DVD JAUNUMI BĒRNIEM






Avārijas brigāde [videoieraksts] : animācijas filmas. - Latvija : Animācijas brigāde
SIA, [b.g.]. - 2 DVD. - (Zelta DVD ; 11). - Bez vecuma ierobežojuma. - "Visas 29
sērijas! Jaunā kvalitātē!" -- uz konteinera. . - Nos. no konteinera.
Saturā: 1.DISKS. Gulbis ; Piemineklis ; Suņu ķērāji ; Viesnīca ; Lidosta ;
Šampinjoni ; Banka ; Caurums ; Rekets ; Rietumu ekspresis ; Spageti ; Kinostudija ;
Līme ; Auto ; Klavieres ; Ziemassvētki. 2.DISKS. Torte ; Mazulis ; Iesnas ; Putnu būris
; Bārda ; Bumba ; Parlaments ; Kaķi ; Medības ; Tīģeris ; Korida ; Vāsa ; Tornis.
Brasla, Varis, 1939-. Vectēvs, kas bīstamāks par datoru [videoieraksts] = Grandpa
More Dangerous than Computer = Дедушка, который опаснее компютера : mākslas
filma / Varis Brasla ; scenārija autors: Alvis Lapiņš ; lomās: Mārtiņš Vilsons, Markuss
Jānis Eglītis, Akvelīna Līvmane, Eva Ozola, Mārtiņš Meiers, Alise Polačenko, Uldis
Dumpis, Lauris Dzelzītis, Inese Pudža, Vizma Kalme ; komponists Emīls Zilberts. Rīga : Studija F.O.R.M.A., 2018. - 1 DVD disks (93 min.) : krāsaina. - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio latviešu val., subtitri angļu, krievu, ukraiņu, čehu, uzbeku val.,
taivāniešu dialektā. - Nos. no konteinera. . - "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" -- uz
konteinera.
Kalnaellis, Reinis. Zelta zirgs [videoieraksts] : animācijas filma / rež. Reinis
Kalnaellis ; scenārija autori Cecile Somers, Rasa Strautmane, Signe Baumane ;
komponists Anselme Pau ; aktieri : Zane Dombrovska, laima Vaikule, Edgars
Kaufelds...[u.c.]. - Latvija : Filmu studija Rija, 2014. - 1 DVD disks (79 min.) :
krāsaina. - 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!?. Bez vecuma ierobežojuma. - Latviešu val. - Nos. no konteinera. . - Filmu studija Rija
(LAT), Paul Thiltges Distribution (LUX), Vilanima (LTU), Copenhagen Bombay
(DEN), 2014.











Lote un mēnessakmens noslēpums [audiovizuāls materiāls] : karaoke, filma, uzlīmes /
Rija Films. - [Rīga] : Rija, 2011. - 1 DVD (82 min) : skaņa, krāsa ; 12 cm. - DVD, visi
reģioni, ekrāna formāts 16:9, Dolby digital 5.1. - Lote un Mēnessakmens noslēpums”
ir pilnmetrāžas animācijas filma par skatītājiem jau pazīstamās dzīvespriecīgās suņu
meitenes Lotes un viņas draugu piedzīvojumiem, meklējot noslēpumaino
Mēnessakmeni. Lote un Klauss savā aizraujošajā ceļojumā satiek vairākus krāsainus
un īpašus filmas varoņus. Katra no šīm tikšanās reizēm palīdz Lotei uzzināt ko jaunu
par pasauli. - Audio un subt. latviešu val. - Pielikumā karaoke (5 min.) un papildus
video (2 min.).
Lote no izgudrotāju ciema [audiovizuāls materiāls] : ģimenes komēdija / Eesti
Joonisfilm, Rija Films. - [Rīga] : Rija, 2006. - 1 DVD (81 min.) : skaņa, krāsa + buklets
(25 lpp.). - Bezrūpīgā suņu meitene Lote dzīvo mazā ciematiņā jūras krastā kopā ar
vecākiem - slaveno izgudrotāju tēti un gādīgo māmiņu. Ciematiņa gada svarīgākais
notikums ir lielais izgudrotāju konkurss, kurā galveno balvu saņem visatjautīgākais un
praktiskākais izgudrojums. - Audio latviešu val., subt. latviešu un angļu val. Pielikumā karaoke (9 min.) un papildus video (10 min.).
Maša un Lācis. Kontakts nodibināts [videoieraksts] = Маша и Медведь. Есть
контакт! : animācijas filmas / idejas un scenārija autors Oļegs Kuzovkovs [u.c.] ;
komponists Vasilijs Bogatirevs ; režisori A. Belajevs, I. Trusovs, N. Maligina...[u.c.].
- Tallinn : Tespi OÜ, 2017. - 1 DVD (67 min.). - (Ieskaņota latviski = Озвучен на
русский).
Bez
vecuma
ierobežojuma.
Saturā: 1. No mīļotajiem nešķirieties ; 2. Guli, saulstariņ, guli ; 3. Pārsteigums,
pārsteigums! ; 4. Trīs musketieri ; 5. Kontakts nodibināts ; 6. Ciemos pie pasakas ; 7.
Viss atkal savās sliedēs ; 8. Eh, izvizināšu! ; 9. Tik baisi, ka šausmas!.
Stiebra, Roze, 1942-. Saule brauca debesīs [videoieraksts] = Before the Day Breaks
= Всходило солнце на небо = piedzīvojumu filma lieliem un maziem / autore un
režisore Roze Stiebra ; māksliniece Ilze Vītoliņa ; mūzika: Juris Kaukulis ; lomas
ierunājuši: Kaspars Znotiņš, Vilis Daudziņš, Zane Daudziņa, Guna Zariņa, Ainārs
Ančevskis, Dita Lūriņa u.c. - Rīga : studija "Lokomotīve" ; Latvijas Filma, SIA, 2018.
- 1 DVD (75 min.). - Visai ģimenei. - Valoda: latviešu, subtitri: krievu, angļu, LATSDH (vājdzirdīgo). - "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" -- uz konteinera.
Urfins Džīss un viņa koka zaldāti [videoieraksts] = Урфин Джюс и его деревянные
солдаты : multfilma / реж. Владимир Торопчин, Федор Дмитриев, Дарина Шмидт.
- Tallinn : Tespi OU, 2017. - 1 DVD (90 min.). - Viltīgais un ļaunais Urfins Džīss ir
nolēmis kļūt par Burvju zemes pavēlnieku, sagrābt Smaragda pilsētu ar savu koka
zaldātu palīdzību un nosaukt to par Urfingradu. Viņš jau ir gatavs svinēt uzvaru, bet
iejaucas pavisam parasta meitene Ella, kas gadījusies Burvju zemē īstajā brīdī. Viņa
ļoti vēlas atgriezties mājās, bet pirms tam viņai jāpalīdz saviem draugiem Biedēklim,
Dzelzs Malkas Cirtējam un Lauvam uzvarēt Urfinu un viņa armiju... - Bez vecuma
ierobežojuma. - Ieskaņots latviešu, igauņu, lietuviešu, krievu valodās.

MŪZIKAS CD JAUNUMI BĒRNIEM






Dzeguzīte (mūzikas grupa). Dzeguzīte un draugi. Kur dzīvo laime [skaņu ieraksts] :
Gundara Rača dziesmas, notis un dziesmu pavadījumi / dzied bērnu vokālais ansamblis
"Dzeguzīte" ; piedalās: Aija Andrejeva, Lauris Reiniks, Zigfrīds Muktupāvels, Sergejs
Jēgers, Normunds Rutulis, Kaspars Markševics, Mārtiņš Ruskis, Antra Stafecka,
Katrīna Bindere. - Latvija : Mikrofona ieraksti, 2017. - 1 CD + Dziesmu teksti (12 lpp.).
Saturā: Kur dzīvo laime / Dzeguzīte un draugi. Kāpēc notiek šādi / Lauris Reiniks.
Kas notiek? / Normunds Rutulis. Re, kā! / Aija Andrejeva. Kāpsim kalnā / Antra
Stafecka. Teicamnieks / Zigfrīds Muktupāvels. Vēlēties spēlēties / Mārtiņš Ruskis.
Labāk nevar būt / Katrīna Bindere. Uz kuru pusi / Kaspars Markševics. Ziemelis /
Sergejs Jēgers. PAPILDUS: Daudz laimes, Latvija! / Dzeguzīte. Visu dziesmu
instrumentālie
pavadījumi
(fonogrammas).
Bērnu dziesmas, latviešu.
Dzeguzīte (mūzikas grupa). Lidojums ar gaisa balonu [skaņu ieraksts] : Raimonda
Paula dziesmas ar Guntara Rača vārdiem / dzied bērnu vokālais ansamblis "Dzeguzīte"
; Raimonds Pauls, komponists. - Latvija : Mikrofona ieraksti, 2013. - 1 CD (79:52) +
Dziesmu teksti (18 lpp.) un Dansukker krāsojamā grāmata mazajiem ceļotājiem
"Saldumiņi kārumiņi" ar saldumu recept]ēm (14 lpp.). - Pirmsskolas un jaunākā skolas
vecuma
bērniem.
Saturs : Lidojums ar gaisa balonu. Pieneņpūka. Pūpēdis. Zip-Zip. Banāns. Rausis.
Jampadracis. Esi, kas vēlies būt. Peļķu karalis. Mēs neapstāsimies. Kāpsim kokā.
Zebra.
Mieru,
tikai
mieru.
Vecais
burvis.
Bērnu dziesmas, latviešu.
Gadapkārti [skaņu ieraksts] : izlase / iedziedājuši bērni no Ilgas Reiznieces studijas ;
instrumentālo pavadījumu iespēlējuši «Iļģu» dalībnieki: Ilga Reizniece, Egons
Kronbergs, Māris Muktupāvels, Mārtiņš Linde ; dizaina autore Gunita Rauba ; vāka
zīmējuma autore Alise Zagorska. - Rīga : UPETT, 2013. - 1 CD. - Ieraksts ir
turpinājums «Gadapkārti. No vasaras līdz ziemai. 1.daļa.», un ietver dziesmas, kas
dziedamas no Meteņiem līdz Jāņu dienai. Gluži tāpat kā pirmo «Gadapkārti» daļu, arī
šo iedziedājuši bērni no Ilgas Reiznieces studijas, bet instrumentālo pavadījumu
iespēlējuši «Iļģu» dalībnieki. Pavadījumi albumā skan arī atsevišķi, lai tos varētu
izmantot, mācoties un dziedot katrs savās svētku reizēs. - Nos. no konteinera.
2.daļa.
No
ziemas
līdz
vasarai.









Saturā: Laiž, māmiņa, istabā ; Vizu, vizu, Metenīti ; Sitiet bungas, bāleliņi ; Trīs
rītiņi Saule lēca ; Atnāca Lieldiena ; Ai, Saulīte, Mēnestiņis ; Spīdēja Saulīte ; Jurģa
dienu ganos gāju ; Koši, koši, jauki, jauki ; Kopā, kopā, kaimiņu meitas ; Jānīts brauca
gadapkārti
;
Sit, Jānīti, vara
bungas
;
Sanākati, Jāņa
bērni.
Tautasdziesmas. Tautas mūzika.
Gadapkārti [skaņu ieraksts] : izlase / iedziedājuši bērni no Ilgas Reiznieces studijas ;
instrumentālo pavadījumu iespēlējuši «Iļģu» dalībnieki: Ilga Reizniece, Egons
Kronbergs, Māris Muktupāvels, Mārtiņš Linde, Gatis Gaujenieks ; dizaina autore
Gunita Rauba ; vāka zīmējuma autore Katrīna Simanovska. - Rīga : UPETT, 2012. - 1
CD. - Ietver dziesmas, kas dziedamas no Jāņu dienas līdz Meteņiem. Iedziedājuši bērni
no Ilgas Reiznieces studijas, bet instrumentālo pavadījumu iespēlējuši «Iļģu»
dalībnieki. Pavadījumi albumā skan arī atsevišķi, lai tos varētu izmantot, mācoties un
dziedot
katrs
savās
svētku
reizēs.
Nos.
no
konteinera.
1.daļa.
No
Vasaras
līdz
ziemai.
Saturā: Kur jumīti tu gulēji ; Tur bij' labi talkā ieti ; Tupenīši, rācenīši ; Burkāni
un bietes ; Kopā, kopā ; Trīs brālīši lielījās ; Tik uz tirgu ; Man bij viena balta pupa ;
Saulīt' saka vējiņam ; Kas varēja grožus vīt ; Kas rīb, kas dimd ; Zeme rīb, rati klaudz
; Kālabadi galdiņami ; Tad, kad zeme ; Kur tu teci, rūtu pele ; Ziemassvētki sabraukuši
;
Labvakari,
saimeniece.
Tautasdziesmas. Tautas mūzika.
Knīpas un knauķi (mūzikas grupa). Mīļas un labas dziesmas 2 [skaņu ieraksts] /
dzied bērnu vokālā studija Knīpas un Knauķi ; dziesmu autori: Vita Siliņa, Jānis Ķirsis,
Andris Sējāns, Edīte Putniņa, Zigismunds Lorencs. - Latvija : Knīpas un Knauķi ;
Mikrofona ieraksti, 2014. - 1 skaņu disks (77:12) + buklets ar dziesmu tekstiem 16 lpp.
- Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. - Nos. no konteinera.
Saturs: 1.Deguntiņš uz augšu ; / Zigismunds Lorencs, Jāzeps Osmanis. 2.Kas tie
tādi dziedātāji / Vita Siliņa, l.t.dz. 3.Hei, saulīte / Edīte Putniņa. 4.Palaidnīgais
rudentiņš / Vita Siliņa ; Antra Leine. 5.Ziema / Vita Siliņa ; l.t.dz. 6.Šokolādes rūķis /
Vita Siliņa ; Dina Bitēna. 7.Eglīte, māsiņa / Vita Siliņa ; Herberts Dorbe. 8.Piparkūkas
danco / Jānis Ķirsis ; Uldis Auseklis. 9.Maza dziesmiņa svētdienas rītā / Jānis Ķirsis ;
Māra Cielēna. 10.Saulīte - māmiņa / Jānis Ķirsis ; Rainis. 11.Sainīši / Andris Sējāns ;
Jānis Šipkēvics. 12.Degunu uz augšu / Andris Sējāns ; Inese Zandere. 13.Abi divi liels un mazs / Andris Sējāns ; Inese Zandere. 14.Saule auda audekliņu / Andris Sējāns
;
l.t.dz.
dziesmu
pavadījumi.
Latviešu danči [skaņu ieraksts] / producents Māris Muktupāvels. - Rīga : Upe, 1999. 1 CD (49:25) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. (10[2] lpp. : il. ; 12 cm). - (Latviešu
tautas mūzikas kolekcija). - Piel.: Valda Muktupāvela iev., programma. - Piel. anot.
latviešu,
angļu
val.
un
deju
apraksts
latviešu
val.
Makaidū -- Cūkas driķos -- Eilenders -- Eņģelits -- Mugurdancis -- Kurzemes
mugurdancis -- Dzīsme -- Skroders -- Diždancis -- Tūdaliņ tagadiņ -- Šaine -- Žīga -Padespaņs
-Lielā
Jūle
-Garais
dancis.
Tautas mūzika - Latvija - Skaņu ieraksti. Tautas dejas, latviešu - Skaņu ieraksti.
Skandi (mūzikas grupa). Dziedāt gribu! Dancot gribu! [skaņu ieraksts] / Skandi un
bērni ; aranžējumu autori: Zane Leimane, Baiba Ērgle, Jumis Ločmelis ; producenti:
Jumis Ločmelis, Iveta Mielava. - Latvija : Upe tāliem un tuviem, 2018. - 1 skaņu disks.
Saturs: Suņi zaķam pēdas dzina ; Kur tu teci ; Maza, maza meitenīte ; Aiz kalniņa
dūmi kūp ; Stāvēju dziedāju ; Seši mazi bundzinieki ; Kas dārzā ; Stādīju ieviņu ; Kur
tad tu nu biji ; Kumeliņi, kumeliņi ; Tūdaliņ, tagadiņ ; Rikšiem bērīt' es palaidu ;

