JAUNUMI - MAIJĀ
Latviešu literatūra
Ikstena, Nora, 1969-. Šokolādes Jēzus : [eseju krājums] / Nora Ikstena ;
māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 126, [2] lpp.
N.Ikstena, pateicoties "Dienas" slejām, ir pierakstījusi daudzus dzīves notikumus. Tie ir
personiski pārdzīvojumi, piedzīvojumi mājās, ceļā un valodā. Tā ir rakstnieces dienasgrāmata,
kura aicina sekot, paļauties dzīvei un vienlaikus to fiksēt. Grāmata adresēta lasītāju iekšējai
lietošanai.

Žīgure, Anna. Mūsu tautas gaita : Latvijas vēstures mirkļi / Anna Velēda
Žīgure ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. - Rīga : Latvijas
Mediji, 2019. - 200, [7] lpp. - Bibliogrāfija: [207.] lpp.
Grāmatā apkopoti un hronoloģiski sakārtoti reālu personu anonīmi atmiņu stāsti par
piedzīvoto Latvijā laika posmā no 1914. līdz 2018.gadam. Darbā šādi atspoguļota Latvijas
iedzīvotāju kolektīvā pieredze un pārdzīvojums dažādu vēstures un kultūras notikumu
krustpunktos. Šie stāsti ir subjektīvi atmiņu fragmenti, kas nav interpretējami kā oficiālās
vēstures liecības.

Zariņš, Kārlis. Dārza māja : romāns / Kārlis Zariņš ; pēcv. Noslēpuma
ģenēze, 280.-[288.] lpp., aut. Anita Rožkalne ; māksl. Aivars Sprūdžs ; vāka
noform. izmantota V. Strautnieces fotoreprod. - Rīga : Daugava, 2002. - 287,
[1] lpp. : ģīm.

Graudiņa, Ilze, 1968-. Papīra debesis, audekla zeme : romāns / Ilze Graudiņa
; galv. red. Māra Zālīte ; red. Jānis Rokpelis ; māksl. Guntars Sietiņš ; Māra
Dedziņa foto. - Rīga : "Karogs", 1998. - 143 lpp. : ģīm. - ("Karoga" bibl.).
I.Graudiņas pirmajā romānā darbība noris samērā nosacītā, noslēpumainā, simboliskā vidē,
taču rakstniece veiksmīgi izvairās no shematisma un vienkāršotām alegorijām, sasniedzot
pārliecinošu vispārinājumu. Romāns valdzina ar dziļām psiholoģiskām atklāsmēm,
paradoksālu cilvēku attiecību tēlojumu. Tas žurnāla "Karogs" un R.Gerkena ceturtajā romānu
konkursā ieguva trešo godalgu.

Zariņš, Voldemārs, 1917-1981. Jāizdomā brīvība : dzeja / Voldemārs Zariņš
; sastādītāja un priekšvārda autore Nora Ikstena ; redaktore Gundega
Blumberga ; mākslinieks Ivo Grundulis ; pēcvārdu sarakstīja Ieva Dāboliņa. Rīga : Pētergailis, 2018. - 110, [1] lpp. : faksimils, portrets

Vēstules Latvijai : [biedrības "Mantinieki" projekts: esejas, vēstules, dzeja] /
vāka dizains: Dace Solovjeva ; biedrība "Mantinieki". - [Varakļāni] : Domu
Pērles, 2017. - 111 lpp.
Ejot pa ceļu, priecājos, ka esmu Latvijā, un ar skatienu samīļoju visu, ko redzu, kas piepilda
manu sirdi ar vārdos nepasakāmu mīļumu. Latvijai ir vajadzīgi mūsu labie un mīļie vārdi,
gaišās un pozitīvās domas. Tāpēc ir tapusi šī grāmata - ar sirsnīgām un personīgām vēstulēm
Latvijai, kuras rakstījuši bērni, jaunieši un pieaugušie no Saldus novada un no citām tuvākām
un tālākām vietām. Grāmata ir veltījums Latvijai, sagaidot tās simtgadi. - Grāmata tapusi
biedrības "Mantinieki" projekta "Vēstules Latvijai" ietvaros. . - Veltījums Latvijas valsts
simtgadei.

Ārzemju literatūra
Robertsa, Nora. Vētrainais mājupceļš : romāns : viena diena, viens mirklis,
viena spēle, kas joprojām turpinās / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi
Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - 509,
[1] lpp. - (Pasaules bestsellers).
Keitlīna Salivana – Holivudas aktieru dinastijas jaunākā atvase – ir tikai desmit gadus veca,

kad kāda nevainīga spēle ģimenes viesībās maina viņas dzīvi uz visiem laikiem. Keitlīnu
nolaupa, un par viņu tiek prasīta izpirkuma maksa. Tikai pateicoties brīnumam, meitenei
izdodas atgriezties pie ģimenes. Šī liktenīgā diena ietekmē Keitlīnas turpmāko likteni –
gadiem ilgi viņa cenšas aizbēgt no sāpīgajām atmiņām. Jaunā sieviete uzsāk aktrises gaitas,
dzīvo dažādās pasaules vietās un var īstenot savus pārdrošākos sapņus, tomēr slava un nauda
nenes mieru. Keitlīna saprot – ja viņa vēlas būt laimīga, jāstājas bailēm pretim un jāatgriežas
dzimtas mājās, vietā, no kuras viņa tika nolaupīta. Mājupceļš ir vētrains – Keitlīna sastop gan
savu lielo mīlestību, gan kādu, kurš vēlas atriebties…

Silvere, Džosija. Lidijas Bērdas divas dzīves : romāns : vai ticat, ka
iespējams dzīvē atsaukt aizsaulē aizgājušu tuvu cilvēku? / Džosija Silvere ; no
angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga :
Kontinents, [2020]. - 411, [1] lpp.
Vai ticat, ka iespējams dzīvē atsaukt aizsaulē aizgājušu tuvu cilvēku? Lidijai Bērdai šāda
iespēja kļūst par realitāti, kad satiksmes negadījumā aiziet bojā viņas līgavainis Fredijs
Hanters. Viņi grasījās precēties. Viņiem bija viss – mīlestība, uzticība, draudzība –, bet kādu
dienu liktenis Lidijai to atņēma, atstājot tikai sasistas dzīves druskas. Tuvinieki centās Lidiju
atbalstīt, kā vien spēja. Taču Fredija atstāto tukšumu aizpildīt viņiem neizdevās. Un tad kāds
ārsts izraksta Lidijai sārtas tabletītes. Lai palīdzētu. Sākas Lidijas divas dzīves. Viena –
nomodā. Otra – miegā. Un tajā Fredijs vēl ir dzīvs…

Korīta, Maikls. Ja viņa modīsies / Maikls Korīta ; no angļu valodas tulkojusi
Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 509 lpp.
Helemas koledžas studentei Tārai Beklijai uz konferenci jāaizved kāds viesprofesors. Abi
cieš šausminošā avārijā. Profesors iet bojā, bet Tāra nonāk komā. Vismaz tā domā ārsti.
Patiesībā meitene visu apzinās, taču nespēj pakustēties. Tāra saprot, ka šis nebija parasts
negadījums un kāds vēlas viņas nāvi. Kā lai viņa izglābjas, ja ir iesprostota savā ķermenī?

Folija, Lūsija. Viesu saraksts / Lūsija Folija ; no angļu valodas tulkojusi
Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 411 lpp.
Salā pie Īrijas krastiem viesi pulcējas uz kāzām. Līgavainis ir pievilcīgs un šarmants, uzlecošā
televīzijas zvaigzne. Līgava ir gudra un ambicioza interneta žurnāla īpašniece. Viņu kāzu
diena bija saplānota līdz pēdējam sīkumam. Diemžēl perfekcija ir tikai plānos. Kad
šampanietis sāk pludot un svinības sākas, aizvainojumi un greizsirdība sajaucas ar atmiņām un
laba vēlējumiem. Līgavas senākais draugs pasaka tik sirsnīgu tostu, ka visiem paliek
neomulīgi. Un tad tiek atrasts līķis. Kurš laimīgajam pārim nevēlēja laimes? Un varbūt vēl
svarīgāks ir jautājums – kāpēc?

Slotere, Karīna. Tīklā : trilleris / Karīna Slotere ; no angļu valodas tulkojusi
Marta Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - 523
lpp.
Mīklainos apstākļos atrasts miris kāds bijušais policists. Kad nozieguma vietā ierodas
izmeklētājs Vils Trents, viņš saprot, ka šī lieta būs neparasta. Pirmkārt, rodas aizdomas, ka
nogalinātais policists nemaz nav bijis labais puisis. Otrkārt, viņš tiek atrasts ēkā, kas pieder
populārajam basketbolistam Markusam Ripijam, kuru Vils cenšas iesēdināt aiz restēm par
izvarošanu. Un, treškārt, tiesu medicīnas eksperte Sāra Lintone – viņa arī Vila mīļotā – blakus
līķim atrod lielu daudzumu neidentificētu asiņu. Viss liecina par to, ka tās ir Endžijas Polaskas
– Vila sievas – asinis. Endžija vienmēr ir spēlējusi pēc saviem noteikumiem. Arī tad, kad
izlēma pazust no Vila dzīves. Vai viņa ir upuris vai slepkava? Skaidrs ir tikai viens – ja
Endžija vēl ir dzīva, viņai steidzami nepieciešama palīdzība.

Čemberlena, Diāna. Īrisa zieds margrietiņu pļavā : romāns / Diāna
Čemberlena ; redaktore Liene Akmens ; no angļu valodas tulkojusi Biruta
Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - 459, [1]
lpp.
Traģisks satiksmes negadījums Morganas Kristoferas dzīvi maina uz visiem laikiem. Viņai
jāizcieš cietumsods par noziegumu, kuru izdarījis kāds cits. Morgana ir zaudējusi mīļoto, un
viņai nākas atvadīties no sapņa par gleznotājas karjeru... līdz brīdim, kad viņa saņem unikālu
darba piedāvājumu, kas ļautu ātrāk izkļūt brīvībā.

Devero, Džūda. Skūpstu ezers : izklaidējošs romāns : mazpilsētas likums
Nr.1 - tenkas vienmēr ir svarīgākas par faktiem / Džūda Devero ; no angļu
valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga :
Kontinents, 2020. - 393, [1] lpp.
Kad Terija Reibērna, atgriezusies no komandējuma, savā mājā ierauga puskailu svešinieku,
viņa uzreiz saprot, ka te kaut kas nav tīrs, precīzāk sakot, kāds noorganizējis viņai aklo
randiņu. Bet Terija negrasās uzķerties uz šī āķa... Pat ja tikko sastaptais vīrietis – Neits – ir
patiešām absolūti brīnišķīgs. Arī viņš negrasās spēlēt spēlītes, jo pavisam noteikti ir
saderinājies ar pilsētas mēra meitu un tikai vēlas īrēt istabu Terijas mājā, no kuras paveras
neatkārtojams skats uz ezeru. Terija Reibērna zina – ja viņa grib dzīvot Samerhilā, tad
nedrīkst iemīlēties. Pilsētnieki viņai to nepiedos. Pēc viņu domām, Terija reiz ir izdarījusi kaut
ko tik briesmīgu, ka nav pelnījusi būt laimīga

Zolā, Emīls. Dāmu paradīze : romāns / Emīls Zolā ; no franču val. tulk.
Milda Kazimira ; red. Kristīne Skrīvele ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2002]. - 251, [1] lpp. : ģīm. - (Zelta sērija). - Oriģ. nos.: Au
bonheur des dames / E'mile Zola.

Notomba, Amēlija. Bailes un trīsas : romāns / Amēlija Notomba ; no franču
val. tulk. Irēna Auziņa ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. 116, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Stupeur et Tremblements / Amelie Nothomb.

Stīla, Daniela. Rančo : romāns / Daniela Stīla ; no angļu val. tulk. Sandra
Rutmane ; māksl. Kristians Šics ; fotogr. Aivars Drāznieks. - Rīga :
Kontinents, 1998. - 508, [1] lpp. : ģīm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.:
The Ranch / Danielle Steel

Sevidžs, Toms. Valentīns : romāns / Toms Sevidžs ; no angļu val. tulk.
Silvija Brice ; māksl. Kristians Šics ; fotogr. Aivars Drāznieks. - Rīga :
Kontinents, 1998. - 396, [1] lpp. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.:
Valentine / Tom Savage.

Šeldons, Sidnejs. Eņģeļu dusmas : [romāns] / Sidnejs Šeldons ; no angļu val.
tulk. Tatjana Jarmolinska ; māksl. Andis Kalniņš. - Rīga : [Rūsa], 1994. - 349
lpp. - Oriģ. nos.: Rage of Angels / Sidney Sheldon.

Klārka, Mērija Higinsa. Sardzē : romāns / Mērija Higinsa Klārka ; no angļu
val. tulk. Haralds Matulis ; māksl. Gunta Ozoliņa. - Rīga : Skarabejs, 2006. 303 lpp. - Oriģ. nos.: Stillwatch / Mary Higgins Clark.

Nozaru literatūra
Filozofija. Psiholoģija. Loģika. Ētika. (udk=1)
Šarma, Robins S. Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari : iedvesmojoša pieredze
savas dzīves pilnveidošanai mūsu trauksmes pilnajā laikmetā / Robins
S.Šarma ; no angļu valodas tulkojusi Īrisa Vīka ; mākslinieks Uldis Baltutis. Rīga : Avots, 2006. - 279 lpp. - Oriģinālais nosaukums: The Monk who Sold
His Ferrari / Robin S.Sharma.
Lieliski savijot kopā mūžsenās, laika pārbaudi izturējušās Austrumu garīgās zināšanas un
Rietumu pasaulei raksturīgo risku, konkurenci un ambīcijām, šis iedvesmojošais vēstījums
soli pa solim vada lasītāju ceļā uz lielāku sevis apzināšanos un tādu dzīvi, kurā rodama
harmonija, pārpilnība un prieks.

Ancāne, Gunta. Vecākiem. Par sevi un bērniem : atziņas un ieteikumi, lai
bērns augtu vesels un laimīgs / profesore Dr.med. Gunta Ancāne ; ilustrēja
Edgars Sims ; Rīgas Stradiņa universitāte. Psihosomatikas un psihoterapijas
katedra un klīnika. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 47, [1] lpp. :
ilustrācijas.
Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras un klīnikas
vadītāja Dr.med. G. Ancāne sagatavojusi ilggadējā pieredzē uzkrāto atziņu un ieteikumu
krājumu vecākiem.

Sabiedriskās zinātnes. (udk=3)
Nekustamais īpašums Latvijā 1991-2012 : vispārizglītojoša grāmata par
nekustamā īpašuma tirgu Latvijā un nekustamo īpašumu vispār / priekšvārda
Divdesmit viens gads, 5.-17.lpp., autors Aivars Kļavis ; vāka dizaina autore
Linda Zoldnere ; izmantoti Aivara Liepiņa fotoattēli. - Rīga : Latio, 2013. 384 lpp. : diagr., il., ģīm., tab. - Personu rādītājs: 372.-377.lpp. . - Uzņēmumu
rādītājs: 378.-381.lpp. - Grāmatu veidojis profesionālu autoru kolektīvs. Tajā
apkopoti pieredzējušāko nekustamo īpašumu nozares pārstāvju, juristu,
finanšu speciālistu, politiķu, valsts pārvaldes darbinieku, mediju ekspertu un
arhitektu viedokļi par Latvijas nekustamā īpašuma tirgus pagātni, šodienu un
nākotnes perspektīvu.

Vītols, Vilis, 1934-. Pārdomas par Krieviju / Vilis Vītols ; redaktors Oskars
Lapsiņš ; vāka dizains: Guntars Sietiņš ; priekšvārdu sarakstīja Sandra
Kalniete. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 176 lpp. : tabula
V.Vītols ir nozīmīgs 20.gadsimta liecinieks, pieredzējis dažādas valstu iekārtas - dzimis
Ulmaņlaika Latvijā, piedzīvojis krievu un vācu laikus, kā bēgļu bērns vērojis Vācijas
demokrātijas atdzimšanu, Venecuēlā strādājis gan diktatūras, gan ilgstošas demokrātijas
periodā.Arī par Latvijas atjaunošanas laiku viņš var spriest kā aculiecinieks, jo bijis kopā ar
savu valsti grūtos un labos brīžos.V.Vītola grāmatā savijas viņa bagātīgā pieredze un plašās
zināšanas.

Folklora. Folkloristika (udk=398)
Stāstnieks. Kopiena. Kultūrtelpa : UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
izdevums par stāstniecības tradīciju saglabāšanu un attīstību / sastādītāji: Evija
Maļkeviča, Māra Mellēna, Guntis Pakalns ; redaktore Rita Treija ; dizains:
Vanda Voiciša ; priekšvārds: Baiba Moļņika, Signe Pujāte, Rita Treija. - Rīga
: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 2017. - 144 lpp. : ilustrācijas. Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
Izdevuma mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju atpazīstamību Latvijā un stiprināt to lomu
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un kultūrtelpas bagātināšanā. Publikācijas pirmā
daļa veltīta aprakstošam ieskatam stāstniecības tradīciju daudzveidībā pasaulē un attīstībā
Latvijā, kā arī dažādos veiksmes stāstos, kas aizsākušies UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas tīkla "Stāstu bibliotēkas" ietvaros vai ciešā sadarbībā ar tīkla stāstniekiem.
Izdevuma otrā daļa veltīta situācijas analīzei par stāstniecības lomu individuālo prasmju
izkopšanā un kopienu attīstībā, tajā arī ieteikumi stāstniekiem un stāstu pasākumu rīkotājiem,
kā veidot veiksmīgu sadarbību ar kopienu un stiprināt turpmāku tradīciju attīstību Latvijas
kultūrtelpā.

Matemātika. Dabas zinātnes (udk=5)
Kļaviņš, Askolds, 1966-. Pazīsti Latvijas zivis / sastādītājs Askolds Kļaviņš ;
ilustrācijas: Dmitrijs Paramonovs ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga :
Gandrs, 2017. - 166, [1] lpp. : ilustrācijas
Apskatā ir iekļautas 62 zivju sugas 23 dzimtās - faktiski visas, ar kurām iespējama regulāra
saskarsme Latvijas dabā gan iekšzemes ūdeņos, gan jūras piekrastē. Dots katras dzimtas un
sugas raksturojums, sugu nosaukumi sešās svešvalodās, dzīvesveida, izplatības, līdzīgo sugu
un nozīmes skaidrojums. Katra suga ilustrēta ar vienu vai dažādiem krāsainiem attēliem.
Grāmata domāta visplašākajam interesentu lokam. - Teksts latviešu valodā, zivju dzimtu un
zivju nosaukumi paralēli latviešu un latīņu valodā ; zivju sugu nosaukumi arī angļu, vācu,
zviedru, igauņu, lietuviešu un krievu valodā.

Lietišķās zinātnes. Tehnika. (udk=6)
Garšvielas maisījumos : Lauku Avīzes Tematiskā Avīze / redaktore Indra
Ozoliņa ; autore Līgija Ciekure. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Nr.1 (288),
64 lpp. : ilustrācijas. - (Lauku Avīzes Tematiskā Avīze , 1407-4338 ; 2019/1
(288).
Izdevums iedrošinās atklāt jaunas garšvielas un to salikumus, kā arī radīt pašam savu
garšvielu maisījumu. Tematiskajā Avīzē apkopota plaša informācija, sniegti padomi,
profesionāļu ieteikumi un receptes.

Vaivare, Baiba. Daba krāso, "Dzilna" auž : [krāsaugi un krāsojamās vielas] /
Baiba Vaivare ; raksti: Janīna Kursīte, Anete Karlsone ; dizains: Kristīne
Grauduma ; fotogrāfijas: Arnis Cifersons, Iveta Pērkone, Anda Krauze [un vēl
3 fotogrāfi] ; redaktore Ilona Burka. - Limbaži : [Limbažu novada
pašvaldība], [2018]. - 239, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti. - Bibliogrāfija:
238.lpp.
Grāmatas pirmajā daļā atrodami folkloristes, profesores Janīnas Kursītes un etnoloģes Anetes
Karlsones, kā arī grāmatas autores Baibas Vaivares raksti par krāsošanu ar augu izcelsmes
krāsvielām, ielūkojoties vēsturiskajās tradīcijās, pievēršoties krāsošanas gaitai un atsevišķiem
tās posmiem, kā arī kopīgām iezīmēm. Nākamajās trijās daļās – Mežs, Pļava un Dārzs –
aplūkoti konkrēti krāsaugi un to izmantošana. Grāmatas tapšanā krāsojot, aužot un adot
piedalījušās 23 Tautas lietišķās mākslas studijas "Dzilna" dalībnieces. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Lancers, Jānis, 1933-. Būvniecība Latvijā 1918-2018 : Latvijas republikas
simtgadei veltīta monogrāfija trīs sējumos / sastādītājs un galvenais redaktors
Jānis Lancers ; fotogrāfi : Indriķis Stūrmanis, Juris Kalniņš. - Rīga : Grāmatas
"Latvijas būvniecība 100 gados", nodibinājums, 2018. - 576 lpp. : ilustrācijas,
kartes, plāni, portreti
Grāmatas trīs sējumos būvinženieris ar ilggadīgu darba pieredzi Jānis Lancers
apkopojis informāciju par ievērojamākajām būvēm, notikumiem un
cilvēkiem, kuri veidojuši un turpina veidot Latvijas būvniecības attīstību, tās 3
sējumu kopējās 1600 lappusēs apkopota informācija par vairāk nekā 400
būvēm, kā arī iekļauts ap 1200 biogrāfisku aprakstu par ievērojamākajiem
būvinženieriem, arhitektiem, būvmateriālu tehnologiem un viņu ieguldījumu.
Grāmata, kas tapusi kā būvniecības nozares veltījums Latvijas simtgadē, ir
brīnišķīga dāvana arī pašai nozarei, sniedzot iespēju lepoties ar sasniegto.
Grāmata "Būvniecība Latvijā 1918-2018" satura un apjoma ziņā uzskatāma

par pirmo būvniecības enciklopēdiju Latvijā. Pirmajā sējumā ietverta
informācija par ievērojamāko infrastruktūras objektu un ēku celtniecību,
speciālistu izglītošanu un būvzinātnes attīstību Latvijā līdz 1940.gadam, otrajā
sējumā apskatīta nozares darbība okupācijas periodā, bet noslēdzošajā, trešajā
sējumā – celtniecība Latvijā pēc 1990.gada. - Teksts latviešu valodā, satura
rādītājs paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. - Ietver rādītāju. . - Visiem 3
sējumiem uz 1.vāka: Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecība, 1937.gads,
fotogrāfs: Eduards Kraucs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecība,
2011.gads, fotogrāfs: Juris Kalniņš ; uz 4.vāka: Rīgas Austrumu klīniskā
Universitātes slimnīca, 2007.gads, fotogrāfs : Juris Kalniņš, Dailes teātris,
fotogrāfs: Indriķis Stūrmanis.
1.sējums. Būvniecība Latvijā līdz 1940.gadam.
2.sējums. Būvniecība Latvijas PSR no 1945. līdz 1990. gadam
3.sējums. Būvniecība Latvijā pēc 1990. gada.

Medicīna. (udk=61)
Sulas : kad, kā un kāpēc tās dzert : 103 receptes veselībai, dzīvespriekam,
spēkam un enerģijai / sakārt. Vita Lēnerte ; red. Inese Pelūde ; māksl. Vita
Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 48 lpp. : il. - Ir īstais laiks sākt jaunu,
skaistu, veselīgu dzīvi un ik dienas dzert mājās gatavotu svaigi spiestu augļu,
ogu, dārzeņu vai koku sulu. Tā palīdz atgūt mundrumu, saņemt saules un zemes
enerģiju, iegūt spēku un stipru imūnsistēmu. Sulas pasargās no noguruma,
depresijas un slimībām, stiprinās sirdi, veicinās vielmaiņu, attīrīs asinis un
gremošanas sistēmu, atbrīvojot no indēm, kas rada spēku izsīkumu un labvēlīgu
augsni dažādām infekcijām. Grāmatā doti arī sulu kokteiļi un sulu maisījumi.

Rozenbaha, Linda. Gaidības un radības ar prieku / Linda Rozenbaha sadarbībā
ar vecmātēm Dinu Cepli, Rudīti Brūveri, Aiju Mikovu un psiholoģi Irēnu
Kondrāti. - Atkārtots izdevums. - Rīga : Vivat scriptum, 2011. - 201, [6] lpp. :
ilustrācijas. - Ietver bibliogrāfiju (198. lpp.).
L.Rozenbahas grāmatā doti sirsnīgi vecmāšu ieteikumi, kā atraisīt sevī dabas dotas spējas
dzemdēt bērnu. Tajā ir norādes tām ģimenēm, kuras vēlas piedzīvot dabiskas dzemdības, radības
bez bailēm, ar prieku. 1. izdevums iznāca 2008. gadā.

Stoparde, Mirjama. Viss par bērna kopšanu : pilnīgi viss, kas jums jāzina
pirmajos piecos gados / Dr. Mirjama Stoparde ; no angļu valodas tulkojis Alberts
Aldersons ; redaktors Jūlijs Aldersons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 352 lpp. :
krāsainas ilustrācijas, tabulas, grafiki ; 25 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 344.-352.
lpp. - Oriģinālais nosaukums: Complete baby and childcare / Miriam Soppard.
Pēc bērna piedzimšanas jūs pilda neizsakāms prieks un lepnums, kam gan piejaukts arī mazumiņš
baiļu un spēka izsīkuma. Neraizējieties – kaut arī būt par vecākiem ir viens no pašiem
atbildīgākajiem un sarežģītākajiem darbiem, tas vienlaikus ir arī darbs, kas darītājam sagādā
milzīgu gandarījumu. Viss par bērna kopšanu ir praktiska, izsmeļoša un iedrošinoša rokasgrāmata
par bērna audzināšanu pirmajos piecos gados. Tajā ir visjaunākās rekomendācijas par ēdināšanu,
vannošanu, guldīšanu, rotaļāšanos un citiem bērna kopšanas jautājumiem, kā arī sīka informācija
par bērna attīstību, par tās īpatnībām zēniem un meitenēm un atšķirībām viņu kopšanā.

Lauksaimniecība. (udk=63)

Gailīte, Mārīte. Siltumnīcas : uzbūvē sapņu māju saviem augiem : uzbūve un
seguma izvēle, laistīšanas un vēdināšanas ABC, pārbaudītas un jaunas šķirnes
/ Mārīte Gailīte, Ilona Klovāne ; Aijas Andžānes vāka grafiskais noformējums
; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Inga Bērze ;
zīmējumi: Elīna Kokareviča ; iekšlapu grafiskais noformējums: Baiba LūsīteTeikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 215 lpp. : ilustrācijas
Dārzeņkopības speciāliste Mārīte Gailīte un žurnāla "Praktiskais Latvietis" žurnāliste Ilona
Klovāne atbild uz vairākiem būtiskiem jautājumiem, ko vēlas zināt katrs mazdārziņa
īpašnieks: kā pareizi novietot siltumnīcu, kādu segumu un konstrukciju izvēlēties, kā
siltumnīcu uzcelt pašam, vai apsildāma siltumnīca atmaksājas, kādas dobes veidot, kā rūpēties
par laistīšanu, vēdināšanu un apputeksnēšanu, kā sargāt no salnām, kā audzēt stādus, kādas
šķirnes tomātus, papriku, gurķus, burkānus izvēlēties, ar ko mēslot un cik daudz, kādi kaitēkļi
un slimības apdraud siltumnīcu, ko darīt siltumnīcā gadalaiku ritumā, kam noder lecektis.
Grāmata adresēta ikvienam, kas vēlas izmēģināt ko jaunu vai ļauties dārzkopības priekam bez
iepriekšējās pieredzes.

Māksla. Izklaide. (udk=7)
Bez sienām : ABVL Bank kolekcija Laikmetīgās mākslas muzejam =
Without walls : ABLV Bank collection for the Contemporary Art Museum =
Без стен : коллекция ABVL Bank для Музея современного искусства :
2005-2013 / sastādītāja Laima Slava ; latviešu valodas redaktore Māra
Ņikitina ; tulkotāji: Valdis Bērziņš, Tiina Randviir, Kristupas Šepkus (angļu
val.), Ludmila Neimiševa, Jānis Rokpelnis (krievu val.), Guntars Godiņš (no
igauņu val.) ; māksliniece Anta Pence ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš,
Kristaps Kalns, Valts Kleins, Maija Kurševa, Herkki Merila, Taimo Tammik,
Ojārs Pētersons, Silver Raidla, Gatis Rozenfelds, Kęstutis Stoškus, Mariusz
Widerynski, Mārtiņš Zelmenis, Арсений Гутов, Евгений Иванов, Павел
Киселев, Евгения Михеева. - [Rīga] : ABVL Bank ; Neputns, 2013. - 431
lpp. : il., ģīm
Rīgas Brāļu kapi, 1915–1936-2011 / sastādītājs Guntis Gailītis ; autoru
kolektīvs: Vaidelotis Apsītis, Arnis Āboltiņš, Juris Ciganovs, Ruta Čaupova,
Juris Dambis, Guntis Gailītis, Jānis Hartmanis, Andrejs Holcmanis, Sarmīte
Kondratjeva, Gundega Lināre, Jānis Lismanis, Inese Sidraba, Ojārs Spārītis,
Eižens Upmanis ; projekta vadītāja Signe Gertmane ; atbildīgā redaktore Ieva
Heimane ; literārā redaktore Gita Juhņēviča ; tulkotāji: Viktorija Koļļegova
(krievu valodā), Aija Abens (angļu valodā), Maik Habermann (vācu valodā) ;
priekšvārdus sarakstīja: Jānis Vanags, Raimonds Graube, Aivars Saulītis,
Jānis Vējiņš ; mākslinieciskais iekārtojums: Valdis Villerušs, Jānis Pavlovskis
; izmantoti Arņa Āboltiņa, Pētera Apiņa, Haralda Avotiņa, Induļa Avotiņa,
Raimonda Baumaņa, Aijas Briedes, Rutas Čaupovas, Ivara Ivanova, Jura un
Arņa Kalniņu, Pētera Korsaka, Rudolfa Laurenca, Gundegas Lināres, Ilzes
Naglas, Jāņa Rieksta, Viļa Rīdzenieka, Ojāra Spārīša, Anša Starka, Valerijana
Šaicāna, Laimoņa Šmita, Marikas Vanagas, Edvīna Vecumnieka fotoattēli. Rīga : Jumava, 2011. - 252, [3] lpp. : ilustrācijas, ģīmetnes, faksimili, tabulas ;
31 cm. - Bibliogrāfija: 252.lpp. un tekstā. - Grāmata-albums par Latvijas
nacionālās valstiskās neatkarības sākumu, valstiskās identitātes un nacionālās
pašapziņas simbolu - Rīgas Brāļu kapiem - izcilāko un lielāko Latvijas
memoriālo ansambli, kas veltīts pasaules karos un Latvijas atbrīvošanas cīņās
(1915-1920) kritušajiem karavīriem. Sagaidot Rīgas Brāļu kapu 75.
gadadienu, izdevumā atainota Rīgas Brāļu kapu tapšanas vēsture, to nozīme
Latvijas vēstures, kultūras un mūsdienu kontekstā, memoriāla izveides
filozofiskie un ideoloģiskie aspekti, kā arī izvērtēts Rīgas Brāļu kapu
ansambļa mākslinieciskais un arhitektoniskais mantojums. - Kopsavilkums
latviešu, angļu, vācu un krievu valodā

Valodniecība. (udk=811)
Sinonīmu vārdnīca skolām : ap 8000 šķirkļu / sast. Elza Grīnberga-Sudmale
; māksl. Uldis Baltutis ; red. Gunita Aizstrauta. - Rīga : Avots, 2001. - 793,
[4] lpp.

Vēsture. Biogrāfijas. (udk=9)
100 notikumi Latvijas vēsturē : cilvēki un procesi 1918-2018 / atbildīgā
redaktore Jūlija Dibovska ; literārās redaktores: Ilze Brēmere un Elīna
Kokareviča ; zinātniskās konsultantes: Rudīte Kalpiņa un Ilze BoldāneZeļenkova ; māksliniece Aija Andžāne ; autori: Zane Balčus, Pēteris
Bankovskis, Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Juris Ciganovs [un vēl 21 autors] ;
fotogrāfi: K. Auziņš, Emīls Braunbergs, Uldis Briedis [un vēl 49 fotogrāfi]. Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 245, [6] lpp. : diagramma, faksimili,
ilustrācijas, kartes, portreti. – Personu rādītājs: [247.-249.] lpp.
100 notikumi, kas veidojuši mūsu valsti – kādi tie ir? To vidū ne tikai karu, diplomātisko
attiecību, okupāciju un iekšpolitisko lēmumu punkti, bet arī mūzika, prese, televīzija, dabas
aizsardzība, rūpniecība, tehnoloģijas, sports, literatūra, teātris, glezniecība un kino. No šīm
zināšanām augusi arī izpratne par brīvību un tās cenu – Tautas fronte, Baltijas ceļš, barikādes
un atgriešanās brīvajā Eiropā to pierāda. Nozīmīgi notikumi sadzīvei un mūžībai – no naudas
reformām līdz tautas garu pacilājošajiem svētkiem, no lepnajiem aizsargiem līdz sargājošam
NATO, no varenās Pļaviņu HES līdz varošām Gaismas pilīm. Katrs varētu nosaukt vēl duci
vai pat 100 notikumus, un šī grāmata labprāt to rosina. Latvijas simtgades notikumi ir lieli un
mazāki, tajos ir personības un organizācijas, sakāves un uzvaras, tomēr nemainīgs paliek to
nospiedums ikvienas ģimenes vēsturē.

Ēlerte, Sarmīte. Baltijas ceļš 30 : buklets / bukleta veidotāji: Sarmīte Ēlerte,
Dainis Īvāns, Anna Zeibārte, Līga Gaisa, Inga Bika ; dizains: Ervīna Elliņš. [Rīga] : Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs, 2019. - 70 lpp. :
faksimili, ilustrācijas, karte. - Izdevums veltīts Latvijas simtgadei un Baltijas
ceļa trīsdesmitgadei.
1920-1925 Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos /
notikumos / atmiņās : 1920/1922 / grāmatas veidotāji: Dr.hist. Juris Ciganovs,
Linda Krūmiņa, Ingrīda Miklāva [un vēl 4 veidotāji] ; zinātniskais redaktors
Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; literārā redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Dita
Pence ; priekšvārdu sarakstīja Jānis Citskovskis. - [Rīga] : Valsts kanceleja,
2018. - 817, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. - Bibliogrāfija: 800.803.lpp. un zemsvītras piezīmēs. . - Personu rādītājs: 804.-811.lpp. - Grāmatas
mērķis ir sniegt ieskatu Latvijas valsts izveides pirmajos gados. Pirmo reizi
apkopotā veidā publicēti valdības sēžu protokoli, tostarp slepenie protokoli,
kas papildināti ar komentāriem un lasāmi kontekstā ar valsts sākumposma
gaisotni raksturojošām preses ziņām, notikumu tiešo dalībnieku dienasgrāmatu
un atmiņu fragmentiem, dokumentiem un fotogrāfijām. Grāmata sniedz ziņas,
kas bija tie cilvēki, kuri valdībā un citos amatos turpināja nostiprināt Latvijas
valsti, cik daudzveidīgi bija valdības izskatāmie jautājumi, kā sabiedrības acīs
bija vērtējama jaunveidotā ierēdniecība, kā tika noteiktas valsts robežas un
panākta valsts starptautiskā atzīšana. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi
arī angļu, franču, vācu un krievu valodā, tulkots no latviešu valodas. -

Grāmatas veidotāji arī: Līga Peinberga, Irina Zeibārte, Dr.hist. Gints
Zelmenis, Dzintars Gilba. I [1.]. 1920-1922.

Ģeogrāfija. (udk=91)
Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts : monogrāfija / Juris Aigars, Elga Apsīte,
Elīna Apsīte-Beriņa, Liene Auniņa, Zanita Avotniece [un vēl 56 autori] ;
recenzenti: Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.habil.phys. Mārcis Auziņš, PhD,
Dr.h.c. Edmunds Valdemārs Bunkše ; zinātniskie redaktori: Dr.geogr. Oļģerts
Nikodemus, Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.geogr. Zaiga Krišjāne, Dr.geol.
Vitālijs Zelčs ; redaktore Ieva Zarāne ; angļu teksta redaktors Normunds
Titāns ; dizainere Ieva Tiltiņa ; vāka autore Baiba Lazdiņa ; kartogrāfs Ivo
Vinogradovs. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2018. 751 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas. - Bibliogrāfija: 725.741.lpp. . - Personu rādītājs: 749.-751.lpp.
Monogrāfija ir veltījums Latvijai simtgadē, kas teksta, tabulu, diagrammu, karšu un attēlu
800 lappusēs no A līdz Z stāsta par Latvijas ģeogrāfiju. Grāmatā caur teritorijas ģeoloģiskās
attīstības prizmu aprakstīts ļoti garš Latvijas teritorijas veidošanās periods, sākot no
Pirmskembrija perioda līdz mūsdienām.

Bērnu literatūra
Garā pupa 2019 : dzejas gadagrāmata bērniem / redkolēģija: Aiga Grēniņa,
Evija Gulbe, Inga Karlsberga [un vēl 4 redaktori] ; sastādītāja un redaktore Inese
Zandere ; ilustratore Rūta Briede ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede. - Rīga :
Ascendum, biedrība, 2019. - 207 lpp. : ilustrācijas. - Redkolēģijā vēl redaktori:
Gundega Muzikante, Liega Piešiņa, Ilze Stikāne, Evija Veide.

Garā pupa 2017 : dzejas gadagrāmata bērniem / sastādītāja un redaktore Inese
Zandere ; ilustrācijas: Edmunds Jansons ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis ;
autori Uldis Auseklis, Eduards Aivars, Andris Akmentiņš [un vēl 44 autori] ;
atdzejojumi, komentāri: Ingmāra Balode, Leons Briedis, Guntars Godiņš, Jānis
Elsbergs, Juris Kronbergs ; dainu izlases sastādījums: Kristīne Kārkle-Kalniņa. [Rīga] : Ascendum, 2017. - 222, [1] lpp. : ilustrācijas

Garā pupa 2018 : dzejas grāmata bērniem / sastādīja un redaktore Inese
Zandere. - Rīga : Ascendum, 2018. - 191 lpp.

Jakubovska, Māra, 1964-. Rufis dodas dzīvē! : [stāsts jaunākā skolas vecuma
bērniem] / Māra Jakubovska ; atbildīgā redaktore Anna Andersone ;
noformējumam izmantotas fotogrāfijas no Māras Jakubovskas personīgā arhīva. Rīga : Jumava, 2016. - 54, [2] lpp. : krās. il.
M.Jakubovskas stāsts ir pēc laimīgajām beigām jeb cilvēka un patversmes dzīvnieka tikšanās.
Mīlošu saimnieku aprūpēts, suņuks Rufis iepazīst pasauli, meklējot piedzīvojumus un draugus pat
visneparastākajās vietās.

Jakubovska, Māra. Meža detektīvs / Māra Jakubovska ; atbildīgā redaktore Eva
Jansone ; mākslinieks Kristaps Auzenbergs. - Rīga : Jumava, 2017. - 38, [1] lpp. :
krās. il.
Grāmata pasakas veidā pastāsta kādas negaidītas likstas piemeklē meža dzīvnieciņus, kukaiņus un
augus, kad mežā kāds ir izmetis savus sadzīves atkritumus. Visi pasakas dalībnieki - gan meža
iemītnieki, gan atkritumi ir personificēti, tie sarunājas, strīdas, dusmojas, cieš no pārestībām.

E-resursi
Amaya [videoieraksts] : aizkustinošs stāsts par cilvēkiem, kas satikušies neparastā
vietā / filmas direktors, režisors un scenārija autors Māris Martinsons ; aktieri:
Kaori Momoi, Kristīne Nevarauska, Andrius Mamontovas ; operators Gints
Bērziņš ; komponists Andrius Mamontovas. - Rīga : Krukfilms, 2010. - 1 DVD. Aktierfilma - Latvijas un Honkongas kopražojums. Vai sirdīm, lai satiktos, eksistē
robežas?
Vīrietis. Sieviete. Uz smalkās robežas, kur tikšanās un šķiršanās šķietas tik līdzīgas, sākas šis stāsts,
un, soli pa solim vedinot pagātnē, kā trausla, bet spilgta stikliņa mozaīka izveidojas ainava, kurā
vizmo
viens
vienīgs
vārds.
Kāds?
Nesteidzieties
uzminēt!
Izlasiet!
Līdztekus autora Māra Martinsona jaunākās spēlfilmas Amaya pirmizrādei (2010) nāk klajā arī
viņa grāmata - garstāsts Amaya, kas bija iedvesmas avots filmai.

Munakra noslēpums [videoieraksts] : The Secret of Moonacre : [fantāzijas
piedzīvojumu filma]. - Rīga : Aurum distribution, 2009. - 1 DVD (99 min). Vecuma ierobežojums: U. - Audio: angļu, krievu, latviešu, lietuviešu, igauņu ;
Subtitri: latviešu, igauņu, krievu
Pēc tēta nāves 13 gadus vecajai bārenei Marijai jāpārceļas no Londonas uz ekscentriskā tēvoča
Bendžamina lauku īpašumu, par kuru meitene iepriekš nav pat dzirdējusi. Noslēpumainā Mūnakra
izrādās pārsteigumiem un brīnumiem pārpilna vieta. Taču šī brīnišķīgā vieta senu pagātnes
noslēpumu dēļ tiks pazudināta jūras dzelmē, un vienīgā, kas to var glābt ir – Marija, pēdējā
Mēnesnīcas Princese.

Leģenda par Jūras zemi [videoieraksts] : Legend of Eathsea : [fantāzijas
piedzīvojumu filma]. - Rīga : DVD Express, 2004. - 1 DVD (173 min). - Vecuma
ierobežojums: U. - Audio: angļu, krievu, latviešu, lietuviešu ; Subtitri: latviešu,
igauņu, krievu.
Pasaules Amulets, kurš glabājas Atuana Kapenēs un kuru aizsargā Augstākā Priesteriene Tara,
simtiem gadu kalpoja Jūrzemē kā ķīla Līdzsvaram starp cilvēkiem un drakoniem. Bet pēc nežēlīgā
un nodevīga uzbrukuma Amulets tika sašķelts, un viena no Amuleta daļām pazuda. Jūrzemei ir
tikai viena cerība lai nenokļūtu verdzībā pie varenajiem tumsas spēkiem. Šī cerība ir jaunais burvis
Geds... Salas, drakoni, magi, burvestības, pravietojumi, brīvībā izlaistais Ļaunums un Zaudētais
Līdzsvars…

27 kleitas [videoieraksts] : 27 dresses : [romantiska komēdija]. - Rīga : Forum
Cinemas, 2007. - 1 DVD (106 min). - Vecuma ierobežojums: 12+. - Audio: angļu,
krievu, čehu ; Subtitri: latviešu, igauņu, krievu, lietuviešu, angļu, bulgāru, čehu,
horvātu, īslandiešu, rumāņu, serbu, slovēņu, turku
Džeina vienmēr ir piekritusi būt līgavas māsa ne tikai savu draudzeņu, bet arī attālu paziņu kāzās.
Kāzas ir viņas stihija, taču pati vēl nav atradusi vīrieti, kas viņu vedīs pie altāra. Tādēļ viņas skapis
glabā jau 27 dažādas līgavas māsu kāzu kleitas - vienu bezgaumīgāku par citu.
Kādā vakarā Džeina ir apņēmusies būt klāt divās kāzās un tas viņu iegāž, jo laulību hroniķis
žurnālists Kevins atklāj viņas noslēpumu un saprot, ka šeit sanāks lielisks raksts. Tikmēr pati raksta
varone krīt depresijā - viņas apjūsmotais vīrietis saderinās ar pašas Džeinas māsu!
Kamēr Džeina negribīgi gatavo kāzas, Kevins māc materiālu par viņas sirdslietu, bet starp visiem
iesaistītajiem pamazām briest skandāls.

Ilūzija [videoieraksts] : The Prestige : [vēsturiska drāma]. - Rīga : Forum
Cinemas, 2006. - 1 DVD (125 min). - Vecuma ierobežojums: 14+. - Audio: angļu,
krievu, poļu ; Subtitri: latviešu, igauņu, krievu, lietuviešu, angļu, poļu, ukraiņu.
Divi Viktorijas laika burvju mākslinieki (Hjū Džekmens un Kristians Beils) savā starpā uzsāk
sacensību, kas palēnām pāraug nežēlīgā cīņā, lai atklātu otra sāncenša triku noslēpumus. Kurš no
viņiem būs labākais? Vēro uzmanīgi…

Manas māsas glābējs [videoieraksts] : My sisters's keeper : [ģimenes drāma]. Rīga : Forum Cinemas, 2009. - 1 DVD (105 min). - Vecuma ierobežojums: 12+. Audio: angļu, krievu, poļu, turku ; Subtitri: latviešu, igauņu, krievu, lietuviešu,
angļu, bulgāru, horvātu, poļu, serbu, slovēņu, turku, ukraiņu.

Princeses dienasgrāmata 2 [videoieraksts] : The Princess Diaries 2: Royal
Engagement : [romantiska komēdija]. - Rīga : V&K Holding, 2004. - 1 DVD (109
min). - Vecuma ierobežojums: U. - Audio: angļu, krievu, poļu ; Subtitri: latviešu,
igauņu, krievu, lietuviešu, angļu, poļu.
Turpinājums 2001. gada filmai par to, kā vienkāršai amerikāņu meitenei Miai ir lemts kļūt par
kādas Eiropas karalistes princesi. Mia nu beidzot ir gatava stāties Dženovijas princeses amatā, taču
viņai nākas izturēt aizvien jaunus pārbaudījumus,
jo pēc valsts likumiem galvenais nosacījums ceļā uz princeses kroni ir precības un izvēlēties to
vienīgo no garā precinieku saraksta nemaz nav tik viegli...

Meklēju suņumīli [videoieraksts] : Must love dogs : [romantiska komēdija]. Rīga : V&K Holding, 2005. - 1 DVD (94 min). - Vecuma ierobežojums: 12+. Audio: angļu, krievu, poļu ; Subtitri: latviešu, igauņu, krievu, lietuviešu, angļu,
poļu, arābu, ebreju
Filma stāsta par Sāru Nolanu, nesen izšķīrušos jaunu sievieti. Viņas ģimene ir entuziasma pilna
atrast Sārai jaunu romantisku aizraušanos, tomēr ģimenes locekļi nereti pārcenšas. Sāra vienu pēc
otra pārdzīvo neveiksmīgus pirmos randiņu un drīz saprot, ka vislabāk uzticēties pašai saviem
instinktiem un nojautai. Un pats galvenais - nekad neatmest cerību atrast sapņu vīrieti.

Projekts "Dinozaurs" [videoieraksts] : The Dinosaur project : [piedzīvojumu
trilleris]. - Rīga : Acme Film, 2012. - 1 DVD (80 min). - Vecuma ierobežojums:
12+. - Audio: angļu, krievu, lietuviešu ; Subtitri: latviešu, igauņu, krievu,
lietuviešu
Grupa ambiciozu zinātnieku dodas uz Āfrikas džungļiem, lai atrastu mītiem un leģendām apvītu
ūdens radījumu. Viņu plāni mainās, kad helikopters nokļūst avārijā, kuru izraisa milzīgu, lidojošu
putnu bars. Grupa nonāk nelielā ciematiņā, kura iedzīvotājus, šķiet ir nogalinājušas dīvainas
radības, kuras civilizācija jau uzskatījusi par izmirušām.

Dzīve aiz kadra [videoieraksts] : State and Main : [komēdija]. - Rīga : Video
Leader, 2000. - 1 DVD (102 min). - Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio: angļu,
krievu, lietuviešu ; Subtitri: latviešu, igauņu, krievu.
Meklējot ideālu filmēšanas vietu mazā, klusā pilsētiņā Vecās Dzirnas atbrauc kino darbinieki. Šeit
viņi taisās lēti un ātri uzņemt savu jauno šedevru, kura darbība risinās uz vecu ūdens dzirnavu fona.
Bet ko viņiem tagad darīt? Dzirnavas jau sen ir nodegušas, galvenās lomas atveidotājs,
nepilngadīgu meiteņu mīļotājs, nevar aizmirst par saviem grēciņiem, erotiskā aktrise nevēlas
izģērbties, bet scenārists ir pazaudējis savu rakstāmmašīnu! Atliek cerēt tikai uz vietējo labsirdību
un palīdzību, kuri neatstās nelaimē nokļuvušos lielos kino ļaudis.

Spēles
Animals : dzīvnieki [puzle]. - Nīderlande : Spezet, [20--]. - 1 kārba (puzle 48 gabaliņi). - No 6 gadu vecuma.

