājiem. Interaktīvā mārketinga komunikācija.
Interaktīvā komunikācija sociālajos medijos. Personiskā
apkalpošana. INTEGRĒTĀS MĀRKETINGA
KOMUNIKĀCIJAS IZPLATĪŠANAS KANĀLU IZVĒLE,
PLĀNOŠANA UN ORGANIZĒŠANA. Integrētās
mārketinga komunikācijas izplatīšanas kanālu raksturojums.
Integrētās mārketinga komunikācijas izplatīšanas kanālu
vērtējums un izvēle. Integrētās mārketinga komunikācijas
izplatīšanas kanālu plānošana. INTEGRĒTĀS

MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJAS PĒTĪJUMI, TĀS
EFEKTIVITĀTES MĒRĪŠANA UN VĒRTĒŠANA.
Integrētās mārketinga komunikācijas pētījumi. Integrētās
mārketinga komunikācijas efektivitātes mērīšana un
vērtēšana.
ISBN 9789984833125.
Tirgvedība. Komunikācija. Reklāma. Sabiedriskās
attiecības.
DAŽĀDAS RŪPNIECĪBAS NOZARES
Ļašenko, Inga, 1965-. Dzintara ceļš - Latvijas nākotne
677
pasaulē : zinātniski metodiskais līdzeklis / Inga Ļašenko ;
[zinātniskais redaktors Ivars Knēts ; recenzenti: Wolfgang
Ernst, Arturo N. Natali ; redaktors Volodimirs Ivanickis ;
tulkotāji: Aija Celmāre ... u.c. ; vāks: Toms Deģis ; fotogrāfs
Aleksandrs Litviņuks]. - Rīga : Inga Ļašenko, 2014 (Apgāds
Mantojums). - 224 lpp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Grāmata ir multidisciplinārs
dzintara pētījums, kas lasītājiem atklāj plašās šī materiāla
pielietošanas iespējas medicīnā, piemēram, asinsvadu
ķirurģijā, kā ari skaistumkopšanā un tekstilizstrādājumu
ražošanā. - Teksts latviešu un angļu valodā. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934507748.
Dzintars - Rūpnieciskā izmantošana.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
ARHITEKTŪRA
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TĒLNIECĪBA

Putniņa, Mārīte, 1967-. Sakrālās arhitektūras un mākslas
mantojums Zemgalē = The heritage of religious architecture
and art in Zemgale / Mārīte Putniņa ; redaktore Guna Pence ;
sērijas zinātniskā redaktore Rūta Kaminska ; māksliniece
Inta Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; foto:
Ints Lūsis, Mārīte Putniņa, Gunta Skulte, Inta Aroniete,
Roberts Kaniņš, Līga Jansone ; baznīcu plānu zīmējumi:
Gunta Bistere. - Rīga : Neputns, 2015 (Dardedze
hologrāfija). - 399 lpp. : il., plāni ; 23 cm. - (Mākslas
pieminekļi Latvijā). - Objektu saraksts: 358.-359. lpp. . Avoti un literatūra: 360.-362. lpp. . - Terminu vārdnīca:
363.-367. lpp. . - Personu rādītājs: 368.-373. lpp. - M.
Putniņas grāmatā ievietoti 53 sakrālo celtņu apraksti, pēc
konfesionālās piederības ietverot 34 luterāņu, deviņas katoļu,
piecas pareizticīgo baznīcas, divas sinagogas, vienu
reformātu baznīcu, vienu vecticībnieku draudzes namu un
vienu adventistu lūgšanu namu. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā. - "The heritage of religious
architecture and art in Zemgale"--Uz vāka.
Saturā: Jelgava. Jelgavas rajons. Bauska. Bauskas
rajons. Dobele. Dobeles rajons. Aizkraukles rajons.
ISBN 9789934512483.
Sakrālā arhitektūra - Latvija - Zemgale. Kristīgā māksla
un simbolisms - Latvija - Zemgale.
Zemgale (Latvija) - Celtnes, būves utt. Jelgava
(Latvija). Bauska (Bauskas novads, Latvija). Dobele
(Latvija). Aizkraukle (Latvija).
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ROKDARBI
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Jahimoviča, Ilona. Tēlnieks Igors Vasiļjevs. Lielā kalibra
sirds = Скульптор Игорь Васильев. Сердце большого
калибра / Ilona Jahimoviča, Ilja Dimenšteins ; tulkojums no
krievu valodas: Jānis Rokpelnis ; foto: Igors Timofejevs ;
redaktori: Ilona Jahimoviča, Hana Mandeļkorna. - Rīga :
Vecāķu biedrība, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 100 lpp. : il.,
ģīm., faks., fotogr. - Bibliogrāfija: 100.lpp. - Monogrāfijas
autori veidojuši grāmatu kā veltījumu Igora Vasiļjeva
jubilejai. Unikālajam meistaram, talantīgajam pedagogam,
Latvijas Mākslas akadēmijas profesoram, vienam no XX gs.
otrās puses spilgtākajiem Latvijas tēlniekiem šogad paliktu 75
gadi. Grāmatā līdzās tēlnieka dzīves stāstam iekļauti unikāli
fotomateriāli no ģimenes arhīva un Vecāķu darbnīcā esošo
mākslinieka darbu fotogrāfijas. - Teksts paral. latviešu un
krievu val. - Titullapā autori nav norādīti.
ISBN 9789934144233.
Tēlnieki - Latvija - Biogrāfijas.
Suņogi, Andrāšs. Lielā zīmēšanas grāmata / Andrāšs
Suņogi ; no angļu valodas tulkojusi Elīna Brasliņa ; redaktore
Ilze Sausiņa ; vāka dizains: Simone Sticker. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2015 (PNB Print). - 406, [1] lpp. : il. ; 31 cm. Izdevumā iekļauti vairāk nekā 1000 zīmējumi; soli pa solim
izskaidroti zīmēšanas paņēmieni, kas papildināti ar tekstu un
attēliem; aprakstītas zīmēšanas pamattehnikas; stāstīts, kas ir
perspektīva un ēnojums un kā to attēlot; sniegts ieskats kluso
dabu un ainavu zīmēšanā; piedāvāti padomi, kā zīmēt
portretus un kailfigūras; atklāts, kā zīmēt ķermeni visā
augumā, miera stāvoklī un kā attēlot to kustībā. - Oriģ. nos.:
Zeichnen. Die groβe Schule. - "Komplektā: Dīrera radītais
skatu rāmis un toņu skala dažādu ēnojuma pakāpju
noteikšanai"--Vāka 4. lpp.
ISBN 9789934042492.
Zīmējumi - Tehnika.
Dzintara laikmets = The Amber Era / sastādītājas Ilze
Amoliņa, Inese Baranovska, Līga Turjanska ; tekstu autori
Inese Baranovska ... u.c. ; foto Anna Dzene ... u.c.]. - [Rīga] :
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, [2014] (Jelgavas
tipogrāfija). - 190 lpp. : il. ; 21 cm. - Teksts paralēli latviešu
un angļu valodā. - Izstāde: Dekoratīvās mākslas un dizaina
muzejā : Rīgas-Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014 notikums, 19.09.-26.10. 2014. . - Grāmata apvākā.
Saturā: Kas dzintars ir latvietim? Dzintars un latvietis.
Dzintara meklētāji. Dzintars-suvenīri. Dzintars- zīmols.
Dzintars-presonvārds. dzintars-muzejā.
ISBN 9789934847455.
Dzintars - Latvija - Izstādes. Dzintara mākslas
priekšmeti - Latvija - Izstādes.
Sainio, Keitlina. 100 tamborēti mežģīņu ziedi : brīnišķīga
dekoratīvu ziediņu un lapiņu kolekcija / Keitlina Sainio ; no
angļu valodas tulkojusi Baiba Vītola ; tulkotājas redakcijā. Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 128 lpp. : il. ; 23 cm. Alfabētiskais rādītājs: 126.-127. lpp. - Gan iesācēji, gan

pieredzējuši tamborētāji grāmatā atradīs vienkāršas
instrukcijas un tehniskos zīmējumus, lai notamborētu ziedu
kolekcijā redzamos paraugus. Šajā izdevumā iekļautas arī
daudzas idejas, kā radoši izmantot notamborētos ziediņus un
lapiņas - rotāt apģerbu un interjera priekšmetus, kā arī veidot
atsevišķus dekoratīvus elementus. - Oriģ. nos.: 100 lace
flowers to crochet.
Saturā: Tamborēšanas pamati. Ziedu kolekcija.
Tehniskās instrukcijas. Radošas idejas.
ISBN 9789934047275.
Tamborēšana - Raksti. Rotājumi un ornamenti - Augu
formas. Mežģīnes un mežģīņu darināšana.
Stenfīlda, Leslija. Adījumu rakstu kolekcija : 300 adījumu
746
raksti - radošs ceļvedis katram rokdarbniekam / Leslija
Stenfīlda un Melodija Grifita ; no angļu val. tulk. Baiba
Vītola ; red. Ingrīda Kreicberga. - Rīga : Apgāds Zvaigzne
ABC, 2015. - 208 lpp. : il. - Alfab. rād.: 206.lpp.
Saturā : Labisko un kreilisko valdziņu raksti. Krustoto
valdziņu raksti. Pīņu raksti. Mežģīņraksti. Bumbulīšu un
lapiņu raksti. Krāsainie raksti. Neparasti raksti. Burti un
cipari. Tehniskie paņēmieni.
ISBN 9789934048463.
Adīšana.
Tautas daiļamata meistares Rasmas Āboltiņas dubultcimdi =
746
Double mittens of folk art craftsman Rasma Aboltina /
sastādītāja Linda Rubena ; redaktore Elita Priedīte ; foto:
Mārcis Gaujenietis, Linda Rubena ; tulkojums angļu valodā
Rita Kursīte. - Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs,
2014 (SIA Talsu tipogrāfija). - 47 lpp. : il., portr. ; 23 cm. Bibliogrāfija: 5., 8. lpp. - Tautas lietišķās mākslas studijas
„Mazsalaca” dalībniece, Tautas daiļamata meistare Rasma
Āboltiņa šobrīd ir vienīgā zināmā meistare, kas cimdus ada
dubultadījuma tehnikā. Šī tehnika ir īpaša ar to, ka tiek adīts
tikai no vienas puses, nenoceļot valdziņus. Cimdu adīšanai
meistare izmanto vilnas dziju, ko pati krāso dabīgās
krāsvielās. Visi adījuma raksti ir pašas sacerēti. - Teksts
latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934528088.
Dūraiņi - Latvija. Cimdi - Latvija. Adīšana - Raksti.
Mazsalaca (Mazsalacas novads, Latvija).
GRAFIKA. KARIKATŪRA
Šļūka, Gatis, 1979-. Karikatūras 2 / sastādītājs Gatis Šļūka ;
76(474.3)
mākslinieks Indulis Martinsons ; atbildīgā redaktore Evija
Veide ; grāmatā izmantoti Elīnas Puķānes-Šļūkas foto. - Rīga
: Lauku Avīze, 2015. - 207, [1] lpp. : il. - Grāmatā apkopotas
labākās Gata Šļūkas karikatūras. Tās iedalītas vairākos
tematiskos blokos. “Karikatūras uzdevums ir ne tikai
smīdināt, bet arī izcelt problēmu, parādīt to komiski vai
absurdi. Vai tā var problēmu atrisināt? Nezinu, bet karikatūra
liek aizdomāties,” grāmatas ievadā raksta Gatis Šļūka.
Savukārt to, ka pasmaidīt viņš prot ne tikai par citiem, bet
tiklab par sevi, var redzēt jau uz pirmā vāka. - Saņēmis
Latvijas Žurnālistu savienības balvu par 2011. gada labāko
preses karikatūru.
ISBN 9789934150647.
Karikatūras.

VOKĀLĀ MŪZIKA
784(474.3)

Belta, Dina, 1974-. LIEPĀJAS populārās mūzikas stāsti :
ziņģe sirdī, rokenrols dvēselē / Dina Belta, Andžils Remess ;
Jāņa Pavlovska vāka mākslinieciskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; grāmatā izmantoti Ulda
Brieža, Andra Gertsona, Ģirta Gertsona un Egona Zīverta
fotoattēli, kā arī attēli no Liepājas mūziķu un Andžila Remesa
personīgā arhīva. - Rīga : Jumava, [2015]. - 174, [2] lpp. : il.,
fotogr. - Šī grāmata ir ieskats Liepājas popa un roka vēsturē.
No 17. gadsimta pirmajām mūzikas kopām spēlēšanai
baznīcas svētkos un augstu viesu mielastos līdz metālmūzikas
uzplaukumam pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados.
ISBN 9789934117466.
Populārā mūzika. Rokmūzika.
Liepāja (Latvija) - Mūzika.

SKATUVES MĀKSLA
Калныньш, Ивар. Моя молодость - СССР : жизнь за
792(474.3)(092)
кадром / Ивар Калныньш. - Москва : АСТ, 2015. - 220, [4]
с., [16] вст. с. : ил., портр. - (Портрет Эпохи). Фильмография: 208.-[215.] с. . - Театральные работы:
216.-219. с. . - Дискография: 222. с. - 12+.
ISBN 9785170885008.
Aktieri - Latvija - Biogrāfijas.
SPORTS
Skriešana & maratons : [kā skriet ātrāk, ilgāk, efektīvāk] / no
796.4
angļu valodas tulkojušas Iveta Boge un Kristīne Stalte. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2015. - 192 lpp. : il., tab. ; 24 cm. - Grāmatā
iekļautas ekspertu izveidotas spēka un kustību treniņu
programmas, kuras uzlabos arī vispārējo izturību un
kustīgumu ikdienā. Tajā iztirzāts viss – no tipiskām traumām
skrienot un veidiem, kā no tām izvairīties, līdz ģērbšanās
ieteikumiem un padomiem par uzturvielām un ūdens
lietošanu treniņu laikā un par to, kā pēc skriešanas atjaunot
spēkus. Lai kāds būtu mērķis – pirmo reizi noskriet 5 km vai
veikt kārtējo maratonu – izvēlieties savai sagatavotībai
atbilstošu treniņa programmu, izprotiet skriešanas
biomehāniku un uzlabojiet skriešanas tehniku, veiciet
vingrojumus, kas palīdzēs attīstīt spēku un ātrumu, ņemiet
vērā padomus par aprīkojumu, uzturu un skriešanas taktiku.
Vēlam veiksmi!. - Oriģ. nos.: Complete Running & Marathon
Book. - Alfabētiskais rādītājs: 188.-191. lpp.
ISBN 9789934051296.
Skriešana - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Skriešana - Treniņš - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Maratonskrējiens - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
8111.174

Cibuļs, Juris, 1951-. Raksti : izlase / Juris Cibuļs. - Rīga :
Raudava, 2015. - 256 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 212.-254.
lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Krājumā iekļauti autora raksti,
kas publicēti preses izdevumos un krājumos laikā 1978. gada
līdz 2015. gadam. - Teksts latviešu, latgaliešu, angļu, igauņu
un krievu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.
Saturā: ABRENE. Abrene nozūd arī no pasēm.

ČEČENIJA. Eiropas un Latvijas sirdsapziņa klusē.
LATGAĻI UN LATGAĻU VALODA. Amerikāņiem - jā!
Latgaļiem - nē! Latvieši un latgalieši: viens likums - viena
taisnība visiem. Latgalietība - otrā, papildu vai vienīgā
nacionālā identitāte. A Child Starts Speaking its Mother's
Language, not its Mother's Dialect. Латгалы в Латвии и в
Сибири. Latgali keelest. LATVIEŠU VALODA. Quo vadis,
lingua Letona? Īpašvārdu rakstība: vai Bābeles lāsts būs
mūžīgs. Kad valoda kļūst kā nepaklausīgs zirgs. Dzimtā
valoda ir pamats, uz kura var atsperties. Jenotsuņi, latvāņi un
gimalajiešu lāči Latvijā ir labi iedzīvojušies. skolā tā neviens
nemāca, taču tā runā daudzi. Ne visi latviešu valodas alfabēta
burti ir vienlīdzīgi. Nepraktiskums latviešu valodas gaumē.
Nežēlīgi uzlabotā latviešu valoda. MAZĀKUMTAUTĪBA
UN INTEGRĀCIJA. Integrēt(ies) asimilējot(ies) vai
asimilējot(ies) integrēt(ies). Kad labā roka nezina, ko dara
kreisā. Minoritāte klīst pa Latviju. Greizo spoguļu karaļvalstī.
Assimilation or Integration?.
ISBN 9789984981659.
Latviešu valoda - Sociālie aspekti. Latgaliešu valoda Sociālie aspekti. Latviešu valoda - Latvija - Politiskie aspekti.
Latgaliešu valoda - Latvija - Politiskie aspekti. Sociālā
integrācija - Latvija.
Valoda tulkojumā : intervijas, konference, diskusija /
sastādītāja, redaktore un ievada autore Anita Rožkalne ;
recenzente Mārīte Āboltiņa ; projekta vadītāja Velga LīcīteMeldere ; priekšvārdu sarakstīja Jānis Valdmanis ; foto: Jānis
Romanovskis ; vāka dizaina autore Baiba Dūdiņa. - Rīga :
Latviešu valodas aģentūra, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 311
lpp. : il., portr. ; 25 cm + 1 CD. - Bibliogrāfija tekstā un
zemsvītras piezīmēs. - Grāmatā apkopotas tulkotāju pārdomas
par latviešu valodas iespējām un problēmām cittautu
literatūras un kultūras pieredzes tulkošanā. Konferencē
stāstīja par tulkotāju sagatavošanu Latvijā un par latviešu
literatūras tulkojumiem dažādās valodās. Intelektuāli un
emocionāli spraigās sarunas radījušas intriģējošus tekstus, kas
atklāj tulkotāja darba mazzināmās lapppuses un iekļaušanos
nācijas kultūras ainavā. - Pielikuma 1 CD. - Personu rādītājs:
301.-311. lpp.
Autori: Uldis Bērziņš, Valdis Bisenieks, Silvija Brice,
Guntars Godiņš, Pēteris Jankavs, Dace Meiere, Jānis Oga,
Anita Rožkalne, Ilze Rūmniece, Māris Salējs, Knuts
Skujenieks, Mudīte Treimane, Andrejs Veisbergs.
ISBN 9789984829074.
Tulki un tulkotāji - Latvija - Intervijas. Tulkošana un
interpretācija. Tulkošana un interpretācija - Kongresi,
konferences utt. Latviešu valoda - Tulkošana - Kongresi,
konferences utt.
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ARHEOLOĢIJA
902(474.3)

Senā Rīga : pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē /
redkolēģija: Ilze Reinfelde, Gunita Zariņa, Ieva Ose
(zinātniskā redaktore) ; redaktores: Ināra Stašulāne, Antra

Legzdiņa (angļu val.), Ināra Korsaka (vācu val.) ; māksliniece
Ināra Jēgere ; uz 1. vāka Andra Caunes foto ; LU Latvijas
vēstures institūts, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2015. - 319 lpp. :
diagr., il., kartes, portreti, tab. ; 27 cm. - Bibliogr. rakstu
beigās. - Krājumā ietverti 17 raksti, kas sakārtoti
hronoloģiskā un tematiskā secībā. Pētījumu hronoloģija ietver
visu Rīgas pilsētas veidošanās un attīstības laiku no
viduslaikiem 12.-13. gadsimtā līdz pat nesenai pagātnei - 20.
gadsimtam. Tajā ievietotie raksti stāsta par Rīgas pilsētas
arheoloģisko izpēti, arhitektūras vēsturi, dendrohronoloģiju,
kā arī par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja
numismātisko kolekciju veidošanos. - Kopsav. angļu un vācu
val.
8.
Saturs: Priekšvārds. I. PĒTĪJUMI RĪGAS
ARHEOLOĢIJĀ, NUMISMĀTIKĀ un
DENDROHRONOLOĢIJĀ: Rīgas arhibīskapa Heninga
Šarpenberga laikā (1424-1448) kaltās monētas / Tatjana
Berga. Rīgā un tās apkārtnē atrastie 14.-16.gadsimta zobeni /
Rūdolfs Brūzis. Karla Engela kalendāra un dienasgrāmatas
dati par arheologu aktivitātēm Rīgā un Latvijā 1933.-1944.
gadā / Ēvalds Mugurēvičs. Dažas liecības par viduslaiku
svētceļojumiem un svētceļnieku zīmēm Rīgā un citur
Livonijā / Ieva Ose. Zīgburgas 16. gadsimta otrās puses
akmensmasas keramika Rīgas vēstures un kuģniecības
muzeja krājumā / Ilze Reinfelde. Rīgā un Turaidā atrastie
perlamutra krustiņi - liecības par svētceļojumiem uz Svēto
zemi 13. gadsimtā / Roberts Spirģis. 13.-15. gadsimta Rīgas
alvas piekariņi / Dagnija Svarāne. Rīgas 14.-17. gadsimta
iedzīvotāju uzturs / Gunita Zariņa, Arturs Vīksna, Vita
Rudoviča. Rīgas vēsturiskajās būvēs lietotie pludinātie
kokmateriāli un to sagādes rajonu noteikšana / Māris Zunde.
II. PĒTĪJUMI PAR RĪGAS VĒSTURI UN
ARHITEKTŪRAS PIEMINEKĻIEM: Rīgas apkārtnes
apdzīvotās vietas un ģeogrāfiskie objekti Livonijas laika
dokumentos / Muntis Auns. Rīgas cietokšņa artilērija
Napoleona uzbrukumu gaidot / Anita Čerpinska. Atskaite par
1977.-1989. gadā veiktajiem 13. gadsimta mūra ēkas atlieku
restaurācijas darbiem jaunceltnes pagrabā Rīgā, Peldu ielā 25
/ Gunārs Jansons. Arhitektu dalība pilsētas identitātes
veidošanā: Vecrīga 1965.-1983. gadā / Ēriks Leburīss.
Andrejsalas kā Rīgas ostas rajona veidošanās un ekspluatācija
no 1844. līdz 1944. gadam / Ingrīda Miklāva, Aigars Miklāvs.
Pirmās ilustrētās pastkartes Rīgā (1893-1894) un to izdevēji /
Tālis Pumpuriņš. III. RĪGAS VĒSTURES UN
KUĢNIECĪBAS MUZEJA KOLEKCIJU VĒSTURE:
Vācbaltiešu numismāta Franciskus Perna (1920-2008)
monētu kolekcijas dāvinājums Rīgas vēstures un kuģniecības
muzejam / Tatjana Berga. Himzela muzeja monētu kabineta
vēsture (1795-1881) / Viktors Dāboliņš.
ISBN 9789984824376.
Arheoloģiskie izrakumi - Latvija - Rīga. Arhitektūra Latvija - Vēsture - Rīga.

NOVADPĒTNIECĪBA
Dimenšteins, Ilja. Rīgas kūrorts Vecāķi : Рижский курорт
908
Вецаки / Iļja Dimenšteins, Ilona Jahimoviča ; redaktore
Tatjana Gubina ; tulkojis latviešu valodā Jānis Rokpelnis ;
dizains: Dita Pence ; fotogrāfi: Iļja Dimenšteins, Andrejs
Salikovs, Dmitrijs Zaicevs. - Rīga : Vecāķu biedrība ;
Neputns, 2013 ("Jelgavas tipogrāfija"). - 143, [1] lpp. : il.,
ģīm., faks. ; 26 cm. - (Live Rīga). - Grāmata sniedz
kultūrvēsturisku aprakstu ar bagātīgu vizuālo materiālu par
Rīgas kūrortu Vecāķiem - to vēsturi, iedzīvotājiem,
arhitektūru, kultūras mantojumu. Ievērojama daļa kūrorta
ietilpst dabas aizsargājamā teritorijā - Piejūras dabas parkā.
Izdevums aicina lasītājus doties ceļojumā pa Vecāķiem zināmiem un nezināmiem. - Teksts paralēli latviešu un krievu
valodā.
ISBN 9789934512049.
Kūrorti - Latvija - Rīga.
Vecāķi (Rīga, Latvija) - Vēsture.
Mellupe, Anita. Satiekamies Siguldas novadā! : atmiņas,
908
likteņstāsti, fotoarhīvi / Anita Mellupe ; valodniece Diāna
Spertāle ; māksliniece Vanda Voiciša ; Anitas Mellupes
portretu, ainavu un reportāžu foto. - [Sigulda] : Anita
Mellupe, 2013 (Preses nams Baltic). - 455, [1] lpp. : il., ģīm.,
faks. ; 23 x 28 cm. - A. Mellupes izdevums ir turpinājums
grāmatai "Satiekamies Siguldā! Novadnieku atmiņas
radurakstos, sarunās, fotogrāfijās" (2011). Šajā grāmatā
lielāks uzsvars uz visa Siguldas novada un tā apkārtnes
(Allaži, Krimulda, Turaida, Nurmiži) ļaužu atmiņām. Īpašu
vietu ieņem Sibīrijas izsūtījumu izgājušie. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. . - Rādītājs: 450.-451. lpp.
ISBN 9789984498140.
Dzīvesstāsti - Latvija - Siguldas novads. Dzīvesstāsti Latvija - Krimuldas novads.
Rīgas rajons (Latvija) - Biogrāfijas. Krimuldas novads
(Latvija) - Biogrāfijas. Allažu pagasts (Siguldas novads,
Latvija) - Biogrāfijas. Siguldas novads (Latvija) - Vēsture.
Krimuldas novads (Latvija) - Vēsture.
Strazdiņa, Velta. Ķekavas novads : Pirmais pasaules karš un
908
Brīvības cīņas / Velta Strazdiņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva.
- Rīga : Jumava, [2015]. - 236, [3] lpp. : faks., il., kartes,
portr. ; 21 cm. - (Vēsturiski stāsti un fakti). - Bibliogrāfija:
231.-[239.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - V. Strazdiņas
grāmata ir novadpētniecisks darbs, kas sniedz pārliecinošu
laikmeta ainu par to, kā Pirmā pasaules kara laikā un Brīvības
cīņu laikā dzīvoja un karoja ķekavnieki. Grāmatā ietverta
bagātīga informācija par simtiem konkrētu personu, kurās
daudzi lasītāji varēs sazīmēt savus priekštečus.
ISBN 9789934117398.
Ķekava (Ķekavas novads, Latvija) - Vēsture. Ķekavas
novads (Latvija) - Vēsture. Latvija - Vēsture - 1914-1918.
Latvija - Vēsture - Cīņas par Latvijas neatkarību, 1918-1920.
BIOGRĀFIJAS
Čeinija, Liza. Koko Šanele : Apslēptā dzīve : [dzīvesstāsts]
929
/ Liza Čeinija ; no angļu valodas tulkojusi Lenvija Sīle ;
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atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Cilda
Redliha. - Rīga : SIA "J.L.V." ; Jumava, 2015. - 438, [2] lpp. Kad viņa apgrieza īsus matus, pasaule sekoja viņas piemēram.
Bižutērija, bikškostīms, mazā melnā kleitiņa ― kur mēs būtu
bez Koko Šaneles? Pirmā Pasaules kara beigās kaitinošā, bet
drosmīgā ārlaulībā dzimusī ceļojošā tirgotāja meita ne tikai
radikāli mainīja sieviešu modi, viņa veidoja ideju par
modernu sievieti. - Oriģ. nos.: Coco Chanel. An Intimate Life.
ISBN 9789934117176.
Biogrāfijas. Modes dizaineres - Francija - Biogrāfijas.
Strautmane, Gunta, 1929-. Dialogā ar vēsturi : Pētera
Krupņikova dzīvesstāsts / Guntas Strautmanes teksts pēc
Dagmāras Beitneres audiointervijām ; [mākslinieks Uldis
Sosnovskis ; zinātniskais konsultants Kaspars Zellis ;
redaktore Jolanta Treile ; Latvijas Universitātes Filozofijas un
socioloģijas institūts]. - Rīga : Zinātne, 2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 351 lpp., [16] iel. lpp. : il., portr. ; 23 cm. Pēteris Krupņikovs – vēstures profesors, izcils lektors, viesprofesors daudzās universitātēs pasaulē, vairāku grāmatu un
daudzu rakstu autors, pētījis Latvijas un Vācijas attiecību
vēsturi Baltijā, it īpaši pievērsies baltvāciešu tematikai. Tiem,
kuri pazina profesoru Pēteri Krupņikovu, šī grāmata nozīmē
atkalsatikšanos un iespēju paturēt viņa stāstus jau kā tekstu.
Lasītājiem tiek nodota dzīvesstāsta literārā versija, ko pēc
Dagmāras Beitneres audiointervijām rūpīgi izstrādājusi Gunta
Strautmane kopā ar Jolantu Treili, saglabājot profesora
stāstījuma plūdumu un viņam raksturīgo izteiksmi. Izdevumu
papildina bagātīgs fotoattēlu klāsts, komentāri un personu
rādītājs. - Personu rādītājs: 325.-351. lpp.
ISBN 9789984879826.
Vēsturnieki - Latvija - Biogrāfijas.
Vulfs, Vitālijs. Liktenīgās sievietes : no Kleopatras līdz
Merilinai Monro / Vitālijs Vulfs, Serafima Čebotara ;
tulkojums latviešu valodā: Irīda Miska. - Rīga : J.L.V, [2015].
- 333, [1] lpp. : portr. ; 23 cm. - No Daiļās Helēnas līdz Matai
Hari un no Kleopatras līdz Merilinai Monro - šeit apkopotas
visiekārojamāko un bīstamāko La Femme Fatale biogrāfijas,
un ikvienu no tām var lasīt kā saistošu romānu. - Oriģ. nos.:
Роковые женщины.
Saturā: Trojas Helēna. Mūžīgais skaistums ; Kleopatra.
Brīnišķīgs mīts ; Marija Antuanete. Rokoko karaliene ;
Žozefīne Bogarnē. Imperatora mīlestība ; Natālija Gončarova.
Skaistuma gaisma ; Lū Andreasa-Salome. Ģeniālā krieviete ;
Mata Hari. Sieviete, kura prata mīlēt ; Vera Holodnaja.
Ekrāna karaliene ; Aisedora Dunkane. Brīvības deja ; Larisa
Reisnere. Revolūcijas dieviete ; Marija ZakrevskaBenkendorfa-Budberga. Stiprāka par dzīvi ; Helēna
Djakonova-Gala. Sirreālisma madonna ; Olga Čehova. Trešā
reiha karaliene ; Volisa Simpsone. Karaliskā mīlestība ; Elena
Šilovska-Bulgakova. Meistara mūza ; Koko Šanele. Varenā
jaunkundze ; Grēta Garbo. Dievišķā Grēta ; Marlēna Dītriha.
Uzvarētāja ; Žaklīna Kenedija-Onasis. Baltā nama feja ;
Elizabete Teilore. Vīrieši un briljanti ; Merilina Monro.
Mūžīgais sievišķīguma mirdzums.
ISBN 9789934117237.
Slavenības - Biogrāfijas. Sievietes - Biogrāfijas.

SENĀ GRIEĶIJAS VĒSTURE
Tumans, Harijs. Varoņi un varonība Senajā Grieķijā /
94(38)
Harijs Tumans ; recenzenti: Leons Gabriels Taivāns, Andris
Rubenis ; literārais redaktors Aivars Kļaviņš ; vāka un dizaina
autore Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 895 lpp., [803].-848. lpp.
krās. iel. : il. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 852.-878. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. . - Rādītājs: 879.-895. lpp. - Šis ir
pirmais latviešu valodā tapušais oriģinālais pētījums par Senās
Grieķijas vēsturi un kultūru, kas piedāvā pilnīgi jaunu
nestandarta skatījumu. - Teksts ir viegli lasāms, un nav
vajadzīgas priekšzināšanas Senās Grieķijas vēsturē, lai to
saprastu. Viss lasītājam nepieciešamais tiek pateikts un
paskaidrots atsaucēs.
Saturā: Varoņu laiki. Varoņi pārmaiņu virpulī. Varoņi
klasiskajā laikmetā. Varonības gulbja dziesma.
ISBN 9789984459035.
Varoņi - Senā Grieķija.
Grieķija - Vēsture - Līdz 146 p m ē. Grieķija - Kultūras
vēsture - Līdz 146 p m ē. Grieķija - Politika un pārvalde Līdz 146 p m ē.
LATVIJAS VĒSTURE
Bermonts-Avalovs, Pāvels. Cīņā pret boļševismu : Pāvela
94(474.3)”1918/1940
Bermonta-Avalova atmiņas par 1919. gada notikumiem
Latvijā / Pāvels Bermonts-Avalovs ; no krievu valodas
tulkojis un priekšvārdu sarakstījis Juris Ciganovs ; Aigara
Truhina vāka dizains ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 327, [17] lpp. : il., portr.
; 23 cm. - Pāvela Bermonta-Avalova (1877-1973) atmiņas.
Tās pirmo reizi tika publicētas Hamburgā (Vācijā) 1925. gadā
vācu un krievu valodā. Memuāri būs noderīgs informācijas
avots visiem, kas interesējas par mūsu valsts politisko un
militāro vēsturi, jo tie ļaus papildināt laikmeta kopainu ar
viedokli un redzējumu, ko paudis pret Latvijas Republikas
neatkarību noskaņos cilvēks. - Oriģ. nos.: Въ борьбђ съ
большевизмомъ. - Latviešu teksta variantā publicētas tikai
tās P. Bermonta memuāru daļas, kas attiecas uz notikumiem
Baltijas valstīs.
ISBN 9789934048470.
Latvija - Vēsture - Cīņas par Latvijas neatkarību, 19181920 - Atmiņas, krievu. Latvija - Vēsture - Cīņas par Latvijas
neatkarību, 1918-1920 - Militāro vienību vēsture. Krievija Vēsture - Revolūcija, 1917-1921 - Atmiņas, krievu.
Ķezbers, Ivars. DURVĪS. Tā tas bija : [biogrāfija] / Ivars
94(474.3)
Ķezbers ; sastādītāja un ievada autore Dace Ķezbere ;
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; 1. daļas priekšvārda
autors Ēriks Hānbergs ; 2. daļas priekšvārda autors Jānis
Peters ; izmantoti J. Eiduka, A. Krieviņa, J. Krieviņa, Z.
Mežavilka, E. Rudzīša fotoattēli. - Rīga : Jumava, [2015]. 316, [4] lpp. : il., fotogr. - Politiķa, diplomāta un žurnālista
Ivara Ķezbera (1944-1997) grāmatā apkopotie raksti ir
unikāla vēsturiska liecība 20. gadsimta pēdējam ceturksnim
Latvijā. Izdevumā ievietotas radinieku un laikabiedru atmiņas
par politiķi. Vērīgs lasītājs grāmatā atradīs atbildes, kāpēc
politiķa mūžs tik spēji aprāvās Strasbūrā 1997. gadā.
Saturā: Durvīs. Tā tas bija. Autori: Inese Auniņa, Rita
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Belousova, Ina Eglīte, Dainis Golberģis, Voldemārs
Hermanis, Andrejs Krauliņš, Ivars Ķezbers, Irēna Lagzdiņa,
Ieva Lešinska, Egils Līcītis, Inta Lude, Kristīne Matīsa.
ISBN 9789934117046. . - ISBN 9789934117329.
Politiķi - Latvija - Biogrāfijas. Vēsturnieki - Latvija Biogrāfijas.
Mihelsone, Frīda. Es izdzīvoju Rumbulā / Frīda Mihelsone ;
Dāvida Zilbermana literārais pieraksts un tulkojums no jidiša ;
tulkojusi Ilze Eris ; zinātniskie redaktori Dzintars Ērglis un
Arturs Žvinklis ; atbildīgā redaktore Ilze Saulīte]. - Rīga :
[Atradums], 2014 (Latgales druka). - 208 lpp., [1] lp. iel. : il. ;
23 cm. - Bibliogrāfija: 195.-205. lpp. - Citāts no grāmatas:
"Rumbula un Biķernieki Rīgā, Salaspils, Kloga, Ponari,
Babijara, Maidaneka, Treblinka, Aušvica…(...) Es zvēru pie
jūsu piemiņas… pie jūsu asinīm, ar kurām bez žēlastības tika
appludināti meži un klajumi; pie jūsu pelniem, vēja
izkaisītiem pasaulē; pie dūmiem krematoriju skursteņos - es
pastāstīšu viņiem, dzīvajiem, visu, ko redzēju,- kas jūs nodeva
un kas nogalināja.". - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9984613801.
Holokausts, ebreju (1939-1945).
Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana
(1945-1991) dokumentos / sastādītāji un nodaļu ievadvārdu
autori: Heinrihs Strods, Jānis Riekstiņš ; zinātniskais redaktors
un priekšvārda autors Tālavs Jundzis ; literārā redaktore Ināra
Stašulāne ; no krievu valodas tulkojis Jānis Riekstiņš ; vāka
mākslinieks Egils Neihofers. - Rīga : Latvijas Zinātņu
akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2013. - 290
lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu
rādītājs: 278.-290. lpp. - Krājuma 1. sējumā iekļauti
dokumenti par nevardarbīgo pretošanos padomju okupācijas
režīmam laikā no 1945. līdz 1985. gadam. Atsevišķā nodaļā
apkopoti dokumenti par latviešu nacionālkomunistu cīņu pret
Latvijas kolonizāciju un rusifikāciju. Liela daļa dokumentu
publicēta pirmo reizi. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
angļu valodā. - Izdevums sagatavots un publicēts Valsts
pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas
vēsture, kultūra, cilvēkdrošība)" ietvaros Tālava Jundža
vadībā.
1. sējums. Nevardarbīgā pretošanās padomju okupācijas
režīmam (1945-1985).
Saturā: Nevardarbīgā (Civilā) pretošanās Latvijā, 19451985. Latviešu nacionālkomunistu centieni pārtraukt Latvijas
kolonizāciju un rusifikāciju.
ISBN 9789934837302.
Nevardarbīga pretošanās - Latvija - Avoti.
Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991 Avoti.
Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana
(1945-1991) dokumentos / sastādītājs, ievada un komentāru
autors: Valdis Blūzma ; zinātniskais redaktors Tālavs Jundzis
; literārā redaktore Ināra Stašulāne ; no krievu valodas tulkojis
Valdis Blūzma ; vāka mākslinieks Egils Neihofers. - Rīga :
Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu
centrs, 2015 (Apgāds MANTOJUMS). - 416 lpp. Dokumentu rādītājs: 7.-17. lpp. . - Bibliogrāfija zemsvītras
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piezīmēs. . - Personu rādītājs: 391.-412. lpp. - Izdevuma otrajā
sējumā lasītāji tiek iepazīstināti ar plašu dokumentu klāstu,
kas raksturo nevardarbīgās pretošanās pacēlumu Latvijā
padomju režīma liberalizācijas laikmetā, PSRS ieejot
sociālpolitiskās krīzes fāzē. Dokumenti izkārtoti hronoloģiskā
secībā, raksturojot pakāpenisku nevardarbīgās pretošanās
kustības pieaugumu, sākot ar neformālo politisko organizāciju
pirmajām publiskajām akcijām, un konsolidāciju Latvijas
Tautas frontes vadībā, izkristalizējoties kustības pamatmērķim
– Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas prasībai.
Izvērstā ievadā raksturota šā īsā, bet saspringtā vēstures
perioda savdabība un tās atspoguļojums dokumentos. Sējumā
publicēti visi nozīmīgākie Atmodas perioda dokumenti,
parādīta galveno nacionāldemokrātisko organizāciju darbība,
kā arī reakcionāro spēku pretdarbība, ietverts ievērojams
agrāk nepublicētu dokumentu skaits. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā. - Dokumentu krājums sagatavots
un publicēts Valsts pētījumu programmas "Letonika (Latvijas
vēsture, valodas, kultūra, vērtības)" ietvaros Latvijas Zinātņu
akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrā. . - Vāka foto
no 1991. gada barikāžu muzeja fotoarhīva.
2. sējums. Atmodas laiks (1986. gada jūlijs - 1990. gada
maija sākums).
Saturā: Publiskas nevardarbīgas pretošanās kustības
pirmssākumi (1986. gada jūlijs - 1988. gada maijs). Masu
nacionāldemokrātiskās kustības veidošanās (1988. gada jūnijs - 1989. gada maijs). Nacionāldemokrātisko spēku
apvienošanās cīņā par neatkarīgas Latvijas valsts atjaunošanu
(1989. gada maijs - 1990. gada maija sākums).
ISBN 9789934837388.
Nevardarbīga pretošanās - Latvija - Avoti.
Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991 Avoti. Latvija - Vēsture - Trešā Atmoda, 1987-1991.
Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana
(1945-1991) dokumentos / sastādītājs, ievada un komentāru
autors, zinātniskais redaktors: Tālavs Jundzis ; literārā
redaktore Ināra Stašulāne ; no krievu un angļu valodas tulkojis
Valdis Blūzma ; vāka mākslinieks Egils Neihofers. - Rīga :
Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu
centrs, 2015 (Apgāds MANTOJUMS). - 240 lpp. Dokumentu rādītājs: 7.-15. lpp. . - Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. . - Personu rādītājs: 231.-238. lpp. - Izdevuma
trešajā sējumā iekļauti dokumenti par nevardarbīgo pretošanos
un notikumiem pārejas periodā uz pilnīgu valstiskās
neatkarības atjaunošanu de facto (1990. gada 4. maijs – 1991.
gada 21. augusts). Dokumentus apkopojis un komentējis
Tālavs Jundzis. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā. - Dokumentu krājums sagatavots un publicēts Valsts
pētījumu programmas "Letonika (Latvijas vēsture, valodas,
kultūra, vērtības)" ietvaros Latvijas Zinātņu akadēmijas
Baltijas stratēģisko pētījumu centrā. . - Vāka foto no 1991.
gada barikāžu muzeja fotoarhīva.
3. sējums. Pārejas periods (1990. gada 4. maijs - 1991.
gada 21. augusts).
Saturā: Latvijas faktiskās neatkarības veidošanas sākuma
posms (1990. gada 4. maijs - 1990. gada novembris).
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Politiskās situācijas saasināšanās un janvāra krīze (1990. gada
novembris - 1991. gada janvāris). Politiskās situācijas
stabilizācijas centieni un mēģinājumi sākt sarunas ar PSRS
(1991. gada februāris - 1991. gada augusts). Augusta pučs un
pārejas perioda noslēgums (1991. gada augusts).
ISBN 9789934837364.
Nevardarbīga pretošanās - Latvija - Avoti.
Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991 Avoti. Padomju Savienība - Vēsture - Valsts apvērsuma
mēģinājums, 1991.
Škapars, Jānis, 1927-. Barjerskrējiens II : [Dienasgrāmata,
vēstules, apceres 1980-1988] / Jānis Škapars ; [fotogr. Gunārs
Janaitis, Boriss Koļesņikovs un Aivars Liepiņš]. - Rīga : Zelta
Grauds, 2015. - 477, [1]lpp. : il., portr. ; 23 cm. - Grāmata
stāsta par ideāliem un konformismu, par "Literatūru un
Mākslu", kas astoņdesmitajos kļuva par svarīgu Latvijas
garīgo centru, inteliģences pašapzināšanās platformu, trešās
Atmodas kristalizētāju. Škapara dienasgrāmatā darbojas un
sarunājas Imants Ziedonis, Ojārs Vācietis, Džemma Skulme,
Regīna Ezera, Gunārs Priede, Pēteris Pētersons, Pauls Putniņš,
Jānis Peters un daudzi citi. - Ietver personu alfabētisko
rādītāju.
2. grām.
ISBN 9789934840203.
Redaktori - Latvija. Prese un politika.
Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991.
Zatlers, Valdis, 1955-. Kas es esmu / Valdis Zatlers ;
līdzautori: Gunta Barbāne, Juris Lorencs ; atbildīgā redaktore
Liene Soboļeva ; noformējums: Ingus Feldmanis ; izmantoti
Toma Kalniņa fotomateriāli, Ērika Oša, Gata Šļūkas
karikatūras. - Rīga : Jumava, [2015]. - 471, [1] lpp., [24] lpp.
iel. : il., portr. ; 25 cm. - Atmiņu grāmatā V. Zatlers parāda
dažas mazāk zināmas Latvijas prezidenta darba aizkulises.
Atklāj varas cinisko un reizē arī cilvēcisko dabu. Visi
notikumi grāmatā attēloti no V. Zatlera skatu punkta, un tā ir
viņa patiesība par notikušo.
Saturā: Esmu prezidents ; Kā viss sākās ; Iepazīstinu ar
sevi ; Balsojums ; Mammas Ievas Sproģes stāsts ; Mīlu dzīvi
kopš pirmā apziņas brīža ; Manas bērnības Rīga ; Manas
vecmammas ; Kariņi un zagtie zirnīši ; Mani skolotāji ...
[u.c.].
ISBN 9789934117459.
Prezidenti - Latvija - Biogrāfijas. Autobiogrāfiskā proza,
latviešu.
Latvija - Politika un pārvalde - 1991-.
Блейере, Дайна. Жизнь в Советской Латвий / Дайна
Блейере ; перевод с латышского языка Ирида Миска ; на
обложке использована фотография Доминика Гедзюна. [Рига] : Студенческая Литература, 2015. - 183 lpp. : il. ; 21
cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Eiropa
ārpus Eiropas...
ISBN 9789934849824.
Totalitārisms. Sociālisms - Latvija - Vēsture.
Latvija - Vēsture - 1940-1991 - Politika un pārvalde.
Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991.
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Amirrezvani, Anita. Saulei līdzīgā / Anita Amirrezvani ; no
angļu val. tulk. Māra Poļakova ; Ilzes Isakas vāka dizains. Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 438, [2] lpp. - 1576. gads. Irānā
valda bagātība un žilbinošs skaistums, un tajā netrūkst arī
kaislības, intrigas un nodevības. Neizvēlējies troņmantnieku,
nomirst šāhs, un galmā sākas jukas. Princese Perī, šāha jaunā
un apdāvinātā meita, alkst varas, kas tai liegta, jo viņa ir
sieviete. Kopā ar uzticamo padomnieku Džavāheru – einuhu,
kurš pazīst dzīvi gan harēmā, gan ārpus pils mūriem, – viņa
iesaistās cīņā par varu, un abi ir gatavi uz visu, lai tajā
uzvarētu. - Oriģ. nos.: Equal of the Sun.
ISBN 9789934049750.
Amerikāņu romāni.
Irāna - Vēsture - Sefevīdu dinastija, 1501-1736 Daiļliteratūra.
Bakmans, Frēdriks. Vīrs, vārdā Ūve : romāns / Frēdriks
Bakmans ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ;
māksliniece Sana Romanovska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 324, [1] lpp. ; 22 cm.
- Frēdrika Bakmana romāns par pikto vīru vienlaikus ir
daudziem atpazīstamu smieklīgu situāciju virkne un stāsts par
cilvēku, kura tiešums un godīgums ne visiem ir pa prātam.
Autors gan izklaidē, gan pamanās pastāstīt daudz svarīgu un
būtisku lietu par mums un mūsu šodienu. - Oriģ. nos.: En man
som heter Ove.
ISBN 9789984235073.
Zviedru romāni.
Berelis, Guntis, 1961-. Vārdiem nebija vietas : [vēsturisks
romāns] / Guntis Berelis ; redaktori Vents Zvaigzne un Dace
Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis ; autora pēcvārds,
tulkojums Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. 252, [1] lpp. - (MĒS. Latvija, XX gadsimts ; 2). - Komentāri:
237.-[244.] lpp. - Romānā aprakstīts laikposms no 1913. līdz
1916. gadam. Tātad, laiks, kad vēl neviens nenojauta par
Pirmo pasaules karu, un laiks, kad sāka apjaust, kas tā ir par
šaušalīgu padarīšanu, tomēr vēl neapjēdzot, ka tas ir
lūzumpunkts pasaules, tostarp arī Latvijas vēsturē. 1913. gads
- Latvijā uzņem pirmo mākslas filmu. 1914. - sākas Pirmais
pasaules karš, par ko visi lielā sajūsmā, bet iemesli katram
citādi. 1915. - Kurzemē tuksnesis, to pamet ap 700 000
cilvēku, vien rēgi klīst pa purviem.1916. - ļauži pamazām
apjēdz, kādā baisā gaļasmašīnā no laba prāta ielīduši.Ja reiz
pasaule sajukusi prātā, kā gan viens cilvēks var nepakļauties
vispārības aicinājumam?. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds
arī angļu valodā. - Sērijas romāni top VKKF
mērķprogrammas "Nacionālā identitāte" ietvaros.
ISBN 9789984887876.
Vēsturiskā proza, latviešu. Pirmais pasaules karš, 19141918 - Kurzeme.
Kurzeme (Latvija) - 20 gs.
Binders, Terje. Kur piedzimst vējš : revolūcija, patvērums
svešumā, atgriešanās, identitātes meklējumi / Terje Binders ;
no norvēģu valodas tulkojušas Māra Valpētere un Arta
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Veidmane-Strēle ; Natālijas Kugajevskas vāka
mākslinieciskais noformējums ; redaktore Silvija Ģibiete. Rīga : Valters un Rapa, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 300, [1]
lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 25 cm. - (Ģimenes romāns - vēstures
liecinieks). - Bibliogrāfija: 295.-296. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. - Grāmata "Kur piedzimst vējš" vēsta par autora
pūliņiem noskaidrot, kāpēc viņa vecvecāki, Jānis un Anna
Binderi 1905. gada revolūcijas laikā kopā ar bērniem pēkšņi
nolemj pamest dzimto Kurzemes apkaimi un Latviju, lai
pārceltos uz dzīvi Norvēģijā. Pieskaroties vēstures
notikumiem, autors caurskata savas ģimenes dramatisko
dzīvesstāstu un centienus glābties no neizbēgamas bojāejas.
Rekonstruējot pagātnes notikumus, autors uzrunā un atrod
saziņu ar tuvajiem cilvēkiem, kuru vairs nav. - Oriģ. nos.:
Vinden ble født.
ISBN 9789984805856.
Autobiogrāfiskā proza, norvēģu. Dokumentālā proza,
norvēģu.
Latvija - Vēsture - Revolūcija, 1905-1907.
Bonfiljoni, Kirils. Mortekajs : [triloģija] / Kirils Bonfiljoli ;
Valdas Melgalves tulkojums no angļu valodas ; mākslinieks
Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 196, [1] lpp. ; 22
cm. - Čārlijs Mortekajs, diezgan izlaidīgs, bet šarmants
aristokrāts, aiz gara laika kopā ar savu rīkļurāvējam līdzīgo
kalpotāju Džoku zog gleznas, iepinas visādās mahinācijās un
pārcieš visdažādākās nepatikšanas. Tomēr vislielākās raizes
viņam sagādā ļaudis ar šaujamajiem, kuri nemitīgi cenšas
Čārliju nogalināt…. - Oriģ. nos.: Mortdecay Trilogy I, Don't
Point That Thing at Me. - Triloģijas pirmā grāmata.
1. grām. Netēmē uz mani.
ISBN 9789984887852.
Detektīvromāni, angļu.
Butrima, Danuta. Caur tinas aci : romāns / Danuta Butrima ;
redaktore Eva Mārtuža ; Andras Otto-Hvoinskas zīmējumi ;
Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Lauku Avīze,
2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 235, [2] lpp. : faks., il.,
portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 4 (190). - Bibliogrāfija: [237.]
lpp. - D. Butrimas romāna darbība norit Mazlīcē - pilsētiņā,
kādas Latvijā nav retums. Te cilvēki viens otru pazīst jau no
bērna kājas. Iedzīvotāju bēdas, neveiksmes vai noslēpumi ar
laiku kļūst par visas mazpilsētas kopīgu lietu. Tāpat notiek ar
atpūtnieku iecienītajā Zeltiņu ezerā uzpeldējušo līķi.
Noskaidrot personību un atrast vainīgo šķiet pavisam viegli.
Līdz brīdim, kad izmeklēšanas gaitā iejaucas Mazlīces
nerakstītajiem likumiem nepakļāvīga svešiniece. Topošā
juriste Nellija Berga, sekodama instinktiem, atklāj aizvien
jaunus faktus un pierādījumus.
ISBN 9789934150661.
Detektīvromāni, latviešu.
Devero, Džūda. Nakts pieder mīlētājiem : [romāns] / Džūda
Devero ; no angļu val. tulkojusi Anda Smilga ; vāka dizains
Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2014. - 397, [1] lpp. Oriģ. nos.: Moonlight In The Morning.
ISBN 9789984357751.
Amerikāņu romāni.
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Doda, Kristīna. Skandāliste : [romāns] / Kristīna Doda ; no
angļu valodas tulkojusi Anda Smilga ; vāka dizains Dairis
Hofmanis. - Rīga : Apgāds "Kontinents", 2015 (SIA "Jelgavas
tipogrāfija"). - 392 lpp. - Neaizmirstams skandāls satricina
Londonas smalkās aprindas. Tas sagrauj Džeinas
Higenbotemas reputāciju un neatgriezeniski izjauc viņas
precību plānus. Turklāt viņa ir iemantojusi ienaidnieku bagāto un ietekmīgo lordu Blekbērnu. Džeina patveras laukos
un ziedo sevi pavadones un guvernantes misijai. Pēc desmit
gadiem Džeinai ir jāatgriežas Londonā, lai pavadītu savu
skaisto māsasmeitu uz pirmo debijas balli... - Oriģ. nos.: That
Scandalous Evening.
ISBN 9789984357799.
Amerikāņu romāni.
Dreika, Dagnija, 1951-. Kaimiņu būšanas : Sonatīne Rīgai :
romāns / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā
izveide. - Rīga : Daugava, 2015 (tipogrāfija "Latgales druka").
- 260, [4] lpp. : il. - Romāns “Kaimiņu būšana” ir veidots ar
baltu un īru folkloras piesitieniem, tā sižeta līnija savērpjas ap
mūsu viesstrādnieka likteni, cilvēku izpratni par vērtībām,
tuvumu un tālumu, saprašanos, dzīvesziņu un nezināšanu, par
iekļaušanos citā kultūrā un, protams, mīlestību. Tas ir kā
skaņdarbs, kas veidojas no atsevišķām daļām, beigās parādot
kopainu – krāsainu un košu. - Par H.Melvila romāna "Mobijs
Diks jeb Baltais valis" latviskojumu 2004. gadā ieguvusi Gada
balvu literatūrā. . - 2008. gadā par dzeju saņēmusi Itālijas
Mario Dell' Agatas balvu. . - 2009. gada 26. maijā - Beļģijā
Morisa Karēma prēmija.
ISBN 9789984410913.
Latviešu romāni.
Einfelds, Jānis, 1967-. Rīga : triloģija / Jānis Einfelds ;
[redaktore Dace Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis]. - Rīga :
Dienas Grāmata, 2015. - 469, [2] lpp. ; 22 cm. - Autora
jaunajā grāmatā — romānu triloģijā — caur trīs māsu Martas,
Elīzes un Elīnas likteņiem autors ierauj mūs pašu pagātnētagadnē-nākotnē, kur visi grēki un to sekas kā uz delnas. Visās
trīs šīs grāmatas vākos ieslēgtajās triloģijas daļās — “Rīga
Latvijā”, “Rīga Rīgā” un “Jūra” — lasītāju gaida spoža
groteska un vīpsnīgs romantisms, asprātīgas un neparastas
alegorijas, simbolu un metaforu kaujas, neierobežota
visdažādāko laiku un to atstāto nogulu kombinēšana,
sirreālisms un skaudrs reālisms, it kā neticama, absurda
pasaule, kas tomēr ir arī līdz mielēm pazīstama, — tāds ir
Einfelda prozas kosmoss, un tajā, protams, ir vieta arī Rīgai,
kura… nu ir gatava….
1. grāmata. Rīga Latvijā ; 2. grāmata. Rīga Rīgā ; 3.
grāmata. Jūra.
ISBN 9789984887869.
Latviešu proza.
Ērnestama, Marija. Marionešu meitas : romāns / Marija
Ērnestama ; no zviedru valodas tulkojusi Marika Gintere ;
atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Sigita
Kušnere ; vāka noformējumam izmantota Fredrika Ēdmana
fotogrāfija. - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (PNB Print). - 301, [1]
lpp. ; 23 cm. - Marjanai pieder veikaliņš, kurā pārdod senas
rotaļlietas, marionetes, teātra kostīmus, maskas un grāmatas.
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Viņai ir divas māsas. Laiku pa laikam visas trīs māsas
apvienojas ansamblī "Marionešu meitas" un iestudē leļļu
izrādes. Viss mainās, kad pilsētā ierodas kāds svešinieks, kurš
restaurē senu maiznīcu, vāc materiālus grāmatai un
mazpamazām iepazīst visus pilsētiņas iedzīvotājus. ...notiek
dīvainas lietas... Galu galā visi nolemj uzzināt, kas ir šis
Amnons. Marjana ir spiesta atgriezties pie trīsdesmit gadus
seniem notikumiem un ģimenes drāmas, kas tā arī palikusi
neatklāta... - Oriģ. nos.: Marionetternas döttrar.
ISBN 9789934150609.
Psiholoģiskās spriedzes proza, zviedru. Zviedru romāni.
Gilberta, Elizabete. Visu lietu nozīme : romāns / Elizabete
Gilberta ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; vāka
dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. 541, [3] lpp. - Jau kopš bērnības Almai Vitakerei piemīt gaišs
prāts un neremdināmas zināšanu alkas un viņu vada pastāvīga
brīnuma apjauta un dedzīga vēlme aiz ārējām dzīves norisēm
izzināt slēpto būtību. Almas tēvs, harismātisks botāniķis un
viens no bagātākajiem cilvēkiem Jaunajā pasaulē, audzina
meitu greznībā un zinātkārē. Drīz arī Alma kļūst par talantīgu
dabaszinātnieci, līdz satiek vīrieti, kuru iemīl un kurš tiecas
Almu vest pavisam pretējā virzienā - dievišķā gara un jūtu
pasaulē. - Oriģ. nos.: The Signature of All Things.
ISBN 9789934046308.
Amerikāņu romāni.
Kasims, Vilis, 1986-. Lielā pasaule : romāns / Vilis Kasims ;
redaktore Ieva Melgalve ; Ernesta Kļaviņa dizains. - Rīga :
Mansards, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 220, [1] lpp. ; 19 cm.
- Romāns stāsta par kopienu - mēģinājumu izveidot jaunu,
labāku Latviju klusā Salacas ielokā. Bēgot no drīzumā
draudošās pieaugušo dzīves, pēc vidusskolas pabeigšanas tai
pievienojas arī Armands un Dāvis. Taču nometnē viņus
sagaida intrigu un neapmierināmas iekāres tīkls. Mēģinādami
to pārraut, viņi iepinas aizvien jaunās nelaimēs, līdz
neiespējama sāk šķist atgriešanās iepriekšējā dzīvē. - V.
Kasims ir uzaudzis Ungurpilī un vairākus gadus pavadījis
Rīgā un Londonā. Šobrīd dzīvo Barselonā, kur tulko un raksta
Latvijas portāliem, žurnāliem un izdevniecībām. Šī ir viņa
pirmā grāmata.
ISBN 9789934120961.
Latviešu romāni.
Kiplings, Radjards. Gaisma apdzisusī : romāns / Radjards,
Kiplings ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; Lilijas
Rimicānes mākslinieciskā izveide. - Rīga : Daugava, 2015. 316, [4] lpp. : il. - Šis romāns ir par mākslinieku Diku
Heldaru, viņa bērnības ietekmi uz turpmāko dzīvi,
liktenīgajām attiecībām, par mākslas spēku, godīgumu un
stipriem cilvēkiem. Zīmīga šķiet laikmeta aina un kara
žurnālistu brālība. Kiplings uzskatīja, ka māksliniekam
jāattēlo tas, ko viņš labi pazīst, un atklāja mākslas iespaidu uz
tās radītāja likteni. - Oriģ. nos.: The Light That Failed. - 1907.
gadā Radjards Kiplings (1865-1936) saņēmis Nobela prēmiju.
- Vākam izmantota mākslinieka Herberta Gustave Scmalz
(1859-1935) reprodukcija. . - "Gaisma apdzisusī" (The Light
That Failed) ir autora pirmais darbs, publicēts ASV 1891.
gadā.
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ISBN 9789984410920.
Angļu romāni.
Kūlis, Ēriks, 1941-. Vecīt, bez komentāriem... / Ēriks Kūlis ;
māksliniece Krista Jūlija Kreišmane ; redaktors Aldis Vēvers.
- Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 206, [1] lpp. ; 21
cm. - Arturs Kokainis ir bijušais tālbraucējs šoferis vēl tajā
vecumā, kad “labākajiem gadiem” ir tikai nedaudz pāri. Viņš
piedzīvojis lielus zaudējumus, taču cerība tikt uz zaļa zara
tomēr nav zudusi. To mudina īstenot pilsētā pēkšņi uzradies
kādreizējais narkobiznesa partneris Villijs. Arturs izlemj, ka
vēl pēdējo reizīti jāpaveic bīstamais uzdevums un pēc tam
beidzot varēs dzīvot blakus uzticīgajai sievai Ausmai tā, kā
pašam patiks. Taču liktenim attiecībā uz viņu ir citi plāni; par
meliem, tāpat kā par patiesību, galu galā nākas maksāt, reizēm
pat ar visdārgāko, kas cilvēkam pieder. Dzīve nav pasaka,
kurai ikviens var sacerēt laimīgas beigas pēc sava prāta.
ISBN 9789934049491.
Latviešu romāni.
Litels, Džonatans. Labvēlīgās : [vēsturisks romāns] /
Džonatans Litels ; no franču val. tulkojis Dens Dimiņš ; lit.
konsultante Inta Šmite ; datorgrafiskais noform. Iveta Paegle.
- Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 1420, [1] lpp. - Grāmatā
vēsturisks romāns, kas daudzviet pasaulē ierindojies visvairāk
pirkto grāmatu sarakstos. Romāna centrā ir bijušais nacistu
virsnieks Maksimilians Aue, kurš pēc kara ir kļuvis par
rūpnīcas īpašnieku un vidusšķiras ģimenes pārstāvi Francijā.
Būdams intelektuālis, kas labprāt gremdējas filosofijā,
literatūrā un klasiskajā mūzikā, viņš sevī iemieso arī
aukstasinīgu slepkavu un perfektu birokrātu. Romānā
“Labvēlīgās” no šī cilvēka skatpunkta satriecoši precīzās
detaļās varam skatīt Otrā pasaules kara šausmas un ainas no
nacistu veiktā ebreju genocīda. Spēcīgs, episks un lasītāju
morāli izaicinošs vēstījums, kurā cilvēces daba atspoguļota tik
skaudri un precīzi, ka ir grūti no tā novērsties. - Oriģ. nos.:
Les Bienveillantes.
ISBN 9789984234816.
Franču romāni. Vēsturiskā proza. Otrais pasaules karš,
1939-1945.
Nesbē, Jū. Spoks : kriminālromāns / Jū Nesbē ; no norvēģu
valodas tulkojis Ilmars Briška ; redaktore Iveta Polkmane ;
Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015
(Poligrāfists). - 462, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu
klubs). - Šis ir jaunākais romāns par Hariju Holu,
nepārspējamo un neciešamo Oslo kriminālpolicijas labāko
izmeklētāju. - Oriģ. nos.: Gjenferd.
ISBN 9789934048494.
Detektīvromāni, norvēģu.
Puriņš, Andris, 1950-. "Nāc droši iekšā, brāl!" : [romāns] /
Andris Puriņš ; [Māras Rikmanes ilustrācijas] ; redaktore Eva
Mārtuža. - Rīga : Latvijas Avīze, 2015 (Rēzekne : Latgales
druka). - 239 lpp. : il. - (Lata romāns ; 3 (189). - Bibliogr.:
239. lpp. - Kriminālromāns par divu brāļu aizraušanos ar
senatnes mīklām, to turpinājumu mūsdienās, ietekmi uz
savstarpējām attiecībām, mīlestības divdabīgo dabu un
alkatīgu ļaužu neprātu, mēginot par dzīvības un nāves cenu
pakļaut jaunu cilvēku prātu.
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ISBN 9789934150630.
Latviešu romāni.
Sobelmane, Izabella. Dzīvā balss : [dziedātājas Edītes Piafas
dzīvesstāsts] / Izabella Sobelmane ; Ārijas Gotvonī tulkojums
no franču valodas ; Maijas Gotvonī mākslinieciskais
noformējums. - Rīga : Izdevējs Vecpilsētas Vijoļdarbnīca,
2015 (tipogrāfija SIA "Print Stils"). - 111, [1]. lpp. : portr. Grāmata ir nepārspējamās Edites Piafas dzīvesstāsta autores
Izabellas Sobelmanes veltījums viņai - apbrīnojamajai
sievietei. Grāmatu var lasīt kā Piafas biogrāfiju, kas balstās uz
autores interpretāciju. Ne pēc amerikāņu stila paraugiem, kā
tik bieži dzīves apraksti tiek izklāstīti, izplūstot garās
detalizētās mozaīkās, raibu raibiem piedzīvojumiem, kad galu
galā pārtrūkst būtiskā pavediens. - Oriģ. nos.: Vivante.
ISBN 9789984499840.
Dziedātājas - Franču.
Sondore, Dzidra. Viss manā mūžiņā : [dokumentāls
romāns] / Dzidra Sondore. - [B.v.] : Dzidra Sondore, 2015. 186, [6] lpp. : il., fotogr. - Biogrāfisks vēstījums "Viss manā
mūžiņā", ko varētu dēvēt arī par dokumentālu romānu.
...Krievijas ziemā Otrā pasaules kara laikā meitenei naktī
guļot, piesaluši mati pie sienas... Krievijā latviešu bēgļu
apmetnē viņa ir aculieciniece, kā ugunsgrēka liesmās
Andrejam Upītim sadeg "Zaļās zemes" manuskripts... 1942.
gada vasarā viņa kopā ar vienaudžiem uzklausa profesora
Augusta Kirhenšteina padomus...
ISBN 9789934848933.
Atmiņu tēlojumi - Latviešu. Autobiogrāfiskā proza.
Svīre, Māra, 1936-. Vasaras kalnā : atmiņas / Māra Svīre,
Jānis Vasarietis ; redaktore Māra Rune ; lilijas fotografējis
Jānis Vasarietis ; vāka noformējumā izmantots Māras Svīres
foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). 214, [2] lpp. : il., portr. ; 21 cm. - Grāmatas pamatā ir Latvijas
liliju meistara Jāņa Vasarieša atmiņas par aizrautīgiem, arī
traģiskiem, enerģiskiem, radošu ideju un optimisma bagātiem
nu jau pāri par deviņiem gadu desmitiem. Sirmais kungs
atceras ģimeni un bērnību, ko iepspaidoja tēva - drosmīgā
cīnītāja par Latvijas valsti - Fridriha Zommera personība,
skolas gadus un tūlīt pēc tiem - Otrā pasaules kara ceļus un
gūstu, tad studiju gadus Latvijas Universitātes Ķīmijas
fakultātē, skolotāja darbu. Grāmatu papildina M. Svīres
"Veltījumi Jāņa Vasarieša trīspadsmit lilijām". - Veltījumi
Jāņa Vasarieša trīspadsmit lilijām.
ISBN 9789934050138.
Biogrāfiskā proza, latviešu. Autobiogrāfiskā proza,
latviešu. Augu selekcionāri - Latvija - Biogrāfijas.
Teilore, Lulū. Torņa vilinājums : romāns / Lulū Teilore ; no
angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra ; redaktore Ingūna
Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Apgāds
"Kontinents", 2015 (SIA "Jelgavas Tipogrāfija"). - 480 lpp. Sešdesmitie gadi... Jaunā un nepieredzējusī Aleksandra atrod
īsto mīlestību, tomēr par šo brīnišķīgo, jauno dzīvi samaksā
augstu cenu... Mūsdienas... Dilaila Janga ir Džona Stērlinga
otrā sieva un Stērlingfordas jaunā saimniece. Ja vien muižas
parka vecais tornis spētu runāt... Tas pastāstītu cilvēkiem, ka
viņu spēja mainīt lietu dabu ir tikai ilūzijas... biežāk tomēr
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lietas izmaina cilvēku... Meklējot patiesību, Dilaila atklāj, ka
dažus noslēpumus labāk neaiztikt. - Oriģ. nos.: The Winter
Folly.
ISBN 9789984357782.
Angļu romāni.
Tesaro, Ketlīna. Flirts : [romāns] / Ketlīna Tesaro ; no
angļu val. tulkojusi Gunita Mežule ; Artūra Zariņa vāka
dizains. - Rīga : Kontinents, 2015. - 411, [5] lpp. - Mēs esam
profesionāli sieviešu patmīlas lolotāji... Mēs ievērojam,
glaimojam, piepildām romantiskas ilgas, kas vēl aizvien
slēpjas cilvēka dvēselē. Mēs esam sava aroda meistari.
Galvenais noteikums – mums jāprot eleganti nozust. Baltu
rožu klēpis uz naktsgaldiņa, noslēpumaina zīmīte
rokassomiņā, nejauši sastapts pievilcīgs svešinieks... Vai tā ir
nejaušība? Vai varbūt likumsakarība? Romantisks, piparots,
humorpilns romāns par cilvēciskām vēlmēm un Amora
neparedzamajiem soļiem siržu izplatījumā. Šis stāsts ir tikpat
neticams, cik patiess. Lasiet šo grāmatu tramvajā vai mājās
zem segas, lasiet kopā ar mīļoto vai bez viņa. Izbaudiet
dzirkstošu humoru aizkustinošā stāstā. Smejieties, raudiet un
uzsmaidiet nejauši sastaptam pievilcīgam svešiniekam. Ja nu
šis stāsts ir arī par jums?. - Oriģ. nos.: The Flirt.
ISBN 9789984357829.
Angļu romāni.
Undusks, Jāns. Gaidot vārdus : īsproza / Jāns Undusks ; no
igauņu valodas tulkojusi un sastādījusi Maima Grīnberga ;
redaktors Arturs Hansons ; Zigurda Lapsas dizains. - Rīga :
Mansards, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 223, [1] lpp. ; 19 cm.
- Šajā izlasē iekļauti dažādos gados sarakstīti Jāna Unduska
īsprozas darbi un trīs neatkarīgi fragmenti no romāna
“Karsti”, kā arī īpaši šim izdevumam uzrakstīta pēcvārda
eseja. - Jāna Unduska “Gaidot vārdus” ir trešā grāmata apgāda
“Mansards” igauņu īsprozas sērijā. Līdz šim iznākuši krājumi:
Jāks Jeerīts: “Ziņas par nāvi”, 2011. un Andruss Kivirehks:
“Skaistais dzīvnieks”, 2013. . - "Gaidot vārdus" tulkošanu un
izdošanu atbalstījis Igaunijas Kultūrkapitāls.
Saturs: Mīlestība pret grāmatu (2002). Sala (1982). Trīs
fragmenti no romāna "Karsti" (1990): Vēstule no provinces.
Gaidot vārdus. Carnivorum. Tišbeina piezīmes par Gēti
(1999). Osipa Bermanna dzīve (1989). Pēcvārds: Par
pārliecībām (2014).
ISBN 9789934120886.
Igauņu proza.
Volkēviča, Vera, 1915-1989. Pļauka : romāns 4 grāmatās /
Vera Volkēviča ; Ērika Hānberga ievads ; Dinas Ābeles vāka
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Renāte
Neimane. - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (SIA "Jelgavas
tipogrāfija"). - 527, [1] lpp. - “Pļaukas” stāsts iesākas ar suni.
Ja nebūtu Gitas kārtējās pastaigas ar dižciltīgo dogu Ajaku,
nebūtu liktenīgās saskriešanās ar Valteru, kopīgi izdzīvotā
jūtu pavasara, šķiršanās, atkalsatikšanās. Lasītāja acu priekšā
uzzied skaistā 20. gadsimta 30. gadu Rīga, tās cēlie nami,
pagalmi, ieliņas, parki…. - Rakstniece Vera Volkēviča (19151989) dzimusi Vecpiebalgā. Dzīvojusi, strādājusi Valmierā.
Apbedīta Valmierā, Dīvala kapos.
1. grāmata.
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ISBN 9789934150685.
Vēsturiskā proza, latviešu.
Zembergs, Imants, 1939-. ... Kur meži šalc, vidū tehnikums
balts ... : atmiņu stāstījums / Imants Zembergs ; mākslinieks
Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, 2015 (Jelgavas tipogrāfija).
- 301, [1] lpp. ; 22 cm. - I. Zembergs atmiņās stāsta par
Aizupes meža tehnikumu, kurš daudzus gadu desmitus deva
nenovērtējamu ieguldījumu mežsaimniecības nozares kadru
sagatavošanā. Daudzi tā absolventi strādāja vadošos amatos
meža nozarē. Aizupes meža tehnikuma absolventi ir arī
ievērojami zinātnieki. Darba pamatā ir I. Zemberga
piedzīvotais no 1955. līdz 1959. gadam, kad viņš mācījās
Aizupes meža tehnikumā.
ISBN 9789984854663.
Mācību iestādes - Latvija - Vēsture. Mežizglītība Latvija - Vēsture. Mežziņi - Latvija - Biogrāfijas. Vēsturiskā
proza, latviešu.

Zmeškals, Tomāšs. Mīlestības vēstule ķīļu rakstā : [romāns]
/ Tomāšs Zmeškals ; no čehu valodas tulkojusi Sandra
Nikuļceva ; redaktore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas
dizains. - Rīga : Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 459,
[1] lpp. ; 19 cm. - Romāns “Mīlestības vēstule ķīļu rakstā”
uzrakstīts straujā, aizraujošā tempā, un vienā elpas vilcienā to
gribas arī izlasīt. Romānā triju paaudžu dzīve 20. gadsimta
otrās puses Čehijā (un Čehoslovākijā), kvēls mīlasstāsts ar
totalitārisma sasaistītām rokām un fantāzijas līnija, kas
bīstami, mulsinoši un asprātīgi pieskaras realitātei. - Čehu
rakstnieks Tomāšs Zmeškals (1966-) pēc debijas romāna
"Mīlestības vēstule ķīļu rakstā" iznākšanas Čehijā, saņēma
Škvorecka prēmiju. . - 2011. gadā par romānu "Mīlestības
vēstule ķīļu rakstā" autors apbalvots ar Eirpoas Savienības
Literatūras balvu.
ISBN 9789934120916.
Čehu romāni.
Александрова, Наталья. Неизвестный шедевр
Рембрандта : [роман] / Наталья Александрова. - Москва :
Эксмо, 2015. - 320 с. - (Артефакт & Детектив). - 16+.
ISBN 9785699789757.
Detektīvromāni, krievu.
Берсенева, Анна. Глашенька : роман / Анна Берсенева ;
ил. Ю.Н. Панцырев. - Москва : Эксмо, 2015. - 347, [5], c. Любая девушка, выросшая в хорошей семье, рано или
поздно убеждается: «книжные» представления о
действительности – удел юности. Если вовремя с ними не
расстаться, то во взрослой жизни ждут сплошные
разочарования. Глаша Рыбакова расстаться со своими
наивными иллюзиями не сумела, и их крушение
оказалось слишком болезненным. Глаше «за тридцать», а
любовь ее обманула, и яркие надежды молодости, которая
прошла в Москве, обернулись жизнью в глуши и… И
надо наконец научиться жить по взрослым правилам!
Надо совершить решительный поступок, который
переменит ее жизнь, сделает ее счастливой. Ведь не зря
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же судьба приводит Глашу в Испанию, дарит встречу с
человеком интересным, незаурядным и, кажется,
любящим ее?.
ISBN 9785699781508. . - ISBN 9785699781633.
Krievu romāni.
Введенский, Валерий. Старосветские убийцы : романы
об эпохе зарождения русской криминалистики / Валерий
Введенский. - Москва : Эксмо, 2015. - 464 с. (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия
Введенского). - 16+.
ISBN 9785699792603.
Vēsturiskā proza, krievu. Detektīvromāni, krievu.
Воронова, Мария. Мой бедный богатый мужчина :
роман / Мария Воронова ; худож. оформ. Д.Сазонова ;
ред. Е.Курочкина. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 352 с. (Еще раз про любовь). - 16+.
ISBN 9785699765669.
Krievu romāni.
Данелия, Георгий(Георгий Николаевич), 1930-.
Безбилетный пассажир : маленькие истории, байки
кинорежиссера / Георгий Данелия. - Москва : Эксмо,
2015. - 416 с. : ил. - (Жизнеописания знаменитых людей).
- 16+.
ISBN 9785699539833.
Krievu proza.
Детский мир : [рассказы] / сост. Дмитрий быков,
Алексей Портнов; ред. Елена Шубина. - Москва : АСТ ;
Редакция Елены Шубиной, 2015. - 432, [3] с. - (Русский
рассказ). - 18+. - Содержит нецензурную брань.
ISBN 9785170883691.
Stāsti, krievu.
Кончаловский, Андрей, 1937-. Низкие истины ;
Возвышающий обман : любовь. жизнь. смерть : мемуары /
Андрей Кончаловский. - Москва : Эксмо, 2014. - 480 с. :
ил., фотогр. - (Кончаловский, Андрей : подарочные книги
известного режиссера). - Именной указатель: 450.-478. с. Две книги с мемуарами известного российского
режиссёра Андрея Кончаловского «Низкие истины» и
«Возвышающий обман» вышли более пятнадцати лет
назад. Две эти чрезвычайно личных, откровенных книги
пережили несколько успешных переизданий. Вероятно
потому, что читаются как роман, - с увлечением, взахлеб.
Роман о людях, с которыми сводила судьба. Роман о
творчестве и вдохновении. Роман о любви и жизни.
Кончаловский уверен, что «жизнь – это наш личный
эксперимент и чей-то ещё над нами. Жизнь настолько
коротка, что нужно постараться сделать все возможные
ошибки, пока она не закончилась. Цель жизни – видеть, а
всё остальное – большая иллюзия…». В двух книгах,
объединённых под одной обложкой, - история жизни и
творчества художника, которого справедливо
характеризуют пушкинские строки – «Тьмы низких истин
мне дороже/ Нас возвышающий обман»…. - 16+. Коллекция: Низкие истины, Возвышающий обман.
Saturā: Книга 1 - Низкие истины. Книга 2 -
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Возвышающий обман.
ISBN 9785699756216.
Krievu proza. Biogrāfijas.
Маканин, Владимир. Предтеча / Владимир Маканин. Москва : Эксмо, 2014. - 256 с. - (Проза современного
классика Владимира Маканина). - 16+.
ISBN 9785699762057.
Krievu romāni.
Полякова, Татьяна. Жаркое дыхание прошлого :
[авантюрный детектив] / Татьяна Полякова. - Москва :
Эксмо, 2015. - 315, [5] с. - Жизнь в последнее время,
несмотря на все проблемы, радовала. Правду говорят –
любовь творит чудеса! Даже если эта любовь загорает на
Мальдивах в компании красотки. Ничего, проявим
терпение, и Владан Марич поймет, что я его судьба. А
пока, может, заняться делом? Меня заинтересовало
преступление, совершенное одиннадцать лет назад, ведь с
недавнего времени я сыщик, помощник сыщика или
секретарь… не важно. Одним словом, это теперь моя
работа. Раз Владан отдыхает, значит, я могу расследовать
убийство Олега Кириллова, завербовав в помощники
участкового Егора Кругликова. Владан обхохочется,
когда обо всем узнает… Но мне и в ночном кошмаре не
могло присниться, к чему приведет история с
обнаружением трупа юноши, исчезнувшего одиннадцать
лет назад и до сего дня считавшегося пропавшим без
вести….
ISBN 9785699793341.
Detektīvromāni, krievu.
Свечин, Николай. Дело Варнавинского маньяка :
[детектив роман] / Николай Свечин ; [Петра Петрова
художественное оформление]. - Москва : Эксмо, 2015. 346 [6] c. - (Детектив Российской империи.). Коллежский асессор Алексей Лыков теперь "уязвим" для
преступного мира: женившись на своей давней любви
красавице Вареньке Нефедьевой и став отцом двух
сыновей, бесстрашный петербургский сыщик расследует
дело жестокого Варнавинского маньяка. Жертвами этого
"зверя" становятся беззащитные дети, и, неровен час,
младшие Лыковы попадут в лапы нелюдя… Сможет ли
сыщик справиться с собственными страхами и поймать
убийцу, не рискуя благополучием собственной семьи?
Детектив Николая Свечина - это и трогательная
мелодрама, и жесткий экшн, заставляющий вспомнить
лучшие образцы жанра!.
Толстая, Татьяна. Невидимая дева : [рассказы, повесть]
/ Татьяна Толстая. - Москва : АСТ ; Редакция Елены
Шубиной, 2014. - 471, [3] c. - 16+.
Saturā: Соня. Любишь - не любишь. На золотом
крыльце сидели. Милая Шура. Круг. Свидание с птицей.
Огонь и пыль. Спи спокойно, сынок. Ночь. Вышел месяц
из тумана. Пламень небесный. Самая любимая. Охота на
мамонта. Факир. Петерс. Поэт и муза. Сюжет.
Сомнамбула в тумане. Река Оккервиль. Йорик. Учителя.
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Тосс, Анатолий. Американская история : [роман] /
Анатолий Тосс. - Москва : АСТ, 2015. - 509, [3] c. - (У
каждого своя реаьность). - История Золушки
неисчерпаема... Меняются только принцы: они
пересаживаются с коней на машины, вместо шпаги
виртуозно владеют компьютером, а вместо любви
предлагают взаимовыгодное сотрудничество. Марине
повезло: она встретила настоящего американского
принца. Хорош собой! Сексуален! Умен! Грустная
философская история о любви русской эмигрантки
заканчивается... Марина прозревает однажды и понимает,
что ее не любили, ее использовали как полезную вещь, в
качестве эксперимента. - 18+.
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Фигль-Мигль. Щастье : роман / Фигль-Мигль. - СанктПетербург : Лимбус Пресс ; ООО "Издательство К.
Тублина", 2013. - 320 с. - Будущее до неузнаваемости
изменило лицо Петербурга и окрестностей. Городские
районы, подобно полисам греческой древности,
разобщены и автономны. Глубокая вражда и высокие
заборы разделяют богатых и бедных, обывателей и
анархистов, жителей соседних кварталов и рабочих
разных заводов. Опасным приключением становится
поездка из одного края города в другой. В эту авантюру
пускается главный герой романа, носитель
сверхъестественных способностей. - На обл.: От гонореи
к романтизму!.

K 821.161.1-3

Хармс, Даниил. Меня называют Капуцином :
избранная проза / Даниил Хармс ; иллюстрации
Г.Мурышкин. - Москва : КоЛибри ; Азбука-Аттикус,
2014. - 304 c. + ил. - Тексты в этой книге не разбиты на
разделы, а следуют в хронологическом порядке,
оконченные и неоконченные вперемежку. Он весь очень
разный, и у него почти нет крупных произведений. Но
кажется, что при таком построении книги разрозненные
тексты образуют некий макротекст, в некоторой степени
восстанавливающий естественную картину хармсовского
жизнетворчества. - 12+. - Автор этой книги - фигура
легендарная. Апокрифы о нем, часто расходящиеся с
действительностью, известны, может быть, шире, чем
написанные им произведения. Читать эти произведения
иногда очень смешно, иногда очень страшно, а иногда
очень скучно. Исследование их может повести к
умственному расстройству. Он записывал все. И он
сохранял все записанное, по крайней мере, очень многое
из того, что другой и не подумал бы сохранять. И все это,
за исключением произведений для детей (которые в эту
книгу не входят), - не предназначал для печати.
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Чайлд, Ли. Джек Ричер, или Дело [роман] / Ли Чайлд. Москва : Эксмо, 2015. - 496 с. - (Легенда мирового
детектива). - 16+. - Oriģ. nos.: The Affair.
ISBN 9785699790081.
Detektīvromāni, angļu.

Simts slavenākās 20.gs 20.-60. gadu
filmas
Аллегре, Ив. Семь смертных грехов [videoieraksts] = The
Seven Deadly Sins : комедия / реж. Ив Аллегре... [и др.] ; в
главной роли Жерар Филип. - Москва : ООО "Компания
светла", 2006. - 1 DVD (139 мин.) : чернобелый,
закадровый перевод. - На воскресной ярмарке молодой
повеса Жерар Филип зазывает публику в свой балаганчик,
приглашая соревноваться в меткости метания мяча в
куклы изображающие смертные грехи: зависть, скупость,
блуд, обжорство, гордость, лень и гнев... - Vecuma
ierobežojums : 12+. - Audio krievu, franču val. - "Оскар",
1947 г. - Nos. no konteinera. . - Италия, Франция, 1952
г.
Борзэйдж, Фрэнк. Прощай, оружие! [videoieraksts] = A
Farewell To Arms : драма : экранизация романа Эрнеста
Хемингуэя / реж. Фрэнк Борзэйдж ; в ролях Хелен Хэйес,
Гэри Купер. - Москва : ООО "Компания светла", 2006. - 1
DVD (79 мин.) : чернобелый, закадровый перевод,
ремастированная версия. - Первая мировая война. Австроитальянский фронт. Американец Фредерик Генри
добровольно вступает в ряды итальянской армии. Среди
бесчеловечного хаоса боевых действий он встречает
англичанку-медсестру Кэтрин Баркли, но война
накладывает тяжелый, неизгладимый отпечаток на их
любовь…. - Vecuma ierobežojums : 12+. - Audio krievu,
angļu val. - "Оскар", 1934 г. - Nos. no konteinera. . - США,
1932 г.
Pirmais pasaules karš, 1914-1918.
Брукс, Ричард. Кошка на раскаленной крыше
[videoieraksts] = Cat on a Hot Tin Roof : драма по пьесе
Теннесси Уильямса / реж. Ричард Брукс ; в ролях Пол
Ньюмэн, Элизабет Тэйлор. - Москва : ООО "Компания
светла", 2003. - 1 DVD (104 мин.) : цветной, закадровый
перевод, ремастированная версия. - Богатый престарелый
южанин узнает, что скоро должен умереть. Все члены его
жадной семьи, за исключением шалопая-сына, лезут из
кожи вон, лишь бы получить наследство... - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio krievu, angļu val. - Шесть номинаций
на "Оскар" в 1959 году. - Nos. no konteinera. . - США, 1958
год.
Буайе, Жан. Монте-Карло [videoieraksts] = Nous irons a
Monte Carlo : комедия, мюзикл / реж. Жан Буайе ; в
главной роли Одри Хепберн. - Москва : ООО "Компания
Светла", 2004. - 1 DVD (100 мин.) : чернобелый,
закадровый перевод. - В один прекрасный день,
миловидная сиделка, перепутав младенцев в яслях,
отправляет чужого ребенка погостить к чужому дедушке.
Дедушка оказывается музыкантом джазового оркестра,
едущего на гастроли в Монте-Карло... - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio krievu, franču val. - Nos. no
konteinera. . - Франция, 1952 г.

Висконти, Лукино. Рокко и его братья [videoieraksts] =
Rocco e i suoi fratelli : драма по произведению Джованни
Тестори / реж. Лукино Висконти ; в ролях Ален Делон,
Клаудия Кардинале, Ренато Сальваторе, Анни Жирардо. Москва : ООО "Компания светла", 2000. - 1 DVD (168
мин.). - Овдовевшая Росария Паронди и четверо её
сыновей решают переехать из нищей Сицилийской
деревни в Милан, где живёт пятый сын. В поисках
лучшей доли и достойного заработка братья не
гнушаются никакой работы. Постепенно каждый находит
своё место. - Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio krievu,
itāliešu val. - Венецианский кинофестиваль, 1960 г. - Nos.
no konteinera. . - Италия-Франция, 1960 г.
Гарнетт, Тэй. Семь грешников [videoieraksts] = Seven
Sinners : мелодрама / реж. Тэй Гарнетт ; в главной роли
Марлен Дитрих. - Москва : ООО "Компания Светла",
2006. - 1 DVD (79 мин.) : чернобелый, закадровый
перевод. - Бижу — красивая певица кабаре в Южных
Морях, где базируется Военно-морской флот США.
Девушка вынуждена кочевать из одного салона в другой с
острова на остров, доставляя немало хлопот местным
«красоткам», привлекая к себе внимание всех мужчин и
разбивая их сердца... - Vecuma ierobežojums : 12+. - Audio
krievu, angļu val., subt. franču val. - Nos. no konteinera. . США, 1940 год.
Гитри, Саша. Наполеон [videoieraksts] = Napoleon :
исторический фильм / режиссер: Саша Гитри ; в ролях:
Жан-Пьер Омон, Жан Габен, Жан Маре... [и др.]. - Москва
: ООО "Компания светла", 2003. - 1 DVD (190 мин.) :
цветной, закадровый перевод. - «Он родился на острове,
мечтал всю жизнь покорить остров, и умер против своей
воли на острове» — так начинает свой рассказ князь
Талейран, из уст которого Вы узнаете достоверную
историю жизни великого императора и полководца
Франции Наполеона Бонапарта... - Vecuma ierobežojums :
12+. - Nos. no konteinera. . - Франция, 1955 г. (1954 г.).
Гитри, Саша. Тайны Версаля [videoieraksts] = Royal
Affairs in Versailles : исторический фильм / режиссер:
Саша Гитри ; в ролях Клодетт Колбер, Даниель Делорм,
Габи Морлей... [и др.]. - Москва : ООО "Компания
светла", 2005. - 1 DVD (167 мин.) : цветной, закадровый
перевод, ремастированная версия. - Уже во времена
Людовика XIV говорили, что история Версаля состоит из
череды строительстваи обольщений. Работы начались в
1661 году. Впервые два года Людовик XIV потратил
несметные суммы денег. Возведение Версаля
продолжалось несколько десятилетий и потребовало не
только невероятных денежных расходов, но и
привлечения многих тысяч рабочих рук. Первым
архитектором Версаля был Луи Лево, его сменил Жюль
Ардуэн-Мон-сар, руководивший строительством в
течение тридцати лет. Оформление парков было поручено
Андре Лено Тру. Но дворец известен не только

архитектурным великолепием, он знаменит и своими
тайнами и интригами дворцовой знати и его владельцев
— королей Франции... - Vecuma ierobežojums : 12+. - Nos.
no konteinera. . - Италия/Франция, 1953 г.
Гулдинг, Эдмунд. Мы не женаты [videoieraksts] = We're
not Married : комедия / реж. Эдмунд Гулдинг ; в главной
роли Мэрилин Монро. - Москва : ООО "Компания
Светла", 2004. - 1 DVD (96 мин.) : чернобелый,
закадровый перевод, ремастированная версия. Юридическая ошибка объединила в комедийный сюжет
пять супружеских пар. Их брачные контракты не
зарегистрированы документально и по своей сути они
жили в браке тридцать месяцев неофициально... - Vecuma
ierobežojums : 12+. - Audio krievu, angļu val. - Nos. no
konteinera. . - США, 1952 г.
Даглас, Гордон. Только отважные [videoieraksts] = Only
the Valiant : приключения, вестерн : по новелле Чарльза
Маркеса Уоррена / реж. Гордон Даглас ; в ролях Грегори
Пек, Барбара Пэйтон, Уорд Бонд. - Москва : ООО
"Компания Светла", 2005. - 1 DVD (105 мин.) :
чернобелый, синхронный перевод. - Капитан Ричард Ланс
— один из самых смелых офицеров Америки. Его
немногочисленный отряд направлен для удержания
небольшого форта, расположенного в ущелье гор.
Солдатам предстоит защищать перевал и отражать одну
за другой кровавые атаки индейцев до прихода основных
армейских сил... - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio
krievu, angļu val. - Nos. no konteinera. . - США, 1951 г.
Дзеффирелли, Франко. Укрощение строптивой
[videoieraksts] = The Taming of the Shrew : экранизация
пьесы Вильяма Шекспира / режиссер: Франко
Дзеффирелли ; в ролях Элизабет Тэйлор, Ричард Бертон ;
композитор Нино Рота. - Москва : ООО "Компания
светла", 2001. - 1 DVD disks (117 мин.) : ремастированная
версия. - Италия, XVI век. У богатого торговца две
дочери на выданье. За младшей дочерью многие
ухаживают, но по традиции ее не могут выдать замуж
вперед старшей сестры. Охотников жениться на
своенравной Катарине не находится. И вот в город
приезжает незнакомец по имени Петруччио и решает во
что бы то ни стало укротить строптивую девицу... - Bez
vecuma ierobežojuma. - Audio krievu, angļu, spāņu val. Nos. no konteinera. . - США, 1967 год.
Дин, Бэзил. 21 день [videoieraksts] = 21 Days : драма : по
произведению Джона / реж. - Москва : ООО "Компания
Светла", 2005. - 1 DVD (71 мин.). - Молодой адвокат Кит
Дюрран, имеющий хорошие шансы стать в ближайшее
время мировым судьей, узнает, что его младший брат
Ларри в целях обороны случайно убил бывшего мужа
своей подруги Ванды... - Vecuma ierobežojums : 12+. Audio krievu, angļu val. - Nos. no konteinera. . Великобритания, 1940 год, чернобелый, закадровый
перевод.
Донен, Стэнли. Забавная мордашка [videoieraksts] =
Funny Face : мюзикл : по одноименному мюзиклу Фреда

Эстэра / реж. Стэнли Донен ; в ролях Одри Хепберн, Фред
Эстэр. - Москва : ООО "Компания светла", 2001. - 1 DVD
(99 мин.) : цветной. - История о том, как трогательная
продавщица из книжного магазинчика Джоанна стала
«лицом» гламурного журнала мод. И помог ей в этом
фотограф того же журнала Дик. Джоанна согласилась на
эту авантюру только из-за профессора Фластера,
проповедующего сомнительные ценности, но, тем не
менее, собравшего поклонников из многих стран. - Bez
vecuma ierobežojuma. - Audio krievu val. - Nos. no
konteinera. . - США, 1957 год.
Донен, Стэнли. Любовь лучше, чем когда-либо
[videoieraksts] = Love Is Better Than Ever : романтическая
комедия / реж. Стэнли Донен ; в ролях Элизабет Тэйлор,
Ларри Паркс. - Москва : ООО "Компания светла", 2007. 1 DVD (78 мин.) : чернобелый, закадровый перевод. Нью-Йорк. Джуд Паркер — успешный театральный агент
танцевального степ дуэта «Братья Дин», его ребята очень
популярны на Бродвее. Анастасия Макабой —
провинциальная учительница танцев для детей
дошкольного возраста. Она приезжает в Нью-Йорк с
целью взять несколько уроков танца у знаменитого дуэта,
но ей это не удается, Джуд Паркер — как агент
проигнорировал ее просьбу, а всему виной оказалась
мама Анастасии, которая сопровождала девушку. - Bez
vecuma ierobežojuma. - Audio krievu, vācu val. - Nos. no
konteinera. . - США, 1952 год.
Дуглас, Гордон. Это молодое сердце [videoieraksts] =
Young at Heart : музыкальная мелодрама / реж. Гордон
Дуглас ; в ролях Дорис Дэй, Фрэнк Синатра. - Москва :
ООО "Компания светла", 2006. - 1 DVD (117 мин.) :
цветной, закадровый перевод, ремастированная версия. Лори одна из трех дочерей музыканта Грегори Туттла они
умны, красивы, воспитаны и давно хотят замуж. Лори и
Эми договариваются о совместной свадьбе. Найдя
подходящих женихов, они начинают приготовления к
свадьбам... - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio krievu,
angļu val. - Nos. no konteinera. . - США, 1953 г. (1954 г.).
20. gs. 20.-60.gadu filmas.
Дювивье, Жюльен. Голгофа [videoieraksts] = Golgotha :
историческая драма / Жюльен Дювивье ; в ролях Роберт
Ле Виган, Жан Габен. - Москва : ООО "Компания светла",
[200?]. - 1 DVD (93 мин.). - Vecuma ierobežojums : 12+. Audio krievu un franču val. - Nos. no konteinera.
Vēsturiskas drāmas.
Зиннеманн, Фред. Ровно в полдень [videoieraksts] = High
Noon : вестерн / реж. Фред Зиннеманн ; в ролях Гэри
Купер, Грэйс Келли. - Москва : ООО "Компания Светла",
2007. - 1 DVD (84 мин.) : чернобелый, закадровый
перевод, ремастированная версия. - Только что
поженившись, Уилл и его прекрасная блондинкаквакерша Эми собираются навсегда покинуть городок,
намереваясь оставить в прошлом опасную работу и
обзавестись собственным ранчо, чтобы пустить корни.
Однако, в городке узнают, что свирепый убийца Фрэнк
Миллер должен очень скоро приехать в Хэдливиль и

отомстить Уиллу и всему городу за то, что они засадили
его в тюрьму несколько лет тому назад. Брат Миллера и
еще два бандита-ганфайтера уже ждут поезд, на котором
едет Миллер, а поезд должен прийти «ровно в полдень».
В минуту паники, по совету друзей, Уилл покидает город
вместе с невестой и скачет по дороге в открытые прерии,
но внезапно останавливает коня... - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio krievu, angļu val. - Nos. no konteinera.
. - США, 1952 г.
Зифра, Геза фон. Габриэла [videoieraksts] = Gabriela :
музыкальная мелодрама / реж. Геза фон Зифра ; в главной
роли Цара Леандер. - Москва : ООО "Компания светла",
2007. - 1 DVD (90 мин.) : чернобелый, закадровый
перевод. - Ночной город манит огнями и предстоящим
весельем, самым престижным местом, где можно
скрасить досуг, является кабаре «У Габриэлы». Здесь
правит бал Габриэга Донат — певица, которую знает вся
Германия. Однажды звезда эстрады, собрав вещи и отдав
долю акций кабаре своему партнеру, поспешно покидает
город... - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio krievu, vācu
val. - Nos. no konteinera. . - ФРГ, 1950 год.
Казан, Элиа. В порту [videoieraksts] = On the Waterfront :
драма / реж. Элиа Казан : в ролях Эва-Мари Сент, Марлон
Брандо. - Москва : ООО "Компания Светла", 2003. - 1
DVD (104 мин.). - В центре сюжета судьба простого
докера — Терри Мэллоу, терзающегося сомнениями и
решающего встать на путь восстановления
справедливости, после того как выясняется, что он
работает на настоящего гангстера — коррумпированного
босса портовых докеров Джонни Фрэндли... - Vecuma
ierobežojums : 16+. - Audio krievu val. - Восемь премий
"Оскар" 1955 г. - Nos. no konteinera. . - США, 1954 г,
чернобелый, закадровый перевод, ремастированная
версия.
Казан, Элиа. Джентльменское соглашение [videoieraksts]
= Gentleman's Agreement : драма : по произведению Лоры
З. Хобсон / реж. Элиа Казан : в ролях Грегори Пек,
Дороти МакГуайр. - Москва : ООО "Компания Светла",
2005. - 1 DVD (118 мин.). - В центре повествования
молодой независимый литератор, пытающийся привлечь
внимание общества к социальным проблемам и
выдающий себя за еврея, с тем чтобы написать ряд статей
об антисемитизме и взглянуть на трагедию народа без
Родины глазами еврея. - Vecuma ierobežojums : 12+. Audio krievu, angļu val., subt. angļu val. - Три премии
"Оскар" 1948 г. - Nos. no konteinera. . - США, 1947 г,
чернобелый, закадровый перевод, ремастированная
версия.
Казан, Элиа. Трамвай желание [videoieraksts] = A
Streetcar Named Desire : драма : по пьесе Теннесси
Уильямса / реж. Элиа Казан ; в ролях Марлон Брандо,
Вивьен Ли. - Москва : ООО "Компания Светла", 2003. - 1
DVD (119 мин.) : чернобелый, синхронный перевод,
ремастированная версия. - Далеко не юная, но все еще
привлекательная Бланш Дюбуа приезжает в Новый
Орлеан к беременной сестре Стелле, живущей с мужем

Стэнли в местных трущобах. Бланш сообщает сестре, что
разорена, ушла с работы и жить ей негде и не на что... Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio krievu, angļu val. Четыри премии "Оскар" 1952 г. - Nos. no konteinera. . США, 1951 г.
Карне, Марсель. Дети райка [videoieraksts] = Les enfants
du paradis : драма / реж. Марсель Карне ; в ролях Арлетти,
Жан-Луи Барро... [и др.]. - Москва : ООО "Компания
светла", 2003. - 1 DVD (179 мин.) : чернобелый,
закадровый перевод, ремастированная версия. - Действие
картины разворачивается в Париже 20-30-х 19-го века.
Это обширный рассказ о безответной любви, тайных
романах, ревности и страсти в мире театра, преступности
и аристократии. «Дети райка» — это бедняки,
занимающие галерку театров в «Бульвар Дю Темпль».
Они становятся свидетелями истории любви театрального
мима Батиста и его обожаемой Гаранс... - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio krievu, franču val. - Венецианский
кинофестиваль 1946 г. - Nos. no konteinera. . - Франция,
1945 год.
Kinofilmas, franču.
Кертиц, Майкл. Касабланка [videoieraksts] = Casablanca :
драма / реж. Майкл Кертиц ; в ролях Ингрид Бергман,
Хамфри Богарт. - Москва : ООО "Компания светла", 2001.
- 1 DVD (99 мин.). - Оставивший родину американец Рик
Блэйн, владелец игорного клуба в Касабланке, случайно
встречается с покинувшей его несколько лет назад
возлюбленной, Ильзой, которая приехала в город вместе
со своим нынешним мужем, борцом антифашистского
сопротивления Виктором Лазло... - Vecuma ierobežojums
12+. - Audio krievu, angļu val. - "Оскар" 1943 год. - Nos. no
konteinera. . - США, 1942 г., цветной, закадровый перевод,
ремастированная версия.
Otrais pasaules karš, 1939-1945.
Maroka.
Кинтеро, Хосе. Римская весна миссис Стоун
[videoieraksts] = The Roman Spring of Mrs. Stones :
романтическая мелодрама : экранизация повести
Теннесси Уильямса / реж. Хосе Кинтеро ; в ролях Вивьен
Ли, Джереми Спенсер. - Москва : ООО "Компания
светла", 2003. - 1 DVD (104 мин.) : цветной, закадровый
перевод, ремастированная версия. - Стареющая звезда
сцены Карен Стоун, которая только что провалилась в
роли, более подходящей для молодой женщины, решает
отдохнуть в Европе, но неудачи продолжают
преследовать ее. Ее богатый супруг заболевает и умирает
на пути в Италию, но она все-таки приезжает в Рим.
Когда вдова признается подруге Мэг, что не отказалась
бы от мужского общества, та знакомит ее с
великосветской сводницей, которая находит вдове
красивого юношу-итальянца. Карен влюбляется в
молодого человека с самыми печальными для себя
последствиями…. - Vecuma ierobežojums : 12+. - Audio
krievu, angļu val. - Номинация на "Оскар" в 1962 году. Nos. no konteinera. . - Великобритания, 1961 г.
Клер, Рене. И не осталось никого... [videoieraksts] = And

then there were none : драма : экранизация романа Агаты
Кристи "Десять негритят" / реж. Рене Клер ; в ролях
Барри Фитцджеральд, Уолтер Хьюстон, Луис Хэйуорд. Москва : ООО "Компания светла", 2006. - 1 DVD (99
мин.) : чернобелый, синхронный перевод. - Десять
незнакомых друг с другом людей приглашены
таинственным человеком в его замок, находящийся на
небольшом острове в океане. Гости размещаются в замке
в ожидании появления хозяина. Но вместо этого за
ужином они слышат запись голоса незнакомого человека,
который обвиняет каждого прибывшего в тех или иных
черных делишках, начиная с неуплаты налогов и
заканчивая убийством... - Vecuma ierobežojums : 12+. Audio krievu un angļu val. - Фестиваль в Локарно - 1945
год. Лучший фильм. - Nos. no konteinera. . - США, 1945
год.
Клер, Рене. Красота дьявола [videoieraksts] = La beaute du
diable : комедия / реж. Рене Клер ; в ролях Мишель
Симон, Жерар Филип. - Москва : ООО "Компания
светла", 2007. - 1 DVD (92 мин.) : чернобелый,
синхронный перевод. - Старый профессор Фауст, всю
жизнь искавший эликсир бессмертия, но добившийся
лишь старости, одиночества и букета болезней, получает
от посланника ада Мефистофеля предложение, от
которого невозможно отказаться. Суть его известна всем
— получить молодость, здоровье и красоту в обмен на
бессмертную душу! Профессор соглашается, забыв,
правда, что с обретением нового тела он лишится своего
дома и всего имущества. Но что это в сравнении с вновь
обретенными радостями… Шкодливый же Мефистофель,
нарушая условия договора, сначала вселяется в тело и
дом профессора, а затем старается побыстрее получить и
душу своего умного и шустрого пациента... - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio krievu un franču val. - Nos. no
konteinera. . - Франция, Италия 1950 г.
Клер, Рене. Под крышами Парижа [videoieraksts] : драма,
мелодрама, комедия ; Последный миллиардер : комедия /
реж. Рене Клер. - Москва : ООО "Компания светла", 2009.
- 1 DVD (90+87 мин.) : чернобелый, закадровый период. Vecuma ierobežojums : 12+. - Nos. no konteinera. . Франция, 1930, 1932 г.
Клэр, Рене. Нью-Орлеанский огонек [videoieraksts] = The
Flame of New Orleans ; романтическая комедия / реж. Рене
Клэр ; в главной роли Марлен Дитрих. - Москва : ООО
"Компания светла", 2006. - 1 DVD (77 мин.) : чернобелый,
закадровый период, ремастированная версия. - 1841 год.
Новый Орлеан. Красавица, певица и международная
авантюристка Клэр Леду, она же Лили, готовится выйти
замуж за богатого банкира Чарльза Жиро. Но в
«свободное» от будущего супруга время, она встречается
с бедным, но красивым морским капитаном Робертом
Латуром и не видит никакого вреда в этом развлечении. Vecuma ierobežojums : 12+. - Nos. no konteinera. . - США,
1941 г.
Кокто, Жан. Красавица и чудовище [videoieraksts] = La
belle et la bete : экранизация : по сказке Лепренс де Бомон

/ реж. Жан Кокто ; в ролях Жан Маре, Жозет Дэй. Москва : ООО "Компания светла", 2000. - 1 DVD (93
мин.) : чернобелый, закадровый перевод. - Давным-давно,
жил был купец с сыном Людовиком и тремя дочерьми.
Однажды купец заблудился в лесу и попал в
заколдованный замок. В прекрасном саду он увидел розу
и сорвал ее для любимой дочери Белль, но тут появился
страшный монстр — владелец замка. Разгневанное
чудовище обещало убить купца, но согласилось заменить
его на Белль. Когда красавица приходит в замок, она
обнаруживает, что Чудовище не так жестоко, как
выглядит, у него есть душа и сердце... - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio krievu, franču val. - Премия Луи
Деллюка в 1946 году. - Nos. no konteinera. . Франция/Люксембург, 1946 год.
Коппола, Френсис Форд, 1939-. Радуга Финиана
[videoieraksts] = Finian's Rainbow : музыкальная комедия /
Френсис Форд Копола ; в главной роли Фред Астэр. Москва : ООО "Компания светла", 2000. - 1 DVD (145
мин.) : цветной, закадровый перевод, ремастированная
версия. - Финиан и его дочь Шарон приезжают из
Ирландии в Америку в надежде обрести покой и
счастливую жизнь. Для улучшения благосостояния отец
привез с собой и волшебный горшок с золотом, который
он украл у лепрекона по имени Ог, жителя волшебной
страны... - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio krievu, angļu
val. - Nos. no konteinera. . - США, 1968 г.
Корда, Александр. Леди Гамильтон [videoieraksts] =
Lady Hamilton : мелодрама / реж. Александр Корда ; В
ролях Вивьен Ли, Лоуренс Оливье. - Москва : ООО
"Компания Светла", 2000. - 1 DVD (104 мин.) :
чернобелый, закадровый перевод. - Познакомившись с
послом Британии в Неаполе лордом Гамильтоном, Эмма
вскоре становится его женой. Он немолод, но знатен, её
внешность и манеры великолепны, но прошлое не
безупречно. Каждый получил, на что рассчитывал, но
счастья не было... - Vecuma ierobežojums : 12+. - Audio
krievu, angļu val. - Nos. no konteinera. . - [США],
Великобритания 1941 г.
Коста, Марио. Без ума от оперы [videoieraksts] = Mad
about Opera : музыкальная комедия / реж. Марио Коста. Москва : ООО "Компания Светла", 2006. - 1 DVD (96
мин.) : чернобелый, закадровый перевод. - Это история
произошла в годы второй мировой войны. Группа
итальянцев живущих в Лондоне собирает средства на
восстановление разбомбленного нацистами
католического собора. Для этого они организуют
музыкальный концерт, доходы от которого поступят на
строительство. Возглавляет этот проект журналист Карло
Скала. Ему предстоит столкнуться и преодолеть многие
трудности по организации мероприятия, но он с честью
справится с ними и выступление ведущих итальянских
певцов состоится. А в этом ему поможет несравненная
Дора Скала... - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio krievu,
itāliešu val., subt. itāliešu val. - Nos. no konteinera. . Италия, 1949 год.

Крамер, Стэнли. Корабль дураков [videoieraksts] = Ship
of Fools : экранизация : по роману Кэтрин Энн Портер /
реж. Стэнли Крамер ; в ролях Вивьен Ли, Оскар Вернер. Москва : ООО "Компания Светла", 2003. - 1 DVD (139
мин.) : чернобелый, закадровый перевод,
ремастированная версия. - Место и время действия
жестко ограничены; герои — пассажиры корабля — люди
разных национальностей, представители разных слоев
общества, и команда гигантского лайнера «Вера». Один
из пассажиров философствующий карлик Глокен, дает
лайнеру новое имя «Корабль дураков»... - Vecuma
ierobežojums : 16+. - Audio krievu, vācu val. - "Оскар" 1966
г. - Nos. no konteinera. . - США, 1965 г.
Кристиан-Жак. Фанфан Тюльпан [videoieraksts] =
Fanfan la Tulipe : приключенческая комедия / реж.
Кристиан-Жак ; в ролях жерар Филип, Джина
лолобриджида. - Москва : ООО "Компания светла", 1999.
- 1 DVD (96 мин.) : цветной, дубляж, ремастированная
версия. - Молодой красавец Фанфан идёт в армию, чтобы
избежать насильственной женитьбы и осуществить
предсказание цыганки, нагадавшей ему славу воина и
невесту королевской крови. На деле очаровательная
предсказательница оказывается дочерью офицера,
вербующего крестьян в армию. Узнав про эту хитрость,
Фанфан не отступается от своей мечты и, полный надежд
на исполнение предсказаний лже-цыганки, встает под
королевские знамёна…. - Bez vecuma ierobežojuma. Audio krievu, franču val. - Гран-при Каннского
Кинофестиваля за лучшую режиссуру. - Nos. no
konteinera. . - Франция-Италия, 1952 г.
Куросава, Акира. Бездомный пес [videoieraksts] = Stray
dog : детектив, психологическая драма / реж. Акира
Куросава. - Москва : ООО "Компания светла", 2006. - 1
DVD (123 мин.) : чернобелый, закадровый перевод. (Фильм Акиры Куросавы). - Послевоенные годы. У
полицейского Горо Мураками в автобусе крадут
пистолет. В поисках пропавшего оружия он вынужден
посетить многие районы Токио, побывать в тайных
притонах, трущобах, на пустырях. А в это время
похищенным пистолетом совершаются несколько
убийств. Горо одержим идеей ответственности за все эти
преступления. Преступник, которого он выслеживает, как
и он оказывается бывшим солдатом. Горо размышляет,
как он бы поступил, оказавшись в подобных
обстоятельствах... - Vecuma ierobežojums : 12+. - Audio
krievu, japāņu val., subt. angļu val. - Nos. no konteinera. . Япония, 1949 г.
Куросава, Акира. Жить [videoieraksts] = Ikiru : драма /
реж. Акира Куросава. - Москва : ООО "Компания светла",
2001. - 1 DVD (144 мин.) : чернобелый, закадровый
перевод. - (Фильм Акиры Куросавы). - Старик, узнавший
о скорой кончине, узнавший о равнодушии близких,
узнавший, что жизнь прожита зря, решает, что детская
площадка на месте зловонного пустыря — это то, что он
оставит этому миру после себя. Слабый, умирающий
старик, покорный, бессловесный чиновник стал борцом.

То упорно настаивая, требуя, то умоляя и унижаясь он
проходит все круги бюрократического ада. Он собирает
подписи, резолюции, печати. Он не уступает ни перед
гневом начальства, ни перед насмешками сослуживцев,
ни перед угрозами бандитов... - Vecuma ierobežojums :
16+. - Audio krievu, japāņu val. - Nos. no konteinera. . Япония, 1952 г.
Кьюкор, Джордж. Газовый свет [videoieraksts] = Gaslight
: триллер, детектив : по одноименной пьесе Пэтрика
Хэмилтона / реж. Джордж Кьюкор ; в ролях Ингрид
Бергман, Шарль Буайе. - Москва : ООО "Компания
светла", 2001. - 1 DVD (113 мин.). - Десять лет Пола
боялась вернуться в Лондон, где была когда-то убита её
тётя. Наконец, выйдя замуж за пианиста Грегори и
поддавшись на его уговоры, она решает переехать в
Лондон и поселиться в том самом доме. С течением
времени жизнерадостной красавице Поле начинает
казаться, что она сходит с ума в его стенах. И горячо
любимый муж Грегори ведёт себя более чем странно…. Vecuma ierobežojums 12+. - Audio krievu, angļu val. "Оскар" 1945 г., "Золотой глобус" 1945 г. - Nos. no
konteinera. . - США, 1944 г., чернобелый, закадровый
перевод, ремастированная версия.
Кьюкор, Джордж. Дама с камелиями [videoieraksts] =
Camille : мелодрама : по произведению Александра
Дюма-младшего / реж. Джордж Кьюкор ; в ролях Грета
Гарбо, Роберт Тэйлор. - Москва : ООО "Компания
светла", 2003. - 1 DVD (105 мин.) : чернобелый,
закадровый перевод. - Веселая, циничная, любящая
шампанское и драгоценности, мужчин и развлечения,
Маргарита Готье знакомится в театре с молодым
дворянином Арманом Дювалем и известным светским
львом бароном де Варвилем... - Vecuma ierobežojums 12+.
- Audio krievu, angļu val. - "Оскар" 1945 г., "Золотой
глобус" 1945 г. - Nos. no konteinera. . - США, 1936 г.
Кьюкор, Джордж. Двуликая женщина [videoieraksts] =
Two-faced woman : романтическая комедия / реж. Джордж
Кьюкор ; в главной роли Грета Гарбо. - Москва : ООО
"Компания светла", 2005. - 1 DVD (86 мин.) : чернобелый,
синхронный перевод, ремастированная версия. - На
высокогорном курорте «Лыжный Приют» богатый ньюйоркский издатель Лоренс знакомится с очаровательной
инструкторшей по горным лыжам Карен. Их роман столь
стремителен, что спустя 24 часа они женятся. Курортные
деньки пролетели незаметно и дела позвали молодого
мужа обратно в город. Оставив жену на курорте, он
покинул заснеженные склоны, пообещав скоро вернуться.
Прошли недели, но Лоренс не вернулся... - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio krievu, angļu val., subt. franču val. Nos. no konteinera. . - США, 1941 г.
Кьюкор, Джордж. Маленькие женщины [videoieraksts] =
Little Women : семейный, мелодрама : по одноименному
роману Луизы Мей Олкотт / реж. Джордж Кьюкор ; в
ролях Кэтрин Хепберн, Фрэнсис Ди. - Москва : ООО
"Компания светла", 2010. - 1 DVD (115 мин.) :
чернобелый, закадровый перевод, ремастированная

версия. - Гражданская война в США. Сестры Мэг, Джо,
Бесс и Эмми живут дружно, невзирая на внешние
обстоятельства. Их отец находится на фронте, и семье,
ведомой их любимой мамой, необходимо как-то свести
концы с концами. Существенную помощь семейству
оказывают их сосед мистер Лоуренс и его внук Лори…. Bez vecuma ierobežojuma. - Audio krievu, angļu val. "Оскар", 1934 г. - Nos. no konteinera. . - США, 1933 г.
Кьюкор, Джордж. Ребро Адама [videoieraksts] = Adam's
Rib : романтическая комедия / реж. Джордж Кьюкор ; в
ролях Спенсер Трэйси, Кэтрин Хепберн. - Москва : ООО
"Компания светла", 2005. - 1 DVD (96 мин.) : чернобелый,
закадровый перевод, ремастированная версия. Настырный и упрямый прокурор ведет в зале суда
обвинение против клиентки его жены-защитницы.
Женщину обвиняют в попытке убийства из-за того, что
та, которую она хотела застрелить, встречалась с ее
недобропорядочным и лживым мужем. Адвокат,
защитница прав женщин, решительно настроена доказать,
что точка зрения прокурора отражает сексистские
двойные стандарты и что мужа обвиняемой за подобные
действия даже и не судили бы. Это возмущает
консервативного прокурора. В течение процесса брак
блюстителей закона трещит по швам, а судебные
препирательства продолжаются и дома…. - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio krievu, angļu val. - Nos. no konteinera.
. - США, 1949 г.
Кьюкор, Джордж. Филадельфийская история
[videoieraksts] = The Philadelphia Story : комедия :
экранизация пьесы Филипа Бэрри / реж. Джордж Кьюкор
; в ролях Кэри Грант, Кэтрин Хепберн, Джеймс Стюарт. Москва : ООО "Компания светла", 2001. - 1 DVD (112
мин.) : чернобелый, закадровый перевод,
ремастированная версия. - Холодная красавица миссис
Трейси разведена и готовится вновь выйти замуж за
Джорджа, управляющего нефтяной компанией ее отца... Bez vecuma ierobežojuma. - Audio krievu, angļu val. "Оскар", 1947 г. - Nos. no konteinera. . - США, 1940 г.
Ланг, Фриц. Ярость [videoieraksts] = Fury :
криминальная драма / реж. Фриц Ланг ; в главной роли
Спенсер Трэйси. - Москва : ООО "Компания светла",
2007. - 1 DVD (88 мин.) : чернобелый, синхронный
перевод, ремастированная версия. - Джо Уилсон повенчан
с Кэтрин Грант. Скоро они должны пожениться, но для
свадьбы нужны деньги, и Джо уезжает в Чикаго работать
на заводе. Спустя некоторое время он увольняется и
покупает бензоколонку. Заработав на автомобиль, герой
пускается в путешествие к своей любимой... - Vecuma
ierobežojums : 12+. - Audio krievu, angļu val., subt. angļu
val. - Nos. no konteinera. . - США, 1936 г.
Ле Рой, Мервин. Мост Ватерлоо [videoieraksts] =
Waterloo Bridge : мелодрама / реж. Мервин Ле Рой. Москва : ООО "Компания Светла", 1999. - 1 DVD (109
мин.) : чернобелый, закадровый перевод,
ремастированная версия. - Во время бомбёжки Лондона,
на мосту Ватерлоо знакомятся и влюбляются друг в друга

молоденькая балерина Майра и красавец-офицер Рой
Кронин. Он просит её руки, она даёт согласие, но
внезапно его отсылают на фронт... - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio krievu, angļu val. - Nos. no konteinera.
. - США, 1940 г.
Леоне, Сержио. Хороший, плохой, злой [videoieraksts] =
The Good, the Bad and the Ugly : вестерн / реж. Сержио
Леоне ; в главной роли Клинт Иствуд. - Москва : ООО
"Компания Светла", 2000. - 1 DVD (160 мин.) : цветной,
закадровый перевод, ремастированная версия. - В разгар
гражданской войны таинственный стрелок скитается по
просторам Дикого Запада. У него нет ни дома, ни друзей,
ни компаньонов, пока он не встречает двоих незнакомцев,
таких же безжалостных и циничных. . - Лента "Хороший,
плохой, злой" завершает знаменитую трилогию
режиссера, в которую вошли вестерны "За пригоршню
долларов" и "На несколько долларов больше". - Vecuma
ierobežojums : 12+. - Audio krievu, angļu val. - Nos. no
konteinera. . - Италия, 1966 г.
Лин, Дэвид. Большие надежды [videoieraksts] = Great
Expectations : по роману Чарльза Диккенса : экранизация,
драма / реж. Дэвид Лин ; в ролях Джон Миллз, Валери
Хобсон. - Москва : ООО "Компания светла", 2008. - 1
DVD (118 мин.). - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio
krievu, angļu val., subt. angļu val. - Премия "Оскар" - 1948
год. - Nos. no konteinera. . - Великобритания, 1946 г.,
чернобелый, закадровый перевод, ремастированная
версия.
Литвак, Анатоль. Извините, ошиблись номером
[videoieraksts] = Sorry, wrong number : триллер/детектив /
реж. Анатоль Литвак ; в ролях Барбара Стэнуик, Берт
Ланкастер. - Москва : ООО "Компания светла", 2007. - 1
DVD (89 мин.) : чернобелый, закадровый перевод,
ремастированная версия. - Барбара Стэнвик в роли
невротичной дочери миллионера, прикованной к постели
неизлечимой болезнью. Телефон — её единственная связь
с внешним миром. Позвонив мужу на работу, Леона
случайно вклинивается в чужой разговор и слышит, как
двое мужчин обсуждают убийство женщины, которое
791.4произойдёт этой ночью... - Vecuma ierobežojums :
12+. - Audio krievu, angļu val. val. - Nos. no konteinera. . США, 1948 год.
Любич, Эрнст. Ниночка [videoieraksts] = Ninotchka :
романтическая комедия / реж. Эрнст Любич ; в главной
роли Грета Гарбо. - Москва : ООО "Компания светла",
2003. - 1 DVD (111 мин.) : чернобелый, закадровый
перевод. - В Париж прибывают посланцы Страны
Советов, чтобы выгодно продать национализированные
драгоценности, и на вырученные деньги купить оружие и
продукты. Неожиданно выясняется, что часть
бриллиантов принадлежала до революции великой
княгине Сване, которая посылает своего юриста и
любовника Леона уладить дела с «красными»... - Bez
vecuma ierobežojuma. - Audio krievu val. - Nos. no
konteinera. . - США, 1939 г.

Майлстоун, Льюис. На западном фронте без перемен
[videoieraksts] = All Quiet on the Western Front :
экранизация романа Эриха Марии Ремарка / реж. Льюис
Майлстоун. - Москва : ООО "Компания Светла", 2006. - 1
DVD (102 мин.) : чернобелый, закадровый перевод,
ремастированная версия. - Рассказ о простых немецких
школьниках старших классов, которые под действием
патриотической пропаганды идут на войну, принимая её
как игру, и не знают, что впереди их ждет только смерть. Vecuma ierobežojums : 12+. - Audio krievu, angļu val. - Nos.
no konteinera. . - США, 1930 г.
Майлстоун, Льюис. Триумфальная арка [videoieraksts] =
Arch of Triumph : романтическая мелодрама : по роману
Эриха Марии Ремарка / реж. Льюис Майлстоун ; в
главной роли Ингрид Бергман. - Москва : ООО
"Компания Светла", 2003. - 1 DVD (133 мин.) :
чернобелый, закадровый перевод. - Врач Равик,
бежавший от нацистов из Германии и нашедший
временное пристанище в Париже, ведет сумеречную
жизнь человека без дома, семьи и будущего. Работа,
рюмка, случайные связи… Неожиданная встреча с Джоан
преображает его и дает смысл жизни. Две потерянные
души пытаются наладить личное счастье наперекор
судьбе…. - Vecuma ierobežojums : 12+. - Audio krievu,
angļu val. - Nos. no konteinera. . - США, 1948 г.
Otrais pasaules karš, 1939-1945.
Манкевич, Джозеф Л. Всё о Еве [videoieraksts] = All
about Eve : драма : по рассказу Мэри Орр "Мудрость Евы"
/ реж. Джозеф Л. Манкевич ; в ролях Бетт Дэвис, Энн
Бэкстер, Джордж Сандерс, Мэрилин Монро. - Москва :
ООО "Компания Светла", 2000. - 1 DVD (138 мин.). Стареющая звезда Бродвея Марго Ченнинг имела все:
успех, друзей, молодого любовника. Скромная и
трудолюбивая Ева становится ее помощницей,
выполняющей все желания хозяйки. Быстрее всех
понимает, что Евой движет желание стать «новой Марго
Ченнинг», циничный театральный критик Аддисон Де
Витт. Пресыщенный жизнью и презирающий
окружающую его благопристойность, он решает помочь
молодой карьеристке. Она становится его благодарной
ученицей и упорно, не гнушаясь ничем, идет к вершинам
славы, предавая окружающих ее людей…. - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio krievu, angļu val. - "Оскар" 1951 год.
- Nos. no konteinera. . - США, 1950 год, чернобелый,
закадровый перевод, ремастированная версия.
Минелли, Винсенте. Театральный вагон [videoieraksts] =
Band Wagon : мюзикл / реж. Винсение Минелли ; в
главной роли Фред Астэр. - Москва : ООО "Компания
светла", 2005. - 1 DVD (112 мин.) : цветной, закадровый
перевод, ремастированная версия. - Жизнь артиста кино
полосата как зебра — головокружительный успех
чередуется с поражением. Для Тони Хантера,
выброшенного из Голливуда, наступил период забвения.
Но, слава богу, что у парня есть верные друзья: Лестер и
Лили. Они уговаривают Тони испытать удачу на сцене в
постановке Бродвейского мюзикла... - Bez vecuma

ierobežojuma. - Audio krievu, angļu val. - Nos. no konteinera.
. - США, 1953 г.
Миннелли, Винсенте. Американец в Париже
[videoieraksts] = An American in Paris : музыкальная
комедия / реж. Винсенте Миннелли ; в ролях Лесли
Кэрон, Джин Келли. - Москва : ООО "Компания Светла",
2003. - 1 DVD (109 мин.). - Бывший солдат Джерри
пытается стать художником в послевоенном Париже. И
имеет некоторый успех, найдя богатую покровительницу,
которая покупает его картины и рекомендует их своим
друзьям. Однажды он заходит в ночной клуб и
знакомится с Лизой и молодые люди моментально
влюбляются. Но позже она неожиданно сообщает, что
помолвлена с его другом. И Джерри, и Лиза поступают
благородно, решив более не встречаться... - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio krievu, angļu val. - "Оскар" 1952 г. Nos. no konteinera. . - США, 1951 г, цветной, закадровый
перевод, ремастированная версия.
Миннелли, Винсенте. Американец в Париже
[videoieraksts] = An American in Paris : музыкальная
комедия / реж. Винсенте Миннелли ; в ролях Лесли
Кэрон, Джин Келли. - Москва : ООО "Компания Светла",
2003. - 1 DVD (109 мин.). - Бывший солдат Джерри
пытается стать художником в послевоенном Париже. И
имеет некоторый успех, найдя богатую покровительницу,
которая покупает его картины и рекомендует их своим
друзьям. Однажды он заходит в ночной клуб и
знакомится с Лизой и молодые люди моментально
влюбляются. Но позже она неожиданно сообщает, что
помолвлена с его другом. И Джерри, и Лиза поступают
благородно, решив более не встречаться... - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio krievu, angļu val. - "Оскар" 1952 г. Nos. no konteinera. . - США, 1951 г, цветной, закадровый
перевод, ремастированная версия.
Мурнау, Фридрих Вильгельм. Восход солнца
[videoieraksts] = Sunrise : A Song Two Humans : драма ;
Тартюф=Tartuffe : драма / реж. Фридрих Вильгельм
Мурнау. - Москва : ООО "Компания светла", 2009. - 1
DVD (94+62 мин.). - Bez vecuma ierobežojuma. - Nos. no
konteinera. . - Восход солнца (A Song Two Humans) США, 1927 год, чернобелый, немой, английские
титры+синхронный перевод, ремастированная версия. . Тартюф (Tartuffe) - Германия, 1925 год, чернобелый,
немой, английские титры+синхронный перевод,
ремастированная версия.
Мурнау, Ф. В. Фауст [videoieraksts] = Faust - deutsche
Volkssage = драма / Ф. В. Мурнау. - Ремастированная
версия. - Москва : ООО "Компания светла", 2008. - 1 DVD
(105 мин.) : чернобелый, немой, английские титры,
синхронный перевод, ремастированная версия. Поспорили архангел Михаил и Сатана: добро и зло — что
сильнее? В центре пари высших сил — доктор Фауст,
ученый старец, само благородство и воплощенное знание.
Отчаявшись спасти свой город от чумы, он обращаетсятаки за помощью к темным силам, вызвав из Тьмы Сатану
— и тот дарует ему чудесную силу…. - Bez vecuma

ierobežojuma. - Audio krievu val. ; subt. angļu val. Германия, 1926 год. . - Nos. no konteinera.
Олдрич, Роберт. Вера Круз [videoieraksts] = Vera Cruz :
вестерн / реж. Роберт Олдрич ; в ролях Берт Ланкастер,
Сара Мнтье, Гэри Купер. - Москва : ООО "Компания
Светла", 2003. - 1 DVD (94 мин.). - Бывший полковник
южан Бенджамен Трэйн в поисках приключений
отправляется в Мексику, воюющую за независимость.
Ему без разницы, за кого воевать — повстанцев
хуаристов или французского императора Максимилиана.
В Мексике Бенджамен встречает такого же солдата удачи
— Джо Эрина. Объединившись, напарники нанимаются к
французам для эскорта молодой маркизы. В пути
оказывается, что настоящая цель их путешествия —
доставка 3 миллионов долларов в Вера Круз. На золото
претендуют многие, но достанется оно далеко не всем…. Vecuma ierobežojums : 12+. - Audio krievu, angļu val. - Nos.
no konteinera. . - США, 1954 год, цветной, синхронный
перевод, ремастированная версия.
Meksika.
Оливье, Лоуренс. Гамлет [videoieraksts] = Hamlet : по
пьесе Уильяма Шекспира : драма / реж. Лоуренс Оливье ;
в ролях Лоуренс Оливье, Джин Симмонс... [и др.]. Ремастированная версия. - Москва : ООО "Компания
светла", [2000]. - 1 DVD (154 min.) : melnbalta. - Vecuma
ierobežojums : 12+. - Audio krievu, angļu val. - Oscar 1949.
g., Zelta Globuss 1949.g., Venēcijas kinofestivāls, 1948.g. Великобритания, 1948 год. . - Nos. no konteinera.
Ренуар, Жан. Человек - зверь [videoieraksts] = La bete
humane : драма : по роману Эмиля золя / реж. Жан Ренуар
; в главной роли Жан Габен. - Москва : ООО "Компания
светла", 2007. - 1 DVD (101 мин.) : чернобелый,
закадровый перевод, ремастированная версия. Машинист паровоза Жак Лантье, жестоко страдает от
внезапных приступов ярости, причина тому —
алкоголизм его предков. Однажды, после незначительной
поломки своего локомотива, у Жака появляется немного
свободного времени и он отправляется навестить свою
крестную мать... - Vecuma ierobežojums : 12+. - Audio
krievu, franču val., subt. angļu val. - Nos. no konteinera. . США, 1938 г.
Рэтофф, Грегори. Интермеццо [videoieraksts] =
Intermezzo : A Love Story : мелодрама / реж. Грегори
Рэтофф ; в ролях Ингрид Бергман, Лесли Хауард. Москва : ООО "Компания светла", 2006. - 1 DVD (67
мин.). - История любви скрипача-виртуоза Холгера
Брандта к пианистке Аните Хоффман. - Vecuma
ierobežojums 12+. - Audio krievu, angļu val. - Две
номинации на "Оскар" в 1940 году. - Nos. no konteinera. . США, 1939 г., чернобелый, закадровый перевод,
ремастированная версия.
Робсон, Марк. Возвращение в Рай [videoieraksts] =
Return to Paradise : драма по новеллам "Мистер Морган" и
"Возвращение в Рай" Джеймса Микэнера / реж. Марк
Робсон ; в ролях Гэри Купер, Бэрри Джоунс. - Москва :

ООО "Компания светла", 2007. - 1 DVD (84 мин.) :
цветной, закадровый перевод. - На остров Матарева,
окруженный теплыми водами Тихого океана,
высаживается уставший от скитаний по всему свету
бродяга и в прошлом солдат фортуны Морган. К его
удивлению на острове он был встречен крайне прохладно
и все благодаря пастору Корбетту, пуритански
настроенному миссионеру, который установил на острове
буквально диктаторский режим и даже ввел
комендантский час... - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio
krievu, angļu val. - Nos. no konteinera. . - США, 1953 год.
Сидни, Джордж. Поднять якоря [videoieraksts] = Anchors
Aweigh : мюзикл / реж. Джордж Сидни ; в ролях Джин
Келли, Фрэнк Синатра, Кэтрин Грэйсон. - Москва : ООО
"Компания светла", 2003. - 1 DVD (139 мин.) : цветной,
закадровый перевод, ремастированная версия. - 1945 год
американский флот возвращается домой. На борту
авианосца два бравых матроса награждены прогулкой в
город. Парни решают «покутить на всю катушку»... - Bez
vecuma ierobežojuma. - Audio krievu un angļu val. - "Оскар"
1946 г. - Nos. no konteinera. . - США, 1945 г.
Ситон, Джордж. Деревенская девушка [videoieraksts] =
The Country Girl : драма : по пьесе Клиффорда Одета /
реж. Джордж Ситон ; в ролях Винг Кросби, Грэйс Келли.
- Москва : ООО "Компания светла", 2005. - 1 DVD (104
мин.) : чернобелый, закадровый перевод,
ремастированная версия. - Уставшему от жизни актеру и
певцу Фрэнку Элджину предоставляется неплохой шанс
вернуться на сцену, когда режиссер Берни Додд
предлагает ему главную роль в своем новом мюзикле.
Однако Фрэнк, пристрастившийся к алкоголю, избегает
всякой маломальской ответственности. Он предпочитает,
чтобы за него все решала его жена Джорджи, которой все
труднее противиться образу жизни мужа. Берни пытается
помочь Фрэнку найти в себе силы переменить свою
жизнь. При этом во всем, что случилось с Элджином, он
винит его жену…. - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio
krievu, franču val. - "Оскар" 1955 год. - Nos. no konteinera. .
- США. 1953 год.
Стивенс, Джордж. Время свинга [videoieraksts] = Swing
Time : музыкальная комедия / реж. Джордж Стивенс ; в
ролях Фред Астэр, Джинджер Роджерс. - Москва : ООО
"Компания светла", 2002. - 1 DVD (103 мин.) :
чернобелый, синхронный перевод. - Счастливчик
Гарнетт, игрок и танцор, помолвлен на Маргарет Уотсон.
В самом начале фильма он, танцуя, выскакивает со сцены
и отказывается выйти на поклон, так как опаздывает на
свадьбу. Его друзья разыгрывают шутку с манжетами его
брюк, утверждая, что без манжет такие брюки не носят. В
результате Счастливчик опаздывает на свадьбу. Когда же
он все-таки является, отец Маргарет ставит ему условие:
он должен уйти и вернуться только тогда, когда
заработает 25 тысяч долларов, дабы доказать, что он не
пройдоха. Но когда Счастливчик знакомится с
учительницей танцев Пенни Кэррол, то он делает все
возможное, чтобы НЕ заработать эти деньги, так как,

конечно, он в нее влюбляется…. - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio krievu, angļu val. - "Оскар" - 1937
год. - Nos. no konteinera. . - США, 1936 г.
Сэндрич, Марк. Беззаботная [videoieraksts] = Carefree :
музыкальная комедия / реж. Марк Сэндрич ; в ролях Фред
Астэр, Джинджер Роджерс. - Москва : ООО "Компания
светла", 2005. - 1 DVD (83 мин.) : чернобелый,
закадровый перевод, ремастированная версия. - Однажды
юрист Стивен Арден приходит на прием к своему другу
психиатру Тони Флаггу с просьбой вывести его из запоя,
связанного с его предстоящей женитьбой на популярной
радиозвезде Аманде Купер, которая оказалась весьма
непредсказуемой особой. Волею судьбы Аманда
оказывается в кабинете Тони, и случайно включив
фонограф, слышит нелестное мнение доктора о своей
персоне... - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio krievu, angļu
val. - Три номинации на "Оскар" в 1939 году. - Nos. no
konteinera. . - США, 1938 г.
20.gs. 20.-60.gadu filmas.
Томпосон, Джерри Ли. Золото Маккенны [videoieraksts]
= Mackenna's Gold : вестерн / реж. Грегори Пек ; в ролях
Грегори Пек, Омар Шариф. - Москва : ООО "Компания
Светла", 2001. - 1 DVD (127 мин.). - Благодаря случайным
обстоятельствам шериф Маккенна узнает о том, где
спрятано золото древнего индейского племени. В
качестве «живой карты» он становится заложником
бандита Колорадо, который мечтает найти каньон
«дьявольское наваждение»… К группе головорезов
примыкают все новые и новые охотники за богатством,
но далеко не всем суждено будет добраться до цели. Тем
более вернуться живыми, ведь на пути к заветной цели их
ждет неизвестность…. - Vecuma ierobežojums : 12+. Audio krievu, angļu val. - Nos. no konteinera. . - США, 1969
г, цветной, дубляж, ремастированная версия.
Торог, Норман. Без ума от музыки [videoieraksts] = Mad
about Music : музыкальный / реж. Норман Торог ; в
главной роли Дина Дурбин. - Москва : ООО "Компания
Светла", 2001. - 1 DVD (92 мин.). - Знаменитая певица
Гвен Тэйлор скрывает от всей мировой общественности
не только свой возраст, но и взрослую дочь Глорию
Хэнриксон, которая учится в закрытом пансионе в
Швейцарии. Веселая проказница Глория придумала себе
легенду семьи и рассказывает всем, что ее отец герой,
путешественник и охотник на львов... - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio krievu, angļu val. - Четыре
номинации на "Оскар" в 1954 году. - Nos. no konteinera. . США, 1938 год, чернобелый, закадровый перевод,
ремастированная версия.
20.gs. 20.-60.gadu filmas
Уайз, Роберт. Крысы пустыни [videoieraksts] = The
Desert Rats : военный / реж. Роберт Уайз ; в ролях Ричард
Бертон, Джеймс Мэйсон. - Москва : ООО "Компания
Светла", 2005. - 1 DVD (88 мин.). - Вторая мировая война
Северная Африка. Танковые части немецкого генерала
Роммеля, прозванного англичанами «Лис пустыни», с
ожесточением атакуютпозиции британской армии и

прижимают её к границам Египта. Капитан «Тамми» Мак
Робертс — шотландскийкоммандос назначен командовать
батальоном девятого австралийского союзнического
полка, защищающего ключевой пункт британской
обороны. Австралийцы невзлюбили нового командира.
Но в пылу сражений их отношения кардинально
меняются. Его отважный батальон совершает дерзкие
вылазки на территорию противника, уничтожая людей и
технику нацистов. В течение нескольких месяцев они
сдерживают наступление немцев, чтобы дать британской
армии время для подготовки контратаки. За смелость и
бесстрашие немцы прозвали солдат батальона «Крысами
пустыни«…. - Vecuma ierobežojums : 12+. - Audio krievu,
angļu val. - Номинация "Оскар" в 1954 году. - Nos. no
konteinera. . - США, 1953 год, чернобелый, закадровый
перевод.
Otrais pasaules karš, 1939-1945.
Ziemeļāfrika.
Уайлер, Уильям. Грозовой перевал [videoieraksts] =
Wuthering Heights : экранизация одноимённого романа
Эмили Бронте / реж. Уильям Уайлер ; в ролях Лоуренс
Оливье, Мерл Оберон. - Москва : ООО "Компания
Светла", 2002. - 1 DVD (103 мин.) : чернобелый,
синхронный перевод. - Главный герой Хитклиф влюблен
в Кэти, но не может жениться на ней из-за разницы в
социальном положении. Всю жизнь он будет помнить об
этом оскорблении, и мстить всем, кто причастен к его
несчастью... - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio krievu val.
- "Оскар" 1940 год. - Nos. no konteinera. . - США, 1939 год.
Уайлдер, Билли. Двойная страховка [videoieraksts] =
Double Indemnity : триллер, детектив : по рассказу
Джеймса М. Кэйна / реж. Билли Уайлдер ; в ролях Фред
МакМюррей, Барбара Стэнвик. - Москва : ООО
"Компания светла", 2008. - 1 DVD (107 мин.). Привлекательный страховой агент Уолтер Нефф (Фред
МакМюррей) встречает «роковую блондинку» Филлис
Дитрихсон (Барбара Стэнвик). Дитрихсон (чьё имя и
манеры отсылают к Марлен Дитрих) без особого труда
очаровывает Неффа. Она манипулирует им, и убеждает
избавить её от жестокого мужа, а заодно и обеспечить
собственное совместное будущее, подсунув обречённому
мужу на подпись полис с «двойной страховкой».
Преступники искусно исполняют намеченное... - Vecuma
ierobežojums 12+. - Audio krievu, angļu val. - Семь
номинаций на Оскар 1945 г. - Nos. no konteinera. . - США,
1944 г., чернобелый, закадровый перевод.
Уайлдер, Билли. Зарубежный роман [videoieraksts] = A
Foreign Affair : мелодрама / реж. Билли Уайлдер ; в ролях
Марлена ДитриХ, Джин Артур. - Москва : ООО
"Компания светла", 2007. - 1 DVD (111 мин.). - Комиссия
конгресса, прибывшая проверять моральный дух и
поведение военнослужащих, неизменно попадает в
комические ситуации... - Vecuma ierobežojums 12+. Audio krievu, angļu val. - Две номинации на "Оскар" в
1949 г. - Nos. no konteinera. . - США, 1948 г., чернобелый,
закадровый перевод, ремастированная версия.

Уайлдер, Билли. Сансет бульвар [videoieraksts] = Sunset
Boulevard : драма / реж. Билли Уайлдер ; в главной роли
Глория Суонсон. - Москва : ООО "Компания светла",
2003. - 1 DVD (111 мин.) : чернобелый, закадровый
перевод, ремастированная версия. - Молодой сценарист
Джо Гиллис сидит на полной «мели», его преследуют
кредиторы, ему не на что поесть, ему кажется, что жизнь
кончилась. Машина, на которой он отправляется
бездумно и бесцельно неизвестно куда, вдруг резко
виляет в сторону (лопнула шина!) и влетает во двор
особняка знаменитой в прошлом, но увядающей в
настоящем кинозвезды Нормы Десмонд…. - Vecuma
ierobežojums 12+. - Audio krievu. - "Оскар" в 1951 г. - Nos.
no konteinera. . - США, 1950 г.
Уайлер, Уильям. Лучшие годы нашей жизни
[videoieraksts] = The Best Years of Our Lives : драма : по
роману "Слава для нас" Маккинли Кантора / реж. Уильям
Уайлер ; в ролях Мирна Лой, Фредерик Марч, Дэна
Эндрюс, Тереза Райт, Вирджиния Майо. - Москва : ООО
"Компания Светла", 2001. - 1 DVD (162 мин.) :
чернобелый, закадровый перевод, ремастированная
версия. - Фильм рассказывает историю о трех офицерах
американской армии, которые с войны возвращаются
домой к своим семьям. Эл, Фред и Хомер — эта история о
них, у Эла дома жена и двое уже подросших детей,
которые как раз вступают во взрослую жизнь, он
пытается наверстать упущенное, узнать их заново и вновь
завоевать семейную любовь и доверие, по возвращению
его приглашают работать в банке на более высокую
должность, нежели он был до того как отправился на
войну. - Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio krievu, angļu
val. - Семь "Оскаров" в 1947 году. - Nos. no konteinera. . США, 1946 год.
Уайлер, Уильям. Сестра Кэрри [videoieraksts] = Carrie :
мелодрама : экранизация одноимённого романа Теодора
Драйзера / реж. Уильям Уайлер ; в ролях Лоуренс Оливье,
Дженнифер Джоунс. - Москва : ООО "Компания Светла",
2005. - 1 DVD (122 мин.) : чернобелый, закадровый
перевод, ремастированная версия. - Экранизация одного
из самых известных романов Т. Драйзера, ставшего
визитной карточкой американской литературы XX века. Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio krievu, angļu val. - Две
номинации на "Оскар" в 1953 году. - Nos. no konteinera. . США, 1952 год.
Уолтерс, Чарлз. Парочка Баркли с Бродвея
[videoieraksts] = The Barkleys of Broadway : музыкальная
комедия / реж. Чарлз Уолтерс ; в ролях Фред Астэр,
Джинджер Роджерс. - Москва : ООО "Компания светла",
109. - 1 DVD (109 мин.) : цветной, закадровый перевод,
ремастированная версия. - Лучшие из лучших танцоров
степа и эксцентричного танца супружеская пара Баркли
Джош и Диана настолько успешны, что им даже нет
времени поговорить друг с другом, репортеры и
журналисты окружают их повсюду. Со стороны их жизнь
кажется прекрасной, но нет... - Bez vecuma ierobežojuma. Audio krievu, angļu val. - Номинация на "Оскар" в 1950 г.

Уолш, Раул. Весь мир в его руках [videoieraksts] = The
World in His Arms : приключения : по произведению
Рекса Бича / реж. Раул Уолш ; в ролях Грегори Пек,
Энтони Куинн, Энн Блит. - Москва : ООО "Компания
светла", 2004. - 1 DVD (100 мин.) : цветной, закадровый
перевод. - 1850 год. Джонатан Кларк — капитан судна,
противозаконно добывающий тюленей, возвращается на
берег после удачного лова и вместе со своим экипажем
поселяется в отеле. В это время там остановилась и
Марина Селиванова — русская графиня приехала ради
брака по договоренности с князем Семеном. Графиня
надеется найти в порте Ситки своего дядю, генералгубернатора Ивана Ворошилова и уговорить его
расторгнуть помолвку... - Bez vecuma ierobežojuma. Audio krievu val. - Nos. no konteinera. . - США, 1952 год.
Уэллмэн, Уильям Э. Звезда родилась [videoieraksts] = A
Star is Born : драма / реж. Уильям Э. Уэллмэн ; в ролях
Джанет Гэйнор, Фредрик Марч. - Москва : ООО
"Компания светла", 2004. - 1 DVD (111 мин.) : цветной. Норман Майн киноактер, чей пик славы уже ушел в
прошлое, но которого все еще уважает его продюсер и
глава студии. Все, кроме самого актера, знают, что он
теряет былую популярность, а фильмы с его участием
приносят все меньше и меньше прибыли. На
голливудской вечеринке, где он, как обычно, слишком
много пьет, актер увлекается официанткой Вики Лестор и
предлагает девушке сделать из нее звезду... - Vecuma
ierobežojums : 12+. - Audio krievu, angļu val. val. - Nos. no
konteinera. . - США, 1937 год.
Уэллс, Орсон. Леди из Шанхая [videoieraksts] = The Lady
from Shanghai : драма / реж. Орсон Уэллс ; в главной роли
Рита Хэйуорт. - Москва : ООО "Компания светла", 2000. 1 DVD (84 мин.) : чернобелый, закадровый перевод,
ремастированная версия. - На пустынной ночной аллее
нью-йоркского Сентрал Парка Майкл О`Хара
расшвыривает бандитов, напавших на Розали Баннистер.
Гигант с лицом ребёнка, безработный моряк, он
привлекает её своей первобытной мощью, и она
предлагает Майклу работу на яхте мужа, преуспевающего
адвоката, искалеченного полиомелитом калеки... Vecuma ierobežojums : 12+. - Audio krievu, angļu val. - Nos.
no konteinera. . - США, 1947 г.
Уэллс, Орсон. Чужестранец [videoieraksts] = The Stranger
: детектив / реж. Орсон Уэллс ; в ролях Орсон Уэллс,
Лоретта Янг, Эдвард Дж. Робинсон. - Москва : ООО
"Компания светла", 2006. - 1 DVD (92 мин.) : чернобелый,
закадровый перевод, ремастированная версия. - Действие
происходит после Второй мировой войны. Уилсон,
федеральный агент, получает задание найти Франца
Киндлера, одного из организаторов геноцида еврейского
народа. Следы приводят его в сонный университетский
городок Хартфорд в штате Коннектикут, где, как он
подозревает, под именем профессора Чарлза Рэнкина
скрывается Киндлер... - Vecuma ierobežojums : 12+. Audio krievu, angļu val. - Nos. no konteinera. . - США, 1946
г.

Феллини, Федерико. Белый шейх [videoieraksts] = The
White Sheik : комедия / режиссер Федерико Феллини ; в
ролях Альберто Сорди, Брунелла Бово; композитор: Нино
Рота. - Москва : ООО "Компания Светла", 2000. - 1
DVD(87 мин.). - Семейная пара обычных итальянцев
отправляется в Рим. Муж хочет представить жену своим
родственникам. В это время в окрестностях Рима
снимают сериальный фотокомикс для популярного
журнала, посвященный похождениям отважного Белого
Шейха. Белого Шейха изображает актёр, в которого
заочно влюблена жена из этой семейной пары. Жене
удаётся обмануть мужа и убежать из гостиничного
номера для того, чтобы повидаться с любимым актёром.
Муж пытается найти свою жену. А она в это время
успевает сняться для фотокомикса и разочароваться в
своём кумире — в жизни он оказался совсем не таким,
каким она себе его представляла... - Vecuma ierobežojums :
12+. - Audio krievu, itāliešu val. - Nos. no konteinera. . Италия, 1952 г. чернобелый, закадровый перевод,
ремастированная версия.
Феллини, Федерико. Дорога [videoieraksts] = La Strada :
драма / режиссер Федерико Феллини ; в ролях Энтони
Куинн, Джульетта Мазина ; композитор Нино Рота. Москва : ООО "Компания Светла", 2000. - 1 DVD (101
мин.) : чернобелый, синхронный перевод. - Фильм о
нечеловеческой жестокости и человеческом страдании, о
непростых отношениях немножко сумасшедшей,
немножко святой, взъерошенной, смешной, неуклюжей и
нежной Джельсомины и мрачного, массивного, грубого и
звероподобного Дзампано — женщины и мужчины,
совершенно чуждых друг другу, но волею судеб,
неизвестно почему, оказавшихся вместе…. - Vecuma
ierobežojums : 16+. - Audio krievu, itāliešu val. - "Оскар"
1956 год. - Nos. no konteinera. . - Италия, 1954 г.
Форд, Джон. Гроздья гнева [videoieraksts] = The Grapes
of Wrath : драма : по произведению Джона Стейнбека /
реж. Джон Форд ; в ролях Хенри Фонда, Джейн Даруэлл.
- Москва : ООО "Компания Светла", 2004. - 1 DVD (128
мин.). - После тюремного срока за убийство, Том Джоад
возвращается на свое семейное ранчо, которое к тому
времени полностью разорилось и прибывает в
запустении. В отсутствие какой-либо перспективы найти
работу в засушливой Оклахоме, вся семья собирает свой
скарб и отправляется на «землю обетованную» — в
Калифорнию. Но трудный путь и тяжкие условия не
приносят искомой надежды, и даже единство семьи
подвергается испытанию, одному из многих, с которыми
приходится сталкиваться... - Vecuma ierobežojums : 16+. Audio krievu, angļu val. - Nos. no konteinera. . - США, 1940
год, чернобелый, синхронный перевод, ремастированная
версия.
Хамберстоун, Брюс. Серенада солнечной долины
[videoieraksts] = Sun Valley Serenade : музыкальная
комедия / реж. Брюс Хамберстоун ; в ролях Соня Хени,
Джон Пэйн, Глен Миллер. - Москва : ООО "Компания
светла", 2003. - 1 DVD (85 мин.) : чернобелый, дубляж. -

Веселая музыкальная комедия, в которой героиня Сони
Хени в составе оркестра Глена Миллера отправляется в
Солнечную долину. Забавные приключения, комедийные
ситуации и великолепные композиции Глена Миллера
легли в основу этого фильма, который первоначально был
задуман как рекламный ролик для музыкальной темы, но
усилиями Брюса Хэмберстона был доведен до размера
полнометражного кино. Мистера Морри, владельца
горнолыжного курорта в великолепной солнечной
долине, для нового сезона ищет модный джазовый
оркестр «с именем»... - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio
krievu val. - Nos. no konteinera. . - США, 1941 г.
Хичкок, Альфред. Леди исчезает [videoieraksts] = The
Lady Vanishes : триллер/детектив / реж. Альфред Хичкок ;
в ролях Майкл Редгрейв, Маргарет Локвуд. - Москва :
ООО "Компания светла", 2008. - 1 DVD (92 мин.) :
чернобелый, закадровый перевод, ремастированная
версия. - Действие фильма происходит накануне второй
Мировой Войны. В поезде, едущем из Тироля в Лондон,
загадочным образом исчезает пожилая леди. Ее
попутчица начинает расследовать это происшествие
вместе с молодым человеком. Постепенно они, вместе с
остальными пассажирами, оказываются втянутыми в
шпионскую интригу... - Vecuma ierobežojums : 12+. Audio krievu, angļu val. - Nos. no konteinera. . Великобритания, 1938 год.
Хичкок, Альфред. Подозрение [videoieraksts] =
Suspicion : триллер/детектив / реж. Альфред Хичкок ; в
ролях Кэри Грант, Джоан Фонтэйн, Седрик Хардуик. Москва : ООО "Компания светла", 2007. - 1 DVD (95
мин.) : чернобелый, закадровый перевод,
ремастированная версия. - Боясь остаться старой девой,
Лина второпях выходит замуж за жизнерадостного
бездельника Джонни Эйсгарта. В мечтах она строит
хрустальные замки семейного счастья, но,
действительность, увы, скоро становится кошмаром. Лина
начинает подозревать, что Джонни женился на ней из-за
денег, что он не просто бездельник — он презирает труд
и, возможно, способен предпочесть убийство работе. Его
лучший друг, ссудивший ему большую сумму, умирает
при таинственных обстоятельствах. Лине кажется, что
она следующая, поскольку ее страховой полис может
покрыть долги мужа…. - Vecuma ierobežojums : 12+. Audio krievu, angļu val. - Nos. no konteinera. .
Хьюстон, Джон. Асфальтовые джунгли [videoieraksts] =
The Asphalt Jungle : детектив : по роману У. Р. Бернетта /
реж. Джон Хьюстон ; в ролях Стерлинг Хэйден, Сэм
Джаффе, Мэрилин Монро. - Москва : ООО "Компания
светла", 2000. - 1 DVD (108 мин.) : чернобелый,
закадровый перевод. - Знаменитый медвежатник Док
Риденшнайдер выходит из тюрьмы с готовым блестящим
планом многомиллионной кражи со взломом. Он
набирает группу профессионалов, а реализовать товар
планирует через вальяжного скупщика краденого
Эммериха. Свои преступные дела тот успешно сочетает с
охмурением молоденькой любовницы — которая ждет от

него слишком многого... - Vecuma ierobežojums : 12+. Audio krievu un angļu val. - Венецианский кинофестиваль
1950 г. - Nos. no konteinera. . - США, 1950 год.
Хэтэуэй, Хенри. Ниагара [videoieraksts] = Niagara :
триллер / реж. Хенри Хэтэуэй ; в ролях Мэрилин Монро,
Джозеф Коттен. - Москва : ООО "Компания Светла",
2003. - 1 DVD (85 мин.) : чернобелый, закадровый
перевод, ремастированная версия. - Молодожены Полли и
Рэй Катлеры приезжают в коттедж возле водопада и
знакомятся с еще одной супружеской парой, Джорджем и
Роуз Лумисами. Роуз с самого начала всем доверительно
сообщает, что ее муж значительно старше ее, что его
мучает депрессия и его только что выпустили из
психиатрической лечебницы... - Vecuma ierobežojums :
16+. - Audio krievu, angļu val. - Nos. no konteinera. . - США,
1953 г.
Хэтэуэй, Хенри. Отныне и на век [videoieraksts] = Now
and Forever : романтическая мелодрама / реж. Хенри
Хэтэуэй ; в ролях Кэрол Ломбард, Ширли Темпл, Гэри
Купер. - Москва : ООО "Компания Светла", 2008. - 1 DVD
(82 мин.) : чернобелый, закадровый перевод,
ремастированная версия. - Молодая пара мошенников
Джерри Дэй и его красивая жена Тони ведут беспечный
образ жизни. Проживая в дорогих отелях и путешествуя
по миру, они выдают себя за состоятельных людей и
всяческими уловками находят деньги на свою праздную
жизнь. Тони давно просит Джерри завязать с
преступными «делишками», но тот не спешит встать на
правильный жизненный путь. Однажды он сообщает
своей жене, что намерен получить с опекуна своей
пятилетней дочери семьдесят пять тысяч долларов за
отказ от отцовства... - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio
krievu, angļu val. - Nos. no konteinera. . - США, 1934 г.
Штернберг, Джозеф фон. Голубой ангел [videoieraksts] =
Des blaue Engel : приключения, драма / реж. Джозеф фон
Штернберг ; в главной роли Марлен Дитрих. - Москва :
ООО "Компания Светла", 2003. - 1 DVD (119 мин.) :
чернобелый, синхронный перевод. - Профессор
Иммануил Рат работает преподавателем в средней школе,
его ученики в свободное от учебы время посещают
ночной портовый кабачок «Голубой Ангел», где танцует
и поет обворожительная Лола Лола. Ее откровенные фото
из кабаре школяры разглядывают на уроках и тем самым
мешают учебному процессу. Рат решает посетить ночной
клуб, чтобы положить конец всей этой непристойности,
проникающей в школу с улицы. Но, увидев поющую на
сцене красавицу Лолу в черном цилиндре, корсете и
шелковых чулках педагог забывает обо всем на свете и
влюбляется как мальчишка... - Vecuma ierobežojums : 12+.
- Audio krievu, angļu val. - Nos. no konteinera. . - Германия,
1930 год.
Штернберг, Джозеф фон. Дьявол - это женщина
[videoieraksts] = The Devil is a Woman : романтическая
мелодрама / реж. Джозеф фон Штернберг ; в главной роли
Марлен Дитрих. - Москва : ООО "Компания Светла",
2007. - 1 DVD (79 мин.) : чернобелый, синхронный

перевод, ремастированная версия. - В кафе, вспоминая
свою жизнь, человек пытается предостеречь своего
молодого знакомого. Тот клянется, что избежит подобной
участи, но сам мчится прямо на огонь... - Vecuma
ierobežojums : 12+. - Audio krievu, angļu val. Венецианский кинофестиваль - 1935 год. - Nos. no
konteinera. . - США, 1935 год.
Штернберг, Джозеф фон. Шанхайский экспресс
[videoieraksts] = Shanghai Express : мелодрама / реж.
Джозеф фон Штернберг ; в главной роли Марлен Дитрих.
- Москва : ООО "Компания Светла", 2007. - 1 DVD (82
мин.) : чернобелый, закадровый перевод. - В Китае идет
гражданская война, поезд Пекин-Шанхай заполнен
опасными пассажирами, совершающими опасное
путешествие в это полное опасностей время... - Vecuma
ierobežojums : 12+. - Audio krievu, angļu val. - Три
номинации на "Оскар" в 1932 году. - Nos. no konteinera. . США, 1932 год.
Якоби, Георг. Девушка моей мечты [videoieraksts] = Die
Frau meiner Traume : музыкальная комедия / реж. Георг
Якоби ; в главной роли Марика Рекк. - Москва : ООО
"Компания светла", 2003. - 1 DVD (92 мин.). - По сюжету
звезда эстрадных мюзиклов Юлия Кёстер (её играет
Марика Рёкк) ссорится со своим импресарио, бросает
театр и уезжает на поезде. Однако коварный импресарио
запрещает её камеристке оставить вещи в вагоне, и
оставшаяся без билета и багажа певица во время
минутной остановки поезда случайно выходит на
заснеженном полустанке где-то в горах, где из всех
жителей только два горных инженера. В то время как
один из них (Вальтер Мюллер) сходит с ума от
красавицы, второго (Вольфганг Люкши) весьма
раздражают вольные манеры примадонны. Однако
постепенно он сменяет гнев на милость, а после того, как
примадонна возвращается в город, он вдруг понимает, что
это была женщина его судьбы. Финал — традиционный
для водевилей — большая взаимная любовь, плюс много
песен и танцев в исполнении Марики Рёкк... - Vecuma
ierobežojums : 12+. - Audio krievu, vācu val. - Nos. no
konteinera. . - Германия, 1944 г., закадровый перевод,
цветной, ремастированная версия.
Якоби, Георг. Сенсация в Сан-Ремо [videoieraksts] =
Sensation in San Remo : музыкальная комедия / реж. Георг
Якоби ; в главной роли Марика Рекк. - Москва : ООО
"Компания светла", 2006. - 1 DVD (93 мин.). - Корнелия
ведет двойную жизнь: днем она чопорная
преподавательница в женской гимназии, а по вечерам —
легкомысленная певичка в ночном клубе и эта
«нескромная» работа помогает её семье выжить. Девушка
тщательно скрывает свой дополнительный заработок от
коллег по школе и своих родных, которые, впрочем, сами
немного «халтурят» в свободное время... - Vecuma
ierobežojums : 12+. - Audio krievu, vācu val. - Nos. no
konteinera. . -

Latvijas filmu DVD izlase
ANIMĀCIJAS FILMAS
Animācijas filmas bērniem [videoieraksts] = Animation for
children : [zīmētās animācijas filmas]. - Latvija : National
Film Centre of Latvia, 2015. - 1 DVD disks (84 min.) :
krāsaina. - (Latvijas filmu izlase=Latvian Film Collection ;
21). (Animācijas filmas=Animation). - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio latviešu, angļu val., subt. angļu, franču,
vācu, itāliešu, krievu val. - Nos. no konteinera.
Saturs : Neparastie rīdzinieki = The Unusual Rigans
(2008/2001) / rež. Roze Stiebra, komp. Valts Pūce ; Desas
piedzīvojumi = Adventures of the Sausage (2002) / rež. Roze
Stiebra, komp. Valts Pūce ; Visi kakti norasoja = Looking for
the Lost Child (2002) / rež. Roze Stiebra ; Kalado (2002) /
rež. Roze Stiebra ; Aiz deviņi ezeriņi = Song of the Sun
(2003) / rež. Roze Stiebra, komp. Valdis Muktupāvels ; Pirms
aizmieg ūdeņi visi = Before All Waters Go to Sleep (2004) /
rež. Roze Stiebra, komp. Valts Pūce ; Kad āboli ripo = When
Apples Roll (2009) / rež. reinis Kalnaellis, komp. Kārlis Lācis
; Kā Brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu = Brer Rabbit and Boss
Lion (2010) / rež. Roze Stiebra, komp. Zigmars Liepiņš ;
Ursus (2011) / rež. Reinis pētersons, komp. Jēkabs Nīmanis ;
Kā Lupatiņi mazgājās = How the Shammies Bathed (2010) /
rež. Edmunds Jansons, komp. Jēkabs Nīmanis ; Kora turneja
= Choir Tour (2012) / rež. Edmunds Jansons, komp. Ģirts
Bišs.
Animācijas filmas bērniem [videoieraksts] = Animation for
Children : [leļļu animācijas filmas]. - Latvija : National Film
Centre of Latvia, 2015. - 1 DVD disks (74 min.) : krāsaina. (Latvijas filmu izlase=Latvian Film Collection ; 22).
(Animācijas filmas=Animation). - Bez vecuma ierobežojuma.
- Audio latviešu, angļu val., subt. angļu, franču, vācu, itāliešu,
krievu val. - Nos. no konteinera.
Saturs : Lidojam?1= Let's Fly?! (1994) / rež. Nils
Skapāns, komp. Māris Putniņš ; Jāņtārpiņš = Firefly (2003) /
rež. Dace Rīdūze, komp. Māris Putniņš; Redzi, Trusi?... Tētis
brauc uz Londonu = Listen, Rabbit... Daddy goes to London
(2004) / rež. Nils Skapāns, komp. Peter Helms ; Jaunā suga =
The New Species (2008) / rež. Ēvalds Lācis, komp. Juris
Kulakovs ; Dzīvais ūdens = Magic Water (2009) / rež. Māris
Brinkmanis, komp. Māris Putniņš ; Burvīga diena =
Wonderful Day (2010) / rež. Nils Skapāns, komp. Valts Pūce ;
Korrida = Corrida (2012) / rež. Jānis Cimermanis, komp.
Mārtiņš Brauns ; Eži un lielpilsēta = Hedgehogs and the City
(2012) / rež. Ēvalds Lācis, komp. Kārlis Auzāns.
Animācijas filmas pieaugušajiem [videoieraksts] = Animation
for Adults. - Latvija : National Film Centre of Latvia, 2015. 1 DVD disks (115 min.) : krāsaina. - (Latvijas filmu
izlase=Latvian Film Collection ; 23). (Animācijas
filmas=Animation). - Audio latviešu, angļu val., subt. angļu,
franču, vācu, itāliešu, krievu val. - Nos. no konteinera.
Saturs : Clara un Rubinšteins = Clara and Rubinstein
(1999) / rež. Askolds Saulītis, komp. Juris Riekstiņš ;

Latvietis pūš pīlītes = Latvian Puffs Ducklings (1999) / rež.
Agnese Bule ; Klucānija = Brickannia (2000) / rež. Nils
Skapāns, komp. Māris Putniņš ; Vai Rīga jau gatava? = Is
Riga Ready Yet? (2001) / rež. Rūta Mežavilka, komp. Uģis
Prauliņš ; Bezmiegs = Insomnia (2004) / rež. Vladimir
Leschiov, komp. Ģirts Bišs; Latvietis = The Latvian (2007) /
rež. Jānis Cimermanis, komp. Mārtiņš Brauns ; Spēlēju,
dancoju = I Danced, I Played (2007) / rež. Roze Stiebra,
komp. Gatis Gaujenieks, Ilga Reizniece ; Norīt krupi = To
Swallow a Toad (2009) / rež. Jurģis Krāsons, komp. Andris
Barons ; Spārni un airi = Wings and Oars (2009) / rež.
Vladimir Leschiov ; Aptumsums = Eclipse (2010) / rež. Kārlis
Vītols ; Kiosks = The Kiosk (2013) / rež. Anete Melece.
Baumane, Signe, 1964-. Akmeņi manās kabatās
[videoieraksts] = Rocks in My Pockets : animācijas filma /
rež., scenārija aut., māksl. Signe Baumane ; komp. Kristian
Sensini. - Rīga : National Film Centre of Latvia, 2015. - 1
DVD disks (89 min.) : krāsaina. - (Latvijas filmu
izlase=Latvian Film Collection ; 25). (Animācijas
filmas=Animation). - Patiesos notikumos balstīts fantastisks
stāsts par piecām Signes Baumanes dzimtas sievietēm, Signi
pašu ieskaitot, viņu cīņu ar dzīves pārbaudījumiem, depresiju
un neprātu. Šai skaudrajā un tai pat laikā humora pilnajā filmā
Latvijas vēstures peripētijas savijas ar personīgiem
pārdzīvojumiem un stāstiem par ģimenes noslēpumiem,
mīlestību un laulību. Neparasts ir arī filmas finansēšanas
modelis - lielu daļu filmas budžeta veidoja sabiedrības
līdzdalība, izmantojot pūļa finansēšanas platformu (crowdsourcing) - sabiedrības ziedojumus internetā. - Audio latviešu
val., subt. angļu, franču, vācu, itāliešu, krievu val. - Nos. no
konteinera. . - Rocks in My Pockets LLC (USA), Signe
Baumane Studio (USA), Studija Lokomotive (LAT),
2014.
Burovs, Arnolds, 1915-2006. Animācijas filmu klasika
[videoieraksts] = Animation Classics : leļļu animācijas filmas
/ rež. Arnolds Burovs. - Rīga : National Film Centre of Latvia,
2015. - 1 DVD (68 min.) : krāsaina. - (Latvijas filmu
izlase=Latvian Film Collection ; 9). (Animācijas filmu
klasika=Animation Classics). - Audio latviešu val., subt.
angļu, franču, vācu, itāliešu, krievu val. - Nos. no konteinera.
Saturs : Ki-ke-ri-gū!=Cock-a-Doodle-Doo! (1966) ;
Tīģeris Ņau-Ņau=Tiger the Cat (1967) ; Puķu Ansis=Ansis'
Flowers (1968) ; Dullais Dauka=The Searching Dauka (1968)
; Bums un Piramidons= Boom and Pyramidon (1969) ;
Vanadziņš=The Little Hawk (1978).
Kalnaellis, Reinis. Zelta zirgs [videoieraksts] = The Golden
Horse : animācijas filma / rež. Reinis kalnaellis ; scenārija aut.
Cecile Somers, Rasa Strautmane, Signe Baumane ; komp.
Anselme Pau. - Latvija : National Film Centre of Latvia,
2015. - 1 DVD disks (79 min.) : krāsaina. - (Latvijas filmu
izlase=Latvian Film Collection ; 24). (Animācijas
filmas=Animation). - Melnā māte cenšas sagrābt varu pār
pasauli, vairo skumjas un krāj asaras no visiem, kas raud par
neveiksmēm, nelaimēm un aizgājējiem. Lai iegūtu absolūtu
varu, vecajai raganai jānogalina Princesi. Kad karaļa meita
dodas izjādē pa mežu, Melnā māte sagūsta meiteni un ieslēdz

stikla zārkā. Taču dzīvības aizstāvis Baltais tēvs stājas ceļā un
rada neiespējami stāvu un augstu ledus kalnu, kas paglābs
Princesi no Melnās mātes septiņus gadus un septiņas dienas.
Tikmēr drosminieki var princesi izglābt!?. - Audio latviešu
val., subt. angļu, franču, vācu, itāliešu, krievu val. - Nos. no
konteinera. . - Filmu studija Rija (LAT), Paul Thiltges
Distribution (LUX), Vilanima (LTU), Copenhagen Bombay
(DEN), 2014.
Telefilma-Rīga. Animācijas filmu klasika [videoieraksts] =
Animation Classics / Telefilma-Rīga. - Rīga : National Film
Centre of Latvia, 2015. - 1 DVD (50 min.) : krāsaina. (Latvijas filmu izlase=Latvian Film Collection ; 10).
(Animācijas filmu klasika=Animation Classics). - Audio
latviešu val., subt. angļu, franču, vācu, itāliešu, krievu val. Nos. no konteinera.
Saturs : Zelta sietiņš=The Golden Sieve (1975) / rež.
Roze Stiebra, komp. Imants Kalniņš ; Skudriņa Tipa=Ant
Tipa (1976) / rež. Ansis Bērziņš, komp. Pēteris Vasks ;
Brīnumputns=Firebird (1976) / rež. Roze Stiebra, komp.
Imants Zemzaris ; Zaķīšu pirtiņa=Little Rabbits' Bath (1979) /
rež. Roze Stiebra, komp. Imants Kalniņš ; Kabata=Pocket
(1983) / rež. Roze Stiebra, komp. Imants Kalniņš ; Man vienai
māsiņai=A Sister's Journey (1984) / rež. Roze Stiebra,
fokloras grupas "Iļģi" tautasdziesmu aranžējumi.
DOKUMENTĀLĀS FILMAS
Baltie zvani [videoieraksts] ; Krasts ; Vecāks par desmit
minūtēm = White Bells ; The Coast ; Ten Minutes Older :
dokumentālās filmas. - Rīga : National Film Centre of Latvia,
2015. - 1 DVD (56 min.) : melnbalta. - (Latvijas filmu
izlase=Latvian Film Collection ; 6). (Dokumentālo filmu
klasika=Documentary Classics). - Bez teksta, bez subtitriem. Nos. no konteinera. . - Baltie Zvani = White Bells (1961) /
rež. Ivars KRaulītis, komp. Arvīds Žilinskis ; Krasts = The
Coast (1963) / rež. Aivars Freimanis, operators Ivars Seleckis
; Vecāks par desmit minūtēm = Ten Minutes Older (1978) /
rež. Hercs Franks, operators Juris Podnieks.
Krilovs, Pēteris. Klucis - nepareizais latvietis [videoieraksts]
= Klucis. The Deconstruction of an Artist : dokumentālā filma
/ rež. Pēteris Krilovs ; scenārija aut. Pauls bankovskis ; komp.
Arturs Maskats ; piedalās Inta Klusa, Miks Mitrēvics. - Rīga :
National Film Centre of Latvia, 2015. - 1 DVD disks (56
min.) : krāsaina. - (Latvijas filmu izlase=Latvian Film
Collection , 18). (Dokumentālās filmas=Documentaries). Pasaulē pazīstamākais latviešu mākslinieks: dzimis Rūjienā,
Pirmā pasaules kara laikā nonācis Krievijas armijā, bijis
strēlniekos, lai jau pēc Krievijas revolūcijām izšķirotos par
palikšanu Maskavā. Vēlāk bijis viens no fotokolāžas tehnikas
radītājiem, konstruktīvists, spožs formas mākslinieks un
aktīvs jaunās, utopiskās komunistiskās idilles ideju
sludinātājs. Arī viens no (aģit)plakāta mākslas talantīgākajiem
pārstāvjiem. 1938.gadā represiju vilnī ticis apsūdzēts valsts
nodevībā, apcietināts, nošauts, sievu Valentīnu Kulaginu
varas mašinērija atstāja neziņā par viņa likteni ilgus gadus.
Kluča liktenī spoguļojas ne tikai mākslas vēsture, ne tikai
cilvēciska traģēdija, bet vesela laikmeta ilūzijas un to krahs,
arī to latviešu liktenis, kas bija uzticīgi "jaunās pasaules",

jaunās Krievijas radītāji... - Audio latviešu, angļu val., subt.
anglu, krievu, franču, itāliešu, vācu val.val. - Nos. no
konteinera. . - Vides filmu studija, DD Studio (LAT),
Vivement lundi (FRA), ERT (GRE), 2008.
Olu kundze [videoieraksts] ; Piejūra ; Tramvajs vārdā
Kalpotājs ; Stacijas = Egg Lady ; Sea of Attractions ; Streetcar
Named Help ; The Stations : dokumentalās filmas. - Rīga :
National Film Centre of Latvia, 2015. - 1 DVD (118 min.) :
krāsaina. - (Latvijas filmu izlase=Latvian Film Collection ;
17). (Dokumentālās filmas=Documentaries). - Bez teksta, bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - Olu kundze=Egg Lady
(2000) / rež. una Celma, komp. Mārtiņš Brauns ; Piejūra=Sea
of Attractions (2004) / rež. Dainis Kļava, komp. Kārlis
Auzāns, Ervings Znotiņš ; Tramvajs vārdā kalpotājs=Streetcar
Named Help (2005) / rež. Gunārs Bandēns, komp. Ojārs
Apinis, Hārdijs Lediņš ; Stacijas=The Stations (2008) / rež.
ilona Brūvere, komp. Goran Gora.
Pakalniņa, Laila. Dokumentālās filmas [videoieraksts] =
Documentaries / rež. Laila Pakalniņa. - Rīga : National Film
Centre of Latvia, 2015. - 1 DVD (82 min.) : melnbalta,
krāsaina. - (Latvijas filmu izlase=Latvian Film Collection ;
16). (Dokumentālās filmas=Documentaries). - Bez teksta, bez
subtitriem. - Nos. no konteinera.
Saturs : Veļa=The Linen (1991) ; Prāmis=The Ferry
(1994) ; Pasts=The Mail (1995) ; Leiputrija=Dreamland
(2004).
Podnieks, Juris. Krustceļš [videoieraksts] = Homeland :
dokumentāla filma / rež., scenārija aut., operators Juris
Podnieks ; operatori Andris Slapiņš, Gvido Zvaigzne ; komp.
Mārtiņš Brauns. - Rīga : national Film Centre of Latvia, 2015.
- 1 DVD (62 min.) : krāsa, skaņa. - (Latvijas filmu
izlase=Latvian Film Collection ; 8). (Dokumentālo filmu
klasika=Documentary Classics). - Filma ir emocionāls stāsts
par trīs Baltijas valstu – Latvijas, Igaunijas un Lietuvas
liktenīgajiem 20. gadsimta vēstures notikumiem un šo valstu
centieniem iegūt neatkarību. Filmas varoņu stāstījums savijas
ar 1990. gada Dziesmu svētkiem, kas visu atmiņā palikuši kā
pirmie brīvie Dziesmu svētki pēc 50 gadus ilgā okupācijas
režīma. Veltījums latviešiem, igauņiem un lietuviešiem, kuri
loloja sapni par brīvību un turpināja dziedāt par spīti
apspiedējiem. - Audio latviešu val. ; subtitri latviešu, angļu,
krievu, vācu, franču, itāliešu val. - Nos. no kontenera. . - Jura
Podnieka studija, 1990.g.
Dokumentālās filmas. Vēsture, jauno laiku. Dziesmu
svētki.
Baltija - Vēsture.
Seleckis, Ivars. Šķērsiela [videoieraksts] = Crossroad Street :
pilnmetrāžas dokumentālā filma / rež., operators Ivars
Seleckis; scenārija aut. Tālivaldis Margēvičs; komp. Ivars
Vīgners. - Rīga : National Film Centre of Latvia, 2015. - 1
DVD (87 min.). - (Latvijas filmu izlase=Latvian Film
Collection ; 7). (Dokumentālo filmu klasika=Documentary
Classics). - "Šķērsiela" ir 800 m garas Rīgas ielas nosaukums
(Pārdaugavā); iela filmas radošajai komandai kalpojusi par
materiālu precīzam laikmeta un likteņu uzšķērdumam un

1980. gadu izskaņas laika portretējumam. Aiz izteiksmīgajiem
filmas tipāžiem — reāliem šīs ielas iedzīvotājiem — ļauts
atpazīt ne tikai konkrētus cilvēkus ar to vājībām un rakstura
iezīmēm (autori nevairās arī no ironijas), bet arī latviešu tautas
dramatiskās likteņgaitas. Filmas tapšanas laiks ir zīmīgs:
savas pēdējās dienas "velk" Padomju lielvalsts — PSRS,
liberālisms un izteiksmes brīvība, tēmas, par kurām
dokumentālajam kino būtu bijis liegts runāt pirms gadiem
pieciem, desmit, "Šķērsielā" ieskanas emocionāli un cilvēciski
piepildīti... - Eiropas Kinoakadēmijas balva 1990. g. - Nos. no
konteinera. . - Dokumentālā filma uzņemta 1988.g.
Sīmanis, Dāvis. Escaping Riga [videoieraksts] : dokudrāma /
rež. Dāvis Sīmanis ; scenārija aut. Uldis Tīrons, Dāvis
Sīmanis ; operatori Andrejs Rudzāts, Valdis Celmiņš, Dāvis
Sīmanis ; komp. Kārlis Auzāns ; lomās Mihails Karasikovs,
Gints Grūbe, Mārtiņš Počs, Gustavs BRiedis. - Latvija :
National Film Centre of Latvia, 2015. - 1 DVD disks (68
min.) : krāsaina. - (Latvijas filmu izlase=Latvian Film
Collection ; 20). (Dokumentālās filmas=Documentaries). Escaping Riga ir kinematogrāfisks ceļojums, dokudrāma, kas
meklē atbildes uz jautājumu, kā 20.gadsimta pirmās puses
notikumi ietekmēja un mainīja cilvēku dzīves, kuri piedzimuši
vienā un tajā pašā vietā - Rīgā, un kā sapņi par dzīvi pārtop
dziļā vilšanās un ilūziju sabrukumā. Filmas galvenie varoņi ir
divi pasaules līmeņa ģēniji – britu domātājs Sers Jesaja
Berlins un krievu kinorežisors Sergejs Eizenšteins, kuri abi
piedzima Rīgā pirms vairāk nekā 100 gadiem. Savstarpēji
mijot šo abu personību ikdienas situācijas un sekojot filmas
režisora interpretācijai aizkadrā, filmā attainosies dīvains
personisks stāsts 20.gadsimta sākumā, laikā, kad Eiropa tika
izmainīta neatgriezeniski. Eizenšteins ar Berlinu iepazinās
Rīgā 1914. gadā; šajā laikā viņi abi bija vietējo ebreju ģimeņu
atvases. Nākamo un pēdējo reizi viņi tikās jau pēc 30 gadiem
Pēterburgā 1945. gadā – neilgi pirms Eizenšteina nāves. Šajos
30 gados viņu dzīves bija visdažādāko notikumu pilnas –
nākuši no līdzīgas sociālās vides un dzimuši un vienas ielas,
viņi pievienojās pretējām politiskajām nometnēm, dzīvoja
dažādos apstākļos un ģeogrāfiskajos platuma grādos. Tomēr
viņu dzīves gājumā pastāv daudz nelielu savstarpēji līdzīgu
epizožu. Filmā Escaping Riga šie nelielie dzīves nogriežņi,
balansējot uz robežas starp oficiālo vēsturi un baumām un
nostāstiem, tiks atklāti ar filmas režisora - mūsdienu
rīdzinieka – komentāru un interpretācijas palīdzību. Filma tiks
konstruēta kā šo brīžiem jautro, brīžiem biedējošo, brīžiem
skumjo un pat pāsteidzošu dzīves izrāvumu summa, atklājot
šo divu ģēniju alternatīvās biogrāfijas. - Audio latviešu, angļu
val., subt. angļu, franču, vācu, itāliešu, latviešu, krievu val. Nos. no konteinera. . - Mistrus Media, 2014.
Zviedris, Ivars. Dokumentālists [videoieraksts] =
Documentarian : dokumentāla filma / režisori Ivars Zviedris,
Inese Kļava ; producenti Aija Bērziņa, Ivars Zviedris. Latvija : National Film Centre of Latvia, 2015. - 1 DVD disks
(82 min.) : krāsaina. - (Latvijas filmu izlase=Latvian Film
Collection ; 19). (Dokumentālās filmas=Documentaries). - Pie
skarbās un vientuļās purva Intas ierodas dokumentālists. Viņa
acīs Inta ir brīnišķīga - izcila filmas varone ar spēcīgu

raksturu, bet mežonīgā sieviete drīzāk gatava filmētājam
uzlikt lāstu, nekā ļauties iemūžināties. Taču dokumentālista
neatlaidība dara savu, Intas sirds tiek iekarota. Un drīz pēc
tam salauzta... - Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio latviešu
val., subt. angļu, franču, vācu, itāliešu, latviešu, krievu val. Lielais Kristaps 2012.g. - Nos. no konteinera. . - Studija AVE,
Vides filmu studija, 2012.g.
SPĒLFILMAS
Brasla, Varis, 1939-. Ezera sonāte [videoieraksts] = Lake
Sonata : mākslas filma : pēc Regīnas Ezeras romāna "Aka" /
režisori: Varis Brasla, Gunārs Cilinskis ; scenārija autori:
Regīna Ezera, Gunārs Cilinskis ; operators: Gvido Skulte ;
komponists: Imants Kalniņš ; lomās: Astrīda Kairiša, Gunārs
Cilinskis, Lilita Ozoliņa, Ģirts Jakovļevs, Lidija Freimane,
Egils Veseris, Ineta Apoga. - Rīga : National Film Centre of
Latvia, 2015. - 1 DVD (87 min.) : krāsaina. - (Latvijas filmu
izlase=Latvian Film Collection ; 4). (Spēlfilmu
klasika=Feature Film Classics). - Bez vecuma ierobežojuma. Nos. no konteinera. . - Rīgas kinostudija, 1976.
Brasla, Varis, 1939-. Ūdensbumba resnajam runcim
[videoieraksts] = Waterbomb for the Fat Tomcat : mākslas
filma / Varis Brasla ; scenārija autors: Alvis Lapiņš ; lomās:
Baiba Broka, Undīne Vīksna, Zane Leimane, Gundars
Āboliņš, Tonu Kark, Jānis Paukštello, Arturs Skrastiņš u.c. ;
komponists Imants Kalniņš. - Rīga : National Film Centre of
Latvia, 2015. - 1 DVD disks (74 min.) : krāsaina. - (Latvijas
filmu izlase=Latvian Film Collection ; 12).
(Spēlfilmas=Feature Films). - Bez vecuma ierobežojuma. Audio latviešu, krievu val., subt. angļu, franču, vācu, itāliešu
val. - Nos. no diska. . - Igaunijas/Latvijas kopražojums,
2004.g.
Grauba, Aigars. Sapņu komanda 1935 [videoieraksts] :
neticams stāsts, balstīts uz patiesiem notikumiem / Andrejs
Ēķis un Platforma piedāvā Aigara Graubas filmu ; galvenajās
lomās: Jānis Āmanis, Vilis Daudziņš, Mārcis Maņjakovs, Inga
Alsiņa...[u.c.] ; mūzika: Uģis Prauliņš ; operators: Gvido
Skulte. - Rīga : Platforma Film un Cinevilla studio, 2013. - 1
DVD (118 min.). - Filma ir stāsts par Latvijas basketbola
izlasi un tās vadītāju Valdemāru Baumani, kas 1935. gadā
izcīnīja pirmo Eiropas čempionu titulu, nodrošinot paliekošu
vietu pasaules sporta vēsturē.
Kinofilmas, latviešu. Basketbols
Karapetjans, Aiks. Cilvēki tur [videoieraksts] = People Out
There : mākslas filma / scenārists un režisors: Aiks
Karapetjans ; operators: Jānis Eglītis ; lomās: Ilja Ščerbakovs,
Semjons Serzins, Mihails Razumovskis, Eduards
Murašovs...[u.c.]. - Rīga : National Film Centre of Latvia,
2015. - 1 DVD disks (89 min.) : krāsaina. - (Latvijas filmu
izlase=Latvian Film Collection). - (14). (Spēlfilmas=Feature
Films). - Pirmā Latvijas filma krievu valodā par cittautiešu un
latviešu gandrīz paralēlajām civilizācijām vienā pilsētā un

vienā valstī. - Audio krievu val., subt. angļu, franču, vācu,
itāliešu, latviešu, krievu val. - Svetlogorskas filmu festivāla
"Baltijas debijas" 2012. g. labākais režisors. - Nos. no
konteinera. . - Studija Lokomotīve, 2012 g.
Kinofilmas, latviešu. Etniskās attiecības.
Rīga (Latvija).
Leimanis, Leonīds. Pie bagātās kundzes [videoieraksts] =
My Wealthy Mistress : mākslas filma pēc Andreja Upīša
romāna "Smaidošā lapa" un novelēm "Pie bagātās kundzes",
"Numurs kaklā", "Ziedi smilktīs", "Frīdis" / Scenārija autors:
Leonīds Leimanis, operators: Mārtiņš Kleins, mākslinieks:
Laimonis Grasmanis, komponists: Marģers Zariņš,
lomās:Eduards Pāvuls, Līga Liepiņa, Zigrīda Stungure, Kārlis
Sebris, Luijs Šmits, Lilija Zvīgule, Juris Lejaskalns,
Voldemārs Zandbergs, Ēvalds Valters, Olga Lejaskalne,
Venta Vecumniece, Jānis Osis, Velta Līne. - Rīga : National
Film Centre of Latvia, 2015. - 1 DVD (92 min.) : melnbalta. (Latvijas filmu izlase=Latvian Film Collection ; 3).
(Spēlfilmu klasika=Feature Film Classics). - Inteliģentais
bezdarbnieks Oļģerts Kurmis piepelnās kā ratiņstūmējs un
kopā ar savu draugu, klaidoni Frīdi, atrod dažādus sīkus
darbiņus pie Kalnkājas kunga, kurš cer tikt ievēlēts Saeimā.
Kurmis jūtas atbildīgs arī par jauno meiteni Emmu Kārkls,
kura nesen sēdējusi cietumā par sīkām zādzībām. Emma sāk
strādāt par kalponi Kalnkāju namā un kopā ar Kurmi un Frīdi
izlīmē mazmājnieku partijas plakātus, kamēr Emmu apcietinanu jau par „politisku lietu”... - Audio latviešu val., subt. angļu,
franču, vācu, itāliešu, krievu val. - Nos. no konteinera. . Rīgas Kinostudija, 1969.
Kinofilmas, latviešu.
20.gs. 20.-60.gadu filmas.
Leimanis, Leonīds, 1910-1974. Purva bridējs [videoieraksts]
= The Swamp Treader : [pēc Rūdolfa Blaumaņa lugas
"Ugunī" un noveles "Purva bridējs"] / rež. Leonīds Leimanis ;
scenārija aut. Jānis Sīlis un Antons Stankevičs, operators
Mārtiņš Kleins ; māksl. Herberts Līkums ; komp. Marģers
Zariņš ; lomās: Vija Artmane, Elza Radziņa, Kārlis Sebris,
Eduards Pāvuls, Olga Dreģe, Juris Lejaskalns...[u.c.]. - Rīga :
National Film Centre of Latvia, 2015. - 1 DVD (81 min.). (Latvijas filmu izlase=Latvian Film Collection. ; 1).
(Spēlfilmu klasika=Feature Film Classics). - Audio latviešu
val., subt. angļu, franču, vācu, itāliešu, krievu val. - Nos. no
diska. . - Filma uzņemta Rīgas kinostudijā 1966.g.
Kinofilmas, latviešu.
20.gs. 20.-60.gadu filmas.
Nords, Jānis. Mammu, es Tevi mīlu [videoieraksts] =
Mother, I Love You : drāma / režisors: Jānis Nords ; lomās:
Kristofers Konovalovs, Vita Vārpiņa, Matīss Livčāns, Indra
Briķe u.c. - Rīga : National Film Centre of Latvia, 2015. - 1
DVD disks (79 min.) : krāsaina. - (Latvijas filmu
izlase=Latvian Film Collection , 15). (Spēlfilmas=Feature
Films). - "Mammu, es tevi mīlu" ir dinamisks attiecību
trilleris par trīspadsmitgadīgu Rīgas skolnieku Raimondu un
viņa māti. Kāda šķietami nenozīmīga piezīme skolā iesāk
piedzīvojumiem bagātu nedēļu Raimonda dzīvē. Raimonds
aizbēg no mājām, iekuļas apšaubāmā afērā ar lokālo

prostitūtu, nonāk policijas redzeslokā un visbeidzot atrisina
samilzušo konfliktu gan ar mammu, gan savu labāko draugu. Vecuma ierobežojums : 12+. - Audio latviešu val., subt.
anglu, krievu, franču, itāliešu, vācu val.val. - Los Angeles
Film Festival. . - Internationale Filmfestspiele Berlin. - Nos.
no konteinera. . - Studija Tanka, 2013.g.
Kinofilmas, latviešu.
Pakalniņa, Laila. Kurpe [videoieraksts] = The Shoe :
spēlfilma / scenārija aut., rež. Laila Pakalniņa ; operators
Gints Bērziņš. - Rīga : National Film Centre of Latvia, 2015. 1 DVD (77 min.) : krāsaina. - (Latvijas filmu izlase=Latvian
Film Collection ; 11). (Spēlfilmas=Feature Films). - Laila
Pakalniņa filmā "Kurpe" līksmi un ar baudu rekonstruē savas
dzimtās pilsētas Liepājas 50.gadu klaustrofobo ikdienu.
Aukstā kara laiku šermuļus Pakalniņa ir pārvērtusi amizantā
absurdā. Kopā ar operatoru Gintu Bērziņu Pakalniņa panāk
ārkārtīgu jūtīgumu attēla un skaņas kompozīcijā. - Audio
latviešu val., subt. angļu, franču, vācu, itāliešu, latviešu,
krievu val. - FIPRESCI balva Starptautiskajā filmu forumā
Arsenāls Rīgā 1998 ; Balva par labāko režiju Nacionālajā
filmu festivālā «Lielais Kristaps". - Nos. no konteinera. . Filma uzņemta 1998.g.
Kinofilmas, latviešu. Aukstais karš.
Liepāja (Latvija).
Streičs, Jānis. Limuzīns Jāņu nakts krāsā [videoieraksts] = A
Limousine the Colour of Midsummer's Eve : pēc Māras Svīres
stāsta motīviem : komēdija / scenārija autore: Māra Svīre,
operators: Harijs Kukels, mākslinieks: Vasīlijs Mass,
komponists: Raimonds Pauls, lomās: Lilita Bērziņa, Olga
Dreģe, Uldis Dumpis, Baiba Indriksone, Gundars Āboliņš,
Boļeslavs Ružs, Diāna Zande, Līga Liepiņa, Romualds An. Rīga : National Film Centre of Latvia, 2015. - 1 DVD (83
min.) : krāsaina. - (Latvijas filmu izlase=Latvian Film
Collection ; 5). (Spēlfilmu klasika=Feature Film Classics). Audio latviešu val. ; subt. angļu, franču, vācu, itāliešu, krievu
val. - Nos. no konteinera. . - Filma uzņemta Rīgas kinostudijā,
1981.g.
Kinofilmas, latviešu.

