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Valdis Eglītis. Filmas vizuālā 
stila noslēpumi.  

Grāmatā autors dalījies ar savām 
apjomīgajām zināšanām kino mākslas 
praktiskajos aspektos, radot darbu, kas 
noteikti izrādīsies liels atbalsts turpmākajām 
filmu veidotāju paaudzēm.  

Kinematogrāfija. 
Kinofilmas. 
Mākslinieciskā 
inscenešana. 
Vizuālās 
izteiksmes veidi. 

 

Pēteris Korsaks. Latviešu 
fotogrāfi - kara liecinieki. 

Grāmatā apkopoti dati par    latviešu 
fotogrāfiem  kas tika iesaukti Pirmajā un 
 trajā pasaules karā.  

Dokumentālās 
fotogrāfijas. 
Fotogrāfi. 

 

Henrijs Horenšteins. 
Fotografē labāk. 
 

Šajā grāmatā iekļauti  00 svarīgākie 
ieteikumi  kas izkristalizējušies fotogrāfa 
Horenšteina ilgajā fotogrāfa pieredzē. 

Fotogrāfija. 
Kompozīcija. 

 

Juris Emsiņš. Latviešu koka 
krēsli. 

Grāmata ir aizraujošs ceļojums Latvijā radīto 
koka krēslu vēsturē.  

Krēslu dizains. 
Krēslu vēsture. 
Mēbeļu 
izgatavošana. 
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Silvija Grosa. Dekors Rīgas 
jūgendstila perioda 
arhitektūrā. 

Grāmata ir bagātīgi ilustrēta gan ar 
mūsdienās uzņemtām ēku  to fasāžu un 
interjeru  fotogrāfijām  gan ar attēliem no 
jūgendstila perioda izdevumiem  gan arī ar 
vēsturiskiem fotoattēliem no Latvijas muzeju 
un bibliotēku krājumiem. 

Jūgendstils 
(arhitektūra). 
Rotājumi un 
ornamenti. 
Interjers. 
Tēlniecība. 
 
 
 
 

 

Antonio Donnanno. Fashion 
patternmaking techniques 
for accessories : shoes, bags, 
hats, gloves, ties, buttons. 

Šī grāmata palīdzēs modes dizaineriem 
izstrādāt un radīt dažādus aksesuārus 
sievietēm un vīriešiem. 

Apģērba 
aksesuāri. 

  

Web Design: the evolution 
of the digital world 1990–
today. 

Šī grāmata ir vizuāls ceļojums tīmekļa vietņu 
vēsturē. 

Interneta vēsture. 
Tīmekļa vietnes. 
Dizaina vēsture. 

 

Charlotte & Peter Fiell. 100 
Ideas that Changed Design. 

Grāmatā apkopotas nozīmīgas idejas, kas 
veidojušas industriālo un produktu dizainu. 

Dizains. 
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Mišela  bama. Izaugt. ASV bijušās pirmās lēdijas memuāri. Mišela 
 bama grāmatā vienlīdz atklāti runā gan par 
panākumiem  gan par neveiksmēm privātajā 
un sabiedriskajā dzīvē. 

Biogrāfijas. 

 

Deils Kārnegī. Kā iegūt 
draugus un ietekmēt 
cilvēkus.  

Grāmata jums atklās: 
* kā iepatikties cilvēkiem; 
* kā pārliecināt cilvēkus  lai viņi ar jums būtu 
vienisprātis; 
* kā izmainīt cilvēkus  neizraisot viņos 
nepatiku. 
Un vēl daudz ko citu! 

Lietišķā 
psiholoģija. 
Starppersonu 
attiecības. 
 
 

 

Eimija Ņūmarka. Cāļa zupa 
dvēselei : iekšējā spēka 
meklējumos. 

 0  iedvesmojošs stāsts par dzīvesprieku  
pozitīvo domāšanu un grūtību pārvarēšanu. 

Dzīves veidošana. 
Sevis 
pieņemšana. 
Pašaktualizācija 
(psiholoģija). 

 

Natālija Morozova  Tarass 
Ivaščenko. Meitene 
hameleons. 

Grāmata sniedz lasītājiem iespēju no droša 
attāluma  kā caur pavērtu durvju spraugu  
ielūkoties psihisku traucējumu radītajā 
murgā  atklājot  kā emocionāls sabrukums 
var kļūt par totālu iznīcību  kā bezcerība var 
novest līdz pašnāvībai un – pats svarīgākais – 
kā cerība var izglābt dzīvību.  

Psihiskā veselība. 
Depresija. 
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Jānis Tomašs. Smagatlētika. Jāņa Tomaša otrais dzejas krājums 
“Smagatlētika” ir nopietns  ar savpatu 
intonāciju  emociju un dzejas tēliem 
apzīmogots pieteikums šodienas kvantitatīvi 
it kā plašajā piedāvājumā. 

Latviešu dzeja. 

 

Andris Zeibots. Krauklis. Romāns par vienu no populārākajiem latviešu 
dzejniekiem 20. gs. 20.—30. gados, 
“konsekventāko romantiķi” Jāni Ziemeļnieku. 
Autora dotais žanra precizējums “Fantāzija 
vēsturiskā iesaistē”. 

Latviešu romāni. 

 

Mariana Lekija. Ko var 
redzēt no šejienes.  

Šis ir stāsts par dzīvi  nāvi un mīlestību kādā 
mazā Vestervaldes ciemā  un visiem  visiem 
mums. 

Vācu romāni. 

 

Lorāns Gunels. Diena, kurā 
es iemācījos dzīvot. 

Šis lieliskais romāns  kura sižets balstīts uz 
reāliem zinātniskiem pētījumiem  mūsu 
eksistenci un attiecības ar citiem cilvēkiem 
ļaus saskatīt gluži citā gaismā un ienesīs 
ikviena dzīvē svaigas vēsmas. 

Franču romāni. 
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Šarlote Linka. Cietsirdīgās 
spēles. 

Ziemeļanglijas tīrelī tiek atrasts pirms gada 
pazudušās Saskijas Morisas līķis. Neilgi pēc 
tam bez vēsts pazūd vēl viena meitene  arī 
četrpadsmit gadus veca. Skārboro policija ir 
sacelta kājās. Vai ir uzdarbojies tas pats 
noziedznieks? 

Vācu 
psiholoģiskās 
spriedzes romāns. 

 

Māris Bērziņš. Aizliegtais 
pianīns. 

Romānā galvenā darbības vide ir bērnudārzs  
taču rakstnieka vēlīgi dzēlīgais skats tver arī 
Cibānu ģimenes — deputātes Lindas un 
mākslinieka Induļa — ikdienu, Saeimas 
aizkulišu spēles  ielūkojas departamentu  
policijas un citu iestāžu birokrātijas gaiteņos. 

Latviešu romāni. 

 

Salla Simuka. Ieslēdz 
gaismu! : Izslēdz gaismu! 

Stāstu krājumā “Ieslēdz gaismu! Izslēdz 
gaismu!”  kas lasāms no abām grāmatas 
pusēm  ir apkopoti desmit skaisti un desmit 
šausmīgi stāsti  kuri veido spoguļattēlu  
aizraujošā veidā atspoguļojot cits citu  un 
notikumi tajos atainoti no dažādiem 
skatpunktiem. 

Somu stāsti. 
Jaunatnes proza. 

 

Sūzena Kolinsa. Balāde par 
dziedātājputniem un 
čūskām. 

Tuvojas desmito Bada Spēļu atklāšana! 
Astoņpadsmit gadus vecais Koriolāns Snovs 
Kapitolijā gatavojas savai lielajai iespējai – 
šajās Bada Spēlēs viņš būs padomdevējs 
kādam no apgabalu pārstāvjiem. Reiz 
ietekmīgajai Snovu dzimtai ir pienākuši grūti 
laiki  un viņu nākotnes labklājību spētu 
nodrošināt vienīgi Koriolāna pārstāvja uzvara. 

Amerikāņu 
romāni. 
Jaunatnes proza. 
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Mona Kastena. Glābiet 
mani.  

Septiņpadsmitgadīgo Rūbiju absolūti 
neinteresē nauda  luksusa lietas  ballītes un 
ietekme. Turpretī Džeimsa – koledžas 
nekronētā karaļa – dzīve ir viena vienīga 
ballīte. Džeimss ir augstprātīgs  bagāts un 
pievilcīgs. Viņiem abiem nekad nevajadzētu 
satikties  tā visiem būtu labāk. Bet kādu dienu 
Rūbija kļūst par liecinieci kam tādam  ko viņai 
nevajadzēja redzēt. 

Vācu romāni. 
Jaunatnes proza. 

 

Dženija Hana. Visiem 
zēniem, kurus esmu 
mīlējusi. 

Vēstulēs meitene izliek visu savu sirdi un 
dvēseli un pasaka daudz ko tādu  ko nekad 
neizpaustu reālajā dzīvē  jo tās ir paredzētas 
tikai viņai pašai. Taču kādu dienu cepuru 
kārba pazūd  slepenās vēstules nezināmā 
veidā tiek nosūtītas adresātiem  un Lāras 
Džīnas mīlas dzīve vairs nepastāv tikai sapņos 
– tā kļūst gluži nekontrolējama... 

Amerikāņu 
romāni. 
Jaunatnes proza. 

 

Džejs Ašers. Trīspadsm1t 
iem3sli. 

Pārnākot mājās no skolas  Klejs Džensens uz 
lieveņa atrod savādu sūtījumu ar savu vārdu. 
Tajā ir vairākas kasetes  ko ieskaņojusi Hanna 
Beikere – Kleja klasesbiedrene un simpātija  
kura pirms divām nedēļām izdarījusi 
pašnāvību. 

Amerikāņu 
romāni. 
Jaunatnes proza. 

 


