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Atslēgas. Gadsimta 

vēstures atradumi. 

 

Grāmatā apkopoti Mārtiņa Ķibilda 

TV dokumentālajā raidījumā 

“Atslēgas. Gadsimta Latvijas vēstures 

atradumi” apskatītie 50 nozīmīgākie 

Latvijas vēstures notikumi simt gados 

(1918–2018). Vēstures notikumi 

atklāti no neparasta skatupunkta, it kā 

atslēdzot durvis uz mazāk zināmiem 

un tāpēc īpaši intriģējošiem faktiem. 

Latvija. 

Vēsture. 

 

Harijs Tumans. Antīkie 

tēli Rīgas ielās. 

Grāmatā Rīga rādīta no jauna 

skatupunkta, analizējot un skaidrojot 

antīkās izcelsmes tēlus, sižetus, 

dekorus un uzrakstus uz namu 

fasādēm, atklājot antīkā mantojuma 

nozīmi un klātbūtni mūsu kultūras 

telpā. 

Klasiskā arhitektūra. 

Arhitektoniskie 

rotājumi un ornamenti.  

Māksla un mitoloģija. 

 

Dominic Bradbury. 

Mid-Century Modern 

Furniture. 

 

Laika posms no 40. gadu vidus līdz 

70. gadu sākumam bija viens no 

produktīvākajiem, izgudrojošākajiem 

un aizraujošākajiem laikmetiem 

attiecībā uz priekšmetiem un 

mēbelēm mājās. Grāmatā katrs 

mēbeļu priekšmets ir detalizēti 

attēlots, ilustrēts krāsās un profilēts. 

Mēbeļu vēsture. 

Mēbeļu dizains. 

 

Damien Macdonald. 

Anatomy of Comics: 

Famous Originals of 

Narrative Art. 

 

Pēdējo 150 gadu svarīgāko un 

izcilāko komiksu ilustrēta vēsture. 

Komiksu mākslas 

vēsture. 

 

Sara Caldas. Palette 

Perfect For Graphic 

Designers And 

Illustrators. 

 

Krāsu un to kombināciju radoša 

izmantošana ilustrācijā, grafiskajā un 

produktu dizainā. Grāmata paredzēta 

grafiskajiem dizaineriem, modes un 

interjera dizaineriem. 

Krāsas dizainā. 

Krāsu kombinēšana. 
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Marnie Fogg. Fashion 

Design Directory. 

Grāmatā iekļauta kodolīga 

informācija un ilustratīvais materiāls 

par ievērojamākajiem 20. un 21. 

gadsimta modes dizaineriem un viņu 

radītajiem tērpiem. 

Mode. 

Dizaineri. 

 

Manuela Brambatti. 

Jewellery Illustration 

and Design 2. 

 

Grāmatā ir rūpīgi izskaidroti un 

ilustrēti dažādu rotaslietu zīmēšanas 

pamati, kas ietver visas tehniskās 

detaļas, kas jāņem vērā, izstrādājot 

projektu. 

Rotaslietu zīmēšana. 

Rotaslietu dizains. 

 

 

Dženeta Rebolda 

Bentona. Rietumu 

mākslas vēsture.  

Šajā bagātīgi ilustrētajā grāmatā 

gūstams kodolīgs pārskats par 

vissvarīgākajiem arhitektūras, 

tēlniecības un glezniecības darbiem, 

kādi Rietumu mākslas tradīcijā tapuši 

no aizvēstures līdz pat mūsdienām. 

Mākslas vēsture. 

 

Latvijas fotogrāfija 

2022. 

 

''Latvijas fotogrāfija 2022'' tiecas 

atainot šodienas Latvijas fotogrāfijas 

kopainu. 

Fotomāksla. 

Fotogrāfi. 

Fotogrāfes. 

Fotogrāfijas. 

 

Laura Vinogradova. 

Upe.  

Rute negaidot manto no tēva lauku 

māju pie upes. Tēvu Jūli viņa nekad 

nav pazinusi, taču pārlieku labi pazīst 

sāpes par skaudro bērnību un pirms 

desmit gadiem pazudušo māsu, pazīst 

neiederības izjūtu un tukšumu sirdī. 

Un Rute bēg - bēg no pilsētas, no 

cilvēkiem, no sevis... 

Latviešu proza. 

https://www.amazon.com/Manuela-Brambatti/e/B0744LBVG7/ref=dp_byline_cont_book_1
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Linda Nemiera.  Rīgas 

raganas.  
Apvienojot pagājušā gadsimtā 

populārās jūgenda idejas ar 

mistiskiem un noslēpumainiem 

notikumiem, Linda Nemiera ved 

aizraujošā piedzīvojumā pa Rīgas 

ielām. 

 Latviešu romāni. 

Pilsētas fantāzija. 

Kriptoromāns. 

 

Sandra Kalniete. Tev būs 
četri vīri.  

Par likteni. Un par cilvēka spēku. Par 

sievietes spēku. 

 Latviešu romāni. 

 

Krista Anna Belševica. 
Pelēks suns sapņo par 
zelta zivtiņām. 

Stāsti kā neērtas sarunas par lietām, 

par kurām negribas ar sevi runāt. 

Latviešu stāsti. 

 

Dace Vīgante. 
Romantiķis.  

Dace Vīgante atklājusi motorsporta 

fanātiķi Haraldu Vindinieku, kā arī 

viņa dzimtas stāstu, kas nesaraujami 

saistīts ar 20. gs. notikumiem - no 

viņa vecvecāku dzīves pirmajā 

Latvijas valstī, cauri Otrajam 

pasaules karam un padomju laikam 

līdz jaunās tūkstošgades sākumam. 

Latviešu romāni. 

 

Klēra Norta. Un parādās 
Cerība.  

“Un parādās Cerība” ir stāsts par 

jaunu sievieti, kuru neviens neatceras, 

— taču viņas stāstu jūs neaizmirsīsiet. 

 Angļu romāni. 
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Iveta Troalika. Tūlīt 

paliks labāk.  

Mūžīgie bērni – paaudze, kas 

piedzīvojusi gadsimtu miju un 

mēģina pielāgoties aizvien jauniem 

apstākļiem, kuros pat viņu vecāki un 

padomdevēji jūtas pazaudējušies. 

Latviešu romāni. 

 

Hetere Morisa. Trīs 

māsas.   
Piecpadsmitgadīgo Livi nacisti nosūta 

uz Aušvicu. Cibi, kurai ir 

deviņpadsmit, atceras par tētim doto 

solījumu un dodas Livi līdzi, 

apņēmusies māsu sargāt vai mirt reizē 

ar viņu. Septiņpadsmit gadus vecā 

Magda paliek mājās ar mammu un 

vectēvu un slēpjas no nacistu 

karavīriem. Kādu laiku viņai izdodas 

paglābties, taču beigās arī viņa tiek 

sagūstīta un aizvesta uz nāves 

nometni. Trīs māsas atkal satiekas 

Aušvicas–Birkenavas nometnē un, 

atceroties tēti, dod solījumu cita citai 

– viņas izdzīvos! 

Jaunzēlandiešu romāni. 

Holokausts, ebreju 

(1939-1945). 

 


