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ZINĀTNE UN ZINĀŠANAS KOPUMĀ. GARĪGĀ DARBA
ORGANIZĀCIJA
Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē : Jāņa
Stradiņa gada grāmata / Andra Mangale, projekta vadītāja ;
literārā redaktore Gita Bērziņa ; dizainers Agris Dzilna ;
fotogrāfi - Gatis Vanags, Gunārs Janaitis, Toms Grīnbergs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015 (Rēzekne : Latgales
druka). - 175 lpp. : il., portr. ; 26 cm. - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. - Lai Latvijas sabiedrībai vēlreiz
uzsvērtu Jāņa Stradiņa personības unikalitāti un aktualizētu
tematu par Latvijas zinātnes attīstības veicināšanu, par ko
akadēmiķis dedzīgi ir iestājies visa sava darba mūža garumā
un neatlaidīgi turpina darīt joprojām, Latvijas Inovatoru
apvienība nāca klajā ar idēju 2013. gadā - Jāņa Stradiņa
astoņdesmitajā jubilejas gadā- organizēt dzimšanas dienai
veltītu akadēmisku tematisku forumu. Jubilejas foruma
projekts, kura galveno īstenotāju pinākumus uzņēmās
Latvijas Inovatoru apvienība un Latvijas Universitāte, laika
gaitā kļuva ievērojami apjomīgāks, un gada garumā notika
dažādas ievadiniciatīvas - ekspertu diskusijas Rundāles pilī,
Latvijas Universitātē, Latvijas bankas monētu dizaina
komisijā, tika sagatavots fotomateriāls jubilejas fotoizstādes
ekspozīcijai. Gada kulminācija - konference "Zinātnes un
kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē" 10. decembrī
norisinājās Mazajā ģildē un Lielajā ģildē. - "Grāmatas vāka
un titullapas noformējumā izmantota mākslinieka Ilmāra
Blumberga veidotā Jāņa Stradiņa jubilejas grafiskā zīme"-Titlp. otrā pusē. . - Projekta iniciatīvas grupa: Ivars Kalviņš,
Mārcis Auziņš, Juris Ekmanis, Ilmārs Rimšēvičs, Jānis
Vētra, Ainārs Dimants, Vilis Vītols, Andris Nātriņš, Andra
Mangale.
ISBN 9789984459929.
Zinātne - Latvija. Zinātnieki - Latvija. Kultūra.
Literatūra un zinātne - Latvija. Māksla un zinātne - Latvija.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA

133

PRĀTA UN GARA FILOZOFIJA.GARĪGĀS DZĪVES
METAFIZIKA
Templtone, Rozmarija. Numeroloģija : skaitļi un to
ietekme / Rozmarija Templtone ; [Guntas Plotkas vāka
dizains ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ;
redaktors Guntis Kalns]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015
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(Poligrāfists). - 238, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - Šī grāmata ir
interesanta tiem, kas saistīti ar numeroloģijas zinātni, gan arī
tiem, kas pirmo reizi par to dzird. Vieni varēs paplašināt
savas profesionālās zināšanas šajā nozarē, bet otri - saprast,
kāpēc dzīvē neiet tik gludi, kā gribētos, un kā ievirzīt dzīvi
pozitīvākā gultnē. Pastrādājot ar šo grāmatu, rodas iespēja
dzīves situācijas ieraudzīt citā leņķī un izgaismot šķietami
nepārvaramas problēmas. - Oriģ. nos.: Numerology.
ISBN 9789934048906.
Numeroloģija.
PSIHOLOĢIJA
Krics, Jirgens. Saprotot komplekso pasauli : uz personu
centrētas sistēmteorijas lietojums un perspektīvas / Jirgens
Krics ; no vācu valodas tulkojis Raivis Bičevskis ;
recenzentes: Māra Rubene, Aija Priedīte-Kleinhofa ; literārā
redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba
Lazdiņa. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, ©2015
(Rēzekne : Latgales druka). - 98 lpp. : il., sh. ; 21 cm. Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. . Autora bibliogrāfijas izlase: 83.-91. lpp. - Šīs grāmatas pirmā
daļa ir to lekciju manuskripts, kuras tika nolasītas Erasmus
programmas atbalstītās viesprofesūras laikā Rīgā, Latvijas
Universitātē, 2013. gada oktobrī. Grāmatas otro daļu veido
pārskatīts un papildināts teksts, kurš pievēršas sistēmteorijas
aplicēšanai zinātņu sistēmas jautājumos un kura sākotnējā
versija tika savulaik publicēta izdevumā “Zinātnes
pašorganizācija”.
ISBN 9789934180071.
Haotiskās sistēmas. Sistēmu teorija. Psihoterapija.
Duhigs, Čārlzs. Ieraduma spēks : kāpēc dzīvē un biznesā
darām to, ko darām, un kā to mainīt / Čārlzs Duhigs ;
tulkojums latviešu valodā: Jānis Barons ; redaktore Kristīne
Kupce ; vāku adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC,
©2015 (Poligrāfists). - 447 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija
piezīmēs: [369.]-445. lpp. - Mūsu ikdienu ietekmē simtiem
ieradumu - tie nosaka, kā mēs ģērbjamies, kā sarunājamies ar
bērniem, ko ēdam pusdienās, kā kārtojam darījumus, vai pēc
darba izvēlamies sportot vai iedzert kādu glāzīti, zvilnot pie
televizora. Ieradumi ietekmē gan atsevišķu cilvēku, gan
uzņēmumu un veselu sabiedrību dzīvi - un, kā zināms, ne
vienmēr šī ietekme ir pozitīva. Dažkārt pat jājautā: vai mēs
kontrolējam savus ieradumus vai arī tie kontrolē mūs?. Oriģ. nos.: The power of Habit.
ISBN 9789934050732.
Ieradums - Sociālie aspekti. Pārmaiņa (psiholoģija).
Pašaktualizācija (psiholoģija). Dzīvi mainošie notikumi.
Ortnere, Džesika. Emocionālās atbrīvošanās tehnika :
praktiska programma fiziskai un garīgai brīvībai / Džesika
Ortnere ; no angļu val. tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors
Elviss Ozols ; Māra Garjāņa makets un vāka dizains. – Rīga :
Lietusdārzs, 2015. – 254, [1] lpp. : sh., tab., zīm. – Oriģ.
Nos.: The Tapping Solution For Weight Loss & Body
Confidence.
ISBN 9789984869629.
Akupunktūras punkti.
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Ābels, Ginters. Kas cilvēku padara neatkārtojamu? /
Ginters Ābels ; sastādītājs, tulkojums, pēcvārds Rihards
Kūlis ; literārā redaktore Arta Jāne. – Rīga : Filozofijas un
socioloģijas institūts, 2015 (Drukātava). – 91 lpp., [1] lp. :
portr. ; 17 cm. – (Filosofijas lekcijas Rīgā). – Bibliogrāfija:
84.-85. Lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Oriģ. Nos.: Was
macht den Menschen einzigartig?.
ISBN 9789934506291.
Izziņas teorija. Interpretācija (filozofija). Semiotika.
Zīmes un simboli. Analītiskā filozofija. Apziņa. Filozofija,
jauno laiku – 21 gs.
Mikušina, T. Sarunas par tikumību / T.Mikušina, J.Iļjina ;
no krievu val. tulk. Lauma Ērgle ; par izdev. Atb. Veronika
Lāce. – Rīga : SOL VITA, 2015. – 94, [1] lpp. : il. –
Grāmatā ir izskaidrotas Starptautiskās sabiedriskās kustības
‘’Par tikumību!’’ dalībnieku Tikumības kodeksa tēzes.
Tēlaina valoda, leģendāri nostāsti un piemēri no dzīves
palīdzēs saprast, kas ir tikumiska tīrība un cik skaista ir dzīve
saskaņā ar sirdsapziņu. Grāmata domāta visplašākajam
lasītāju lokam, tā būs labs palīgs vecākiem, pedagogiem,
lektoriem un tikumīga dzīvesveida popularizētājiem.
ISBN 9789984894522 : mīkstos vākos.
Morāles normas.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
24-1

RELIĢISKĀS DARBĪBAS. RELIĢISKĀ PRAKSE
Kosmoloģija un apziņa : prāts un matērija : budisma
ekspertu, indiešu un Rietumu zinātnieku diskusiju materiāli /
no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa ; Laimas
Šķetres vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Aija Priede ; literārā redaktore Marita Freija. –
Rīga : Jumava, 2015. – 230, [1] lpp. : il. ; 20 cm. – Grāmata
ietver populāro un arī latviešu lasītājam pazīstamo V.S. XIV
Dalailamas regulāri organizēto Prāta un Dzīves institūta
austrumu un rietumu zinātnieku pieredzes apmaiņas
konferenču materiālus. Pēdējā konference notika Dharamsalā
2011. Gada decembrī.“Ja prātā mājos miers un laime, arī
ķermenī mitīs harmonija, bet, ja miera nebūs, vienmēr
pastāvēs fiziska trauksme. Prāta patiesais miers nav atkarīgs
no ārējiem apstākļiem. . Mentālās apziņas laimes un ciešanu
jūtām piemīt vairāk enerģijas un spēka nekā sajūtu apziņas
radītajām laimes un ciešanu sajūtām. Viens no ceļiem, kā
mazināt ciešanas un vairot laimes pārdzīvojumu, ir mentālā
apziņā balstīts prāta treniņš.” – V.S. XIV Dalailama. – Oriģ.
Nos.: Cosmology and Consciousness, Mind and Matter.
ISBN 9789934117633.
Budisms un zinātne – Kongresi,  rêt rences utt.
Kosmoloģija – Kongresi,  rêt rences utt. Apziņa –
Kongresi,  rêt rences utt.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA
316

Fekseuss, Henriks. Varas spēle : izcilas metodes, kā
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ietekmēt visu un visus / Henriks Fekseuss ; redaktore Elīna
Vanaga ; tulkojums latviešu valodā Inga Grezmane ; vāka
dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. 287, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 287.-[288.] lpp. Jauns veids, kā raudzīties uz varu. ''Varas spēle'' ir praktisku
padomu krājums ikvienam, kurš vēlas ietekmēt pasauli ap
sevi - lēmumus, notikumus, cilvēkus. Grāmatā izskaidrotās
64 metodes ļaus tev kļūt par uzvarētāju jebkurā varas spēlē,
vienalga, vai tā risināsies darbavietā, skolā, veikalā vai
ģimenes svētkos. Tu uzzināsi, kā panākt savu, vienlaikus
ļaujot citiem justies kā ieguvējiem. - Oriģ. nos.: Maktspelet.
ISBN 9789934053436.
Starppersonu attiecības. Sociālā psiholoģija.
Tauriņš, Gunārs. Demokrātijas liktenis / Gunārs Tauriņš ;
autora redakcijā ; redaktore M. Freija. - Rīga : [Gunārs
Tauriņš] ; Štutgarte, 2015 (Poligrāfists). - 95 lpp. ; 21 cm. Bibliogrāfija: 88.-89. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - G.
Tauriņa grāmatā autora paustās pārdomas noris šādas
dilemmas kontekstā: vai nu demokrātijas transformācija, vai
demokrātijas noriets. Runa ir par Rietumu demokrātiju, tās
principiem un vērtībām. Aktuāli mūsdienu notikumi - karš
Ukrainā un aukstā kara dvesmas - izvirza jautājumu par
demokrātijas likteni. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā.
ISBN 9789984914855.
Demokrātija - Eiropa - 20 gs. Demokrātija - Latvija.
Latvija - Politika un pārvalde - 1991-. Ukraina Krievija - Starptautiskās attiecības. Krievija - Ukraina Starptautiskās attiecības.
TIESĪBAS, TIESĪBU ZINĀTNES
Danovskis, Edvīns, 1986-. Publisko un privāto tiesību
dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā /
Edvīns Danovskis ; redaktore Liena Henke ; māksliniece
Dita Pence ; Sanitas Osipovas priekšvārds. – Rīga : Latvijas
Vēstnesis, ©2015. – 288 lpp. ; 21 cm. – (Tiesību zinātne). –
Bibliogrāfija: 247.-284. Lpp. un zemsvītras piezīmēs. –
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789984840369.
Salīdzināmā tiesību zinātne. Administratīvās tiesības –
Latvija. Civiltiesības – Latvija.
DZĪVES GARĪGO UN MATERIĀLO VAJADZĪBU
NODROŠINĀŠANA
Žagare-Vītiņa, Tatjana. Sadzirdēti : Zvannieku stāsti /
Tatjana Žagare-Vītiņa ; mākslinieks Rihards Delvers ;
fotogr. Anne-France Hottat. – Rīga : Nordik, 2015. – 151,
[8] lpp. : fotogr. – “ Mēs nezinājām, bet tagad mums ir
skaidrs. Tas, kas vajadzīgs, no vienas puses, ir tik vienkāršs,
bet tajā pašā laikā tik reti sastopams, - ka cilvēki būtu gatavi,
ar lielu personisku atdevi pildīt kopīgu uzdevumu, kurā
jāpalīdz otram, lai šie bērni varētu dzīvot cilvēka cienīgu
dzīvi. Ir lietas, ko mums jāpalīdz sakārtot, lai bērni tā varētu
dzīvot. Tiek, kas atbrauc un redz, kas izveidots, kļūst par
citiem cilvēkiem. Viņi ierauga, ka ne tikai tā sauktais
Hārvardas materiāls, bet arī šādi bērni ir vērtība, lai mēs
varētu uzturēt savu cilvēcību, lai mēs nepielūgtu tikai prātu.
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Šiem bērniem piemīt kaut kas tāds, kas mums nav dots.”
J.Cālītis.
ISBN 9789984854687.
Sociālais darbs ar bērniem. Sociālās aprūpes iestādes.
Bērnu aprūpe.
PARAŽAS, IERAŽAS, TRADĪCIJAS, DZĪVESVEIDS ,
FOLKLORA
Vilde-Batņa, Aelita. Pirtīža : pirtīžas laika dziesmas /
Aelita Vilde-Batņa, Juris Batņa ; teksta lidzautore Selga
Amata ; māksliniece Liene Subatiņa-Brazeviča ; grafiskie
zīmējumi Sabīne Oga ; mūzikas ieraksta "Pirtīžas laika
dziesmas" izpildītāja Rasa Vītola un viņas ģimene ; skaņu
režisors Kristaps Krievkalns. - [B.v.] : Pirts skola
Lielzemenes, 2015. - 84 lpp. : il., fotogr., notis +CD. Grāmata ir par pirtīžu - senu rituālu, kura laikā jaundzimušo
ne tikai mazgāja spēka ūdenī, pēra ar Laimas slotiņu, dzina
sarus, lūdza Dievu, Laimu un Māru ņemt viņu savā
aizsardzībā, bet lika laipu laimīgam liktenim. Šis darbs ir
mīlestības apliecinājums mūsu tautas viedumam un spēkam.
Un mēģinājums atgādināt, cik daudz latviskajā dzīvesziņā ir
avotu, kur to pasmelt. Aicinām pie tā avota, kura valgme
vajadzīga, lai visu mūžu sirds viegla, ka paņemts labs
liktenis labos ļaudīs, tāpēc viegli dzīvot.Pa šo celiņu vedam
pie bērna pirmo godu svētīšanas laika, kura trīsdaļīgajā
vienotībā aizmirstākā daļa ir pirtīža. To, cik tas ir skaisti,
patiesi un dziļi, apstiprina klātpievienotais uz pirtīža laika
attiecināmo tautasdziesmu vācelītes disks, Rasas Vītolas un
viņas ģimenes izpildījumā. - Pielikumā: 1 CD "Pirtīžas laika
dziesmas".
ISBN 9789934145353.
Dzīvesveids un paražas. Tautasdziesmas, latviešu.
Jaundzimušie zīdaiņi.
Kad saulīte rotājas : gadskārtu ieražu dziesmas / [sast.,
priekšv. Aut. Rita Drīzule ; Aldis Aleks, māksl. Noform.]. –
2.izd., papild. – Rīga : Zinātne, 2015. – 319, [1] lpp. –
Bibliogr. Priekšvārdā zemsvītras piezīmēs.
Saturs: Ziemas saulgriežu dziesmas ; Metenis, Vastlāvis
; Pavasara ieražu dziesmas ; Vasaras saulgriežu dziesmas ;
Rudens ieražu dziesmas.
ISBN 9789984879802 : cietos vākos.
Tautasdziesmas, latviešu. Gadalaiki.
Kraukle, Daina. Gadatirgi Latvijā : Latvijas Etnogrāfiskais
brīvdabas muzejs / Daina Kraukle ; red.: Ieva Heimane ,
Sarmīte Medne ; teksts: A.Johansons, K.Skalbe, A.Čaks ;
O.Vācietis, dzeja. - Rīga : Jumava ; AKKA/LAA, 2015. 198, [2] lpp. : fotogr., il., k. - (Gadatirgi Latvijā ; 5.grām.). Izmantotā un ieteicamā lit.: 195.-198.lpp.
[5.grām.]. Rīga.
Saturs: Iz vēstures par Rīgas tirgiem ; Ziņas par
gadatirgiem Rīgā ; Gadatirgus Latvijas Etnogrāfiskais
brīvdabas muzejā ; Brīvdabas muzeja darbinieku atmiņas ;
Gadatirgu dalībnieku atsauksmes un atmiņas palikušie
kuriozi.
ISBN 9789934117886 : cietos vākos.
Gadatirgi. Dekoratīvi lietišķā māksla.
Latvija. Rīga (Latvija).

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
Vincēviča-Gaile, Zane. Impact of environmental conditions
on micro- and macroelement content in selected food from
Latvia : Vides apstākļu ietekme uz mikro- un makroelementu
saturu pārtikas produktos Latvijā : doctoral thesis submitted
for the degree of doctor of chemistry in environmental
science, subfield of environmental chemistry end
ecotoxicology / Zane Vincēviča-Gaile ; scientific supervisor:
Māris Kļaviņš ; University of Latvia. Faculty of geography
and earth sciences. Department of environmental science. Rīga : University of Latvia, 2014 (Rēzekne : Latgales druka).
- 179 lpp. : diagr., il., kart., tab. ; 24 cm. - Promocijas darbs
(Dr.chem.)-- Latvijas Universitāte, 2014. . - Promocijas darba
kopsavilkums (Dr.chem.)--Latvijas Universitāte, 2014. Bibliogrāfija: 9.-13., 119.-131., 149.-152. un 176.-179. lpp. Promocijas darbs angļu valodā, promocijas darba
kopsavilkums latviešu valodā, ar atsevišķu titullapu ; vāka un
titullapas noformējums abās valodās.
Impact of environmental conditions on micro- and
macroelement content in selected food from Latvia: doctoral
thesis -- Vides apstākļu ietekme uz mikro- un makroelementu
saturu pārtikas produktos Latvijā: promocijas darba
kopsavilkums.
ISBN 9789984458298.
Pārtika - Latvija - Analīze - Promocijas darbi. Pārtika Latvija - Ķīmiskais sastāvs - Promocijas darbi. Pārtika Latvija - Vides aspekti - Promocijas darbi. Kvantitatīvā
analīze (ķīmija) - Promocijas darbi. Augsnes - Latvija Analīze - Promocijas darbi. Augsnes piesārņojums - Latvija Promocijas darbi.
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6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA

61(474.3)(092)

MEDICĪNAS ZINĀTNE
Bērziņš, Juris. Atmiņu un pārdomu grāmata / Juris Bērziņš
; [literārais redaktors Jānis Loja ; vāka māksliniece Iveta
Bambere]. – Rīga : Medicīnas apgāds, 2015 (Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija). – 281, [1] lpp. : faks., il. ; 25 cm. –
(Ievērojamu ārstu dzīve). – Bibliogrāfija: 281. Lpp. – Rīgas
Stradiņa universitātes profesora, medicīnas zinātņu doktora,
habilitētā medicīnas doktora, Latvijas valsts emeritētā
zinātnieka un ilglaicīgā Neiroloģijas katedras vadītāja Jura
Bērziņa Atmiņu grāmata. Grāmatā atainots autora
dzīvesstāsts – bērnības gaitas, skolas un aizrautības pilni
studiju gadi ar iespēju mācīties pie izciliem latviešu ārstiem.
Grāmatā daudz vietas atvēlēts darba gaitām Rīgas 1.
Slimnīcā un P. Stradiņa klīniskajā slimnīcā, kā arī attiecībām
ar kolēģiem. Grāmatā atspoguļotas arī profesora kaislības un
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vaļasprieki – mūzika un kalni.
No sākuma līdz šodienai – Mani draugi dzīvē un
mediķa gaitās – Mūzika manā dzīvē – Kalni manā dzīvē –
Mani dzīvesziņas skolotāji.
ISBN 9789984813783.
Ārsti – Latvija – Biogrāfijas.
Apīnis, Ēvalds, 1928-. Brīvprātīgais vājprāts / Ēvalds
Apīnis ; literārā redaktore Ginta Poriete ; vāka mākslinieks
Jānis Pavlovskis. – Rīga : Medicīnas apgāds, ©2015
(Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). – 77, [1] lpp. : il., portr. ; 21
cm. – Ē. Apīnis ir pilnīgs atturībnieks un aktīvs cīnītājs pret
alkohola postu, kas vissmagāk skar ģimenes un bērnus.
Izdevumā asā, kategoriskā veidā pausta autora nostāja  rêt
alkoholu un narkotikām. Alkohola kā narkotiskas vielas
lietošana ir sadzīvisks parazīts. Tas iznīcina radītās vērtības,
neļauj būt pilnvērtīgiem cilvēkiem, būt stiprai tautai ar savu
vienreizīgumu. Izdevuma mērķis ir veicināt prasmes šai
paaudzei savu dzīvi veidot tā, lai izaugtu vesela un gudra
nākamā paaudze, kas spētu turpināt pareizi vadīt tautu un
valsti. Bērnu un jaunatnes interesēs vidējai un vecākai
paaudzei jāmaina attieksme  rêt ieaudzinātiem, pierastiem
netikumiem.
ISBN 9789984813790.
Alkoholisms – Latvija.
FARMAKALOĢIJA
Ļasmanovičs, Romāns, 1939-. Kā pilnvērtīgi ilgdzīvot :
dzeramais ūdens / Romāns Ļasmanovičs ; recenzents Dr.
habil. Med. Jānis Zaļkalns ; vāka un dizaina datorgrafika
Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, ©2015. — 334 lpp. —
Bibliogr.: 332.-334. Lpp. — Grāmatā daudzpusīgi iztirzāti
jautājumi par nosacījumiem pilnvērtīgai ilgdzīvošanai.
Autors plaši apskata ūdens nozīmi cilvēka dzīvē. Liela
vērība piegriezta veselīgam dzīvesveidam.
ISBN 9789984463315.
Dzeramais ūdens — Analīze. Ilgtspējīgs dzīvesveids.
Veselīgs dzīvesveids.
Stouns, Džīns. Kāpēc daži nekad neslimo : 25 veselības
noslēpumi / Džīns Stouns ; tulkojums latviešu valodā Lilija
Berzinska ; redaktore Gunta Šustere ; vāka dizainu
adaptējusi Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015
(Poligrāfists). — 237, [1] lpp. : il., karte ; 22 cm. —
Nemitīgi cīnoties ar dažādām kaitēm, nereti aizmirstam, ka
ķermeņa dabiskais stāvoklis ir veselība. Tomēr daži nekad
neslimo. Kā viņiem tas izdodas? Grāmatas pievienotā
vērtība ir bagātīgā informācija par dažādiem medicīniskiem
atklājumiem, ar veselību saistītiem mītiem un interesantām
vēsturiskām personībām. — Oriģ. Nos.: Secrets of People
Who Never Get Sick. — Rādītājs: 233.-[238.] lpp. . —
„Informatīvi un reizē izklaidējoši par veselību, medicīnas
progresu un cilvēces izdomas spēju”—Uz vāka.
ISBN 9789934049620.
Pašārstēšanās. Veselība.
MĀJTURĪBA.MĀJSAIMNIECĪBA.KOMUNĀLĀ UN SADZĪVES
SAIMNIECĪBA
Ar pasaules garšu mutē / autori: Valdis Brants, Māris Gailis,
Juris Lorencs, Andis Pikāns, Harijs Sils, Mārtiņš Sirmais,

658(474.3)

Pēteris Strubergs, Bruno Šulcs, Juris Visockis ; fotogrāfi:
Harijs Sils, Pēteris Strubergs, Bruno Šulcs, Juris Visockis
u.c. ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; sastādījums:
Kristīna Blaua ; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba.
– Rīga : Jumava, 2015. – 209, [4] lpp., [32] lpp. iel. : il. ; 20
cm. – (Aiz apvāršņa). – Apceļot pasauli – tā neapšaubāmi ir
iespēja patīkami pavadīt laiku. Ceļojums nozīmē ne tikai
kultūras un mākslas vērtību iepazīšanu, sauļošanos
pludmalē, pastaigas pa ielām un dabas takām, kontaktēšanos
ar vietējiem iedzīvotājiem. Ceļojums ir arī eksotisku ēdienu
un neparastu garšas salikumu atklāšana. Vēl jo vairāk –
kādam ceļotājam iepazīt vietējo virtuvi var būt pat prioritāte.
Grāmata sniedz izdevību pieredzēt dažādu valstu virtuves
īpatnības un dalīties tajā ar citiem.
ISBN 9789934117893.
Kulinārija, internacionālā. Ēšanas paradumi. Ceļojumi.
PERSONĀLĀ VADĪBA RAŽOŠANAS UZŅĒMUMOS.DARBA
ATTIECĪBAS DARBA DEVĒJA SKATĪJUMĀ
Kā gūt panākumus Latvijā / grāmatas ieceres autors,
projekta vadītājs un ievada autors Kārlis Sīmanis ; grāmatas
dizaina autors Olafs Abzalons ; redaktore Ilze Antēna. –
[Rīga] : The White Book, [2015] (McĀbols). – 245, [2] lpp.
; 22 cm. – Grāmatā apkopota 20 panākumiem bagātu
mūsdienu Latvijas profesionāļu pieredze. Savos stāstos viņi
atklāj panākumu formulu, dalās ar profesionāliem
noslēpumiem un sniedz padomus, kas katram no mums ir
jādara, lai sasniegtu karjeras visaugstākās virsotnes un
dzīvotu jēgpilnu dzīvi. – „Iesaka: Ghetto Games”–Uz vāka.
ISBN 9789934516306.
Panākumi – Latvija. Uzņēmēji – Latvija. Sievietes
uzņēmējdarbībā – Latvija. Slavenības – Latvija.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
7.036/.038
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MĀKSLAS PERIODI, SKOLAS UN STILI
Bonami, Frančesko. Es arī tā mācētu / Frančesko Bonami
; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; [māksliniece Dita
Pence]. - Rīga : Neputns, ©2015 (Dardedze hologrāfija). 150 lpp. ; 21 cm. - Pers. rād.: 143.-150. lpp. - Oriģ. nos.: Lo
potevo fare anch'io.
ISBN 9789934512582.
Māksla, jauno laiku - 20 gs.
ZĪMĒŠANA.DIZAINS.LIETIŠĶĀ MĀKSLA UN
DAIĻAMATNIECĪBA
Ikstena, Nora, 1969-. Linen. Laima. Latvia / dizains:
Laima Kaugure ; foto: Karlīna Vītoliņa, Laima Kaugure
[u.c.] ; makets: Anna Aizsilniece ; teksta autore Nora Ikstena
; tulkotāja Brigita Stroda ; redaktore Gundega Blumberga. –
Rīga : SIA Studija Naturals, 2015. – [140] lpp. : fotogr. –
Teksts paral. Latv., angļu val.
Laima Kaugure beigusi LMA . No 1976. Gada piedalās
starptautiskajās dizaina izstādēs. No 1986.  ad air Latvijas
Mākslinieku Savienības biedre. 1995.gadā nodibinot savu
“Studija Naturals” viņa pievēršas savai iedvesmai- dabīgai
lina šķiedrai, kā rezultātā radās augstākās kvalitātes lina

75(474.3)(092)

78(474.3)(092)

797

tekstīlijas ar īpašu pielietojumu modernajam interjeram un
apģērbiem.
ISBN 9789934144790.
Tekstilmāksla. Tekstilizstrādājumi.
Brizgela, Eimija. Miervaldis Polis / Eimija Brizgela ; no
angļu valodas tulkojusi Stella Pelše ; dizains un attēlu
apstrāde: Inga Ģibiete ; redaktore Laima Slava ; literārā
redaktore un personu rādītāja sastādītāja Cilda Redliha ;
bibliogrāfiju apkopojušas: Aivija Everte, Ingrīda Peldekse ;
foto: Jack Abraham, Jānis Buls, Māris Bogustovs,
Normunds Brasliņš, Jānis Deinats, Valters Ezeriņš, Atis
Ieviņš, Peter Jacobs, Māris Ločmelis, Jānis Pipars. – Rīga :
Neputns, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija).). – 303 lpp. : il.,
portr. ; 28 cm. – Bibliogrāfija: 290.-299. Lpp. un zemsvītras
piezīmēs. . – Pers. Rād: 266.-279. Lpp.
ISBN 9789934512544.
Gleznotāji – Latvija. Mākslinieki – Latvija. Māksla,
latviešu – 20 gs. Māksla, latviešu – 21 gs.
MŪZIKA
Gailīte, Zane, 1952-. Mūsu Baumaņu Kārlis / Zane Gailīte ;
mākslinieks Eduards Groševs. – Rīga : Apgāds Zvaigzne
ABC, 2015. – 166, [9] lpp. : il. – Grāmata ir veltījums
Latvijas Republikas himnas autora dzīvei un darbībai viņa
180 gadu jubilejā.
Saturs: Burtnieks un būrēji. Sākotne. Dzimta. Zīmētājs,
gleznotājs? Limbaži. Cimzes seminārs. Labāk Pēterburgā
par dvorņiku. Kārlis un Marija. I Vispārējie latviešu dziesmu
svētki. Vienkārši – Kārlis.
ISBN 9789934053849.
Biogrāfijas. Mūzika – Latvija – Biogrāfijas.
ATPŪTA.IZKLAIDE.SPĒLES.SPORTS
Baumgartners, Fēlikss. Debesu iekarotājs : dzīve brīvajā
kritienā / Fēlikss Baumgartners ; no vācu valodas tulkojusi
Inga Rozentāle ; literārā konsultante Olita Rause ;
māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja. – Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). – 187, [1] lpp. : fotogr.
– (Vēju roze). – Ekstrēmā sporta lielmeistars, 4 pasaules
rekordu īpašnieks Fēlikss Baumgartners (1969) šajā grāmatā
stāsta par savu dzīves ceļu no automehāniķa mācekļa līdz
lēcienam no stratosfēras. – Mana dzīve brīvajā kritienā – uz
vāka.
ISBN 9789984234939.
Biogrāfijas – Sportisti. Ekstrēmais sports –
Izpletņlēkšana.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
82.0

LITERATŪRAS TEORIJA
Simsone, Bārbala. Monstri un metaforas : ieskats šausmu
literatūras pasaulē / Bārbala Simsone ; Vitas Lēnertes vāka
dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). – 320
lpp. ; 23 cm. – Bibliogrāfija: [314.]-320. Lpp. un zemsvītras
piezīmēs. – Grāmata: „Monstri un metaforas: ieskats šausmu
literatūras pasaulē” – pirmais pētījums, kas veltīts šausmu
žanra izpētei pasaules un latviešu literatūrā. Pētījums ir

unikāls, jo aplūko literatūras tradīciju, kas Latvijā
akadēmiskā līmenī praktiski nav pētīta. Noderīga lasāmviela
gan humanitāro zinātņu studentiem, gan ikvienam literatūras
interesentam.
ISBN 9789934052460.
Šausmu proza, latviešu – Vēsture un kritika. Šausmu
stāsti – Tēmas, motīvi.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
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ARHEOLOĢIJA.AIZVĒSTURE. VĒSTURISKO LAIKMETU
KULTŪRAS PALIEKAS.PĒTĪJUMI PAR NOTEIKTU
TERITORIJU
Ozoliņš, Ojārs, 1929-2014. Cīrulis dziedāja, vasara nāca :
(Cilvēces pirmrakstu vēstījumi) / Ojārs Ozoliņš ; grām.
Izmantotas S. Stāles, L. Ozoliņas, G. Eniņa un citas fotogr.
No autora personīgā arhīva. – [B.v.] : A.A. (Arto), 2015. –
223 lpp. : fotogr. – Līdz pat 85 gadu vecumam nerimtīgais
novadpētnieks staigājis pa Ziemeļvidzemes pakalniem un
ielejām, meklējot un pētot senvietu akmeņu salikumus,
mēģinot izprast akmeņos iecirsto zīmju noslēpumus.
O.Ozoliņa darbu caurstrāvo dziņa atklāt senatnes noslēpumus
un pārliecība, ka mūsu senči zināja un spēja vairāk nekā
šodienas zinātnieki grib pieļaut. Arheoastronomija te vijas ar
mitoloģiju, lingvistiku, arheoloģiju, iztēli un kvēlu
patriotismu.
ISBN 9789934848926.
Arheoloģija – Latvija.
Trikāta (Beverīnas novads, Latvija). Ziemeļvidzeme
(Latvija). Rūjienas novads (Latvija). Dikļi (Kocēnu novads,
Latvija). Vaidava (Kocēnu novads, Latvija). Brenguļu
pagasts (Beverīnas novads, Latvija). Kauguru pagasts
(Beverīnas novads, Latvija).
Griškeviča, Una. Pastaigas pa neparasto Rīgu / Una
Griškeviča ; Kaspara Gardas, Mārtiņa Otto fotogrāfijas ;
Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Aija Balcere. – Rīga :
Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). – 112 lpp. : il.,
fotogr. – Grāmatas veidotāji aicina lasītājus doties aizraujošā
ekskursijā pa Rīgu un iepazīt tās ievērojamākās vietas no
neparastāka  ymbols kta, vienlaikus atsaucot atmiņā 2014.
Gadu, kad Rīga bija Eiropas kultūras galvaspilsētas godā.
Aizraujošos aprakstos lasāmas gan senas pilsētas leģendas un
nostāsti par neparastiem notikumiem ievērojamu cilvēku
dzīvē, gan pavisam mūsdienīgi, bet pārsteidzoši Rīgas
noslēpumi. Turklāt katrā apskates objektā sastapsim erudītus
Rīgas zinātājus, kas atklās unikālus faktus un interesantas
detaļas. Krāšņajās fotogrāfijās baudīsim mūsu galvaspilsētas
skaistumu, daudzveidību un unikalitāti. – Rīga|2014 –
Eiropas Kultūras galvaspilsēta.
Saturā: Kādi noslēpumi meklējami Rīgas Doma mūros.
„Rīgas birža” – vieta, kur satiekas kultūra. Cēlusies kā
Fēnikss no pelniem. Stāsts par Sv. Pētera baznīcu. Lielā ģilde
– ne tikai relikvija un vēstures piemineklis. Operas nama
noslēpumi – mūzika, spoks un zūdošā rakstāmpults. Brīvības
piemineklis – Rīgas un Latvijas  ymbols. Gluži kā “Poēmā
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par skatuvi”. Viesos Nacionālajā teātrī. Kongresu nams –
20.gadsimta vēstures piemineklis. Esplanāde laiku lokos jeb
no Kubes kalna līdz kultūras vasarnīcai. Kerkoviusa nams
atdzimst iepriekšējā krāšņumā. Kinoteātris “Splendid Palace”
laikmetu griežos. Rīgas Latviešu biedrība – kultūras un
izglītības šūpulis. Līdz galam neizpētītā “Stūra māja”.
Ciemos pie Ojāra Vācieša – zināmā un nepazīstamā.
ISBN 9789934054273.
Rīga (Latvija).
ĢEOGRĀFIJA. ZEMJU UN DAŽĀDU VALSTU PĒTĪŠANA
Eniņš, Guntis, 1933-. Nezināmā Latvija : ūdeņi, klintis,
akmeņi, koki un alas - vairāk nekā 70 dabas brīnumu / Guntis
Eniņš, teksts un foto ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atb.
redaktore Evija Veide ; maketētāja Daina Vīķele. - Rīga : AS
"Lauku Avīze", 2015. - 321, [2] lpp. : fotogr., kartes. Literatūra: 320.- 321. lpp. - Šī grāmata ir ne tikai ceļvedis
tūristiem, bet arī ceļvedis domāšanā un meklēšanā, ceļvedis
Latvijas saprašanā, izprašanā, novērtēšanā, ceļvedis Latvijas
mīlestībā. Šī grāmata ir citāda. ''Es eju tālāk, dziļāk pēc
nezināmā. Ja vairs nevaru izrakt dziļāku alu un dziļākus
slāņus, man jārok dziļāk doma, jāsamiedz aci tālākai
redzēšanai, jāpaceļ aizkars, jārisina atklāsme. Gribētos, lai šo
grāmatu varētu saukt arī par jaunu atklāsmju grāmatu.''
Guntis Eniņš šajā grāmatā rāda Latviju tās skaistumā un
bagātībā. Vēstures elpa un dabas spēks ir radījis vietas, kas
liek aizrauties cilvēka elpai, - kā brīnums un atklāsme. Mūsu
zemē mīt ne vien peldošas salas, bet arī Eiropā resnākais
kadiķis, Baltijā vislielākā ala, dižākā liepa, dziļākais un
salām bagātākais ezers un vēl, un vēl... - Grāmata tapusi
sadarbībā ar žurnālu "Mājas Viesis".
ISBN 9789934150791.
Latvija - Ģeogrāfija. Burtnieku ezers (Latvija).
Mazsalacas novads (Latvija).
VĒSTURES ZINĀTNE.HISTOGRĀFIJA
Blaufūss, F.B. Vidzemes Stāsti : stāsti no tās vecas un
jaunas būšanas to Vidzemes ļaužu, uzrakstīti 1753 / F.B.
Blaufūss ; redaktors Jānis Šiliņš ; mākslinieks Raivis
Pētersons. - Rīga : Vēstures izpētes un popularizēšanas
biedrība, 2015 (Jelgavas tipogrāfijā SIA). - 253, [1] lpp. :
faksim. - Frīdriha Bernharda Blaufūsa (1697-1756) 18.
gadsimta vidū uzrakstītais teksts ir pirmais latviešu valodā
tapušais mūsu taitas vēstures apcerējums. - Teksts paralēli
veca drukā un latviešu valodā.
Saturā: Historiogrāfisks ievads / G.Straube. Blaufūss vai
Lange? Manuskripta autorības problēma / M.Grudule.
Vidzemnieku sadzīves un mitoloģijas atspulgs "Stāstos" /
J.Kursīte. Valoda "Stāstos" / P.Vanags. Stāsti no tās vecas un
jaunas būšanas to Vidzemes ļaužu, uzrakstīti 1753.
ISBN 9789934839917.
Vēsture - Latvija - Stāsti. Mitoloģija - Latviešu.
Valodniecība.
Vidzeme (Latvija) - Vēsture - Stāsti. Trikāta (Beverīnas
novads, Latvija). Ēvele (Burtnieku novads, Latvija).
Valmiera (Latvija). Rubene (Kocēnu novads, Latvija).
Rūjiena (Rūjienas novads, Latvija). Valmiermuiža
(Burtnieku novads, Latvija). Kauguru pagasts (Beverīnas
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novads, Latvija).
VISPĀRĪGĀ VĒSTURE
Gandijs. Stāsts par maniem eksperimentiem ar patiesību :
autobiogrāfija / Gandijs ; no angļu valodas tulkojusi Ieva
Elsberga ; redaktore Ita Ankoriņa ; Viktora Ivbuļa pēcvārds ;
Aigara Truhina vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015
(Poligrāfists). – 527 lpp. : il. ; 21 cm. – Bibliogrāfija: 526.527. Lpp. – Oriģ. Nos.: The story of my experiments with
truth.
ISBN 9789934040306.
Valstsvīri – Indija – Biogrāfijas.
Indija – Politika un pārvalde – 1919-1947.
LATVIJAS VĒSTURE
Kalme, Guntis, 1959-. Latviešu karotprasme : 1944- 1945 :
desmit sarunas par Latviešu leģionu / Guntis Kalme ;
redaktore Liveta Sprūde ; māksliniece Liene Apine ;
zīmējumu autore Ilze Vēzīte ; fotomāksl. Emīlija Aleksandra
Verhoustinska. - Rīga : Biedrība "Domas Spēks", 2015. 213, [3] lpp. : kartes, fotogr., faksim., tab. + karšu komplekts
un DVD. - Grāmata domāta katram, kurš saprot, ka var
pienākt brīdis, kad sava Dzimtene jāaizstāv. Šajā grāmatā ar
Leģiona kauju piemēriem parādīta latviešu virsnieku taktikas
prasme 2. Pasaules kara laikā. Tā faktiski ir mācību grāmata
mūsu virsnieku jaunajai maiņai. Militārā taktika pasniegta
vienkārši un saistoši spraigā dialogā par deviņām latviešu
virsnieku vadītām kaujām 1944.-1945. gadā. - Pielikumā: 1
DVD; 1 karšu komplekts. - Anotācija angļu val.
ISBN 9789934839535.
Latvija - Vēsture.
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Balodis, Jānis. Vecais vīrs pilī : hronikas / Jānis Balodis,
Jānis Skutelis ; redaktore Ieva Bečere ; mākslinieks Ernests
Kļaviņš ; maketētāja Sintija Linde. - Rīga : Ameija, [2015]. 71 lpp. : il. - Visus šos četrus gadus mums tā arī nav bijusi
iespēja saprast, ko dara mūsu valsts prezidents. Šī grāmata
beidzot atklāj, ko mūsu valsts labā ir izdarījis šīs grāmatas
galvenais varonis - Andris Bērziņš.
ISBN 9789934844621.
Prezidenti.
Dziļleja, Kārlis, 1891-1963. Garlībs Merķelis : biogrāfisks
romāns / Kārlis Dziļleja ; priekšv. Andrejs Grāpis ; pēcv.
Gvido Straube ; redaktore Sanda Rapa. - Rīga : Mansards,
2015. - 375, [1] lpp. - Biogrāfiskais romāns "Garlībs
Merķelis'' pirmo reizi publicēts 1935. gadā ar pseidonīmu
Kārlis Lejnieks.
ISBN 9789934120602.
Biogrāfiskā proza, latviešu. Vācbaltieši - Biogrāfijas.
Eņģele, Ilze, 1974-. Labais cilvēks : romāns / Ilze Eņģele ;
Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ;
Anitas Jansones-Zirnītes ilustrācijas ; redaktore Eva
Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (SIA "Latgales druka").
- 237, [3] lpp. - (Lata romāns ; 6 (192). - Darbs. Ikdiena.
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Kolēģi. Kolēģes. Labi cilvēki. Ne tik labi cilvēki. Ieva ir
parasta biroja ierindas darbiniece. Ievas vīra uzmanību ir
nozagusi pašas meita, dēls – svešumā. Tomēr Ieva kā labs
cilvēks nevienam nevēl ļaunu, pat ne Larisai – vieglprātīgai,
ārišķīgai darba biedrenei, kurai dzīvē viss ir pasniegts uz
paplātes. Ieva un Larisa satuvinās. Larisa kļūst par izrādes
„mana dzīve” prīmu un viņai nav noslēpumu no Ievas. Kā
Larisai skaidro viņas jaunā draudzene Ieva, beidzot Larisa
sāk spēlēt pieaugušo līgā – just tikai pieredzējušai sievietei
raksturīgu tieksmi rotaļāties ar uguni un mācēt palikt sveikā!
Sieviešu sarunas. Miljonārs. Flirts. Taureņi. Abu dzīves
uzņem paātrinājumu un neviena nenojauš, ka rutīnas
savērptās kaislības ved pie dramatiska fināla.
ISBN 9789934150708.
Latviešu romāni.
Zemzaris, Uldis, 1928-. Nupat bija rīts : apceres un
tēlojumi / Uldis Zemzaris ; redaktore Anta Lazareva ; Alda
Aleka dizains. - [Rīga] : [Vesta LK], 2015. - 260, [3] lpp.,
[1] lp. : il., portr. ; 23 cm. - Mākslinieka U. Zemzara grāmatā
ievietotas apceres un tēlojumi par vidusskolas laiku, par
sudiju laiku Mākslas akadēmijā, par sievastēvu profesoru
Jāni Endzelīnu, par selekcionāru Pēteri Upīti, par gleznotāju
Leo Kokli. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
Saturs: "Vilja, o Vilja" jeb mans vidusskolnieka laiks.
Drēbes. Ūsiņa stadula "Ķekatās" : [par koktēlnieku Artūru
Bērnieku]. Profesors kā sievastēvs : [par Jāni Endzelīnu].
Baltā starpsiena. Vasaras sākums. Prinča Dezirē sirds : [par
baletdejotāju Māri Liepu]. Selekcionāra Pētera Upīša
portrets. Šķiet - metafizisks miers : [par Līviju Endzelīnu].
Tāds bija Leo [Kokle]. Zaļā īkšķa sentiments. Uzgleznot sevi
(Tēze un antitēze). Dominus vitae.
ISBN 9789934511158.
Gleznotāji - Latvija. Biogrāfiskā proza, latviešu.
AMERIKĀŅU DAIĻLITERATŪRA
Elliss, Deivids. Adrenalīns : [kriminālromāns] / Deivids
Elliss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka
dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga :
Apgāds Kontinents, 2015 (PNB Print, SIA). - 464 lpp. Oriģ. nos.: The Wrong Man. - Edgara Alana Po balvas
laureāts -- uz vāka.
ISBN 9789984357553.
Amerikāņu romāni. Detektīvromāni, amerikāņu.
Filipsa, Sūzana Elizabete. Varoņi ir mana vājība / Sūzana
Elizabete Filipsa ; [no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra ;
vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze]. Rīga : Kontinents, ©2015 (PBN Print). - 445 lpp. ; 21 cm. Annija - neveiksmīga aktrise, kurai atlicis tikai darbs bērnu
leļļu izrādēs, - ieradusies pavadīt ziemu Peregrīnailendas
salā, lai paturētu tiesības uz Mēnessgaismas kotedžu, savu
vienīgo patvērumu. Viņa zina dučiem veidu, kā sasmīdināt
publiku līdz asarām. Šobrīd Annijai smiekli nav prātā. Teo ir
vientuļš rakstnieks, kurš raksta baisus šausmu romānus.
Viņam zināms dučiem veidu, kā savus tēlus nonāvēt kailām
rokām. Viņš ir arī Mēnessgaismas kotedžas īpašnieks un
vīrietis, kurš reiz pagātnē Anniju ir gandrīz nogalinājis. Šī
būs viena gara un karsta ziema... - Oriģ. nos.: Heroes are my
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weakness.
ISBN 9789984357898.
Amerikāņu romāni.
Hovijs, Hjū. Elevators : triloģija / Hjū Hovijs ; no angļu
valodas tulkojusi Santa Andersone ; redaktore Maija Džeriņa
; mākslinieks Kao Viets Ngujens. — [Rīga] : Prometejs,
[2015]. — 390 lpp. ; 22 cm. — Oriģ. Nos.: Dust. —
Elevatora sāgas grāmatas: 1. Vilna 2. Maiņa 3. Putekļi.
3. Putekļi.
ISBN 9789934851117.
Zinātniskā fantastika, amerikāņu.
Lokhārta, E. Mēs bijām meļi : [romāns] / E. Lokhārta ; no
angļu valodas tulkojusi Santa Liģere ; literārā redaktore
Gunta Finke. — [Rīga] : BaibaBooks, 2015 (Jelgavas
tipogrāfija). — 230, [1] lpp. : il., portr. ; 21 cm. — Spokaina
pasaka par to, kā ģimenes dzīvo pašas savos mītos. Skumji,
brīnišķīgi, patiesi skaistā izpildījumā, precīzi un liriski
daiļrunīgi Lokhārta caurvij ģimenes drāmu, kuras saknes
stiepjas paaudzēm tālu… — Oriģ. Nos.: We Were Liars. —
New York Times bestsellers—uz vāka.
ISBN 9789934539008.
Jaunatnes proza, amerikāņu. Amerikāņu romāni.
Patersons, Džeimss. Kurš mirs pirmais : detektīvromāns /
Džeimss Patersons ; no angļu valodas tulkojusi Aija
Čerņevska ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Anita
Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). 359, [1] lpp. ; 23 cm. - (Sieviešu detektīvu klubs ; 1).
(Zvaigznes detektīvu klubs). - Sanfrancisko pārņēmušas
šausmas - nežēlīgi tiek nogalināti jaunlaulāti pāri.
Izmeklēšanā iesaistās četras draudzenes, veiksmīgas un
pievilcīgas sievietes. Viņām ir tikai viens mērķis: apvienojot
spēkus un liekot lietā talantu, drosmi un prātu, atrast, pārspēt
viltībā un apturēt briesmīgo slepkavu, pirms veikta nākamā
slepkavība. - Oriģ. nos.: 1st to Die.
ISBN 9789934043932.
Detektīvromāni, amerikāņu.
Stouns, Toms. Krodziņš Skaistā Helēna : stāsts par kādu
Grieķijas vasaru / Toms Stouns ; no angļu valodas tulkojusi
Tamāra Liseka ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; grieķu valodas
un kultūras konsultante Iveta Skrastiņa. - Rīga : Apgāds
Zvaigzne ABC, 2015. - 252, [4] lpp. : il. - Par autoru: [255.]
lpp. - Jaunais Brodvejas mūziklu režisors Toms Stouns
aizbrauc uz Grieķiju - tikai uz vienu vasaru -, lai sarakstītu
romānu. Patmas salā viņš satiek skaisto francūzieti,
gleznotāju Danielu ; abiem tā ir mīlestība no pirmā acu
uzmetiena. Toms nolemj vēl kādu laiku palikt
Grieķijā...Septiņi gadi aizvadīti, dzīvojot kā paradīzē. Toms
un Daniela pārcēlušies uz Krētu un audzina divus jaukus
bērnus. Kādu vakaru negaidot piezvana vecs paziņa,
patmietis Teologs, kuram pieder pludmales krodziņš ''Skaistā
Helēna''. Zinādams, ka Toms aizraujas ar kulināriju, grieķis
piedāvā - uz abpusēja izdevīguma pamatiem - vasaras sezonā
viņam to iznomāt. Draugi un sieva viņu gan brīdina par
grieķiem raksturīgo viltību, taču labticīgais amerikānis visu
laiž gar ausīm. Toms ir sajūsmināts par iespēju saimniekot
krodziņā un iepriecināt tā apmeklētājus ar daudzveidīgiem,
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teicami pagatavotiem ēdieniem. - Oriģ. nos.: The Summer of
my Greek Taverna.
ISBN 9789934050336.
Autobiogrāfiskā proza, amerikāņu. Kulinārija.
Grieķija - Patmas sala. Krēta (Grieķija).
AUSTRĀLIEŠU DAIĻLITERATŪRA
Moriartija, Laiena. Lielie mazie meli : romāns / Laiena
Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka
dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2015. - 496
lpp. - Košā un drosmīgā Medelaina, trauslā un pārdabiski
skaistā Seleste un vientuļā un noslēgtā Džeina satiekas
skolas pasākumā. Triju atšķirīgu sieviešu dzīves apvij
noslēpums. Ja tas tiks atklāts, sekas nav paredzamas. Nereti,
tieši tad, kad cilvēks notic pats saviem meliem, – notiek
traģēdija... - Oriģ. nos.: Big Little Lies.
ISBN 9789984357911.
Austrāliešu romāni.
Vorsa, Dženifere. Darba nama ēnas : [romāns] / Dženifere
Vorsa ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; Ilzes
Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. - 310,
[1] lpp. - Sākot strādāt par vecmāti izpostītajā pēckara
Londonā, jauniņā medicīnas skolas absolvente Dženifere
Vorsa piedzīvo īstu kultūršoku. Netīrība, nabadzība,
brutalitāte un galējs izmisums - tas viss pastāv līdzās
vienkāršo ļaužu sirsnībai, atklātībai un cerībai uz labāku
rītdienu. Dženifere ne vien palīdz nākt pasaulē simtiem
mazuļu, bet arī kļūst par aktīvu Īstendas notikumu
hronisti.Pēc daudziem gadiem kādreizējā vecmāte publicē
atmiņas par savu, citu vecmāšu un Īstendas iemītnieku
ikdienu. Viņas grāmatas kļuvušas par bestselleriem, un pēc
to motīviem uzņemta BBC daudzsēriju mākslas filma. Oriģ. nos.: Shadows of the Workhouse.
ISBN 9789934050978.
Vecmātes - Lielbritānija - Biogrāfijas - Londona. Veco
ļaužu pansionāti - Lielbritānija - 20 gs. Autobiogrāfiskā
proza, angļu.
Londona (Lielbritānija) - Sociālais stāvoklis - 20 gs.
ITĀLIEŠU DAIĻLITERATŪRA
Močia, Federiko. Cilvēks, kurš negribēja mīlēt : romāns /
Federiko Močia ; no itāļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ;
vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga
: Kontinents, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 461
lpp. ; 21 cm. - Talantīgajai pianistei Sofijai un viņas
jaunajam vīram Andrea bija visas pasaules laimes
apsolījums. Iespējams, viņi būtu laimīgi līdz mūža galam.
Tikai viens nebūtisks strīds, liktenīgs mirklis aizkrāso logus
laimes mājai un satriec visus sapņus smalkās druskās. Sofija
atsakās no savas mīlestības uz mūziku, lai būtu kopā ar
Andrea. - Oriģ. nos.: L'uomo che non voleva amare. - Uz
vāka -- Federico Moccia.
ISBN 9789984357881.
Itāliešu romāni.
FRANČU ROMĀNI
Leruā, Žils. Alabamas dziesma : [romāns] / Žils Leruā ; no
franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; atbildīgā redaktore
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Ilze Fogele. - Rīga : J.L.V., 2015. - 213, [1] lpp. - Darbs
jālasa kā romāns, nevis kā Zeldas Ficdžeraldas
autobiogrāfija. Zelda, Dienvidu skaistule - pa pusei eņģelis,
pa pusei dēmons -, kuras poētiskie vai vulgārie vārdi, tāpat
kā viņas skaistums, nekaunība un provokācijas, neatstāj
vienaldzīgu. Slava, mīlestība un ilūzijas, apskaidrība un
ārprāts - Zelda cīnās, lai izdzīvotu... - Oriģ. nos.: Alabama
Song.
ISBN 9789934117206.
Franču romāni.
Puertolā, Romēns. Neparastais ceļojums, kurā faķīrs
iestrēga IKEA skapī : [romāns] / Romēns Puertolā ; no
franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; vāka dizainu
adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 224
lpp. - Ašatašatru, faķīram un apsviedīgam vīram no kāda
attāla Indijas ciemata, nepieciešama jauna naglu gulta. Viņš
pārliecina draugus un sekotājus, lai samet naudu lidmašīnas
biļetei uz Parīzi, kur atrodas tuvākais IKEA veikals, un
dodas ceļā. Piedzīvojums var sākties... Daiļa francūziete,
nakts, kas pavadīta kādā no IKEA veikala skapjiem, un tai
sekojošs negaidīts ceļojums pāri visai Eiropai - tas liek faķīra
sirdij sisties straujāk un lasītājiem brīžiem smieties skaļā
balsī. - Oriģ. nos.: L'extraordinaire voyage du fakir qui etait
reste coince dans une armoire IKEA.
ISBN 9789934049705.
Franču romāni.
KANĀDIEŠU DAIĻLITERATŪRA
Manro, Alise. Dārgā dzīve / Alise Manro ; no angļu valodas
tulkojusi Silvija Brice ; [Arņa Kilbloka vāka dizains ;
tulkotājas redakcijā]. – Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015
(Jelgavas tipogrāfija). – 270, [2] lpp. ; 23 cm. – Oriģ. Nos.:
Dear Life.
Saturs: Sasniegt Japānu. Amundsena. Atvadas no
Maverlijas. Grants. Ligzdiņa. Lepnums. Korija. Vilciens. Ar
skatu uz ezeru. Dollija. Acs. Nakts. Balsis. Dārgā dzīve.
ISBN 9789934047527.
Stāsti, kanādiešu.
Govjē, Ketrīna. Gravīru meistara meita : [romāns] /
Ketrīna Govjē ; no angļu val. tulkojusi Vija Stabulniece ; lit.
konsultante Ilze Jansone ; zin. konsultante Ilze PaegleMkrtčjana ; mākslinieks Aivars Plotka. - Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2015. - 542, [1] lpp. - Romāns aizved mūs uz 19.
gadsimta Japānu. Gravīru meistars ir Hokusai (1760-1849),
kurš ilgajā darba mūžā radījis tūkstošiem skiču, zīmējumu un
gravīru : Edo pilsētas izpriecu kvartāli un kurtizānes, gājēju
pārpilni tilti un pārcēlāju laivas Sumidas upē, majestātiskā
Fudzi kalna skati un bijību iedvesošais ''Lielais vilnis'' ar
sīkajiem airētājiem baltajās putu krēpēs... - Oriģ. nos.: The
Printmaker's Daughter.
ISBN 9789984235080.
Kanādiešu romāni.
Japāna.
KRIEVU DAIĻLITERATŪRA
Suvorovs, Viktors. Dižās desmitgades hronika : [triloģija] /

Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis Kalve ;
redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 278, [1] lpp. ; 22 cm. Izmantotās literatūras saraksts: 269. lpp. - Populārā
vēsturnieka, rakstnieka un militārā analītiķa Viktora
Suvorova jaunā grāmata - triloģijas ''Dižās desmitgades
hronika'' otrā daļa - ir grandioza vēstures rekonstrukcija
1956.-1957. gada notikumiem, kad Ņikita Hruščovs ar
maršala Žukova palīdzību atstādināja no Padomju Savienības
vadības bijušos Staļina tuvākos līdzgaitniekus, savukārt
Žukovs slepus gatavoja militāru apvērsumu, lai gāztu
Hruščovu un iegūtu vienpersonisku varu valstī. Šī grāmata ir
par to, kā mainījās valsts vadības sistēma pēc tam, kad tika
atcelta Staļina piekoptā sistemātiskā varmācīgā vadošās
elites nomaiņas prakse, kā varas karjeru sāka veidot partijas
līderu jaunā paaudze, kura pēc dažiem gadiem nomainīja
Hruščovu pie valsts vadības stūres, kādu alternatīvo PSRS
attīstības scenāriju grasījās īstenot Žukovs un kāpēc tik
daudz kļūdu pieļāvušais Hruščovs tomēr ir pelnījis atzinību. Oriģ. nos.: Облом.
2. grāmata. Oblom. Izgāšanās : Maršala Žukova pēdējā
kauja.
ISBN 9789984887944.
Padomju Savienība - Politika un pārvalde - 1936-1953.
Padomju Savienība - Vēsture - 1936-1953.
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ZVIEDRU DAIĻLITERATŪRA
Ingelmane-Sundberja, Katarina. Aizdevums – sudrabs,
laupījums – zelts : [romāns] / Katarina Ingelmane-Sundberja
; tulkojusi Dace Andžāne ; [Nataļjas Kugajevskas vāka
mākslinieciskais noformējums ; vāka ilustrācijas autors
Toms Kalniņš ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane]. –
[Rīga] : Lauku Avīze, ©2015 (Rēzekne : Latgales druka). –
303 lpp. ; 21 cm. – Marta Andešone, Grābeklis, Ģēnijs, Stīna
un Anna Grēta citādi neprot aizvadīt dienas kā vien
iesaistīties kārtējā laupīšanā un afērā. Šoreiz spriganā senioru
kompānija noskatījusi spožu kazino pašā Lasvegasā. Tas it
kā būs saprotami, bet viņi vienmēr un arī šoreiz pamanās
laupījumu pazaudēt. Vienmēr aktīvā Marta ķeras pie
jauniem, vēl trakākiem plāniem, un gaisā uzvēdī jauns
piedzīvojumu aromāts… – Oriģ. Nos.: Låna är silver, råna är
guld.
ISBN 9789934150746.
Detektīvromāni, zviedru. Zviedru romāni.
VĀCU DAIĻLITERATŪRA
Reda, Katarīna. Kaisles nokrāsas : [romāns] / Katarīna
Reda. - Rīga : Logocops, 2015. - 260, [3] lpp. - Kad jaunā
studente Greisa no Čikāgas dodas uz prakses vietu vienā no
lielākajiem un ietekmīgākajiem uzņēmumiem Londonā, viņa
pat iedomāties nevar, kas viņu sagaida ne tikai lidostā, bet
visās četrās nedēļās, kuras viņa pavadīs kā praktikante
Džonatana Hantingtona firmā.
ISBN 9789934145223.
Vācu romāni.
George, Nina. Lavandu istaba : [romāns] / Nina George ;
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no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece ; redaktore Anita
Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 286, [1] lpp. ; 23 cm. - Lirisks romāns par
mīlestību un dzīvi, draudzību un grāmatām. - Oriģ. nos.: Das
Lavendelzimmer.
ISBN 9789934050329.
Vācu romāni.
DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ
Коган, Татьяна(Татьяна Васильевна), 1979-. Только
для посвященных : [роман] / Татьяна Коган. - Москва :
Эксмо, 2014. - 314, [2] c. - (Чужие игры. Остросюжетные
романы Т. Коган). - 16+. - На обл.: Автор, книги
которого проникают в самое сердце!.
ISBN 9785699738793.
Detektīvromāni, krievu. Krievu romāni.
Свечин, Николай, 1959-. Роковые числа : [детективный
роман] / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2015. - 444,
[2] с. - (Детектив Российской империи). - 16+.
ISBN 9785699808151.
Detektīvromāni, krievu.
Рой, Олег. Я тебя никому не отдам : [роман] / Олег
Рой. - Москва : Эксмо, 2015. - 352 с. - (Капризы судьбы.
Романы О. Роя). - 16+.
ISBN 9785699799794.
Krievu romāni.
Берсенева, Анна, 1963-. Героиня второго плана : роман
/ Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2015. - 313, [1] с. :
ил. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой). 16+.
ISBN 9785699804115.
Krievu romāni.
Бьорк, Самюэль. Я путешествую одна : роман /
Самюэль Бьорк ; пер. с норвежского Марии Назаровой. Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 413, [1] с. - (Мастера
саспенса). - 18+. - Ориг. назв.: Bjørk, Samuel. Det henger
en engel alene i skogen, 2013. - На обл.: Скандинавский
бестселлер № 1.
ISBN 9785170852925.
Detektīvromāni, norvēģu.
Райнис. Время других : Citu laiks. Rainis / Райнис ;
перевод с латышского и составление Ольги Петерсон ;
[художник Зане Эрнштрейте ; Иева Струка,
предисловие] = Citu laiks / Rainis ; atdzejojusi un
sakārtojusi Olga Pētersone ; [māksliniece Zane Ernštreite ;
Ieva Struka, priekšvārds]. - [Latvija] : Latvijas Literatūras
centrs, ©2015. - 268, [1] lpp. ; 19 cm. - Teksts paralēli
krievu un latviešu valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā.
ISBN 9789984967226.
Latviešu dzeja - Tulkojumi krievu valodā.
Горская, Евгения. Приют миражей : [роман] / Евгения
Горская ; вступ. слово Татьяны Устиновой. - Москва :
Эксмо, 2015. - 315, [1] c. - (Татьяна Устинова
рекомендует). - 16+.
ISBN 9785699805136.

Krievu romāni.

DVD, CD / MĀKSLAS UN
DOKUMENTĀLĀS FILMAS
DOKUMENTĀLĀS
FILMAS
791.4

791.4

791.4

Dimiters, Jēkabs, 1985-. Jurītis [videoieraksts] :
dokumentāla filma / rež. Jēkabs Dimiters. - [Rīga] : KD12,
2007. - 1 DVD (23 min.). - Juris Mihels dzimis 1961.g.
31.augustā, Jelgavā, Pavasara ielā, dzīvojis “Sapnīšos”.
Gleznot sāka 1995. gadā, Krimuldas Krusta skolā. Pirmās
baznīcas nolūkoja fotogrāfijās, it kā nejauši stilizēdams,
krāsodams ar krāsu zīmuļiem. Vēl joprojām Jurītis izmanto
pazemīgo guašas tehniku, tikai viņa gleznas nebalo, bet
drosmīgās krāsu attiecības paliek luminiscējoši košas.
Apgrieztā perspektīva un tiešā, nepastarpinātā uztvere, kāda
visbiežāk redzama bērnu zīmējumos, ļauj uzdrīkstēties
definēt Jurīti kā gleznotāju – naivistu. - Nos. no konteinera. .
- Filma veltīta Kosas Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīcai 115
gadu jubilejā.
Primitīvisms mākslā. Dokumentālās filmas.
Martinez, Karlos. My Bible [videoieraksts] : mime pieces /
Karlos Martinez. - Barcelona : CYO Studios and Video
tailer, E-Barcelona, 2004. - 1 DVD (30 min.) + 2 bukleti
(10+16 lpp.). - Audio angļu, spāņu, franču, vācu val. - Nos.
no konteinera. . - The mime pieces in this DVD form part of
the show My Bible written and performed by Carlos
Martinez and filmed in front of a live audience at the
Künstlerhaus in Hannover on 18th January 2003.
Contents: Creation with Chopin Piano Waltz № 9
performed by Pavlos Hatzopoulos ; Interview with Carlos
Martinez recorded in Latvia ; The Wise Men with original
music and recording by Merce Blanes and Alex Blanco ;
Information about Carlos Martinez ; The Glass Box ;
Interview with Carlos Martinez recorded in Latvia ; The Gift
; interview with Carlos MArtinez ; Psalm 23 with original
music and recording by Merce Blanes and Alex Blanco.
Pantomīma.
Saulītis, Askolds. Atmodas antoloģija [videoieraksts] =
The Path to Freedom : dokumentāla filma / rež. Askolds
Saulītis ; scenārija aut. Askolds Saulītis un Edgars Egnīzers.
- [B.v.] : BDR TERRA EUROPA, 2014. - 1 DVD (98 min.).

- Dokumentālā filma “Atmodas antoloģija”, kas veltīta
Latvijas Tautas frontei, stāsta par būtiskākajiem pagrieziena
punktiem Atmodas laika vēsturē. Viens no galvenajiem
Atmodas priekšnosacījumiem bija Latvijas valstiskās
neatkarības zaudēšana Otrā pasaules kara laikā, kas ievada
filmas vēsturisko atkāpi. - Audio latviešu val., subt. angļu,
krievu val.
Dokumentālās filmas.
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Аронофски, Даррен. Ной [videoieraksts] : история
библейского персонажа Ноя : приключенческая драма /
Даррен Аронофски ; в ролях Рассел Кроу, Дженнифер
Коннелли, Рэй Уинстон, Эмма Уотсон, Энтони Хопкинс.
- Москва : ООО "КармаКома", 2014. - 1 DVD (138 мин.).
- Единственным праведным человеком на Земле был
Ной — набожный отец семейства, которого начали
посещать ужасные видения конца света. Поняв, что
людей ждет неминуемая гибель, Ной принялся за
строительство ковчега — гигантского корабля, который
должен был защитить его семью и его самого от
бушующих волн. Однако Ною пришлось бороться не
только со стихией и собственными страхами, но и с
вполне осязаемым человеческим злом: люди,
прослышавшие о строительстве корабля и опасающиеся
за свою жизнь, тоже захотели спастись. Только вот для
них не было места в Ноевом ковчеге. - Vecuma
ierobežojums : 12+. - Audio krievu val. - Nos. no konteinera.
. - США, 2014 г.
Bībeles stāsti.
Леонетти, Жан-Батист. Игра на выживание
[videoieraksts] = Beyond the Reach : триллер / реж. ЖанБатист Леонетти ; в ролях Майкл Дуглас, Джереми
Ирвин. - Москва : ООО "Киноман", 2015. - 1 DVD (90
мин.). - Корпоративная акула и его бедный молодой гид
сыграют в самую опасную игру во время охоты в
пустыне Мохаве. - Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio
krievu, angļu val. - Nos. no konteinera. . - Abpusēji skatāms
disks. . - США, 2014 г.
Ли, Энг. Жизнь Пи [videoieraksts] : приключенческий
фильм : по рассказу Янна Мартела / реж. Энг Ли. Мисква : ООО "Кармакома", [2013]. - 1 DVD (127 мин.).
- Это история сына владельца одного индийского
зоопарка, мальчика по имени Пи. Он познаёт мир,
учится отстаивать свои принципы, ищет собственную
дорогу к Богу, живя по канонам трёх конфессий,
влюбляется… Но волей судьбы его семья вынуждена
эмигрировать. На полпути между Индией и Канадой
корабль терпит крушение, и Пи остается в шлюпке
вместе с бенгальским тигром, гиеной, зеброй и
орангутангом. Вокруг безбрежная водная гладь, а
впереди — неизвестность…. - Vecuma ierobežojums : 6+.
- Audio krievu val., bez subtitriem. - Nos. no konteinera. . -

[США, 2012 г. ].
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Green, David Gordon. Sniega eņģeļi [videoieraksts] =
Snow Angels : romantiska drāma / rež. David Gordon Green
; lomās Keita Bekinseila, Sems Rokvels...[u.c.]. - Rīga :
Forum Cinemas Home Entertainment, 2008. - 1 DVD (103
min.). - Vecuma ierobežojums : 12+. - Audio angļu, krievu
val. ; subt. latv., liet., igauņu, angļu, krievu, bulgāru, ukraiņu
val. - Nos. no konteinera.
Romantiskas drāmas.
Андерсон, Пол У. С. Помпеи [videoieraksts] = Pompeii :
мелодрама / реж. Пол У.С. Андерсон ; в ролях Кит
Харингтон, Эмили Браунинг. - Москва : ООО
"КармаКома", 2014. - 1 DVD (110 мин.). - История любви
раба Майло и благородной Кассии, обрученной с
римским сенатором, на фоне извержения Везувия,
которое навсегда стерло с лица земли древнеримский
город Помпеи…. - Vecuma ierobežojums : 12+. - Audio
krievu val. - Nos. no konteinera. . - Канада, Германия 2014
г.
Кончаловский, Андрей. Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына [videoieraksts] = The Postman's White
Nights : драма / реж. Андрей Кончаловский ; в ролях
Алексей Тряпицын, Виктор Березин, Виктор Колобов,
Ирина Ермолова... [и др.]. - Москва : ООО "Медиаленд",
2014. - 1 DVD (90 мин.). - Во многих деревнях России
из-за их удаленности от городов и бездорожья люди
живут как бы вне государства. В таких местах они
практически предоставлены сами себе. Зачастую
единственным представителем государства в подобных
краях становится почтальон. Он — главное связующее
звено между немногочисленными жителями
заброшенных деревень и цивилизацией. Один из таких
почтальонов станет главным героем картины... - Vecuma
ierobežojums : 18+. - Audio krievu, angļu val. - "Зелёная
капля" специальная премия , учрежденная зелёным
крестом Италии и мэрией Венеции в рамках
Венецианского кинофестиваля, 2014. . - Премия
Венецианского кинофестиваля Серебряный Лев, 2014 г. Nos. no konteinera. . - Россия, 2014 г.
Kinofilmas, krievu.
Кроу, Рассел. Искатель воды [videoieraksts] = The Water
Diviner : драма, военный / реж. Рассел Кроу ; в ролях
Рассел Кроу, Ольга Куриленко ... [и др.]. - Москва : ООО
"Киноман", 2015. - 1 DVD (111 мин.). - Действие фильма
разворачивается в 1919 году. Это история об
австралийце, который отправляется на полуостров
Галлиполи, где во время Первой мировой войны
проходила ожесточенная битва, чтобы разыскать тела
своих погибших сыновей. И неожиданно для себя он
обретает надежду там, где и не мыслил ее найти... Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio krievu, angļu val. Nos. no konteinera. . - Австралия, Турция, США, 2014.
Тейлор-Джонсон, Сэм. Пятьдесять оттенков серого

[videoieraksts] : по мировому бестселлеру : драма,
мелодрама / реж. Сэм Тейлор-Джонсон. - Москва :
"Киноман", 2015. - 1 DVD (125 мин.) : цветной. Анастейша Стил — скромная студентка, живущая
вместе с близкой подругой-сокурсницей Кейт. За неделю
до выпускного в университете, Анастейша, по просьбе
заболевшей Кейт заменить её, берёт интервью у
молодого красавца-миллиардера Кристиана Грея.
Интервью складывается не очень удачно, и Анастейша
не думает, что они когда-либо встретятся вновь.
Неожиданно Грей появляется в хозяйственном магазине,
где девушка работает продавцом. Их знакомство
продолжается, и Анастейша постепенно узнаёт о тайных
сексуальных увлечениях богача…. - Vecuma
ierobežojums : 16+. - Audio krievu, angļu val. - Nos. no
konteinera. . - США, 2015.
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Dey, Tom. Failure to Launch [videoieraksts] : comedy /
directed by Tom Dey ; starring matthew McConaughey,
Sarah Jessica Parker. - [B.v.] : Paramount pictures, 2006. - 1
DVD (approx. 92 mins). - The romantic battle of wills
proves that there's no place like home. - Vecuma
ierobežojums : 12+. - Audio angļu val., subt. angļu zīmju
valoda, angļu, dāņu, holandiešu, somu, norvēģu, zviedru val.
- Nos. no konteinera.
Metter, Allan. Girls Just Want to Have Fun [videoieraksts]
: comedy, music, romance / directed by Alan Metter ;
starring Helen Hunt, Sarah Jessica Parker. - [B.v.] :
Boulevard Entertainment Ltd., 2006. - 1 DVD (83 mins). Bez vecuma ierobežojuma. - Nos. no konteinera. . - USA,
1985.
Войтинский, Александр. Призрак [videoieraksts] :
комедия / реж. Александр Войтинский ; в ролях Фёдор
Бондарчук, Семён Трескунов... [и др.]. - Москва :
"Киноман", 2015. - 1 DVD (90 мин.) : цветной. - Еще
вчера Юрий Гордеев — амбициозный авиаконструктор и
любимец женщин — был в шаге от своего триумфа. Его
самолет ЮГ-1 должен был стать настоящим прорывом в
отечественной авиации. Но сегодня его никто не видит и
не слышит, и конкурент по бизнесу беспрепятственно
закрывает его компанию. Все потому, что Юра разбился
в автокатастрофе и стал призраком... - Vecuma
ierobežojums : 16+. - Audio krievu, angļu val. - Nos. no
konteinera. . - Россия, 2015 г.
Kinofilmas, krievu.
Мокрицкий, Сергей. Битва за Севастополь
[videoieraksts] : военный, боевик, мелодрама, драма /
реж. Сергей Мокрицкий ; в главных ролях Юлия
Пересильд, Евгений Цыганов. - Москва : "Киноман",
2015. - 1 DVD (123 мин.) : цветной. - Это реальная
история Людмилы Павличенко — легендарной
женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с ее именем на
устах, а враги устроили на нее охоту. На поле битвы она
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видела смерть и страдания, но самым серьезным
испытанием для нее стала любовь, которую у нее могла
забрать война…. - Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio
krievu, angļu val. - Nos. no konteinera.
Kinofilmas, krievu. Vēsturiskās filmas. Otrais pasaules
karš, 1939-1945.
Шелякин, Евгений. Ч/Б [videoieraksts] : ангелам закон
не писан : окрыляющая комедия / реж. Евгений Шелякин
; в ролях Сергей Маковецкий, Алексей Чадов, Мераб
Нинидзе. - Москва : "Киноман", 2015. - 1 DVD (92 мин.) :
цветной. - Наши дни. Опасного авторитетаинтеллектуала Алхана одновременно решают ограбить
обманутый им Ярослав и мелкий жулик Нурик. По
случайности во время их столкновения Нурик погибает,
но возвращается в мир с миссией: быть ангеломхранителем Ярослава. Вот только Ярослав при этом
страдает «аллергией на Кавказ». Мистическим образом
скованные вместе, эти двое вынуждены искать общий
язык и спасаться от жаждущего расправы Алхана с его
подручными. - Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio krievu,
angļu val. - Nos. no konteinera. . - Россия, 2015.
Kinofilmas, krievu.

Доннели, Киаран. Викинги [videoieraksts] = Vikings :
исторический боевик / реж. Киаран Доннелли, Кен
Джиротти, Йохан Ренк. - Москва : ООО "Ист коннект",
2015. - 2 DVD (7 ч. 20 мин.). - Vecuma ierobežojums: 18+.
- Audio krievu un angļu val., bez subtitriem. - Nos. no
konteinera. . - Ирландия, Канада, 2015 год.
Сезон 3. Серии 1-10.
Televīzijas seriāli.
Норгаард, Миккел. Правительство [videoieraksts] =
Borgen : драма : полный первый сезон : 10 серии / реж.
Миккел Норгаард. - Москва : ООО "Ист-коннект",
[2004]. - 2 DVD (9ч. 51 мин.). - Сюжет сериала
рассказывает о политической борьбе и ее последствиях.
Главная героиня 40-летняя лидер популистской партии
Биргитте Нюборг одерживает победу на политических
выборах и обнаруживает, что все ее проблемы только
начинаются... - Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio krievu
val. - Nos. no konteinera. . - Дания, 2010 г.
1.
Politika, praktiskā.
Уокер, Джеффри. Джек Айриш [videoieraksts] = Jack
Irish : криминальная драма : сериал / реж. Джеффри
Уокер ; в ролях Гай Пирс, Марта Дюссельдорп... [и др.].
- Москва : ООО "Ист коннект", 2014. - 1 DVD (4 ч. 49
мин.). - Каков Мельбурн зимой? — Дождь, ветер, пабы,
пиво, секс, коррупция и убийства… Джек Айриш не
обращает внимания на телефонный звонок от бывшего
клиента Дэнни МакКиллопа. Жизнь и так тяжела, чтобы
тащить на себе ещё и чужие проблемы. Любимую
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футбольную команду, за которую играли его отец и дед,
продали в другой город и переименовали. На последних
скачках выиграть не удалось. И готовит он до сих пор на
одного. Но когда Дэнни оказывается мёртв, Джек
начинает расследование его туманного прошлого…. Vecuma ierobežojums : 18+. - Audio krievu, angļu val., bez
subt. - Nos. no konteinera. . - Австралия, Германия 20122014 г.
Содерж.: Безнадежные долги ; Черный прилив ;
Тупик.
Финчер, Дэвид. Карточный домик [videoieraksts] =
House of Cards : сериал : полный третий сезон / реж.
Дэвид Финчер ; в ролях Кевин Спейси... [и др.]. - Москва
: ООО "Ист коннект", 2015. - 2 DVD (11 ч. 42 мин.). литическая драма раскрывает историю семьи
конгрессмена от партии Демократов Френсиса
Андервуда. Циничный конгрессмен и его амбициозная
жена идут напролом. Андервуд всеми правдами и
неправдами старается занять место госсекретаря.
Помочь ему в этом должен Гаретт Уокер, которому
Андервуд, в свою очередь, обещает помощь на
президентских выборах. Жена Клер готова
поддерживать мужа даже, если тот пойдет по трупам.
Сериал пронизан безграничной алчностью, напитан
интригами, которые плетут герои, стремясь к деньгам и
бесконтрольной власти. Андервуд все рассчитал, не учел
лишь одного, что его предадут. Теперь он готовится
жестоко отомстить своему обидчику... - 16+. - Audio
krievu val. - Nos. no konteinera. . - США, 2015.
3.
Televīzijas seriāli - Amerika.
Фолиянц, Карине. Два цвета страсти [videoieraksts] :
мелодрама : сериал / реж. Карине Фолиянц ; в ролях
Аньон Феокистов, Эльвира Болгова. [и др.]. - Rīga : SIA
"Prior Latvija", 2009. - 1 DVD (480 мин.). - История
молодого честолюбивого провинциала. Он работает
гувернером в богатом доме и заводит роман с хозяйкой.
А затем едет в Москву и снова строит карьеру благодаря
любви женщины-дочки олигарха. - Bez vecuma
ierobežojuma. - Nos. no konteinera. . - Россия, 2008 г.
Kinofilmas, krievu.
Эйр, Ричард. Пустая корона [videoieraksts] = The
Hollow Crown : адаптация Шекспировских пьес :
историческая драма : минисериал / реж. Ричард Эйр ; в
ролях Том Хиддлстон, Дэвид Суше, Джереми Айронс...
[и др.]. - Москва : ООО "Ист-коннект", 2014. - 2 DVD (8
ч. 47 мин.). - Цикл экранизаций исторических пьес
Уильяма Шекспира от телеканала ВВС Two под общим
названием «Пустая корона». В цикл входят фильмы
«Ричард II», «Генрих IV. Часть 1.«, »Генрих IV. Часть
2.« и »Генрих V». История о семье, политике и власти.
Сериал рассказывает о взлете и падении трех королей и
о том, как их судьбы формировали историю. - Vecuma
ierobežojums : 12+. - Audio krievu val., bez subtitriem. Nos. no konteinera. . - Великобритания, 2012 г.
Vēsturiskās filmas. Angļu drāma. Karaļi un valdnieki -
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Скогланд, Кари. Сыны свободы [videoieraksts] = Sons
of Liberty : исторический боевик : минисериал : эпизоды
1-3 / реж. Кари Скогланд ; в ролях Бен Барнс, Мартон
Чокаш, Райан Игголд... [и др.]. - Москва : ООО "Ист
коннект", 2015. - 1 DVD (4 ч. 12 мин.). - Мини-сериал
рассказывает о радикальной группе молодых людей —
Сэме Адамсе, Джоне Адамсе, Поле Ревире, Джоне
Хэнкоке и Джозефе Уоррене, который объединившись
смогли изменить ход истории. Назвав себя «Сынами
свободы», они зажгли огонь революции, в результате
которой Америка стала государством. - Vecuma
ierobežojums : 16+. - Audio krievu, angļu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2015 г.
Televīzijas seriāli.
Amerikas Savienotās Valstis - Vēsture.
Ešenvalds, Ēriks, 1977-. Saullēktā [skaņu ieraksts] / Ēriks
Ešenvalds. - [Latvija : b.i., 20--]. - 1 CD (34:19) : digitāls,
stereo ; 12 cm + teksta piel. (12 lpp. : il. ; 12 cm). - Dzied
latīņu, angļu, latviešu un krievu val. - Piel. anot. latviešu val.,
teksti latīņu, angļu, latviešu un krievu val.
Saullēktā / Ēriks Ešenvalds -- Mūsu tēvs / Pēteris Vasks
-- O vos omnes / Pau Casals -- Stabat Mater / Vytautas
Barkauskas -- Всенощное бдение, op. 37. Благославен еси,
Господи / Сергей Рахманинов.
Kori, garīgie (jauktie). Kori, garīgie (jauktie) ar orķestri.
Rikši. Pa pyrmam [skaņu ieraksts] : postfolkloras grupa
"Rikši" / Rikši ir: Ēriks Zeps, Zane Dukaļska, Madara
Broliša, Ivars Utāns, Mārtiņš Arbidāns. - Latvija : Latgolys
Producentu Grupa, 2014. - 1 skaņu disks + buklets 6 lpp. Nos. no konteinera.
Saturs: 1.Pūri, pūri, meži, meži ; 2.Vot i
puiseits3.Cylpu, cylpu4.Zīmeņa5.Stuodieju īveņu6.Kyukoj,
uoru dzagyuzeite7.Aiz upeitis8.Tymā upis molā9.Rikšiem
bērīt' es palaidu10.Pavasars11.Ai, dullai.
Tautas mūzika. Tautasdziesmas, latgaliešu.
Vega. Lido, dūja [skaņu ieraksts] / Aivars Punkstiņš, balss,
ģitāra, dziesmu vārdi un mūzika (A) ; Uldis Punkstiņš, balss,
dziesmu vārdi un mūzika (U) ; Guntars Mucenieks,
aranžējumi, taustiņi, bass, bungas. - skaņu disks. - Rīga :
Gailītis-G, 2014. - 1 skaņu disks (38:36).
Leikuma, Lidija. Viena zeme, vieni ļaudis, nav vienāda
valodiņa : latviešu valodas izlokšņu paraugi / skaņu režisori
Ungars Savickis, Edgars Jackevičs ; teksta autori Lidija
Leikuma, Ilmārs Mežs ; teksta salikums Aleksejs Andronovs
; tehniskā darba producents Iveta Mielava ; vāka zīmējums
Agne Liesma ; kartes zīmējums Edmunds Trumpa ;
grafiskais noformējums Guntars Ošenieks. - [Rīga] : UPETT,
2015. - 3 CD ( CD A 75:00 ; CD B 69:00 ; CD C 76:00) +
Teksts 84 lpp. - (Mantojums). - Unikālais izdevums satur

aptuveni 100 dažādu latviešu valodas izlokšņu paraugus ar
ierakstu atšifrējumu vienkāršotā fonētiskā pierakstā. Teicēju
atmiņu stāstījumi noklausīti dažādās Latvijas pusēs un aptver
daudzveidīgus tematus. Tos papildina folkloras materiāli.
Izskan daudzas un dažādas izloksnes, kuras vēl tiek lietotas
vai nesen vēl bija dzirdamas. Ieraksti veikti vairāku gadu
desmitu laikā, tomēr vairums ir no pēdējiem 10 gadiem.
Daudziem teicējiem izloksne - vienīgā viņu latviešu valoda.
Dzimtu izloksnes runātāju stāsti apkopoti A un B diskā un
transkribēti pilnībā. C diskā izskan dzīves gaitā apgūtu
izlokšņu paraugi un daiļrunātāju lasīti teksti. Izdevums
veltīts latviešu dialektoloģes Latvijas Universitātes
profesores Martas Rudzītes piemiņai.
CD A. Teika par mušu. Kuršu kāpas un Sventāja.
Kurzeme, Zemgale, Vidzeme. CD B. Latgale, Sēlija,
Maliena. CD C. Stāstnieki.
ISBN 4751007692762.
Audiogrāmatas. Latviešu valoda - Dialekti.

