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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
ZINĀTNE
001

Goldeikrs, Bens. Sliktā zinātne / Bens Goldeikrs ; no angļu valodas
tulkojis Vilis Kasims ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Dace
Markota ; Ģirta Briģa priekšvārds. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016
(Poligrāfists). - 351, [1] lpp. : diagr., il., tab. ; 23 cm. - Bibliogrāfija
piezīmēs: 329.-343. lpp. un rādītājs: 344.-[352.] lpp. - Oriģ. nos.:
Bad science.
ISBN 9789934055515.
Kļūdas, zinātniskās - Populāri zinātniskā literatūra.
Pseidozinātne - Populāri zinātniskā literatūra. Zinātne - Populāri
zinātniskā literatūra.

DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS
004

Horstmann, Cay S., 1959-. Core Java / Cay S. Horstmann. - Tenth
edition. - New York : Prentice Hall, 2016. - xxvi, 1007 p. : ill., fig. Includes index.
Volume I. Fundamentals.
Content. An Introduction to Java. The Java Programming
Environment. Fundamental Programming Structures in Java. Objects and
Classes. Inheritance. Interfaces, Lambda Expressions, and Inner Classes.
Exceptions, Assertions, and Logging. Generic Programming. Collections.
Graphics Programming. Event Handling. User Interface Components with
Swing. Deploying Java Applications. Concurrency.
ISBN 9780134177304 ( pbk. : alk. paper). . - ISBN 0134177304 (
pbk. : alk. paper).
Java (programmēšanas valoda).

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
FILOZOFIJA
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Groiss, Boriss. Komunisms. Post Scriptum / Boriss Groiss ;
tulkotāja no vācu valodas: Ilva Skulte ; zinātniskais redaktors: Leo
Skulte ; literārā redaktore: Ingmāra Balode ; dizains: Anna
Aizsilniece. - [Latvija] : Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, ©2015
(Jelgavas tipogrāfija). - 103 lpp. ; 18 cm. - (Tulkojumu sērija). Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rādītājs: 101.-103. lpp. "Komunisms. Post Scriptum" ir provokatīvs eseju krājums par
komunisma, filozofijas un valodas savstarpējām attiecībām. Teksts
veltīts komunismam – tā jēdziena izpratnei un lietojumam gan
sociālā, gan politiskā kontekstā, balstot spriedumus padomju perioda
filozofijā un komunisma doktrīnā. Boriss Groiss apgalvo, ka pasauli
pēc 1989. gada var dēvēt par postkomunistisku, šo jēdzienu
attiecinot arī ārpus bijušajās Padomju Savienības teritorijām. Tulkots no: Das kommunistische Postskriptum.
ISBN 9789934850929.
Komunisms. Komunisms un valodniecība. Postkomunisms Sociālie aspekti.
Ošuroka, Māra, 1970-. Iepazīsti astroloģiju! : ceļvedis astroloģijas
pasaulē / teksts, fotogrāfijas: Māra Ošuroka ; atbildīgā redaktore
Liene Soboļeva ; vāka mākslinieciskais noformējums: Kristaps
Kārkliņš. - Rīga : Jumava, 2016. - 207, [1] lpp. : il., karte, portr. ; 20
cm. - Bibliogrāfija: 206.-[208.] lpp. - M. Ošuroka - sertificēta
astroloģe, Latvijas Astrologu asociācijas dibinātāja un valdes
priekšsēdētāja, kā arī salona "Horoskopu pasaule" īpašniece, vadītāja
un lektore. Grāmatā M. Ošuroka iepazīstina lasītājus ar plašu tēmu
loku. Tajā lasiet par astoloģijas vēsturi, pielietojumu sadzīvē, skolām

un sistēmām, saistību ar astronomiju un citām ezoterikas jomām,
horoskopiem.
Saturā: Astroloģijas vēsture. Iepazīsti astroloģiju. Astronomija
un astroloģija. Astroloģijas pamatinstrumenti. Krīzes gadi cilvēka
dzīvē. Horoskopi. Astroloģijas saistība ar citām ezoterikas jomām.
ISBN 9789934118845.
Astroloģija.

PSIHOLOĢIJA
159.95

159.96

Dobelli, Rolfs. Gudrās rīcības māksla : 52 maldu ceļi. Labāk lai pa
tiem maldās citi! / Rolfs Dobelli ; El Bočo un Simona Štēles
ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Anne Sauka ; redaktore Inese
Miesniece. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija).
- 240 lpp. : il. - Bibliogr.: [221.]-236. lpp. - 52 nodaļās autors rāda:
kāpēc krīzes ļoti reti ir iespēju laiks ; kāpēc ir vērts atteikties no
iespējām ; kāpēc informācijas pārbagātība noved pie negudras rīcības
un vēl daudz ko citu... - Oriģ. nos.: Die Kunst des klugen Handelns.
ISBN 9789934051227.
Doma un domāšana. Pašuztvere.
Gross, Stīvens. Psihoanalītiķa piezīmes : kā mēs sevi zaudējam un
atkal atrodam / Stīvenss Gross ; no angļu valodas tulkojusi Andžela
Šuvajeva ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Diāna Romanoviča. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 189 lpp. ; 23 cm. Bibliogrāfija: [184.]-187. lpp. - ''Psihoanalītiķa piezīmes'' ir viņa
pirmā grāmata, un tās pamatā ir autora sarunas ar pacientiem. Grosa
fascinējošie stāsti atgādina par cilvēka dzīves savādumu,
pārsteidzošo zemapziņas izdomu un neskaitāmajiem veidiem, kā mēs
paši padarām sevi nelaimīgus. Tomēr galvenais vēstījums ir pozitīvs:
ja vien cilvēks spēj saprast, kas ir viņa dzinulis un virzītājspēks, ir
iespējams mainīties. Šie ir stāsti par mūsu parastajām dzīvēm:
cilvēkiem, kurus mīlam, meliem, ko stāstām paši sev un citiem, un
skumjām, ar kurām mācāmies sadzīvot. - Oriģ. nos.: The examined
life.
ISBN 9789934054297.
Psihoanalīze - Gadījumu izpēte.
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233

255

Bārnharts, Bruno. Otrā vienkāršība : kristietības iekšējais veidols /
Bruno Bārnharts ; no angļu valodas tulkojis Kārlis Žols ; redaktore
Zane Seņkova ; Aigara Truhina dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC,
©2016 (Poligrāfists). - 317 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 288.305. lpp. - Oriģ. nos.: Second simplicity: the inner shape of
christianity. - Personu rādītājs: 307.-309. lpp. un jēdzienu rādītājs:
311.-317. lpp.
ISBN 9789934053115.
Garīgums. Gudrība - Reliģiskie aspekti - Kristietība.
Eašvarans, Eknats. Bhagavadgīta : senās Indijas mācības
mūsdienu pasaulē / Eknats Eašvarans ; no angļu valodas tulkojusi
Dace Vanaga ; [redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains].
- Rīga : Lietusdārzs, ©2016. - 189, [1] lpp. ; 23 cm.
ISBN 9789984869728.
Kūns, Nikolajs. Sengrieķu mīti un varoņteikas / Nikolajs Kūns ;
atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; tulkojums latviešu valodā:
Gustavs Lukstiņš ; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba. - Rīga
: Jumava, ©2016. - 198, [1] lpp. : il., shēma ; 20 cm.
ISBN 9789934118944.
Mitoloģija, grieķu. Leģendas - Grieķija.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
POLITIKA.POLITOLOĢIJA
329

Hermanis, Voldemārs, 1935-. Zem LKP kupola : Ieskats Latvijas
Komunistiskās partijas līkločos (1945-1991) / Voldemārs Hermanis ;
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Vilhelms Mihailovskis, 1. vāka
foto ; Ivars Vimba, vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava,
2016. - 182, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: 177.-[179.] lpp. . - Pers. rād.:
180.-[183.] lpp. - Ieskats Latvijas Komunistiskās partijas vēsturē un
tās cilvēkiem 20. gadsimta otrās puses griežos. Tas ir laiks līdz
Latvijas neatkarības atjaunošanai de facto 1991. gada 21. augustā.
Autors uzrunājis vairākus bijušos komunistus. Ne visi vēlējās atklāti

vēstīt par to, kādas viņu biogrāfijā bijušas izvēles un izaicinājumi.
ISBN 9789934118968.
Komunistiskās partijas - Latvija. Politikas zinātnes.

TŪRISMA BIZNESS
338.48

338.48

Chhabra, Deepak. Sustainable Marketing of Cultural and Heritage
Tourism / Deepak Chhabra. - Oxfordshire : Routledge, 2010. - xii, 238
p. : ill., photos. - (Routledge Critical Studies in Tourism, Business and
Management).
Content: 1. Marketing of Heritage Tourism 2. Setting a
Sustainability Stage for Heritage Tourism 3. Strategic Sustainable
Heritage Tourism Marketing Model 4. Museums 5. Historic House
Museums 6. Heritage Hotels 7. Festivals 8. Heritage Merchandize 9.
Future of Sustainable Marketing in Heritage Tourism: Contemplation and
Challenges.
ISBN 9781138880733.
Kultūras tūrisms. Tūrisms - Tirgvedība. Ilgtspējīga attīstība.
Kultūras mantojums. Muzeji.
Tourism and National Parks : international perspectives on
development, histories, and change / edited by Warwick Frost and C.
Michael Hall. - New York, NY : Routledge, 2009 ( paperback: 2014). - xiv,
357 p. : ill. ; 24 cm. - (Contemporary Geographies of Leisure, Tourism,
and Mobility). - Bibliogrāfija: [311.]-351. lpp. un rādītājs: [353.]-357.
lpp.
Content: Introduction 1. Introduction: The Making of the National
Park Concept / C.Michael Hall and Warwick Frost. 2. Reinterpreting the
Creation Myth: Yellowstone National Park / Warwick Frost and C.Michael
Hall. 3. American Invention to International Concept: The Spread and
Evolution of National Parks / Warwick Frost and C.Michael Hall. 4.
National Parks and the ‘Worthless Lands Hypothesis’ Revisited / C.Michael
Hall and Warwick Frost. 5. National Parks and National Identity and
Tourism / Warwick Frost and C.Michael Hall. New World Perspectives 6.
Framing the View: How American National Parks Ca and Rebecca K.
Ratner. Nudging individuals toward healthier food choices with the 4Ps
framework for behavior change / Zoe Chance, Ravi Dhar, Michelle Hatzis,
and Kim Huskey. Incentivizing health behaviors / Kristina Lewis and
Jason Block. Slim by design : moving from can't to CAN / Brian Wansink.
Applying behavioural economics in a health policy context : dispatches
from the front lines / Michael Sanders and Michael Hallsworth. From
choice architecture to policy infrastructure : multi-level theory and the
political economy of health behaviors / Frederick J. Zimmerman.
ISBN 9780199398331.
Veselīgs dzīvesveids. Veselības veicināšana.me to Be / Stephen
R.Mark. 7. John Muir and William Gladstone

STARPTAUTISKĀS EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS
339

Vaidere, Inese, 1952-. Starptautiskās valūtas attiecības / Inese
Vaidere ; literārā redaktore Sandra Liniņa. - Rīga : LU Akadēmiskais
apgāds, ©2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 141 lpp. : diagr., il.,
kartes, tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 139.-140. lpp. - I. Vaideres
grāmata palīdzēs izprast starptautisko valūtas attiecību potenciālo
ietekmi arī uz Latvijas ekonomiku un finansēm un palīdzēs Latvijas
nākotnes ekonomikas politikas veidotājiem. Grāmatu var izmantot kā
palīglīdzekli starptautisko finanšu, globālo finanšu vai starptautisko
valūtas attiecību mācību kursa apguvē. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934180736.
Starptautiskās finanses.

TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
347.7

343

Komerclikums. - 7. izdevums. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2015. - 232
lpp. ; 21 cm. - Komerclikums: pieņemts 13.04.2000, stājās spēkā
01.01.2002. Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 03.06.2015.
ISBN 9789984840406.
Komerctiesības - Latvija - Avoti.
Kriminālprocesa likumam - 10 : pagātnes mācības un nākotnes
izaicinājumi : rakstu krājums / Ā. Meikališas zinātniskā redakcijā ;
recenzenti: J. Zīle, V. Zahars ; autori: Jānis Baumanis, Aleksandrs
Berezins, Ilona Bulgakova, Pēteris Dzalbe, Elīna Feldmane, Tatjana
Gordina, Indra Gratkovska, Pāvels Gruziņš, Andrejs Judins, Sandra
Kaija, Ilona Kronberga, Ērika Krutova, Gunārs Kūtris, Māris Leja,
Aldis Lieljuksis, Jānis Maizītis, Jekaterina Makurina, Ārija Meikališa,
Irēna Ņesterova, Aldis Pundurs, Jānis Rozenbergs, Egons Rusanovs,
Kristīne Strada-Rozenberga, Violeta Zeppa-Priedīte. - Rīga : Latvijas
Vēstnesis, 2015. - 446 lpp. : tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu
beigās. - Rakstu krājumā iekļauti 24 autoru raksti - pirmpublikācijas.
Raksti atklāj mūsdienu kriminālprocesa aktualitātes Latvijā, tādā
veidā sniedzot paliekošas liecības arī vēsturei. Tie tapuši, ņemot vērā
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kriminālprocesuālo normu redakcijas, kādas tās ir spēkā 2015. gada
maijā-jūnijā. - Teksts latviešu valodā, ievads un rakstu anotācijas arī
angļu valodā.
Saturs : 1. Kiminālprocesa likums un tā attīstība.
Kriminālprocesa likumam 10: fakti, vērtējumi, prognozes / Ā.
Meikališa. Būtiski sasniegtais kriminālprocesā / J. Maizītis. Eiropas
Savienības direktīvas Kriminālprocesa likuma grozījumu kontekstā /
J. Baumanis. Eiropas Savienības regulējuma krimināltiesībās ietekme
uz Kriminālprocesa likuma regulējuma attīstību / E. Feldmane. ES
Pamattiesību hartas ietekme uz Eiropas Savienības krimināltiesību
attīstību / I. Ņesterova. 2. Kriminālprocesa vispārīgie noteikumi.
Advokāta loma tiesību uz aizstāvību nodrošināšanā / J. Rozenbergs.
Patvaļas aizliegums kriminālprocesā / E. Rusanovs. Procesuālā
ekonomija kā princips kriminālprocesā / S. Kaija. "Ne bis in dem"
princips Latvijas kriminālprocesā / A. Judins. Dubultās sodīšanas
nepieļaujamības (ne bis in dem) principa saturu piepildošie elementi /
V. Zeppa-Priedīte. Cietušais kriminālprocesā un viktimizācijas
novēršanas perspektīvas latvijā / I. Kronberga. Indivīda tiesiskās
intereses kriminālprocesā / I. Bulgakova. Dažas aktualitātes
operatīvās darbības rezultātā iegūto ziņu izmantošanā
kriminālprocesā / P. Dzalbe. Kriminālprocesa un operatīvās darbības
procesa mijiedarbība / A. Lieljuksis. Ierosinājums par apcietinājuma
piemērošanu un ar to saistītā problemātika / T. Gordina. Aresta
uzlikšanas mantai institūta attīstība pēc Kriminālprocesa likuma
spēkā stāšanās un tā turpmākās pilnveidošanas perspektīvas / J.
Makurina. Valsts kā cietušā tiesibas saņemt kaitējuma kompensāciju
/ G. Kūtris. 3. Pirmstiesas kriminālprocess un tiesvedība
krimināllietās, starptautiskā kriminālprocesuālā sadarbība.
Izmeklēšanas noslēpums kriminālprocesā : būtība un jēdziens / A.
Berezins. Apsūdzība kriminālprocesā Latvijā, apsūdzības funkcijas un
saturs, apsūdzības grozīšana, ar apsūdzību saistītie termiņi / A.
Pundurs. Aizliegums pasliktināt apsūdzētā stāvokli / M. Leja.
Iztiesāšanas nepārtrauktība kā krimināllietu iztiesāšanas vispārīgs
noteikums - pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi / K. StradaRozenberga. Spēkā esošo nolēmumu jaunas izskatīšanas
kriminālprocesuālā regulējuma atbilstība pēc 1990.gada 4.maija / P.
Gruziņš. Juridiskajām personām piemērojamo piespiedu
ietekmēšanas līdzekļu kriminālprocesuālā regulējuma attīstība / I.
Gratkovska. Kopējo izmeklēšanas grupu loma mobilo organizēto
noziedzīgo grupējumu apkarošanā / E. Krutova.
ISBN 9789984840413.
Kriminālprocess - Latvija - Vēsture. Kriminālprocess Latvija.343
Meikališa, Ārija, 1952-. Kriminālprocess : raksti, 2010-2015 /
Ārija Meikališa, Kristīne Strada-Rozenberga ; recenzenti: J. Zīle, V.
Zahars ; māksliniece Dita Pence. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, ©2015.
- 656 lpp. : diagr., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. Krājumā iekļautie raksti atspoguļo piecu gadu galvenās aktualitātes
kriminālprocesa tiesību attīstībā. Liela daļa uzmanības veltīta
kriminālprocesuālo tiesību normu grozījumiem, to analīzei un
vērtējumam. Aktuālāks kļuvis jautājums par mantas konfiskāciju
kriminālprocesa ietvaros, īpaši pievēršot uzmanību noziedzīgi iegūtas
mantas konfiskācijai. - Teksts latviešu valodā, grāmatas priekšvārds
un rakstu kopsavilkumi arī angļu un krievu valodā.
Saturs : 1. Kriminālprocesa likuma attīstības vispārīgs
raksturojums. 2. Kriminālprocesa vispārīgie noteikumi un
pamatprincipi. 3. Kriminālprocesa dalībnieki. 4. Izmeklēšanas
darbības un pierādījumi. 5. Kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi. 6.
Mantiskie jautājumi kriminālprocesā. 7. Kriminālprocesuālie
dokumenti. 8. Krimināllietu iztiesāšana. 9. Kriminālprocesa īpatnības
atsevišķu kategoriju kriminālprocesos.
ISBN 9789984840420.
Kriminālprocess.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
364

Ločmele, Vita. Pusaudžu sociālā atstumtība kā mūsdienu problēma
: metodiskais līdzeklis / Vita Ločmele, Judīte Mihejenko. - [Rīga] :
Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", ©2016
(Salana Art). - 72 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. - (Pedagoga
bibliotēka ; 10). - Bibliogrāfija: 64. lpp. - Metodiskais līdzeklis veltīts
mūsdienās aktuālai problēmai - pusaudžu sociālai atstumtībai. Darbā
analizēti sociālās atstumtības cēloņi un sekas, kā arī pusaudžu, kuri ir
atstumti ģimenē un skolā, problēmas. Izdevums dos ierosmi darbā ar
pusaudžiem pedagogiem, sociālajiem pedagogiem, sociālajiem
darbiniekiem un psihologiem.

ISBN 9789934848872.
Sociālā izolācija. Pusaudži - Sociālais stāvoklis.
Petrova, Svetlana, 1966-. Psihosociālā palīdzība bezdarbniekiem :
metodiskais līdzeklis / Svetlana Petrova, Gunta Uzuleviča. - [Rīga] :
Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", ©2016
(Salana Art). - 99 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. - (Sociālā darba
speciālista bibliotēka ; 9). - Bibliogrāfija: 95.-97. lpp. - Izdevumā
apskatīta bezdarba problēma, tā veidi, cēloņi un sekas, sniegts
bezdarbnieka raksturojums. Autores analizē bezdarba ietekmi uz
cilvēka psihoemocionālo stāvokli un meklē iespējamos risinājumus
šai problēmai. Tiek piedāvāta ģimenes atbalsta programma
bezdarbnieku pašsajūtas korekcijai un darba meklēšanas motivācijas
stiprināšanai, kas ir praktiski pielietojama ikdienas darbā.
Metodiskais līdzeklis adresēts sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem
rehabilitētājiem, psihologiem, kā arī citiem speciālistiem, kuri strādā
ar bezdarbniekiem.
ISBN 9789934848858.
Sociālais darbs ar bezdarbniekiem. Bezdarbnieki - Psiholoģija.

364

IZGLĪTĪBA
Cukura, Aija. Vispārējie vingrinājumi logoritmikā : speciālo skolu
jaunāko klašu audzēkņu valodas korekcijai un vispārējai attīstībai /
Aija Cukura, Daina Cukura-Akmene ; konsultante Irēna Nelsone ;
redaktores Gunta Lejniece, Māra Kalve. - Rīga : Pētergailis, ©2016
(Imanta). - 63 lpp. : il. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 61. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. - Krājumā apkopoti vingrinājumi valodas
korekcijai un vispārējai attīstībai. Vingrinājumi palīdzēs attīstīt delnu
un pirkstu sīko muskulatūru, pareizu elpošanu, skaņu artikulāciju,
attīstīs valodu un runu. Tie paredzēti gan vispārējo skolu
audzēkņiem, gan bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem.
ISBN 9789984334202.
Valodas traucējumi, bērnu - Novēršana. Logopēdija - Uzdevumi,
vingrinājumi utt. Runas terapija bērniem - Vingrinājumi.
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TAUTAS APĢĒRBI
391(=174)

Lielvārdes josta : no senatnes līdz mūsdienām / sastādītāja, teksta
un mākslinieciskā noformējuma autore Raimonda Strode ; atbildīgā
redaktore Jūlija Dibovska ; izmantotas Kaspara Lāča, Ulda Veisbuka,
Uģa Nagliņa, Jāņa Galzona fotogrāfijas. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. 111, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 110. lpp. - Lielvārdes josta
ir leģendārākais latviešu etnogrāfijas atribūts, strīdi un diskusijas par
to joprojām ir aktuālas un klātesošas. Izdevumā stāstīts par to, kas ir
Lielvārdes josta, kādi ir tās raksti un ko tie varētu nozīmēt, kā tie tiek
veidoti un izprasti gadsimtu gaitā. Sarkanbaltā Lielvārdes josta kopā
ar sarkanbaltsarkano karogu ir Latvijas simbols. Grāmata ir skaista
velte Latvijas simtgadei.
ISBN 9789934118937.
Jostas (apģērbs) - Latvija. Tautastērps - Latvija. Aušana ar
rokām - Latvija. Zīmes un simboli - Latvija.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
BOTĀNIKA
581.1

Ieviņš, Ģederts, 1960-. Augu fizioloģija : funkcijas un mijiedarbība
ar vidi / teksts, attēli, vāka dizains: Ģederts Ieviņš ; zinātniskā
recenzente Māra Vikmane ; redaktore Ieva Zarāne. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, ©2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 607 lpp.
: diagr., il., portr., tab. ; 28 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Ģ.
Ieviņa grāmata sarakstīta, ņemot vērā augu bioloģijas (un tās
ietvaros augu fizioloģijas) straujo attīstību pēdējās desmitgadēs, kā
arī respektējot Latvijas studentu tiesības apgūt bioloģijas
apakšnozares augu fizioloģijas zināšanas dzimtajā valodā. Grāmatā
apskatīti galvenokārt augstākie augi un to funkcijas. Grāmata visumā
ir par sauszemes lakstaugu fizioloģiju. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā. - Rādītāji: 589.-607. lpp.
ISBN 9789934180910.
Augu fizioloģija.

ZOOLOĢIJA
598.2

Lipsbergs, Juris, 1939-. Klaidonīga putnu pētnieka piedzīvojumi /
teksts, foto: Juris Lipsbergs ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ;
vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba ; foto: Andris Eglītis, Jānis
Veckalns, Uldis Lipsbergs, Māris Lielkalns, Viesturs Klimpiņš, Jānis
Ķuze, Jānis Baltvilks, Zigrīda Jansone, Elmārs Kazāks, Andris

Stīpnieks, Rasma Aupmane, Ingmārs Līdaka, Aivars Petriņš. - Rīga :
Jumava, ©2016. - 352 lpp., [64] lpp. iel. : il. ; 20 cm. - (Zaļie
atmiņu stāsti). - Izdevums ir pieredzējuša un daudzus piedzīvojumus
piedzīvojuša ornitologa J. Lipsberga atmiņu grāmata. Tajā katrā
nodaļā pārrunāts kāds piedzīvojums viņa ornitologa gaitās. Grāmata
ir autobiogrāfija, kurā gan runa ir praktiski tikai par piedzīvojumiem
dabā un profesionālajā dzīvē.
ISBN 9789934118906.
Putni - Latvija. Ornitoloģija - Latvija - Biogrāfijas.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
615.8

615.8
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Stepanjans, Vazgens. Mandalas / Vazgens Stepanjans ; aut. iev. Spirālies. - [B.v.] : Autorizdevums, 2016 (SiA "RAFFA"). - [45] lp. :
il. - Šajā izdevumā iekļautas 45 dažādu stilu un sarežģītības
mandalas, tajā skaitā arī mandalas ar baltu spēka zīmēm.
3.grām. Radošai meditācijai un enerģijas līdzsvarošanai.
Meditācija.
Širners, Markus. Svārstu pasaule : lielā svārstīšanas grāmata
iesācējiem un praktiķiem / Markus Širners ; no vācu valodas tulkojusi
Meldra Āboliņa ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 95 lpp. : il. ; 22 x 30 cm. - Bibliogrāfija: 95. lpp.
- Grāmatā apkopots svarīgākais par svārsta izmantošanu un daudzas pēc
tēmām sakārtotas diagrammas, kas atvieglos darbu ar svārstu kā
iesācējiem, tā praktiķiem. Konkrēti ieteikumi, precīzi komentāri pie
attēliem un svārstīšanās diagrammās iekļautā informācija padara
grāmatu par neatņemamu praktiskā darba līdzekli, jo svārstītājs var
strādāt sistemātiski, neizlaižot būtiskus aspektus. - Oriģ. nos.: PendelWelten.
Saturā: Svārstīšanās diagrammas.
ISBN 9789934055294.
Svārsti - Izmantošana terapijā. Alternatīvā medicīna.
Behavioral Economics and Public Health / edited by Christina A.
Roberto and Ichiro Kawachi. - Oxford : Oxford University Press, 2016. xiii, 367 p. - Includes bibliographical references.
An introduction to behavioral economics and public health /
Christina A. Roberto and Ichiro Kawachi. Intertemporal choices for health
/ Justin S. White and William H. Dow. Maintenance of healthy behaviors :
forming and changing habits / Dennis Runger and Wendy Wood. Emotions
and health decision-making : extending the appraisal tendency
framework to improve health and health care / Rebecca Ferrer, William
Klein, Jennifer Lerner, Valerie Reyna, and Dacher Keltner. Social norms,
beliefs, and health / Brent McFerran. Communicating for action : the
importance of memorability and actionability / Jason Riis cultural
sustainability: Place narratives and place-heritage in Rjukan (Norway) /
Inger Birkeland. 11. Politics, tourism and cultural sustainability: The
construction of heritage in Cyprus / Theopisti Stylianou-Lambert, Nikolaos
Boukas and Alexandra Bounia. 12. From dissonance to resilience: The
heritage of Belgrade's staro sajmiste / Nevenda Dakovic, Ljiljana Rogač
Migatovič and Mirjana Nikolic. 13. Aftermath or futures: Concluding
thoughts / Elizabeth Auclair and Graham Fairclough.
ISBN 9781138778900 (hardback). - ISBN 9781315771618
(ebook).
Pasaules kultūras un dabas mantojums - Vides aspekti. Kultūras
mantojums - Vides aspekti. Pilsētas ekoloģija (socioloģija). Ilgtspējība.

DĀRZKOPĪBA
634.1

Augļkopība / atbildīgā redaktore Laila Ikase ; autori: Feldmane
Daina, Grāvīte Ilze, Ikase Laila, Juhņēviča-Radenkova Karīna, Kalniņa
Ieva, Kaufmane Edīte, Krasnova Inta, Lāce Baiba, Lācis Gunārs,
Moročko-Bičevska Inga, Pole Valentīna, Rubauskis Edgars, Ruisa
Silvija, Segliņa Dalija, Skrīvele Māra, Strautiņa Sarmīte, Dēķena
Dzintra, Dimza Ivars, Drudze Inese, Laugale Valda, Lepse Līga,
Lepsis Jānis, Āboliņš Mintauts, Liepniece Marta, Šterne Dace, Tikuma
Baiba, Brūvelis Andrejs, Osvalde Anita, Vēsmiņš Gunvaldis, Timbare
Regīna ; zīmējumu autores: Ilze Lesiņa, Iveta Paškauska ; zinātniskie
recenzenti: Antons Ruža, Uldis Kondratovičs. - [Dobeles novads] : LV
Augļkopības institūts, ©2015. - 544 lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. Bibliogrāfija: 487.-509. lpp. - Izdevums sniedz plašāku ieskatu
augļaugu bioloģijā un attīstības procesos, palīdz pazīt un izskaidrot
dažādu vides faktoru ietekmi, rast risinājumus to negatīvās ietekmes
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BĒRNU KOPŠANA
649.1

BŪVNIECĪBA
698

mazināšanai. Grāmata iepazīstina ar modernajām audzēšanas
tehnoloģijām, klasiskajām un modernajām selekcijas metodēm. Tajā
apkopota ne tikai Latvijas, bet arī citu pasaules valstu pieredze. Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984939278.
Augļkopība - Mācību līdzekļi augstskolām.
Hemenvejs, Tobijs. Gajas dārzs : piemājas permakultūras
rokasgrāmata / Tobijs Hemenvejs ; no angļu valodas tulkojusi Dace
Vanaga ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 319, [1] lpp. : il., tab. ; 27 cm. Bibliogrāfija: [301.]-304. lpp. un rādītājs: [306.]-319. lpp. - Kā
pārveidot savu dārzu par ainavisku ekosistēmu, kurā, sadarbojoties
ar dabu, lietderīgi izmanto dabas resursus, vienlaicīgi ietaupot pašam
sev darbu? Grāmata "Gajas dārzs. No vaiga sviedros ravētām
dārzeņu rindām līdz viegli kopjamam ekoloģiskajam dārzam" sniedz
izsmeļošas atbildes uz šo jautājumu. Gajas dārza gudrība balstās uz
permakultūras principiem. Permakultūras būtība ir sadarboties ar
dabu, nevis cīnīties pret to. Permakultūras dārzā elementi izveidoti
tā, lai katrs elements pildītu vairākas funkcijas (piemēram, ogulāju
un augļu koku žogi) un, lai katru vajadzību (ēnu, pārtiku, vēja
aizsardzību) pildītu vairāki dārza elementi. Permakultūra ir
ilgtspējīgas dārzkopības un lauksaimniecības sistēma, kuru var
pielāgot jebkurai kulturālai videi. Lai gan grāmatas "Gajas dārzs. No
vaiga sviedros ravētām dārzeņu rindām līdz viegli kopjamam
ekoloģiskajam dārzam" piemēri balstīti uz pieredzi Amerikas
Savienotajās Valstīs, tie noderēs arī Latvijas dārzniekiem ar tikai
dažiem izņēmumiem. - Oriģ. nos.: Gaia's garden.
ISBN 9789934053641.
Dabīgas ainavas veidošana. Bioloģiskā dārzkopība.
Permakultūra.
Rankla, Kristīne. Kā es nomierinu savu bērniņu : padomi raudošu
bērniņu vecākiem / Kristīne Rankla ; no vācu valodas tulkojusi Ilze
Kuduliņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Dace Krecere ; literārā redaktore Austra Celmiņa
; Maijas Turkas zīmējumi. - Rīga : Jumava, ©2015. - 191, [1] lpp. :
il. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: [190.] lpp. - Oriģ. nos.: So beruhige ich
mein Baby.
ISBN 9789934115301.
Raudāšana, zīdaiņu. Zīdaiņi - Aprūpe. Zīdaiņi - Aprūpe Psiholoģiskie aspekti. Vecāki un zīdainis.
Dženkinsa, Elisona. Mājokļa pārvērtības : 300 padomi, paņēmieni
un knifi prasmīgai remontdarbu veikšanai / Elisona Dženkinsa ; no
angļu valodas tulkojis Guntis Kalns ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga
: Zvaigzne ABC, ©2015. - 176 lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Oriģ. nos.:
300 tips for painting and decorating. - Rādītājs: 172.-175. lpp.
ISBN 9789934055942.
Mājokļi - Ekspluatācija un remonts - Rokasgrāmatas, uzziņu
līdzekļi utt.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
MĀKSLAS VĒSTURE. MĀKSLAS STILI
Gerharde-Upeniece, Ginta.
7.036/038

Māksla un Latvijas valsts, 1918-1940 :
Art et état en Lettonie, 1918-1940 / Ginta Gerharde-Upeniece ;
zinātniskie konsultanti: Ilgvars Butulis, Mārtiņš Mintaurs ; latviešu
teksta literārā redaktore Māra Ņikitina ; tulkojums franču valodā:
Dita Podskočija ; franču teksta redaktores: Anne-Sophie Lelong,
Olivia Leroy ; bibliogrāfijas sastādītāja Dagnija Celmiņa ; priekšvārdu
sarakstīja Žils Bonviāls ; mākslinieki: Ineta Berkmane, Jānis
Murovskis ; foto: Leons Balodis, Normunds Brasliņš, Māra Brašmane,
Ēriks Fridrihsons, Didzis Grodzs, Roberts Johansons, Mārtiņš Lapiņš,
Krišs Rake, Vilis Rīdzenieks, Jānis Rieksts. - Rīga : Neputns, ©2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 367 lpp. : faksimili, il., portr. ; 28 cm. Bibliogrāfija: 346.-355. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Mākslas
zinātnieces G. Gerhardes-Upenieces grāmta apskata mākslas un
valsts attiecības Latvijas Republikā, arī tās lomu ārpolitikā. Darba
būtiska vērtība ir daudz iepriekš nezināmu vai precizētu faktu, kas
atrasti, izmantojot mākslas zinātniekiem svešākos Ārlietu ministrijas
arhīva un Saeimas bibliotēkas materiālus. Grāmata neviļus liek
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domāt arī par paralēlēm ar Latvijā pēdējos 25 gados notikušo. Teksts latviešu valodā, ievads un nodaļu kopsavilkumi franču valodā.
- Personu rādītājs: 356.-366. lpp.
ISBN 9789934512735.
Māksla un valsts - Latvija. Māksla, latviešu - Latvija - Politiskie
aspekti.
Latvija - Kultūras vēsture - 20 gs.
Groiss, Boriss. Mākslas vara / Boriss Groiss ; tulkotāja no angļu
valodas: Ilva Skulte ; literārā redaktore Ieva Lejasmeijere ;
konsultante un pēcvārda, 238.-249. lpp., autore Ieva Astahovska ;
dizains: Anna Aizsilniece. - [Latvija] : Latvijas Laikmetīgās mākslas
centrs, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 255 lpp. ; 18 cm. (Tulkojumu sērija). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un
personvārdu rādītājs: 250.-255. lpp. - Oriģ. nos.: Art power.
Saturs : 1. daļa : Vienlīdzīgu estētisko tiesību loģika. Par jauno.
Par kuratora darbu. Māksla biopolitikas laikmetā: no mākslas darba
līdz mākslas dokumentācijai. Auras topoloģija. Ikonoklasms kā
mākslinieciska ierīce: ikonoklastiskās stratēģijas kino. No attēla pie
faila - un atpakaļ: māksla digitalizācijas laikmetā. Daudzautorība.
Pilsēta tūristiskās reprodukcijas laikmetā. Kritiskas pārdomas. 2.daļa
: Māksla karā. Varoņa ķermenis: Ādolfa Hitlera mākslas teorija.
Izglītojot masas: sociālistiskā reālisma māksla. Dažādības otrā pusē:
kultūras studijas un to postkomunistiskais Citādais. Privatizācijas jeb
Postkomunisma mākslīgās paradīzes. Eiropa un tās citādie.
ISBN 9789934850912.
Māksla - Politiskie aspekti. Māksla un valsts. Māksla, jauno laiku
- Filozofija - 20 gs.

IEVĒROJAMU VIETU AIZSARDZĪBA
Theory and Practice in Heritage and Sustainability : between past
719

and future / edited by Elizabeth Auclair, Graham Fairclough. - London :
Routledge, 2015. - xvii, 218 pages ; 25 cm. - (Routledge Studies in
Culture and Sustainable Development). - "This book explores the
relationships between heritage and sustainability in terms of both theory
and practice. It examines the relationships between people and
communities in the places where they live, and thus exemplifies the
diverse ways in which heritage is used to forge identities and support and
create memory, individually and collectively. The book encourages a view
of heritage as a people-centred process and focuses on the aspects of
cultural sustainability that help to support human well-being through
socially- and culturally-sensitive policy and practice"--.
Content: Living between past and future: An cultural sustainability:
Place narratives and place-heritage in Rjukan (Norway) / Inger Birkeland.
11. Politics, tourism and cultural sustainability: The construction of
heritage in Cyprus / Theopisti Stylianou-Lambert, Nikolaos Boukas and
Alexandra Bounia. 12. From dissonance to resilience: The heritage of
Belgrade's staro sajmiste / Nevenda Dakovic, Ljiljana Rogač Migatovič
and Mirjana Nikolic. 13. Aftermath or futures: Concluding thoughts /
Elizabeth Auclair and Graham Fairclough.
ISBN 9781138778900 (hardback). - ISBN 9781315771618 (ebook).
Pasaules kultūras un dabas mantojums - Vides aspekti. Kultūras
mantojums - Vides aspekti. Pilsētas ekoloģija (socioloģija).
Ilgtspējība.introduction to heritage and cultural sustainability / Elizabeth
Auclair and Graham Fairclough. Part 1 Equity, Inclusion, Citizenship
1. Ordinary heritage, participation and social cohesion in suburban towns
/ Elizabeth Auclair. 2. 'Keeping it real': Social sustainability in the
Homeless Heritage project in Bristol and York (UK) / Rachel Kiddy and
John Schofield. 3. The burden of history: Living heritage and everyday life
in Rome / Anna Laura Palazzo and Antonio Pugliano. 4. Remembering
cities: The role of memory in the culturally sustainable development of
Dubrovnik (Croatia) / Anka Mišetic and Sara Ursic. 5. The challenge of
cultural sustainability in city museums: Showing the city and selecting
past in Noyon (France) / Anne Hertzog. 6. Social sustainability in historic
city centres: The Grand Place in Brussels / Maria Leus and Leen Kosatka.
Part 2 Construction, Recovery, Resilience 7. Language revitalisation, sonic
activism and cultural sustainability: Voicing linguistic heritage on Jersey /
Henry Johnson. 8. Heritage resurrection: German heritage in the
Southern Baltic cities / Mariusz Czepczynski and Michal Czepczynski. 9.
Sustainability through alteration: Eastern Baltic manors in the Estonian
tradition / Tonu Viik, Linda Kaljundi, Anu Printsmann and Hannes Palang.
10. The potential space for cultural sustainability: Place narratives and
place-heritage in Rjukan (Norway) / Inger Birkeland. 11. Politics, tourism
and cultural sustainability: The construction of heritage in Cyprus /
Theopisti Stylianou-Lambert, Nikolaos Boukas and Alexandra Bounia. 12.
From dissonance to resilience: The heritage of Belgrade's staro sajmiste /
Nevenda Dakovic, Ljiljana Rogač Migatovič and Mirjana Nikolic. 13.
Aftermath or futures: Concluding thoughts / Elizabeth Auclair and

Graham Fairclough.
ISBN 9781138778900 (hardback). - ISBN 9781315771618 (ebook).
Pasaules kultūras un dabas mantojums - Vides aspekti. Kultūras
mantojums - Vides aspekti. Pilsētas ekoloģija (socioloģija). Ilgtspējība.

ARHITEKTŪRA
725(474.3)

TEĀTRIS
792(474.3)

Vīksna, Arnis, 1942-. Medicīnas vēstures pieminekļi Vecrīgā un
kanālmalā / Arnis Vīksna ; recenzenti: Gunārs Armans, Maija
Pozemkovska ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizainu veidojusi
Baiba Lazdiņa ; izmantoti J. K. Broces zīmējumi ; autora foto. - Rīga
: LU Akadēmiskais apgāds, 2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 142
lpp. : il., kartes, portr., sh. ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. Atbildes uz daudziem jautājumiem un saturīgu informāciju par Rīgas
vecākajām aptiekām, anatomisko teātri, Svētā Gara konventu un
citiem medicīnas vēstures objektiem jūs atradīsiet šajā A. Vīksnas
ceļvedī. Ar uzkrātajiem vērojumiem un atziņām autors dalās ar
lasītājiem ekskursijas veidā, izstaigājot līkloču ieliņas un dažu
pagalmu labirintus. - Personu rādītājs: 139.-142. lpp.
ISBN 9789934180996.
Veselības aprūpes iestādes - Latvija - Vēsture - Rīga. Slimnīcu
ēkas - Latvija - Vēsture - Rīga. Aptiekas - Latvija - Vēsture - Rīga.
Sociālās aprūpes iestādes - Latvija - Vēsture - Rīga.
Rīga (Latvija) - Celtnes, būves utt. Vecrīga (Rīga, Latvija) Celtnes, būves utt.
Kleins, Ivars. Iemiesošanās : starp mākslu un privāto dzīvi / Ivars
Kleins ; Eduarda Groševa vāka dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga ;
fotogrāfiju autori: Valdis Brauns, Jānis Deinats, Dominiks Gedzjuns,
Gunārs Janaitis, Ojārs Jansons, Kristaps Kalns, Egons Kera, Kaspars
Kviesis, Gints Mālderis, Andris Vītiņš, Oļegs Zernovs. - Rīga : Zvaigzne
ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 175, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 23
cm. - Kurš kurā iemiesojas - loma aktierī vai aktieris lomā? Kā tas notiek?
Cik šajā procesā noslēpumainā un cik - apzinātā, racionālā, vārdos
izsakāmā? Dramaturģiskā materiālā dzīvojošie tēli un aktieru personiskā
pieredze iestudējuma radīšanā satiekas bezgala intīmā procesā, par kuru
skatuves mākslinieki šajā grāmatā stāsta atklāti, neslēpjot arī vilšanos,
mokas un bailes. Mīlestība, bērna piedzimšana, attiecības ar sev tuvajiem
- tas viss ietekmē mākslinieka iekšējās vibrācijas, starojumu, pat balss
tembru, tādēļ grāmatā liela nozīme veltīta sakarībām starp cilvēcisko
pieredzi un darbu lomās.
ISBN 9789934057311.
Aktiermāksla - Latvija. Aktieri un aktrises - Latvija. Aktiermāksla Latvija - Psiholoģiskie aspekti.

VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
81’23

LITERATŪRZINĀTNE
82.0

Aičisone, Džīna. Runātspējīgais zīdītājdzīvnieks : ievads
psiholingvistikā / Džīna Aičisone ; no angļu valodas tulkojusi un
priekšvārdu sarakstījusi Ina Druviete ; zinātniskais redaktors Māris
Baltiņš ; literārā redaktore Ieva Jansone ; māksliniece Kristīne
Plūksna-Zvagule. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, ©2015 (Talsu
tipogrāfija). - 327 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija:
[297.]-319. lpp., priekšmetu rādītājs: [320.]-322. lpp. un personu
rādītājs: [323.]-327. lpp. - Oriģ. nos.: The articulate mammal.
ISBN 9789984829197.
Psiholingvistika.
Dzimums, literārā konvencija un jaunrade : no baroka līdz
postmodernismam : rakstu krājums = Gender, literary convention,
creativity : from baroque to postmodernism : proceedings /
sastādītāja, galvenā redaktore un ievada autore Ausma Cimdiņa ;
redakcijas kolēģija: Ausma Cimdiņa, Māra Grudule, Silvestrs Gaižūns,
Ann Katherine Isaacs, Benedikts Kalnačs, Ieva Kalniņa, Maija Kūle,
Ojārs Lāms, Ilze Rūmniece, Ludmila Sproģe, Pāvels Štols ; zinātniskie
recenzenti: Zaiga Ikere, Janīna Kursīte ; latviešu valodas tekstu
redaktores: Sandra Liniņa, Ieva Zarāne ; ievadu tulkojusi Sarmīte
Lietuviete ; vāka dizainu veidojusi Ieva Tiltiņa. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 346 lpp. :
il., tab. ; 24 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.
- Teksts latviešu, angļu un krievu valodā ; saturs un ievads paralēli
latviešu un angļu valodā ; rakstu kopsavilkumi angļu un latviešu
valodā.
Saturs: I. Teksts sievietei un sievietes teksts baroka un
apgaismības laikmetā: J. Kundīzija "Garīgas pērļu rotas" (1711)
tulkojums: teksts un konteksts / Māra Grudule. Emocionāli un

racionāli didaktiskais ceļā uz veiksmīgu laulību 17. gadsimtā zviedru
valodā sarakstītajā Urbana Jērnes romānā "Stratonice" / Ivars
Orehovs. Vācbaltu dzejnieču Sofijas Bekeres un Elīzas fon der Rekes
ceļojumu piezīmes (1784-1806) / Edgars Ceske. Antīkais teksts un
sieviete - autore, mērķauditorija, tēls / Vita Paparinska. II. Anna
Brigadere un viņas laikmets latviešu rakstniecībā: sieviete un
nacionālā kultūridentitāte: Htoniskais Annas Brigaderes dramaturģijā
/ Ingus Barovskis. Grāmatizdevēja Jāņa Rapas un rakstnieces Annas
Brigaderes sadarbība / Gunta Jaunmuktāne. Dzimums un patriarhālā
sabiedrība Rūdolfa Blaumaņa agrīnajā daiļradē / Benedikts Kalnačs.
Mātes arhetipi Annas Brigaderes agrīnajā daiļradē / Linda Kusiņa.
Neomītisms kā pozitīvisma vektors Annas Brigaderes un Edvarta
Virzas daiļradē / Sigita Kušnere. Attieksme pret sievieti latviešu
zemnieku romānu kultūrvidē / Aija Priedīte. Marta Grimma un čehu
rakstnieču daiļrade / Pāvels Štolls. Annas Brigaderes lugu sievietes
latviešu teātrī: spilgtākie piemēri / Līga Ulberte. Annas Brigaderes
mākslinieciskās pasaules pamatpostulāti / Viktorija Slūka. III.
Dzimums un sociokulturālie konteksti mūsdienu literatūrā: Men in
women's worlds. Looking at the worlds of Gundega Repše and Inga
Ābele / Magda Doering.Realitātes labās beigas jeb Jura Zvirgzdiņa
prozas īpatnības sociālajā un dzimumdiferences aspektā / Austra
Gaigala. Ceļa metafora Zentas Mauriņas autobiogrāfiskajā triloģijā.
Dažas paralēles ar baltu rakstnieču autobiogrāfijām / Silvestrs
Gaižūns. Princese Gundega - moderna vai tradicionāla / Sandra
Godiņa. Sievišķā definēšana: ginokritika un Regīnas Ezeras proza /
Zita Kārkla. Jāņa Einfelda īsprozas poētiskā stratēģija - mūsdienu
sociālās realitātes atspulgs / Baiba Koemeca. Cietsirdīgs skaistums.
Analītiska recenzija par Ingas Žoludes romānu "Sarkanie bērni" /
Arnis Koroševskis. Sieviete kara ēnā / Karīne Laganovska. Applying
the concept of 'women's literature' in Estonian literary convention /
Elo Lindsalu. Vīrišķā un sievišķā attiecību dinamika Māras Zālītes
dramaturģiskajos tekstos / Sandra Meškova. Sievietes Džozefa
Konrada jūras prozā - būtnes no citas pasaules / Mārīte Opincāne.
Femīnās dzejas vektori. 21. gadsimta pirmā desmitgade / Sandra
Ratniece. Oļiņietes fenomens / Viesturs Rudzītis. Eņģelis, dēmons un
stereotips: sieviete mūsdienu šausmu literatūrā / Bārbala Simsone.
Laima Muktupāvela "Šampinjonu derība" (2002), Vilis Lācītis "Stroika
ar skatu uz Londonu" (2010): pikareskā poētika, dzimums un
sociālais konteksts / Elīna Skujiņa. IV. Feminisms un filozofija: dzīves
māksla un dzīve mākslā: Sievietes esamība un skaistums: no
feminisma uz postfeminismu / Ella Buceniece. Sofijas, dievišķās
gudrības, un Dieva attēlošanas iespējamība S. Bulgakova skatījumā
un ikonas estētikas aktualitāte mūsdienās / Solvita Elerta.
Feministiskā ētika un klasiskās filosofijas koncepti / Maija Kūle. Laiks
autobiogrāfiskajā rakstībā: Virdžīnija Vulfa, Simona de Bovuāra un
Anna Brigadere / Māra Rubene. Latviešu komponistes: daži dzimtes
identitātes pētniecības aspekti / Ilze Šarkovska-Liepiņa. Ēnas un
dienasgrāmatas - Alises Džeimsas slepenā dzīve / Velga Vēvere. V.
Dzimums un jaunrade krievu literatūrā: Функционирование
перифраз и звфемизмов в современной руссскоязычной прессе
Латвии / Розанна Курпниеце, Елена Севастьянова. Об одной
группе слов-номинаций лиц женского пола по професиональному
признаку в русском языке Латвии первой диаспоры / Елена
Марченко. Daži dzimtes aspekti krievu un latviešu postreālistiskajā
sieviešu prozā / Iveta Narodovska. "Sveša vārda" funkcijas tulkotā
tekstā / Ludmila Sproģe. Женский текст в дискурсе Букеровской
премии / Наталья Шрома.
ISBN 9789934181108.
Literatūra - Autores - Vēsture un kritika. Latviešu literatūra Autores - Vēsture un kritika. Sievietes un literatūra. Sievietes
literatūrā. Feministiskais literatūrkriticisms. Literatūra - Vēsture un
kritika. Latviešu literatūra - Vēsture un kritika. Feminisms. Dzīves
veidošana.

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ĢEOGRĀFIJA. CEĻOJUMI
Аляска : путеводитель / перевод с английского И.Е. Сацевича. 913(73)(03)
Москва : Астрель, 2008. - 312 с. : илл., карт. - (Дорлинг
Киндерсли. Путеводители). (Города и страны - как на ладони).
Содержание: Северное сияние. Дикая природа горы.
Ледники. Круизы. Отели. Походы. Национальные парки.
ISBN 9785170591930.
Ceļveži.
Aļaska (Amerikas Savienotās Valstis).
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Аргентина : путеводитель / перевод с английского А.В. Деркача. Переиздано с исправлениями 2010. - Москва : Астрель, 2010. 351 с. : илл., карт. - (Дорлинг Киндерсли. Путеводители). (Города
и страны - как на ладони).
Содержание. Ранчо. Ледники. Горы. Пампасы. Отели. Танго.
Винодельни. Озера. Рынки. Рестораны.
ISBN 9785170730780.
Ceļveži.
Argentīna.
Бали и Ломбок : путеводитель / перевод с английского И.В.
Павлова. - Москва : Астрель, 2011. - 240 с. : илл., карт. (Дорлинг Киндерсли. Путеводители). (Города и страны - как на
ладони). - Oriģ. nos.: Eyewitness travel. Bali & Lombok.
Содержание: Знакомство с Бали и Лoмбоком. География
Бали и Ломбока. История Бали и Ломбока. В помощь туристам.
Словарь. Дорожная карта.
ISBN 9785271348815.
Ceļveži.
Bali (Indonēzija). Lomboka (Indonēzija).
Болгария : путеводитель / перевод с английского. - Москва :
Астрель, 2008. - 288 с. : илл., карт. - (Дорлинг Киндерсли.
Путеводители). (Города и страны - как на ладони). - Ориг. наз.:
Eyewitness Travel Bulgaria.
Содержание. Горы. Пляжи. Вино. Карты. Монастыри.
Архитектура. Музеи. Ночная жизнь. Отели. Горные лыжи.
Праздники.
ISBN 9785170577200.
Ceļveži.
Bulgārija
Брюссель, Брюгге, Гент и Антверпен : путеводитель / перевод с
английского П.С. Рипинской. - Переиздания с исправлениями
2003, 2005, 2007, 2009, 2011 г. - Москва : Астрель, 2011. - 208 с.
: илл., карт. - (Дорлинг Киндерсли. Путеводители). (Города и
страны - как на ладони). - Ориг. наз.: Eyewitness Travel Brussels,
Bruges, Ghent & Antwerp.
ISBN 9785271359156.
Ceļveži.
Brisele (Belģija). Antverpene (Beļģija). Brige (Beļģija). Gente
(Beļģija)
Варшава : путеводитель / перевод с английского Э.Ш. Гараевой. Москва : Астрель, 2006. - 288 с. : илл., карт. - (Дорлинг
Киндерсли. Путеводители). (Города и страны - как на ладони). Ориг. наз.: Eyewitness Travel Warsaw.
Содержание. История. Парки. Дворцы. Кафе. Церкви.
Рестораны. Музеи. Отели.
ISBN 9785170583492.
Ceļveži.
Polija. Varšava (Polija).
Вьетнам и Ангкор-Ват : путеводитель / перевод с английского И.В.
Павловой. - Допечатано с исправлениями 2009, 2011, 2013 г. Москва : Астрель, 2013. - 312 с. : илл., карт. - (Дорлинг
Киндерсли. Путеводители). (Города и страны - как на ладони). Ориг. наз.: Eyewitness Travel Guides. Vietnam and Angkor Wat.
ISBN 9785170805341.
Ceļveži.
Vjetnama.
Голландия : путеводитель / перевод с английского Деркача А.И.,
Кривошеиной Г.Г. - Москва : Астрель, 2011. - 480 с. : илл., карт. (Дорлинг Киндерсли. Путеводители). (Города и страны - как на
ладони). - Ориг. наз.: Eyewitness Travel Guides Holland.
ISBN 9785271407420.
Ceļveži.
Nīderlande. Amsterdama (Nīderlande).
Канарские острова : путеводитель / перевод с английского В.Я.
Гельмана, А.Н. Степановой. - Москва : Астрель, 2012. - 216 с. :
илл., карт. - (Дорлинг Киндерсли. Путеводители). (Города и
страны - как на ладони). - Ориг. наз.: Eyewitness Travel Quides
Canary Islands.
ISBN 9785271379390.
Ceļveži.
Kanāriju salas. Tenerife (Kanāriju salas).
Малайзия и Сингапур : путеводитель / перевод с английского
М.А. Фадеевой. - Переиздания с уточнениями 2008, 2010 г. -

913(460)(03)
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Москва : Астрель, 2011. - 368 с. : илл., карт. - (Дорлинг
Киндерсли. Путеводители). (Города и страны - как на ладони). Ориг. наз.: Eyewitness Travel Malaysia & Singapore.
Содержание. Джунгли. Покупки. Дайвинг. Пляжи. Храмы.
Праздники. Рестораны. Природа. Курорты. Архитектура.
ISBN 9785170739127.
Ceļveži.
Malaizija. Singapūra.
Микула, Гжегож. Мальорка, Менорка и Ибица : путеводитель /
перевод с английского М.А. Фадеевой, М.Г. Фетисовой. - Москва :
Астрель, 2011. - 216 с. : илл., карт. - (Дорлинг Киндерсли.
Путеводители). (Города и страны - как на ладони). - Ориг. наз.:
Eyewitness Travel Quides Mallorca, Menorca, Ibiza.
ISBN 9785271347535.
Ceļveži.
Maļorka (Spānija). Ivisa (Spānija). Menorka (Spānija).
Неизведанные уголки Великобритании : путеводитель / авторы
Пет Эйти, Роберт Эндрюс, Донна Дейли, Ребекка Форд, Джиллиан
Харрисон, Джон Харрисон, Ник Райдер, Роуз Стеферд, Роджер
Уильямс ; перевод с английского В.П. Воропаева. - Москва :
Издательство Астрель, 2010. - 264 с. : илл., карт. - (Наглядный
путеводитель). (A Dorling Kindersley Book). - Путеводитель
познакомит вас с красывыми деревнями и потрясающими
пейзажами, истинно британскими ресторанами и гостеприимными
маленькими отелями. 25 автомобильных маршрута, каждый из
которых займет от 1 до 5 дней, позволят вам осмотреть
неизведанные уголки Великобритании. Каждый маршрут включает
пешеходную экскурсию по историческому центру или осмотр
природных достопримечательностей, а также план путешествия и
полезные советы. Дорожные правила, подробные карты и четкие
инструкции обеспечивают всю необходимую информацию для
незабываемого путешествия. - Oriģ. nos.: Back Roads Great Britain.
- 25 интересных маршрутов. Вложена карта. Живописные
маршруты. Очаровательные отели. Местная кухня - на обложке.
Содержание. Знакомство с Великобританией. Прибытие в
Великобританию. Практическая информация. По Великобритании
на автомобиле. Где остановиться. Где питаться. 25 автомобильных
маршрутов.
ISBN 9785170714452.
Ceļveži.
Lielbritānija. Anglija (Lielbritānija).
Неизведанные уголки Германии : путеводитель / авторы Юрген
Шёйнеман, Джеймс Стюарт, Невилл Уокер, Кристиан Уильямс ;
перевод с английского языка И.А. Бочкова. - Москва :
Издательство Астрель, 2013. - 262 с. : илл., карта. - (Наглядный
путеводитель). (A Dorling Kindersley Book). - Путеводитель
познакомит вас с красывыми деревнями и потрясающими
пейзажами, местными ресторанами и гостеприимными маленькими
отелями. 24 автомобильных маршрута - каждый из которых займет
от 1 до 6 дней - позволят вам осмотреть неизведанные уголки
Германии. Каждый маршрут включает пешеходную экскурсию по
историческому центру или осмотр природных
достопримечательностей, а также план путешествия и полезные
советы. Дорожные правила, подробные карты и четкие
инструкции обеспечивают всю необходимую информацию для
незабываемого путешествия. - Oriģ. nos.: Back Roads Germany. 24 интересных маршрута. Вложена карта. Живописные маршруты.
Очаровательные отели. Местная кухня - на обложке.
Содержание. Знакомство с Германией. Как добраться в
Германию. Практическая информация. По Германии на
автомобиле. Где остановиться. Где поесть. 24 автомобильных
маршрута. Разговорник. Разговорник водителя.
ISBN 9785170792191.
Ceļveži.
Berlīne (Vācija). Vācija.
Неизведанные уголки Италии : путеводитель / авторы и
составители Рос Белфорд, Джуди Эделхофф, Эйдел Эванс, Тамара
Тиссен, Кристин Уэбб, Мариус Уэбб, Селия Вулфри ; перевод с
английского Э.Ш. Гараевой, Е.Е. Сырневой. - Москва :
Издательство Астрель, 2012. - 264 с. : илл. - (Наглядный
путеводитель). (A Dorling Kindersley Book). - Путеводитель
познакомит вас с красывыми деревнями и потрясающими
пейзажами, настоящими тратториями и гостеприимными
маленькими отелями. 24 автомобильных маршрута - каждый из
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которых займет от 2 до 5 дней - позволят вам осмотреть
неизведанные уголки Италии. Каждый маршрут включает
пешеходную экскурсию по историческому центру или осмотр
природных достопримечательностей, а также план путешествия и
полезные советы. Дорожные правила, подробные карты и четкие
инструкции обеспечивают всю необходимую информацию для
незабываемого путешествия. - Oriģ. nos.: Back Roads Italy. - 24
интересных маршрута. Вложена карта. Живописные маршруты.
Очаровательные отели. Местная кухня - на обложке.
Содержание. Знакомство с Италией. Как добраться до
Италии. Практическая информация. По Италии на автомобиле. Где
остановиться. Где поесть. 24 автомобильных маршрута.
ISBN 9785271437762.
Ceļveži.
Itālija. Venēcija (Itālija). Roma (Itālija). Milāna (Itālija).
Неизведанные уголки Испании : путеводитель / авторы Мэри-Энн
Галлахар, Ник Инмэн, Фил Ли, Крис Мосс, Ник Райдер, Ричард
Трилло, Сьюзан Уэл, Грег Уорд ; перевод с английского И.С.
Бородычевой. - Москва : Издательство Астрель, 2012. - 264 с. :
илл., карт. - (Наглядный путеводитель). (A Dorling Kindersley
Book). - Путеводитель познакомит вас с красывыми деревнями и
потрясающими пейзажами, колоритными тавернами и
гостеприимными маленькими отелями. 25 автомобильных
маршрутов - каждый из которых займет от 1 до 5 дней - позволят
вам осмотреть неизведанные уголки Испании. Все маршруты
включают пешеходную экскурсию по историческому центру или
осмотр природных достопримечательностей, а также план
путешествия и полезные советы. Дорожные правила, подробные
карты и четкие инструкции обеспечивают всю необходимую
информацию для незабываемого отдыха в Испании. - Oriģ. nos.:
Back Roads Spain. - 25 интересных маршрутов. Вложена карта.
Живописные маршруты. Очаровательные отели. Местная кухня на обложке.
Содержание. Знакомство с Испанией. Поездка в Испанию.
Практическая информация. Вождение в Испании. Где
остановиться. Где поесть. Самое вкусное в Испании. 25
автомобильных маршрута. Разговорник. Разговорник водителя.
ISBN 9785271428258.
Ceļveži.
Новая Зеландия : путеводитель / перевод с английского
Степановой Л.В. - Москва : Астрель, 2010. - 400 с. : илл., карт. (Дорлинг Киндерсли. Путеводители). (Города и страны - как на
ладони). - Ориг. наз.: Eyewitness Travel Quides New Zealand.
Содержание. Пляжи. Дикая природа. Культура Маори. Спорт.
Парки. Леса. Заповедники. Рестораны. Музеи. Отели.
ISBN 9785170731862.
Ceļveži.
Jaunzēlande.
Сицилия : путеводитель / перевод с английского П.С. Рипинской. Москва : Астрель, 2011. - 256 с. : илл., карт. - (Дорлинг
Киндерсли. Путеводители). (Города и страны - как на ладони). Ориг. наз.: Eyewitness Travel Quides New Sicily.
ISBN 9785170743667.
Ceļveži.
Sicīlija (Itālija).
Турция : путеводитель / перевод с английского И.А. Бочкова,
М.А. Фадеевой. - Переиздание с уточнениями 2006, 2008, 2010,
2012 г. - Москва : Астрель, 2012. - 432 с. : илл., карт. - (Дорлинг
Киндерсли. Путеводители). (Города и страны - как на ладони). Ориг. наз.: Eyewitness Travel Guides Turkey.
Содержание. Базары. Рестораны. Пляжи. Мечети. История.
Ковры. Отели. Заповедники. Магазины. Музеи. Руины.
ISBN 9785271348808.
Ceļveži.
Turcija.
Хорватия : путеводитель / перевод с английского Б.А. Девина,
А.Ю. Целлариуса. - Москва : Астрель, 2009. - 296 с. : илл., карт. (Дорлинг Киндерсли. Путеводители). (Города и страны - как на
ладони). - Ориг. наз.: Eyewitness Travel Croatia.
Содержание. Пляжи. Замки. Острова. Церкви. Музеи. Городакрепости. Природные парки. Курорты. Рестораны.
ISBN 9785170673766.
Ceļveži.
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Zīgerists, Joahims. Par sevi, par Vāciju un arī par Latviju / Joahims
Zīgerists ; tulkotājs Miervaldis Vanags. - Rīga : Joahims Zīgerists,
2016. - 410 lpp. : fotogr. - Personu saraksts: 403.- 410. lpp. - "Vai tu
esi dzīvojis tikai sev vienīgajam? Ko tu esi paveicis citu labā?" Kurš ir
spējis kaut vai pozitīvi viena cilvēka dzīvi pārmainīt, nav dzīvojis
veltīgi. Esmu centies parādīt, ka politika var būt kaut kas vairāk nekā
tikai zagšana, iedzīvošanās mantā un naudā, krāpšana. Dzīvot
cilvēkiem - tas ir galvenais politiķa uzdevums. " (Joahims Zīgerists).
ISBN 9789934147678.
Ezergailis, Andrievs, 1930-. Caur velna zobiem : vācu laiki šodien
: 1941-1945 : esejas un domas / Andrievs Ezergailis ; redaktore Ilma
Elsberga. - [Rīga] : Biedrība Atvērtās krātuves, ©2015 (Drukātava). 478, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmes. Vēsturnieks Andrievs Ezergailis tiek uzskatīts par pasaules mēroga
speciālistu jautājumos, kas saistīti ar holokaustu Latvijā. Krājumā
sakopoti viņa Latvijas Trešās atmodas laika raksti, kuri galvenokārt
bija publicēti atjaunotās Latvijas presē. - Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934147227.
Holokausts, ebreju (1939-1945), literatūrā - Latvija.
Holokausts, ebreju (1939-1945) - Latvija - Atspoguļojums presē.
Antisemītisms - Atspoguļojums presē. Propaganda, padomju Atspoguļojums presē.
Latvija - Vēsture - Vācu okupācija, 1941-1944 - Atspoguļojums
presē.
Kangeris, Kārlis, 1948-. Aiz šiem vārtiem vaid zeme : Salaspils
nometne 1941 -1944 / Kārlis Kangeris, Uldis Neiburgs, Rudīte Vīksne
; māksliniece Aija Andžāne. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 431.lpp. :
il. - Avoti un literatūra: 408. - 422. lpp. - No Otrā pasaules kara
beigām līdz pat mūsdienām par Salaspils nometni atklātībā pausti
dažādi un pretrunīgi viedokļi. Tikai pēdējos gados top pētījumi, kas,
pamatojoties uz objektīviem avotiem, skaidro Salaspils nometnes
vēsturi. Starptautiski pazīstamo vēsturnieku Kārļa Kangera, Ulda
Neiburga un Rudītes Vīksnes monogrāfija apraksta Salaspils
nometnes izveidošanu, pārvaldi, ieslodzītos, kā arī tās likvidēšanu.
Daudzveidīgais un apjomīgais vēstures avotu – dokumentu, atmiņu,
kā arī fotomateriālu – klāsts ļauj katram iedziļināties tā laika
notikumos.
ISBN 9789934151286.
Koncentrācijas nometnes - Salaspils.
Затлерс, Валдис. Вот кто я! : по-русски / Валдис Затлерс ;
[перевод на русский язык - Александра Глухих]. - Рига : Jumava,
©2015. - 517, [1] lpp., [24] lpp. ielīmes : il., portr. ; 25 cm. - Ietver
rādītāju.
ISBN 9789934118821.
Prezidenti - Latvija - Biogrāfijas. Autobiogrāfiskā proza,
latviešu.
Latvija - Politika un pārvalde - 1991-.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
Bauere, Inguna.
821.174-3

Ne zelts, bet putekļi / Inguna Bauere ; redaktore
Gundega Sēja ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 351, [1] lpp. - ''Hernhūtiešu meitās''
sastapsim jau grāmatā ''Mācītājs un viņa dēls'' iepazītos varoņus ietekmīgo mācītāju Kēlbrantu ģimeni, Rankas baronu Leonu fon
Meiendorfu, kura dzīve nejēdzīgi aprausies no nezināma ļaundara
lodes, kā arī veco skolmeistaru Pēteri Ulpi ar viņa lielo saimi
draudzesskolā. Skrīvera Kārļa Bišera un mazās Dulpu lates ģimenē
piedzims meita Marija, kurai no bērna kājas taps stāstīts, ka viņa
apsolīta kaimiņam Viņķu Miesniekam par sievu, bet iznesīgais
Jāņaskolas pārzinis Andžs Dārziņš tik ļoti iekāros jauniņo Abrupu
saimniekmeitu Laimiņu Mariju, ka Kēlbrants meiteni iesvētīs ātrāk, lai
kāzas pasteidzinātu...
2.grām. Hernhūtiešu meitas.
ISBN 9789934058097.
Biogrāfiskā proza, latviešu. Luterāņu baznīca - Latvija -
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Garīdzniecība - Daiļliteratūra - Jaunpiebalga (Jaunpiebalgas novads).
Jaunpiebalga (Jaunpiebalgas novads, Latvija) - Vēsture - 19 gs Daiļliteratūra.
Briedis, Ronalds, 1980-. Zāles pret nemirstību : [dzejoļu krājums]
/ Ronalds Briedis ; redaktori: Māris Salējs, Liepa Rūce ; māksliniece
Zane Ernštreite. - Rīga : Neputns, ©2016 (Dardedze hologrāfija). 103 lpp. ; 17 cm. - Dzejnieks R. Briedis ir Jaunava pēc Rietumu un
Pērtiķis pēc Austrumu kalendāra. Pašas cilvēciskākās zodiaka zīmes –
ar visiem no tā izrietošajiem trūkumiem. Jo cilvēks, kā zināms, ir
"dzīvnieks, kas smejas". Krājuma redaktors Māris Salējs norāda:
"Zāles pret nemirstību" ir smalks un gudrs stāsts dzejā par
Austrumiem mūsu, rietumnieku, uztverē. Izsmalcināti eksotiskais,
sensenais, modernizētais, kliedzoši indīgos popkultūras ziedos
saplaukušais – brīžiem savijas apdullinošā priekšstatu jūklī, brīžiem
atsedz kādu ainu, kas prātam liek uz brīdi apklust un pamirt
atklāsmē".
ISBN 9789934512766.
Latviešu dzeja.
Delvers, Tomass. Sunītis : 1991. gads : Latvietis padomju armijā :
stāsts / Tomass Delvers ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : NT
Klasika, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 175, [1] lpp. - Līdz pat 1991.
gadam, jau Atmodas laikā, latvieši joprojām tika ieskauti PSRS
armijas obligātajā dienestā. Šis ir stāsts par to, kādu ceļu ieskautie
izvēlējās, kad nokļuva dienestā. Bija jāatrod vidusceļš starp
sirdsapziņu un dzīves realitāti. Katrs dzīvoja pēc savas pārliecības par
labo un slikto.
ISBN 9789934857027.
Latviešu romāni.
Dreika, Dagnija, 1951-. Sirdslietas : romāns / Dagnija Dreika ;
Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. - Rīga : Daugava, 2016. 230, [2] lpp. : il. - Romāns "Sirdslietas" stāsta par cilvēku attiecībām,
raksturiem, viņu attieksmi pret talantu un aicinājumu, dzimto vietu
un pasauli, tās norisēm. Un, protams, mīlestību, kas reizēm uzplaukst
krāsmatās. - Par H. Melvila romāna "Mobijs Diks jeb Baltais valis"
latviskojumu 2004. gadā ieguvusi Gada balvu literatūrā. . - 2008. par dzeju saņēmusi Itālijas Mario Dell'Agatas balvu. . - 2009. Beļģijas Morisa Karēma prēmiju.
Saturā: Dadži un nātres. Zīds, samts un tafts. Tava roka.
Nospiedumi. Ievirzījums.
ISBN 9789984411026.
Latviešu romāni.
Gabrāne, Elīna. Kompots : [miniatūru krājums] / Elīna Gabrāne ;
māksliniece Madara Gabrāne ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. Rīga : Jumava, ©2016. - 73, [6] lpp. : il. ; 21 cm. - E. Gabrāne
aicina grāmatu glabāt savā mīļākajā vietā istabā, zem gultas vai
spilvena, lai tā stāv acu priekšā katru reizi, kad diena nav izdevusies.
Vai tieši pretēji. Autore būs kopā ar Tevi, un arī tās dienas atslēgas
vārdi miniatūrās.
Saturs: Tavs nepamanītais draugs. Sauksim par nakti. Uz
veselību! Kaķa dvēsele starp banānu mizām. Šodienas alkas.
Lidojums, ligzda un atgriešanās. Cerība janvārī. Negribu būt grāmata.
Haosa hronika. Mirklis ambīciju. Atzīšanās Volgai. Veltījums
nekonkrētai filmai. Novērojumi 2. maijā. Kurtizāne. Bāka. Līgo
vakars. Madara. Pēdējā romantika. Vēl viena zvaigzne. Rīga. Vecais
Jaungads. Mandeļu atmiņas. Dvēseles aklums. Mēs. Sirds dēsti.
Divrindes pasaka. Massive Attack - Angel. Dzīve vienuviet. Izgāztuve.
Pogacainā. 9-18. Marmelāde viņam. Rotaļa. Humpalu bode. Kāršu
spēle.
ISBN 9789934118463.
Latviešu proza.
Grietēna, Margarita. Kuģi lēni apledos : stāsti par mīlu, dzīvi, nāvi
un eņģeļiem / Margarita Grietēna ; Natālijas Kugajevskas vāka
dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s
"Poligrāfists"). - 205, [1] lpp. ; 21 cm. - M. Grietēnas grāmatā katrs
atradīs kaut ko sev - tie, kam mīla aktuāla, lasīs par kvēlām un
nedziestošām jūtām, tie, kas bauda dzīvi, varēs turpināt to darīt, tie,
kas tic eņģeļiem, varēs viņus sastapt šīs grāmatas lappusēs, bet
lasītāji, kuri eņģeļus uzskata par tumšu ļautiņu izdomājumiem, varēs
grimt pārdomās par nāvi. Un iztēloties, kā būtu, ja kāds nelaiķis
pēkšņi augšāmceltos...
Saturs: Ieva un Pūķis. Kuģi lēni apledos. Solveiga, Pērs Gints ir
melis? Ešlija sindroms. Mīlestība pasargā no salnas. Visu. Un neko.
Bēru mielasts. Vilibalda Šmauka neparastā dzīve un nāve. Eņģelis,
kurš sargāja prezidentu. Kārdinājums.
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ISBN 9789934056284.
Latviešu proza.
Ieviņš, Kārlis. Latvju zeltrača dēkas : romāns / Kārlis Ieviņš ;
redaktore Dagnija Dreika ; maketētāja Lilija Rimicāne. - Jūrmala :
Apgāds Daugava SIA, 2016. - 209 lpp. - Jau sen pagājuši tie laiki,
kad tālajā Ziemeļamerikas zemē Aļaskā no visām pasaules malām
saplūda zelta meklētāji. Toreizējā dzīve bija pilna visbrīnišķīgākajām
dēkām, likteņa pārvērtībām un romantiku.Cilvēks te parādās liels un
varonīgs cīņā ar bargajiem dabas spēkiem, bet arī zemisks, brutāls
un mežonīgs savās kaislībās, no kurām galvenā - deja ar dzelteno
velnu, tas ir - zeltu. Kur guvums, tur netrūkst arī sieviešu, mīlestības
sarežģījumu un arī noziegumu.Starp zeltračiem Aļaskā toreiz bija arī
dažs labs latvietis. Šo stāstu Kārlis Ieviņš uzrakstījis pēc kāda
"zviedru grāfa" patiesiem nostāstiem, kuri vēsta par interesantu
personu - latvju zeltraci Lielo Jāni no Rīgas.
ISBN 9789984411019.
Latviešu romāni.
Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962. Nāves deja : romāns / Jānis
Jaunsudrabiņš ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums. Rīga : J.L.V., [2016]. - 215, [1] lpp. ; 20 cm. - J. Jaunsudrabiņa
(1877-1962) romāna centrā - pieticīgs atslēdznieks Vilis Vītols, kurš
Pirmā pasaules kara bēgļu gaitās nonācis Baku pilsētā pie Melnās
jūras. Tur vīrietis meklē savu aizbēgušo mīlestību, taču piedzīvo ne
tikai vilšanos, bet arī badu, slimības un ielu kaujas. Likteņa spēlē
iesaistīts ir Vilis Vītols, kurš, pamazām ieslīgstot personības krīzē,
zaudē karā, kas ir daudz fatālāks par dižvaru sākto, - tas ir karš
pašam ar sevi.
ISBN 9789934117497.
Latviešu romāni.
Jēruma, Inga, 1943-. Plaisa : romāns / Inga Jēruma ; māksliniece
Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Inga Vanaģele ; maketētāja
Daina Vīķele. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Rēzekne : Latgales druka).
- 223 lpp. - Marģers skatījās viņā un smaidīja. Viņam gribējās skaļi
kliegt no laimes - beidzot, beidzot viņš ir atradis īsto! Sajūsma viņu
spārnoja, pacēla gaisā un nesa kā uz balta mākonīša, viņš plivinājās
kaut kur stratosfērā un puisim šķita, ka viņš patiešām lido kā putns.
Vēlākus gadus Marģers laiku pa laikam šo sajūtu atminējās. Tā nekad
vairs neatkārtojās. Lai gan pirms divdesmit pieciem gadiem
piedzīvotais Pamira kalnos piecu draugu dzīvē atstājis nedzēšamas
pēdas, par to, kas pārgājiena laikā notika ar skaisto un apjūsmoto
Marutu, viņi nekad vairāk nav runājuši. Arī kalns visus šos gadus ir
klusējis, bet nu tas nolēmis atdot pazudušo, celt gaismā ilgi glabātus
noslēpumus un vēlreiz mainīt varoņu dzīves ritējumu.
ISBN 9789934151439.
Latviešu romāni.
Jundze, Arno, 1965-. Bergs & relikviju mednieki : romāns / Arno
Jundze ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Guntis
Berelis. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2016. - 351 lpp. - Dievs
uzrunāja Mozu un ieaicināja viņu mākonī, kur Mozus palika četrdesmit
dienas. Viņi abi nespēja iedomāties, kādas sekas tas izraisīs... Jau
gadu tūkstošiem ticības fanātiķi un reliģiskie ordeņi, diktatori,
lielvalstu slepenie dienesti, dēkaiņi un zemiski bandīti, ejot pāri
līķiem, cenšas atrast pravieša Mozus aprakstīto Liecības šķirstu,
noslēpumainos kristālus un īpašo priestera tērpu, kuru uzvelkot
iespējams sazināties ar Augstāko. Daži tic - viņi meklē svētās
relikvijas, bet citi ir pārliecināti - Mozus tautieši redzējuši citplanētu
supertehnoloģijas, kas spēj izraisīt vadāmas zemestrīces un uguns
viesuļus, gluži kā 21. gadsimta klimatiskie ieroči. Šo samudžināto
sazvērestību spēs atrisināt tikai viņš - profesionālais basketbola
leģionārs un miesassargs Ronalds Bergs. Viņa dzīvība ir briesmās, jo
Bergu vajā visi. Tomēr arī Bergam ir cietas dūres, savāda humora
izjūta un savs slepenais ierocis - Linda Mīļā. Kad vajadzēs nolaupīt
Venēcijas Svētā Marka bazilikā noslēpto teitoņu kartes daļu, palīdzēt
spēs tikai viņa. Ja vien neiesprūdīs šaurā bezizejā. - Pirmais latviešu
kriptotrilleris, Apgāda Zvaigzne ABC romānu konkursa ''Nacionālais
bestsellers'' laureāts.
ISBN 9789934057045.
Kriptotrilleris, latviešu. Latviešu romāni.
Laukmane, Maija, 1953-. Tumsā iekliedzas pūce : [dzejoļu
krājums] / Maija Laukmane ; atbildīgā redaktore Anna Andersone ;
Leldes Šēnfeldes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga :
Jumava, ©2016. - 111 lpp. ; 21 cm. - M. Laukmanes dvēseliski
smalkais dzejas rokraksts atgādina gleznu, kurā ar viegliem otas
triepieniem un spilgtām krāsām notverti mūžīgu, ikvienam cilvēkam
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svarīgu lietu atspulgi. Grāmata vēsta par mīlestību, sapņiem, gaišām
skumjām un ceļu uz savas dvēseles dzīlēm, un visam pāri virmo
neizsīkstoša dzīves skaistuma izjūta ― dzīves, kurā nedalāmā vienībā
savijas nakts un diena, tumsa un gaisma.
ISBN 9789934118784.
Latviešu dzeja.
Ozols, Otto. Neērtās patiesības : vēstules XXI gs. latvietim / Otto
Ozols ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ;
sastādītāja un redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015
(Rēzekne : Latgales druka). - 287 lpp. ; 21 cm. - Rakstnieks savos
rakstos ir neatkarīgas, personīgas, skarbas patiesības paudējs.
Grāmatā apkopoti raksti, kas neļaus naktī mierīgi gulēt un pēc kuru
izlasīšanas ilgi nenāks miegs.
ISBN 9789934151231.
Dokumentālā proza, latviešu.
Rūmnieks, Valdis, 1951-. Debess aiztur elpu : vēsturisks romāns
par Latviju laiku griežos / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla ;
mākslinieks Aigars Truhins ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Raita
Simsona pēcvārds. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 348, [1] lpp. ; 21 cm. - Autori romānā ievelk stingrus
vēsturiskus nogriežņus: 1918. gada 21. decembris – 1919. gada 8.
jūlijs. Triju valdību – Ulmaņa, Stučkas un Niedras – laiks. Latvijas
liktenis laiku griežos. Autoruprāt, tas jāveido pašiem – latviešu
lidotāju trijotnei, Robertam un Mirdzai, nacionālajiem virsniekiem,
Veckalniņa zaļajiem partizāniem. Arī Sudrabkalnam, Birutai
Skujeniecei, daudziem pieminētiem un nepieminētiem varoņiem.
Romānā aprakstīto notikumu spektrs ir plašs: Rīgā un visā Latvijā
nemitīgi mainās varas, lielā godā nonāk maizes rika, malkas klēpis un
stipri dokumenti, ārvalstu diplomāti spēlē noslēpumainas spēles,
groteskās izpausmēs parādās lielinieki un, par spīti visam, uzplaukst
mīlestība – īstā un vienīgā.
ISBN 9789934059636.
Vēsturiskā proza, latviešu.
Sokolovs, Aleksandrs. Sokolovs par... : Latvijas fotogrāfa stāsti /
teksts un foto: Aleksandrs Sokolovs. - [Rīga] : Platinum VS, 2016. 184 lpp. : il. - "Pa trim gadiem es uzrakstīju ap 80 stāstu. Tie visi ir
autobiogrāfiski - par atgadījumiem, kuri notikuši ar mani personīgi.
Grāmatas stāsti ir sadalīti piecās lielās grupās. Sākumā ir stāsti par
dzīvi, lielākoties jautri un smieklīgi. Tālāk ir stāsti par attiecībām. Tur
ir ne tikai mana pieredze, bet arī stāsti, kurus man ir pastāstījušas
modeles. Pēc tam ir stāsti par manu darbu un par fotosesijām.
Nākamajā sadaļā ir dažādi stāsti par manu darbu, kurus nevar
viennozīmīgi apvienot vienā tēmā. Un noslēgumā ir liela daļa ar
pikantiem un erotiskiem stāstiem.".
ISBN 9789934147883.
Latviešu proza.
Stāsti / Māra Svīre, Ēriks Kūlis, Aivars Kļavis, Gundega Repše, Arno
Jundze, Dace Rukšāne ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore,
sakārtojums: Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 143, [1] lpp. ; 23 cm. - (Lieldruka ; [2.]). - Krājumā
apkopoti 6 latviešu prozaiķu stāsti. Autori savos stāstos rosina
lasītāju domāt par mīlestību, uzticēšanos, piedošanu, nodevību.
Stāstos tēlotais izjūtu spektrs ir plašs. Tie vedina pārlūkot dzīves
vērtības, priecāties, smieties, skumt, cerēt un sapņot. Stāsti nav
iedomājami bez veselīga humora un spējas palūkoties uz dzīvi kā
kompromisa mākslu.
Saturs: Melns kaķis / Māra Svīre. Māja, kurai pāri iet gulbju ceļš
/ Ēriks Kūlis. Dīvāns ar Ķīnas drānu / Aivars Kļavis. Bullis Aglonā /
Gundega Repše. Kā pensionētā skolotāja Minna Kārkls kriminālo
autoritāti uzmeta / Arno Jundze. Suns / Dace Rukšāne.
ISBN 9789934059353.
Stāsti, latviešu.
Štelmahere, Ruta, 1965-. Krekls : [dzejoļu krājums] / Ruta
Štelmahere ; redaktors Jānis Rokpelnis ; māksliniece Anna
Aizsilniece. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 70 lpp. ;
20 cm. - Māksliniece un dzejniece R. Štelmahere dzejoļus publicē
kopš 1983. gada. Izdoti dzejoļu krājumi "Ieskaties sēklai acīs"
(1998), "Klēpis" (2011), par kuru autore saņēma Literatūras gada
balvu dzejā. R. Štelmahere beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju,
strādā par skolotāju Jēkabpils mākslas skolā. R. Štelmaheres krājumā
daudz dramatisku, traģisku dzejoļu. Taču netrūkst dabiskas rotaļības.
Bet visu apkļauj Dieva un cilvēku mīlestība kā krekls. Dzejnieces
dzīve rit Daugavas krastā. Un viņas dzejā ir daudz ūdeņu - gan
metafizisku, gan vārdā sauktu - tie ir Latvijas upju vārdi, viņas
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likteņa upju vārdi.
ISBN 9789934512759.
Latviešu dzeja.
Švarca, Sandra. Rotaļas mijkrēslī : romāns / Sandra Švarca ;
Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Eva Mārtuža ;
ilustrācijas Amanda Balode-Paupe. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 189,
[1] lpp. : il. - (Lata romāns ; 2 (200). - Romāna darbība norisinās
Latvijas lauku ciemā Rūķēni, kuru gan kartē neatradīsim. Varēsit lasīt
gan par mīlu, gan senu naidu, gan skaudību un nerimstošām
kaislībām. Galvenās varones Sonoru Vasku un Ingu Kārliņu saista
pretrunīgas jūtas un attiecības. Iepazīstot tās, lasītājs pieredzēs gan
piedzīvojumus, gan noslēpumainus atklājumus, gan arī detektīva
līniju sižetā. Daudzas lietas būs skaidri saredzamas uzreiz, taču būs
arī tas, kas slēpsies mijkrēslī – pats interesantākais. - 200. Lata
romāns un romānu konkursa laureāts.
ISBN 9789934151262.
Latviešu romāni.
Tilaks, Dzintars, 1959-. Piķis un zēvele jeb Latvju biznesa
nacionālās īpatnības / Dzintars Tilaks ; Natālijas Kugajevskas vāka
dizains ; Toma Kalniņa zīmējumi ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2016. - 255, [1] lpp. - Šis ir visnotaļ reālistisks stāsts,
ja vien... Ja vien tajā mistiskā kārtā neparādītos kāds labdabīgs un
dāsns... Spoks? Rēgs? Parādība? Lai kā viņu dēvētu, pats galvenais:
viņš uzdāvina Almastantei dzērienu - veco aku pilnu ar Martell, kuru
smeldams neizsmelsi! Ko nu? Ko jūs iesāktu? Turklāt šim smalkajam
franču konjakam piemīt arī unikālas dziednieciskas īpašības. Lūk, te ir
jautājums un stāsta intriga - kā rīkosies īstens latvietis?.
ISBN 9789934058127.
Latviešu romāni.
Volkēviča, Vera, 1915-1989. Pļauka : romāns 4 grāmatās. / Vera
Volkēviča ; Dinas Ābeles mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Renāte Neimane ; dzeja Imants Ziedonis. - Rīga : Lauku
Avīze, ©2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 494, [1] lpp. ; 22 cm.
- V. Volkēvičas (1915-1989) 4. grāmatā, romāna noslēdzošajā daļā,
galvenie varoņi, samierinājušies ar dzīves īstenību, dzīvo un vēro tik
valdzinošo pasauli. Plašā padomju zeme katram sniedz savu sapni dažs dzīvo ar cerību par žiguli un dzīvokli perspektīvā, citam dota
iespēja ar volgu ceļot un ienirt citu zemju krāsās un smaržās. Gita un
Valters savu miera ostu atraduši Klavierēs - mājās, ko paši cēluši,
iekārtojuši un apdzīvojuši. Iespējams, kaut kur dziļi sirdī gruzd
pagātnes pāridarījumi, bet apziņa, ka nav dzīvots velti, ņēmusi
virsroku.
4. grāmata.
ISBN 9789934151323.
Latviešu romāni.
Rīga (Latvija) - Daiļliteratūra. Valmieras apriņķis (Latvija) Daiļliteratūra.

ĀRZEMJU DAIĻLITERATŪRA
Beikere-Klaina, Kristīna.
Amer 821.111(73)-3

Angl 821.111-3

Bāreņu vilciens : romāns / Kristīna
Beikere-Klaina ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; vāka
dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 271, [1]
lpp. - “Bāreņu vilciens” ir ne tikai neaizmirstams un sirsnīgs stāsts
par draudzību un dzīves sniegtajām iespējām, bet arī vēstījums par
kādu mazāk zināmu posmu Amerikas vēsturē, kad tā sauktie bāreņu
vilcieni regulāri kursēja no Austrumu krasta pilsētām uz Vidējo
Rietumu fermām. - Oriģ. nos.: Orphan Train.
ISBN 9789934053184.
Amerikāņu romāni.
Bērtone, Džesija. Miniatūriste : romāns / Džesija Bērtone ; no
angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Kristīne Kupce. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 383, [1] lpp. ;
23 cm. - Kādā 1686. gada rudens dienā astoņpadsmit gadus vecā
Nella klauvē pie grezna nama durvīm Amsterdamas bagātākajā
kvartālā. Viņa ir ieradusies, lai sāktu jaunu dzīvi kā veiksmīga
tirgotāja Johannesa Branta sieva, taču viņu sagaida vien skarbā vīra
māsa. Johanness parādās tikai vēlāk un pasniedz jaunajai sievai
neparastu kāzu dāvanu - viņu nama miniatūru kopiju. To iekārtot tiek
uzaicināta miniatūriste, kuras precīzie un smalkie mākslas darbi
pavisam negaidītā veidā ietekmē reālās dzīves dubultniekus.
Pamazām Nella saprot, kādas briesmas apdraud ģimeni. Vai
miniatūriste var ietekmēt viņu likteņus? Vai miniatūriste izvēlēsies
viņus glābt vai pazudināt?. - Oriģ. nos.: The Miniaturist. - Skaists,
reibinošs un satraucošas neziņas pilns stāsts par mīlestību un
apsēstību, nodevību un sodu, šķitumu un īstenību.
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ISBN 9789934058875.
Angļu romāni.
Bisī, Mišels. Meklējot spāri : kriminālromāns / Mišels Bisī ; no
franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; vāka dizaina autors
Arnis Kilbloks ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 446, [2] lpp. - (Zvaigznes trilleris). 1980. gada 23. decembra naktī Alpos uz Francijas un Šveices robežas
avarē lidmašīna. Dažu sekunžu laikā lidmašīnu pārņem liesmas, un
tikai viens no 169 tās pasažieriem izdzīvo. LIZA ROZA VAI EMĪLIJA?
Kas ir vienīgā aviokatastrofā izdzīvojusī trīs mēnešus vecā mazulīte?
Divas ģimenes - viena bagāta, otra nabadzīga - cīnās par tiesībām uz
bērnu, kuru žurnālisti jau nodēvējuši par Spāri. - Oriģ. nos.: Un Avion
Sans Elle.
ISBN 9789934055355.
Detektīvromāni, franču.
Bonfiljoli, Kirils. Mortekajs : romānu triloģija / Kirils Bonfiljoli ; no
angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Dace Sparāne ;
mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 199, [1]
lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Something nasty in the woodshed.
3.grām. Dažs skelets dažā skapī.
ISBN 9789934546112.
Detektīvromāni, angļu.
Čailds, Lī. Nāves zona : romāns / Lī Čailds ; no angļu valodas
tulkojusi Elita Līdumniece ; redaktore Dace Barone ; Arņa Kilbloka
vāka dizains. - 2.izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s
"Poligrāfists"). - 479, [1] lpp. ; 19 cm. - Mārgreiva ir maza un klusa
pilsētiņa ASV. Kad tajā ierodas klaidonis un bijušais armijas policists
virsnieks Džeks Rīčers, Mārgreivā notiek pirmā slepkavība pēdējo
trīsdesmit gadu laikā. Tā kā Rīčers ir vienīgais svešinieks pilsētā, šajā
nodarījumā apsūdz tieši viņu. Vietējā policija padara viņu par galveno
grēkāzi un nosūta uz cietumu, kurā sodu izcieš uz mūžu notiesātie.
Džekam sākas īsts murgs, un viņam ir jācīnās par brīvību un
izdzīvošanu. Kad nāk gaismā Mārgreivas policistu vērptā
sazvērestība, tiek apdraudēta visas pilsētas mierīgā dzīve. Slepkavību
vilnis vairs nav apturams: mierīgā pilsētiņa kļūst par īstu nāves
zonu... - Oriģ. nos.: Killing Floor. - Romāns "Nāves zona" ir pirmais
sērijā par Džeku Rīčeru.
ISBN 9789934059773.
Detektīvromāni, angļu.
Divani, Lena. Septiņas dzīves un viena liela mīlestība : kaķa
memuāri / Lena Divani ; no grieķu valodas tulkojusi Iveta Skrastiņa ;
redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 174, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Ja esat kādreiz dzīvojuši
kopā ar kaķi, jūs zināt, cik tie mēdz būt viltīgi, maigi, neganti un
izdomas pilni un vienlaikus arī lieli mīļumi. Šie vārdi lieliski raksturo
arī šī romāna galveno varoni Zaku Cukuru - apķērīgu kaķi ar
atsaucīgu dvēseli. Tas ir episka rakstura mīlas stāsts par Zaku Cukuru
un viņa cilvēku, jaunkundzi. Cukuram, kuram šī ir jau septītā dzīve
(tajā reģionā kaķiem ir tikai septiņas dzīvības), ir neskaitāmi stāsti,
ko vēstīt, un viņam piemīt arī ievērojams talants to darīt. Tomēr viņa
lielākais talants ir spēja pieradināt savus cilvēkus (pat nelolojiet
cerības, ka mēs esam tie, kuri pieradina kaķus).
ISBN 9789934051050.
Jaungrieķu romāni. Grieķu literatūra. Kaķi - Daiļliteratūra.
Fainders, Džozefs. Bezdibeņa malā : romāns / Džozefs Fainders ;
no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains Dairis
Hofmanis ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2016 (PNB
Print). - 416 lpp. ; 21 cm. - Denijs Gudmens atdotu jebko, lai varētu
samaksāt par savas vienīgās meitas izglītību privātskolā, tomēr
parāds skolai ir lielāks nekā viņa iespējas to nomaksāt. Atrisinājums
atnāk Tomasa Gelvina, meitas draudzenes tēva, personā. Tik
šķietami viegli Denija kontā ieripo vajadzīgā summa, bet jau
nākamajā brīdī pie durvīm klauvē Narkotiku apkarošanas pārvalde...
Un skrējiens uz dzīvību un nāvi ir sācies. - Oriģ. nos.: Suspicion.
ISBN 9789984358130.
Detektīvromāni, amerikāņu.
Frīdentāls, Mēliss. Bites : romāns / Meelis Friedenthal (Mēliss
Frīdentāls) ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktors
Arturs Hansons ; vārsmas tulkojuši: Valdis Bisenieks, Dens Dimiņš,
Kārlis Vērdiņš ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, ©2015
(Jelgavas tipogrāfija). - 246, [1] lpp. ; 19 cm. - Mēlisa Frīdentāla
(Meelis Friedenthal; 1973) romāns “Bites” vēstī par Leidenes
studentu Laurentiju Hilu, kurš 17. gadsimta nogalē ierodas uz
studijām Tērbatas universitātē. Sešu dienu notikumi un atmiņas
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savijas ar fantāziju, tālaika zinātne – ar pārdabiskajām sfērām un
māņticību, un visam fonā ir lietus, smakas, slimības un trūdi. 2013.
gadā autors par romānu “Bites” saņēma Eiropas Savienības
Literatūras balvu.
ISBN 9789934121241.
Igauņu romāni.
Gunels, Lorāns. Dievs vienmēr ceļo anonīmi : romāns / Lorāns
Gunels ; no franču valodas tulkojusi Inese Pētersone ; redaktore Elga
Rusmane ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 384 lpp. - Oriģ. nos. - Elans Grīnmors
raugās lejup no Eifeļa torņa, nolēmis vienreiz visam pielikt punktu. Te
kāds līdzās viņam ieklepojas, iztraucējot no pārdomām. Tas ir Īvs
Dibreijs, tumšā uzvalkā tērpies svešinieks, kurš izmainīs Elana
turpmāko dzīvi.Dieu voyage toujours incognito. .
ISBN 9789934052415.
Franču romāni.
Kaspari, Sofija. Koraļļkoka zemē : [Ģimenes sāga par dzimtu un
ļaužu likteņiem eksotiskajā Argentīnā : triloģijas pirmā grāmata] :
romāns / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; vāka
dizaina autore Ilze Isaka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2016 (LĢIA
tipogrāfija "Latvijas karte"). - 478, [2]. lpp. - 1863. gada vasarā,
izceļojot no Vācijas uz Argentīnu, uz kuģa iepazīstas divas jaunas
vācietes. Abas sievietes dodas pie saviem vīriem, kuri jau iepriekš
aizceļojuši uz Jauno pasauli. Tālajā zemē, kas saistās ar lielām
cerībām, Viktorijas šķietami saldā dzīve iegrozās pavisam citādi, nekā
cerēts, bet Annu pēc ierašanās sagaida šokējoša ziņa... - Oriģ. nos.:
Im Land des Korallenbaums. - Triloģijā: "Koraļļu zemē", "Flamingu
lagūna" un "Ūdenskrituma dziesma" romāni.
ISBN 9789934053962.
Vācu romāni.
Argentīna.
Klārksons, Džeremijs. Pasaule Klārksona acīm / Džeremijs
Klārksons ; no angļu valodas tulkojusi Una Orinska ; redaktore
Maruta Babule. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija).
- 480 lpp. ; 23 cm. - Kāpēc mums būtu bez iebildumiem jāpieņem
visādas muļķības? Vai tiešām tehniskām lietām nav jādarbojas?
Kāpēc visiem ir vienalga? Vai tiešām tiek prasīts pārāk daudz?
Džeremijs Klārksons – gudrs, izaicinošs un nedaudz kaitinošs vīrs –
bezbailīgi un bezkaislīgi meklē un atrod atbildes un piedāvā
risinājumus gandrīz visām problēmām... - Oriģ. nos.: Is it really too
much to ask?.
5.grām. Vai tiešām prasu pārāk daudz?.
ISBN 9789934055935.
Angļu proza. Angļu asprātība un humors. Angļi - Sociālā dzīve
un paražas.
Lielbritānija - Sociālā dzīve un paražas.
Lavkrafts, H. F. Kthulhu aicinājums : stāsts / H. F. Lavkrafts ; no
angļu valodas tulkojusi Dace Andžāne ; mākslinieks Intars Kočeševs ;
redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, ©2016. - 63, [1] lpp. ;
17 x 11 cm. - (Zinātniskās fantastikas klasika). - Stāsts vēsta par
nelaiķa Frānsisa Veilenda Tērstona atklāsmēm, pētot senu, slepenu
un mistisku kultu. Pēc Tērstona nāves viņa dokumentos atrasti
vairāku baisu, savā starpā neizskaidrojami saistītu notikumu apraksti,
mīklainos apstākļos miruša semītu valodu pētnieka pieraksti un
ārkārtīgi neparasts bareljefs, kurā attēloti zinātniekiem nezināmi
hieroglifi un briesmoņa tēls, kādu varētu uzburt vien slims prāts... Oriģ. nos.: The Call of Cthulhu.
ISBN 9789934118838.
Šausmu proza, amerikāņu.
Levī, Marks. Jūtas, stiprākas par nāvi : romāns / Marks Levī ; no
franču valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ;
vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, ©2015 (PNB Print).).
- 375, [6] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [379.] lpp. - Bombejas lidosta,
1966. gada 23. janvāris, trīs naktī. Pēdējie Air India simt pirmā reisa
pasažieri šķērso skrejceļu un iekāpj lidmašīnā Boeing 707... 24.
janvārī lidmašīna veselu minūti kā nekustīgs punkts ir redzama
dispečera ekrānā, bet pulksten septiņos un divās minūtēs tā pēkšņi
pagaist... Endrū Stilmens, slavens laikraksta New York Times
reportieris, satiek noslēpumainu svešinieci un, viņas saintriģēts,
iesaistās kopīgos meklējumos, bet drīz vien nonāk dramatiskā
situācijā. - Oriģ. nos.: Un sentiment plus fort que la peur. - "Pasaules
bestsellers Nr. 1"--Uz vāka.
ISBN 9789984358079.
Psiholoģiskās spriedzes proza, franču. Franču romāni.
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Miņjē, Bernārs. Aplī : [detektīvromāns] / Bernārs Miņjē ; no franču
valodas tulkojusi Maija Indraša ; Arņa Kilbloka vāka dizains ;
redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 525, [2] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). Nakts. Spoži apgaismotā baseinā peld lelle. Visā mājā deg gaisma,
skan Mālera mūzika, un vannā zem ūdens atrodas nama saimniece elitārās Marsakas koledžas pasniedzēja Klēra Dimāra. Par slepkavību
uz karstām pēdām tiek arestēts Igo, viens no Klēras studentiem,
puisis, ar kuru viņai bijušas tuvas attiecības. Taču slavenais
izmeklētājs Martēns Servazs, kurš uzņemas šo lietu pēc Igo mātes
Mariannas lūguma, ir pārliecināts: pasaulē ir tikai viens cilvēks, kurš
spētu izdarīt ko līdzīgu... - Oriģ. nos.: Le cercle.
ISBN 9789934050459.
Detektīvromāni, franču.
Moriartija, Laiena. Ko Alise aizmirsa / Laiena Moriartija ; no angļu
valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Dairis Hofmanis ;
redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, ©2015 (PNB Print). 507 lpp. ; 21 cm. - Kādā pavisam parastā dienā Alise Lova piedzīvo
nejauku kritienu. Kritienu, kas viņai ne tikai sagādā galvassāpes, bet
arī liek aizmirst pēdējos savas dzīves desmit gadus. Pasaule un cilvēki
ir mainījušies – tikai Alise palikusi tāda pati kā agrāk. Vismaz tā viņai
šķiet. Atmiņas zudums izvēršas par terapiju, ko nepiedāvā pat
izmeklētākie speciālisti. Dzīve Alisei piedāvā iespēju – saprast, vai
svešiniece spogulī ir sieviete, par kādu viņa gribēja kļūt?. - Oriģ.
nos.: What Alice Forgot.
ISBN 9789984358062.
Austrāliešu romāni.
Poznanski, Urzula. Saeculum : spriedzes romāns / Urzula
Poznanski ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; Kristiana
Kellera vāka dizains ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne
ABC, ©2016 (PNB Print). - 398, [2] lpp. : il. ; 22 cm. - Bastianam
nepavisam nešķiet aizraujoši pavadīt piecas dienas dziļā mežā,
kilometriem tālu no tuvākās apdzīvotās vietas un dzīvot kā
viduslaikos - bez elektrības un mobilā telefona. Larpā - brīvdabas
lomu spēlē - viņš piedalās tikai Sandras dēļ... Īsi pirms
prombraukšanas, kad dalībnieki vairāk uzzina par slepeno spēles
norises vietu, atklājas pirmās larpa organizatoru kļūdas. Nomaļais
kalnu apgabals, kurā norisinās krāšņā spēle, acīmredzot ir nolādēts.
Leģenda, ko sākumā gandrīz neviens neuztver nopietni, tomēr
izrādās patiesa. Nevainīgs ceļojums pagātnē pēkšņi izvēršas par
nāvējošu cīņu ar laiku. Vai mežs patiesi ir nolādēts?. - Oriģ. nos.:
Saeculum.
ISBN 9789934054693.
Austriešu romāni. Psiholoģiskās spriedzes proza, austriešu.
Railija, Lūsinda. Pusnakts roze : [romāns] / Lūsinda Railija ; no
angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Margita Krasnā. Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 525, [3]. lpp. Bibliogrāfija: [528]. lpp. - Romānā "Pusnakts roze" meistarīgi
savērptas pagātnes un tagadnes sižeta līnijas, aizvedot lasītāju gan
uz greznām Indijas mahārādžu pilīm, gan uz nomaļu Anglijas muižu
Dārtmūras tīrelī. - Oriģ. nos.: The Midnight Rose.
ISBN 9789934058592.
Īru romāni.
Railija, Lūsinda. Septiņas māsas : romāns / Lūsinda Railija ; no
angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 478, [1] lpp. ; 23
cm. - Bibliogrāfija: [479.] lpp. - Maija un viņas māsas tiekas savās
bērnības dienu mājās. Atlantīdā - brīnišķīgā pilī Ženēvas ezera krastā,
jo saņēmušas ziņu, ka miris viņu mīļotais tēvs. Meitenes tikušas
adoptētas, kad bija pavisam mazas, un tagad katrai no māsām tēvs
atstājis norādes par viņu patieso izcelsmi. Maiju tās aizved uz
pasaules otru malu - Brazīliju... - Oriģ. nos.: The seven sisters. "Septiņas māsas" aizsāk unikālu grāmatu ciklu, kura pamatā ir
teiksmas par Septiņu Māsu zvaigznāju"--Uz vāka.
1. grāmata. Maijas stāsts.
ISBN 9789934058905.
Īru romāni (angļu valoda).
Robertsa, Nora. Montgomeriju ģimene : [romāns] / Nora Robertsa
; no angļu valodas tulkojusi Sintija Rimšele ; vāka dizains Artūrs
Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2016. - 413
lpp. ; 21 cm. - Montgomeriju ģimene jūs iepazīstina ar trīs brāļiem Beketu, Raideru un Ouenu -, kuri dzimtajā pilsētā atjauno kādu senu
viesnīcu. Raiders ir neizprotamākais no viņiem - ar skarbu ārieni un,
iespējams, tikpat raupju iekšējo pasauli. Viņš ir īgns, nesabiedrisks,
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tomēr, apjozis instrumentu jostu, spēj sagrozīt galvu ikvienai
sievietei. Tikai ne Houpai Boumontai, Būnsboro viesnīcas vadītājai...
Houpa ir izbijusi lielpilsētas viesnīcas menedžere un pieradusi pie
stresa un spozmes, tomēr viņa prot novērtēt mazpilsētas dzīves
jaukumus. Šeit viņai ir viss, ko viņa vēlējusies. Viss, izņemot
mīlestību... - Oriģ. nos.: The Perfect Hope.
ISBN 9789984358147.
Amerikāņu romāni.
Sapkovskis, Andžejs. Pēdējā vēlēšanās : stāstu cikls / Andžejs
Sapkovskis ; no poļu valodas tulkojis Māris Salējs ; Artūra Bērziņa
vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC,
©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 333, [1] lpp. ; 21 cm. - Stāstu cikls
par Rīvijas Geraltu ir veidots kā pērļu virtene, kuru kopā satur viens
caurviju stāsts. Tādēļ to var lasīt arī kā romānu. - Oriģ. nos.: Ostatnie
zyczenie.
ISBN 9789934053375.
Fantastiskā proza, poļu.
Stasi, Fabio. Čārlija pēdējā deja / Fabio Stasi ; no itāļu valodas
tulkojusi Tamāra Liseka ; tulkotājas redakcijā ; vāka dizainu
adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 282, [3] lpp. ; 21 cm. - Ziemassvētku vakarā Čārliju
Čaplinu apciemo Nāve. Slavenais aktieris ir 82 gadus vecs, tomēr vēl
nemaz nav gatavs aizvilkt pēdējo priekškaru. Viņš vēlas redzēt, kā
uzaug viņa pusaugu dēls, un tāpēc noslēdz vienošanos: ja viņam
izdosies Kaulaino sasmīdināt, viņš iegūs vēl vienu dzīves gadu. Gaidot
nākamo tikšanos, Čaplins raksta dēlam vēstuli, kurā cenšas pastāstīt
par piedzīvoto - no nabadzīgajiem bērnības gadiem līdz slavas
spozmei uz ekrāna. Tas ir stāsts ne tikai par ģeniālu komiķi, bet arī
par kino evolūciju un to, kā viens gaismas stars uz balta ekrāna spēja
atmodināt veselas nācijas iztēli. Līdzīgi kā tēliem filmās, arī Čaplina
piedzīvotais vienlaikus ir traģisks un komisks. Stāsts ņirb un
uzplaiksnī, un, lūk, mūsu acu priekšā ir Čārlijs - Klaidonis ar nelielām
ūsiņām, sev raksturīgo gaitu, bambusa spieķi un noputējušo katliņu kino zelta laikmeta leģendārākais tēls ir dzimis. - Oriģ. nos.: L'ultimo
ballo di Charlot.
ISBN 9789934054846.
Itāliešu romāni. Kinoaktieri un kinoaktrises - Daiļliteratūra.
Strandbergs, Matss. Engelsforsa : triloģija / Matss Strandbergs,
Sāra B. Elfgrēna ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ;
vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 783, [1] lpp. - Nav
pagājis vēl ne mēnesis kopš traģēdijas Engelsforsas ģimnāzijas
vingrošanas zālē, bet Izraudzītajām nav laika atgūties. Viņu pasaule
drīz atkal sagriežas ar kājām gaisā. Tiek saņemtas atbildes uz
jautājumiem un atklāti noslēpumi. Tiek pārbaudīta daudzu cilvēku
lojalitāte. Laiks jau izsīkst, un Izraudzītās var būt pārliecinātas tikai
par vienu - viss mainīsies. - Oriģ. nos.: Nyckeln.
3.grām. Atslēga.
ISBN 9789934054013.
Jaunatnes proza, zviedru. Zviedru romāni. Raganas Daiļliteratūra.
Tolstojs, Ļevs. Karš un miers : iepriekš nepublicēta romāna versija
/ Ļevs Tolstojs ; no krievu valodas tulkojusi Ineta Strazdiņa ;
priekšvārdu sarakstīja Igors Zaharovs. - [Rīga] : J.L.V., ©2016. 805, [1] lpp. ; 25 cm. - Oriģ. nos.: Война и мир. - ''Kara un miera''
pirmais variants ir publicēts Krievijā, Lielbritānijā, Vācijā, Spānijā,
Nīderlandē, Somijā, Francijā, Zviedrijā un Dienvidkorejā.
ISBN 9789934118883.
Krievu romāni.
Vailda, Meredita. Vēlme / Meredita Vailda ; no angļu valodas
tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore
Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). 411 lpp. ; 21 cm. - (Hakeru sērija). - Bostonas dinamiskā dzīve ik
dienu sniedz jaunus izaicinājumus – pāris sekundēs var pazust
miljoni, liktenīgas iespējas pārsteidz negaidot, draugi kļūst par
ienaidniekiem, bet ienaidnieki – par draugiem. Ērika un Bleiks ir
atraduši patvērumu savā mīlestībā. Viņi ir atklājuši viens otram
slēptākos noslēpumus un uzdrošinājušies cerēt uz patiesu tuvību. Bet
abu nelabvēļi nerēķinās ar jūtām – viņiem ir citi plāni. Meredita Vailda
šajā spraigajā un erotiski nokaitētajā stāstā gluži kā šaha partijā
pārbīda bandiniekus un veic rafinētus gājienus. Un nevienā brīdī nav
skaidrs, kurš būs šīs spēles uzvarētājs. - "18+"--Vāka 4. lpp. - Oriģ.
nos.: Hardpressed.
ISBN 9789984358178.
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Viljamss, Džons. Stouners : romāns / Džons Viljamss ; no angļu
valodas tulkojusi Silvija Brice ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ;
mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Apgāds
Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 255, [1] lpp. ''Stouners'' ir romāns par personības tapšanu, par laulību, universitāti
un sabiedrību, par dzīves grūtumiem, bet visvairāk - par mīlestību.
Par mīlestību pret literatūru. Un par vīrieša un sievietes mīlestību. Tas
ir romāns par to, ko nozīmē būt cilvēkam. - Oriģ. nos.: Stoner.
ISBN 9789934054532.
Amerikāņu romāni.
Vinfrija, Opra. Ko es skaidri zinu / Opra Vinfrija ; no angļu valodas
tulkojusi Kārina Pētersone ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore
Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija).
- 217, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: What I know for sure.
ISBN 9789934057731.
Televīzijas personības - Amerikas Savienotās Valstis. Dzīves
veidošana. Pašaktualizācija (psiholoģija).

MĀKSLAS FILMAS. SERIĀLI
DAŽĀDA ŽANRA FILMAS
Webber, Andrew Lloyd.
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The Best Musicals [videoieraksts] /
Andrew Lloyd Webber. - Napoli : Frontiers Records s.r.l., 2013. - 4
DVD. - Bez vecuma ierobežojuma. - Angļu val. - Nos. no konteinera.
Contents : Jesus Christ Superstar : movie 1973. Cats. The
Phantom of the Opera : Royal Albert Hall, 25th anniversary cast --.
Andrew Lloyd Webber: Royal Albert Hall : 01. Whistle Down the Wind
/ Tina Arena. 02. Any Dream Will Do / Donny Osmond. 03. Close
Every Door / Donny Osmond. 04. Intro and Variations IV / Julian
Lloyd Webber . 05. Requiem for Evita / Elaine Page and Antonio
Banderas. 06. Oh! What A circus / Antonio Banderas. 07. High Flying
Adored / Antonio Banderas. 08. Don't Cry For Me, Argentina / Elaine
Page. 09. There's A Light At The End of the Tunnel / Ray Shell. 10.
Hosanna / Dennis O'Neill. 11. Pie Jesu / Sarah brightman and Ben
De'eath. 12. Superstar / Marcus Lovett. 13. Gethsemane / Michael
Ball. 14. The Phanthom of the Opera / Sarah Brightman and Antonio
Banderas. 15. All I Ask of You / Michael Ball and Sarah Brightman.
16. The Music of the Night / Sarah Brightman. 17. Tyre Tracks and
Broken Hearts / Bonnie Tyler. 18. No Matter What / Boyzone. 19.
Vaults of Heaven / Michael Ball. 20. Once Upon a Time / Glenn Close.
21. With One Look / Glenn Close. 22. As if I Never Said Goodbye /
Glenn Close. 23. Love Changes Everything / Michael Ball. 24. Memory
/ Elaine Page. 25. The Heart is Slow to Learn / Kiri Te Kanawa. 26.
Whistle Down The Wind / Lottie Mayor with Andrew Lloyd Webber.
27. The Jellicle Ball / The Orchestra.
Muzikālās filmas un mūzikli. Mūzikas ieraksti CD/DVD.
Айнхорн, Рэндолл. Фарго [videoieraksts] = Fargo :
криминальная драма : сериал : по мотивам одноименного фильма
/ реж. Рэндолл Айнхорн, Майкл Аппендаль, Адам Бернштейн ; в
ролях Патрик Уилсон, Кристин Милиоти, Кирстен Данст, Тед
Денсон. - Москва : ООО "Ист коннект", 2015. - 1 DVD (8 ч. 40
мин.). - Лу Сорвенсон, не так давно вернувшийся из Вьетнама
полицейский, сталкивается с тройным убийством в придорожном
кафе вблизи городка Су Фолс. Вызванный вместе с шерифом
Хэнком Ларссоном на место происшествия, молодой и
амбициозный страж порядка еще не знает, что судьба поставит
его в критическую ситуацию, связанную не только с местной
бандой, но и с крупнейшим мафиозным кланом, опекающим три
штата Среднего Запада США... - Vecuma ierobežojums : 18+. Audio krievu, angļu val., bez subtitriem. - Nos. no konteinera. . США, 2015 г.
Сезон 2.
Krimināldrāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Баранов, Егор. Иерей-сан. Исповедь самурая [videoieraksts] :
боевик, драма / реж. Егор Баранов ; в ролях Кэри-Хироюки
Тагава, Иван Охлобыстин, Пётр Фёдоров... [и др.]. - Москва : ООО
"Медиаленд", 2015. - 1 DVD (100 мин.). - Главный герой — Такуро
Накамура, в крещении отец Николай — священник японской
православной церкви, в прошлом профессиональный спортсмен, а
в настоящем — родной брат главы одного из влиятельных кланов
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якудза. Однажды он не смог пройти мимо насилия и защитил
обычную девушку, вступив в схватку с людьми из враждебной
брату группировки. Война кланов якудза неизбежна. Став
заложником криминальных «разборок», священник подвергается
смертельной опасности и его отправляют служить в российское
село Глубокое, раздираемое внутренними конфликтами. Это место
крайне интересно Андрею Нелюбину для земельных махинаций, и
он готов пойти на все, чтобы жители покинули родные земли.
Отец Николай объединяет сельчан вокруг полуразрушенной
церкви. Восстанавливая храм, они возродили мир между собой и
приняли вызов. Началась уже совсем другая война…. - Vecuma
ierobežojums : 12+. - Audio krievu, angļu val., subtitri krievu val. Nos. no konteinera. . - DVD + цифровая копия. . - Россия, 2015 г.
Samuraji.
Japāna.
Grāvējfilmas. Drāmas.
Болл, Уэс. Бегущий в лабиринте [videoieraksts] = The Maze
Runner : по мотивам мирового бестселлера Джеймса Дашнера
«Бегущий в лабиринте»: фантастика, триллер, приключения /
режиссер Уэс Болл. - Krievija : ООО "Медиаленд", 2014. - 1 DVD
(113 min.). - Главный герой — подросток Томас, который
просыпается в лифте, но ничего не помнит, кроме своего имени.
Он оказывается среди других подростков, научившихся выживать
в замкнутом пространстве. Раз в 30 дней прибывает новый
мальчик. Группа ребят проживает в «Приюте» уже три года. Они
кормятся тем, что удается вырастить на земле, и пытаются найти
выход из лабиринта, окружающего их место жительства. Но
однажды появляется девочка в состоянии комы…. - Vecuma
ierobežojums : 12+. - Audio un subtitri angļu un krievu val. - Nos. no
konteinera. . - DVD + Цифровая версия. . - США, Великобритания,
2014 г.
Fantastika. Trilleri. Piedzīvojumu filmas.
Болл, Уэс. Бегущий в лабиринте: Испытание огнём
[videoieraksts] = The Maze Runner: The Scorch Trials : фантастика,
триллер / режиссер Уэс Болл. - Krievija : ООО "Медиаленд", 2015.
- 1 DVD (131 min.). - Лабиринт пройден, но Томасу, Терезе, Минхо
и прочим глэйдерам не приходится расслабляться. Таинственное
руководство ПОРОКА — секретной организации, устроившей гонки
на выживание — назначает ребятам новые, смертельно опасные
испытания. На сей раз их ждет переход по раскаленной пустыне и
встреча с жертвами неизлечимой болезни, которые отличаются
буйным нравом и непредсказуемым поведением. - Vecuma
ierobežojums : 12+. - Audio un subtitri angļu un krievu val. - Nos. no
konteinera. . - Abpusēji skatāms disks. . - DVD + Цифровая версия.
. - США, 2015 г.
Fantastika. Trilleri.
Джексон, Питер. Хоббит [videoieraksts] : последнее
путешествие в Средиземье : по мотивам романа Джона Рональда
Руэла Толкина : трилогия : фэнтези / реж. Питер Джексон ; в
ролях Мартин Фриман, Кейт Бланшетт... [и др.]. - Коллекционное
издание. - Москва : ООО "Ист коннект", 2014. - 3 DVD (8 ч. 9
мин.). - Vecuma ierobežojums : 12+. - Audio un subt. krievu un
angļu val. - Nos. no konteinera. . - США, Новая Зеландия, 20122014 г.
Содержание : Нежданное путешествие : театральная версия,
2012 г. ; Пустошь Смауга : театральная версия, 2013 г. ; Битва
пяти воинств : театральная версия, 2014 г.
Fantastika. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Джоли, Анджелина. В краю крови и меда [videoieraksts] = In
the Land of Blood and Honey : драма, мелодрама, военный / автор
сценария и режиссер Анджелина Джоли. - Москва : ООО
"Киноман", 2012. - 1 DVD disks (127 мин.). - Балканы. 90-е годы
ХХ века. Они встретились и полюбили друг друга страстно и
нежно. А потом началась война, которая раскидала их по разные
стороны линии фронта. Волею судьбы девушка оказалась в лагере
для военнопленных, где снова его встретила. Только теперь они
— враги. Неужели безумие ненависти может задушить любовь?. Vecuma ierobežojums : 13+. - Audio krievu, angļu val. - Nos. no
konteinera. . - США, 2011.
Dienvidslāvijas karš, 1991-1995 - Bosnija un Hercegovina.
Drāmas. Melodrāmas. Kara filmas.
Земекис, Роберт. Прогулка [videoieraksts] = The Walk : триллер,
драма, приключения, биография / реж. Роберт Земекис ; в
главной роли Джозеф Гордон-Левитт. - Москва : ООО
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"Медиаленд", 2015. - 1 DVD (123 мин.). - История о том, как
французский канатоходец Филипп Пети отважился совершить
легендарный трюк — пройти без страховки по канату, натянутому
между небоскребами в Нью-Йорке. - Vecuma ierobežojums : 12+. Nos. no konteinera. . - DVD + Цифровая версия. . - США, 2015 г.
Drāmas. Biogrāfiskās drāmas. Trilleri. Piedzīvojumu filmas.
Лантимос, Йоргос. Лобстер [videoieraksts] = The Lobster :
неординарная история любви : фантастика, мелодрама, комедия /
реж. Йоргос Лантимос ; в ролях Колин Фаррелл, Рэйчел Вайс,
Джессика Барден, Оливия Колман, Эшли Дженсен. - Москва : ООО
"Медиалэнд", 2015. - 1 DVD (118 мин.). - История любви, которая
разворачивается в ближайшем будущем, где одиноких людей
арестовывают и отправляют в жуткий отель. Там они обязаны
найти себе пару за 45 дней. Если им это не удается, то их
превращают в животное и отпускают в лес. - Vecuma ierobežojums
: 18+. - Audio un subt. krievu un angļu val. - Приз жюри Каннского
Международного Кинофестиваля 2015 г. - Nos. no konteinera. . DVD + Цифровая версия. . - Ирландия, Великобритания, Греция,
Франция, Нидерланды, США, 2015 г.
Fantastika. Melodrāmas. Komēdijas.
Лернер, Дэнни. Стены [videoieraksts] = Kirot : боевик, драма /
реж. Дэнни Лернер ; в главной роли Ольга Куриленко. - Москва :
ООО "Киноман", 2009. - 1 DVD (102 мин.). - На окраине города, в
старом жилом доме, на одном этаже живут две незнакомые друг с
другом девушки. Эленор работает в магазине и мечтает выиграть
в лотерею, чтобы сбежать от мужа, который жестоко издевается
над ней. Галя — убивает людей по заказу мафии, чтобы
расплатиться с долгами и вернуться на родину к маленькой дочке.
Девушки не знакомы друг с другом, все, что их объединяет, — это
смежная стена и отчаянное желание изменить свою жизнь. Они
напуганы и беззащитны, но ради обретения свободы готовы идти
до конца…. - Vecuma ierobežojums : 17+. - Audio krievu, angļu val.
- Nos. no konteinera. . - США, Франция, Израиль, 2009 г.
Grāvējfilmas. Drāmas.
Миллер, Джордж. Безумный Макс : дорога ярости
[videoieraksts] = Mad Max: Fury Road : четвёртый фильм о Максе
Рокатански : боевик, фантастика, приключения / реж. Джордж
Миллер ; в ролях Том Харди, Шарлиз Терон. - Москва : ООО
"Медиаленд", 2015. - 1 DVD (120 мин.). - Смотрите в кино: 8
сеансов в 7 кинотеатрах Москвасменить город Преследуемый
призраками беспокойного прошлого, Макс уверен, что лучший
способ выжить — скитаться в одиночестве. Несмотря на это, он
присоединяется к бунтарям, бегущим через всю пустыню на
боевой фуре, под предводительством военачальника Фуриосы.
Они пытаются сбежать из Цитадели, страдающей от тирании
Несмертного Джо, у которого они забрали кое-что очень ценное.
Разъярённый военачальник бросает все свои силы на погоню за
мятежниками, ступая на дорогу войны — дорогу ярости. - Vecuma
ierobežojums : 16+. - Audio un subt. krievu un angļu val. Номинант на "Оскар" 2016 г. в категории "Лучший фильм". - Nos.
no konteinera. . - Австралия, США, 2015 г.
Grāvējfilmas. Fantastika. Piedzīvojumu filmas.
Мэйбери, Джон. Запретная любовь [videoieraksts] = The Edge of
Love : мелодрама / реж. Джон Мэйбери ; в ролях Кира Найтли,
Сиенна Миллер, Киллиан Мёрфи, Мэттью Риз. - Москва : ООО
"Киноман", 2010. - 1 DVD (110 мин.). - Сложные межличностные
отношения четырех людей, имевшие место на самом деле в
Англии в 1940-х годах, чуть не привели к трагедии. История двух
мужчин и двух женщин, запутавшихся в собственных поступках,
остановившихся в тупике, в который их завели ошибки. - Bez
vecuma ierobežojuma. - Audio angļu, krievu val. - Nos. no
konteinera. . - Великобритания, 2008 год.
Otrais pasaules karš, 1939-1945.
Anglija (Lielbritānija).
Melodrāmas.
Оноре, Кристоф. Возлюбленные [videoieraksts] = Les bien-aimés
: драма / реж. Кристоф Оноре ; в ролях Кьяра Мастроянни,
Катрин Денев, Людивин Санье, Луи Гаррель, Милош Форман, Пол
Шнайдер. - Москва : ООО "Киноман", 2012. - 1 DVD (145 мин.). От Парижа 60-х годов до Лондона 21 века Мадлен и ее дочь Вера
не прекращают появляться и исчезать из жизни своих любимых
мужчин. Однако любить легко и непринужденно позволено далеко
не во все времена. Как противостоять неумолимому ходу времени,
которое влияет даже на самые глубокие чувства?. - Vecuma
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ierobežojums : 16+. - Audio krievu, angļu val. - Nos. no konteinera. .
- Франция, Великобритания, Чехия, 2012 г.
Drāmas.
Паттен, Тимоти Ван. Клан Сопрано [videoieraksts] :
криминальная драма : сериал / реж. Тимоти Ван Паттен ; в
главной роли Джеймс Гондольфини. - Москва : "Софт-Лайн Груп",
2004. - 6 DVD (26 ч.). - Повседневная жизнь современного
Крестного отца: его мысли — стремительны, действия —
решительны, а юмор — черен. Мафиозный босс Северного Джерси
Тони Сопрано успешно справляется с проблемами «Семьи». Но вот
собственная семья немного подкачала: дети от рук отбились, брак
— под угрозой, мамаша — пилит. Он надеется на помощь
психиатра, но как тому рассказать обо всех своих проблемах,
если связан «Омертой» — обетом молчания, нарушать который
нельзя под страхом смерти?. - Vecuma ierobežojums : 18+. - Audio
angļu, krievu val. - Победитель премии "Золотой глобус" - "Лучшая
мужская роль на ТВ - Джеймс Гондольфини" 2000 г. - Nos. no
konteinera. . - США, 1999-2000 г.
Том 1. Полностью первый и второй сезоны криминального
"бестселлера".
Krimināldrāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Паттен, Тимоти Ван. Клан Сопрано [videoieraksts] :
криминальная драма : сериал / реж. Тимоти Ван Паттен ; в
главной роли Джеймс Гондольфини. - Москва : "Софт-Лайн Груп",
2004. - 6 DVD (26 ч.). - Тони Сопрано по-прежнему управляет
двумя семьями, не только как любящий папа, но ещё и как босс.
Всё потому что, дядя Джуниор отдыхает на американских нарах...
Продолжаются психиатрические сеансы у доктора Мэлфи... Ну а
ФБР, конечно же, ведёт съёмки... - Vecuma ierobežojums : 18+. Audio angļu, krievu val. - Победитель премии "Золотой глобус" "Лучший драматический сериал на ТВ". - Nos. no konteinera. . США, 2000-2002 г.
Том 2. Полностью третий и четвертый сезоны криминального
"бестселлера".
Krimināldrāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Паттен, Тимоти Ван. Клан Сопрано [videoieraksts] :
криминальная драма : сериал / реж. Тимоти Ван Паттен ; в
главной роли Джеймс Гондольфини. - Москва : "Софт-Лайн Груп",
2007. - 7 DVD+1CD (34 ч.). - Брак трещит по швам, извечные
проблемы "отцов и детей", зловредная тёща с проблемами в
психике...В общем, всё как у обычных людей, но только Тони по
обету мафиозного молчания не может просто взять и пойти к
психоаналитику и поделиться с ним своими проблемами, чтобы
снять груз с души. Тони Сопрано переживает тяжелые времена дети, семья, бизнес, враги, родственники. До финальной развязки
остался один шаг... - Vecuma ierobežojums : 18+. - Audio angļu,
krievu val. - Nos. no konteinera. . - США, 2004-2007 г. . - Бонус :
Оригинальный саундтрек.
Том 3. Полностью пятый и заключительный сезоны
криминального "бестселлера".
Krimināldrāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Пейтон, Брэд. Разлом Сан-Андреас [videoieraksts] = San Andreas
: боевик, триллер, драма / реж. Брэд Пейтон ; в главной роли
Дуейн Джонсон. - Москва : ООО "Медиалэнд", 2015. - 1 DVD (107
мин.). - Рэй — пилот спасательного вертолета, который всю свою
жизнь помогал другим людям. За все время работы он
насмотрелся на множество жутких вещей и не раз оказывался в
очень сложных ситуациях. Несмотря на все преграды он спешил
на помощь, даже не предполагая, что самое страшное ждет его
впереди. На Калифорнию обрушивается мощное землетрясение, в
результате которого гибнут сотни людей и образовывается
огромная трещина в земле. Во всеобщем хаосе Рэю предстоит
отыскать свою дочь, но сделать это будет очень непросто. В
надежде, что его ребенок все еще жив, он отправляется в
смертельно опасное путешествие через весь штат…. - Vecuma
ierobežojums : 12+. - Audio un subt. krievu, angļu val. - Nos. no
konteinera. . - DVD + Цифровая копия. . - США, Австралия, 2015 г.
Grāvējfilmas. Trilleri. Drāmas.
Скотт, Ридли. Марсианин [videoieraksts] = The Martian : по
мотивам романа Энди Уира "Марсианин" : фантастика / реж. Скотт
Ридли ; в главной роли Мэтт Дэймон. - Москва : ООО
"Медиаленд", 2015. - 1 DVD (144 мин.). - Марсианская миссия
«Арес-3» в процессе работы была вынуждена экстренно покинуть
планету из-за надвигающейся песчаной бури. Инженер и биолог
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Марк Уотни получил повреждение скафандра во время песчаной
бури. Сотрудники миссии, посчитав его погибшим,
эвакуировались с планеты, оставив Марка одного. Очнувшись,
Уотни обнаруживает, что связь с Землёй отсутствует, но при этом
полностью функционирует жилой модуль. Главный герой начинает
искать способ продержаться на имеющихся запасах еды,
витаминов, воды и воздуха ещё 4 года до прилёта следующей
миссии «Арес-4». - Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio un subt.
krievu un angļu val. - Номинант на "Оскар" 2016 г. в категории
"Лучший фильм". - Nos. no konteinera. . - DVD + Цифровая версия.
. - США, 2015 г.
Fantastika.
Сахаров, Алик. Плоть и кости [videoieraksts] = Flesh and Bone :
драма : сериал / реж. Алик Сахаров, Адам Дэвидсон, Джошуа
Марстон ; в ролях Эмили Тайра, Ирина Дворовенко, Сара Хэй,
Дэймон Херриман, Бен Дэниелс. - Москва : ООО "Ист коннект",
2015. - 2 DVD (9 ч. 30 мин.). - Главная героиня Клэр, молодая
балерина с тёмным прошлым, получает шанс продолжить карьеру
в престижной нью-йоркской балетной труппе. Здесь хорошие
новости заканчиваются, и начинается мрачная, жесткая драма,
выворачивающая наизнанку гламурный и порочный мир
современного балета. - Vecuma ierobežojums : 18+. - Audio krievu,
angļu val., subtitri krievu val. - Nos. no konteinera. . - США, 2015 г.
1 сезон.
Drāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Соррентино, Паоло. Молодость [videoieraksts] = Youth : драма /
реж. Паоло Соррентино ; в ролях Майкл Кейн, Харви Кейтель,
Рэйчел Вайс, Пол Дано, Джейн Фонда. - Москва : ООО
"Медиалэнд", 2015. - 1 DVD (118 мин.). - Фрэд — прославленный
композитор и дирижер, вопреки просьбам Ее Величества,
отказывается выступить на дне рождения принца Филиппа, и на
это у него есть веская причина. Мик, оскароносный режиссер,
вовсю работает над новым сценарием «фильма-откровения», но
дело не слишком спорится. Фрэд и Мик уже полвека дружат,
смеются над собой и дивятся красоте и несправедливости этого
мира. Это лето они проводят на альпийском курорте, где
любовные переживания уже взрослых детей, случайно
подсмотренные драмы и откровения далекого прошлого навсегда
изменят судьбы друзей. - Vecuma ierobežojums : 18+. - Audio un
subt. krievu un angļu val. - Номинация Каннский кинофестиваль. Nos. no konteinera. . - DVD + Цифровая версия. . - Италия,
Франция, Великобритания, Швейцария, 2015 г.
Drāmas.
Сяоган, Фэн. Вспоминая 1942 [videoieraksts] : драма / реж. Фэн
Сяоган ; в ролях Эдриан Броуди, Тим Роббинс. - Москва : ООО
"Киноман", 2013. - 1 DVD (146 мин.). - 1942 год. Китай сотрясает
Вторая мировая война. Застрявшая в феодализме страна
оккупирована Японией. Засуха и неурожай. Приближается голод,
который может уничтожить миллионы людей. Местные правители
закрывают глаза на происходящее, увлёкшись внутренними
распрями. Американский журналист и дипломат пытаются спасти
людей, которые обречены на смерть. - Vecuma ierobežojums :
16+. - Audio krievu, angļu val. - Nos. no konteinera. . - Китай, 2013
(2012) г.
Otrais pasaules karš, 1939-1945.
Ķīna.
Drāmas. Kara filmas.
Тейлор, Алан. Игра престолов [videoieraksts] = Game of Thrones
: фантастическая драма, основанная на бестселлерах Джорджа
Р.Р. Мартина / реж. Алан Тейлор, Даниель Минахан, Алекс Грейвз.
- Москва : "Ист коннект", [2015]. - 2 DVD (8 ч. 40 мин.). - Vecuma
ierobežojums : 18. - Audio krievu un angļu val.; subt. krievu, angļu
val. - Nos. no konteinera. . - США, 2015 г.
Сезон 5. 10 серии.
Fantastika. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Уэллс, Джон. В компании мужчин [videoieraksts] = The Company
Men : драма / реж. Джон Уэллс ; в ролях Бен Аффлек, Крис Купер,
Кевин Костнер, Томми Ли Джонс. - Москва : ООО "Медиаленд",
2010. - 1 DVD (104 мин.). - Крупная корпорация GTX, чтобы
сократить убытки, начала закрывать филиалы и отделы и
увольнять людей. Сперва уволили «незначительного» Бобби
Уокера. Потом Фила Вудварда, не последнего человека в
компании. Потом дело дошло до Джина МакКлэри, одного из
основателей компании. Всем этим людям, менеджерам различных
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звеньев, пришлось избавляться от прежних привычек и поумерить
свой аппетит. Герои пытаются изменить обстоятельства, а
обстоятельства, в свою очередь, изменяют их…. - Bez vecuma
ierobežojuma. - Nos. no konteinera. . - DVD + цифровая копия. . США, Великобритания, 2010 г.
Ekonomiskās krīzes.
Drāmas.
Ховард, Рон. В сердце моря [videoieraksts] = In the Heart of the
Sea : по книге Натаниэля Филбрика "В сердце моря: Трагедия
китобойного судна "Эссекс"" : драма, биография, история / реж.
Рон Ховард ; в ролях Крис Хемсворт, Бенджамин Уокер, Киллиан
Мерфи, Бен Уишоу. - Москва : ООО "Медиалэнд", 2015. - 1 DVD
(121 мин.). - В 1819 году американский корабль «Эссекс» с
командой из двух десятков человек на борту отправился из порта
в штате Массачусетс на китобойный промысел. Осенью 1820-го
успешная на протяжении полутора лет охота была прервана
атакой гигантского кашалота на судно, в результате чего морякам
пришлось пересесть в шлюпки. В течение трех с лишним месяцев
они боролись за выживание посреди океана…. - Vecuma
ierobežojums : 12+. - Audio un subt. krievu un angļu val. - Nos. no
konteinera. . - DVD + Цифровая версия. . - США, 2015 г.
Biogrāfiskās drāmas. Drāmas. Vēsturiskās drāmas.

