
Elegantā Rīga : kultūrvēsturisks stāsts par modi un dzīvesstilu 

Latvijā 1918.-1940. gadā / Inita Saulīte-Zandere ; literārā redaktore 

Antra Bula ; māksliniece Anna Aizsilniece ; foto: Rūdolfs Balodis, 

Arnolds Cālītis, Arturs Grapmanis [un vēl 10 fotogrāfi]. - Rīga : 

Neputns, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, 2022. - 1098, [2] lpp. 

: faksimili, ilustrācijas, portreti ; 28 cm. 1098. lpp. - Initas Saulītes-

Zanderes grāmata bagātīgi un saistoši ļauj iepazīties ar 1918.-1940. 

gada Rīgas modes pasauli, tās noteicējiem, veidotājiem un 

iemiesotājiem.  

ISBN 9789934601569 

 Modes vēsture - Latvija - 20 gs. Modes vēsture - Latvija - 20 gs - 

Rīga. Apģērba vēsture - Latvija - 20 gs. Kostīmu vēsture  

 

 

Atrastā Latvija : The Discovered Latvia / ievadvārdi: Nauris 

Puntulis, Zanda Saulīte ; teksts latviešu valodā: Baltic Communication 
Partners ; tulkojums angļu valodā: Skrivanek Baltic ; literārā redaktūra 

un dizains: Mansards ; fotoattēlu autori: Niks Freimanis, Oskars Artūrs 

Upenieks. - [Rīga] : Latvijas Republikas Kultūras ministrija, [2022]. - 

424 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Stipras 

un radošas nācijas identitāte sakņojas mūsu unikālajās, mantotajās un 

jaunradītajās materiālajās un garīgajās vērtībās. Kopš 2014. gada ar 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda un pašvaldību finansējumu visā 

Latvijā radīti un atjaunoti vairāk nekā 66 kultūras un dabas objekti - 

pilis un pilsdrupas, muižas, baznīcas, dabas takas, brīvdabas estrādes, 

industriālais mantojums un citi. Šis piedzīvojums ir iemūžināts 

grāmatā, kas ļaus līdz pat niansēm novērtēt paveikto un sajust katras 

vietas īpašo stāstu. 

Tūrisma maršruti. Albumi.  

 

 

Ārstu māja Mežaparkā: Emīla Dārziņa ielā Nr. 11, 1939 - 2021 / 

redaktors Pēteris Bankovskis ; fotogrāfs Ansis Starks ; ilustrācijas: 

Hilda Gedzuna, Liene Zemīte, Santa Cera [u.c.]; dizains: Ainars Gaidis 

; priekšvārds: Uldis un Ineta Mauriņi ; pēcvārds: Zaiga Gaile ; Zaigas 

Gailes birojs. - [Rīga] : Zaigas Gailes birojs, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas 

tipogrāfija. - 227 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni, portreti ; 32 cm. - 

Grāmata "Ārstu māja Mežaparkā" papildina un noslēdz Mežaparka 

dzīvojamās mājas pārbūves procesu. Grāmatas idejas autore ir arhitekte 

Zaiga Gaile, kuru mājas pārbūves laikā ieinteresējis tās pirmo 

saimnieku ārstu Lūkinu dzimtas stāsts. Grāmatā apkopoti pieejamie 

vēstures materiāli par ārstu dzimtu 4 paaudzēs, Mežaparka vēstures 

pārskats, E. Dārziņa ielas ēku apraksti, attēlots mājas pārbūves process 

un interjers.  

ISBN 9789934236310. 

        Ēka Emīla Dārziņa ielā 11 (Rīga, Latvija) - Vēsture. Arhitekti - 

Latvija. Dzīvojamo ēku arhitektūra - Latvija - Rīga. Funkcionālisms 

(arhitektūra) - Latvija - Rīga.  

 

 Anita Arbidāne / [teksta autors Vilnis Vējš ; fotogrāfs Normunds 

Brasliņš]. - Rīga : Daugava, 2022. - [102] lpp. : il. - Teksts paralēli 

latviešu un angļu val.  

ISBN 9789934834288. 

Māksla, latviešu. 

Latviešu mākslinieki. 



Kārlis Miesnieks / Māris Brancis ; māksliniece Anta Pence ; literārā 

redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Filips Birzulis ; 

fotogrāfi: Māris Brancis, Normunds Brasliņš, V. Gadaļins [un vēl 6 

fotogrāfi]. - Rīga : Neputns, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 

©2021. - 139, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 26  

 cm. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [141.] lpp. - Latvijas 

mākslas klasiķiem veltītajā sērijā - reālisma skolas pārstāvis un 

turpinātājs Kārlis Miesnieks. Sērija "Latvijas mākslas klasika" ir neliela 

izmēra grāmatas, kas ērti uztveramā veidā ļauj iepazīt Latvijas mākslas 

klasiķu darbus un to tapšanas apstākļus. Grāmata ietver pilnu teksta 

tulkojumu angļu valodā un plašu reprodukciju klāstu. 

ISBN 9789934601262. 

Gleznotāji -Latvija. Glezniecība, latviešu -20 gs. Biogrāfijas. Gleznas. 

 

 

Purvītis / sastādītāja Laima Slava ; tekstu autori: Kristiāna Ābele, 
Eduards Kļaviņš, Māra Lāce ; literārā redaktore Māra Ņikitina ; 

tulkotāji angļu valodā: Valdis Bērziņš, Iveta Boiko ; māksliniece Inese 

Hofmane. - Rīga : Neputns, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 

©2022. - 550 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. - 

Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 543.-550. lpp. -  

Kristiānas Ābeles padziļināts un jaunām atklāsmēm bagāts pētījums par 

Vilhelma Purvīša dzīvi un darbību mākslā. 

 ISBN 9789934601439. 

  Gleznotāji - Latvija. Latviešu glezniecība. Glezniecības darbi. 

Biogrāfijas. Hronoloģija. Fotogrāfijas. Faksimili. Albumi. 

 

 

 

 

Gaišs, apcirsts paralelograms : Pale chopped-off parallelogram / 

Andris Eglītis ; sastādītāji un redaktori: Andris Eglītis, Elīna Sproģe, 

Laura Adamoviča, Aleksejs Muraško ; tekstu autori: Agnese Krivade, 

Elīna Sproģe, Ēriks Apaļais, Katerina Gregosa ; konsultanti: Santa 

Hirša, Henriks Eliass Zēgners ; tulkojumi: Jānis Frišvalds, Lauris Veips 

; fotogrāfijas: Reinis Hofmanis, Andris Eglītis, Aleksejs Muraško [un 

vēl 7 fotogrāfi] ; dizains: Aleksejs Muraško. - [Smiltenes novads] : 

Savvaļa, [2022]. , ©2022. - 215 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Izdevums 

"Andris Eglītis. Gaišs, apcirsts paralelograms" atspoguļo Eglīša pēdējo 

gadu radošo darbību. Izdevuma veidošanas pamatā ir centieni radīt 

kvalitatīvi atšķirīgu laikmetīgās glezniecības izdevumu, ko veido 

izvērsts vizuālais stāstījums - gan darbu reprodukcijas un radošā 

procesa fotomateriālu apkopojums, gan arī četru atšķirīgu autoru 

(kuratore Katerina Gregosa, mākslas zinātniece Elīna Sproģe, 

mākslinieki Ēriks Apaļais un Agnese Krivade) un formātu esejas. Tās 

caur sarunām, novērojumiem un vēstulēm ieskicē mākslinieka Andra 

Eglīša dažādos darbības saslēgšanās mirkļus.  

ISBN 9789934235580. 

        Gleznotāji - Latvija. Latviešu glezniecība. Rozentālieši. Ainavu 

glezniecība. Glezniecības darbi. Albumi. 

 

 

 

 



Health design thinking / Bon Ku, Ellen Lupton ; illustrations by 

Jennifer Tobias. - 2nd ed. - Cambridge : The MIT Press, 2022. - 254 

lpp. : il., kartes ; 22 cm. - Ietver bibliogrāfiju (248.lpp.) un rādītāju 

(250.-254.lpp.). ISBN 9780262543606.  

        Dizains un medicīna. Dizains. 

 

 

 

 

 

How design makes the World / Scott Berkun. - [Redmond, WA] : 

Berkun Media, [2020]. - 197 lpp. : il. ; 22 cm. - Ietver bibliogrāfiju 

(171.-181.lpp.) un rādītāju (189.-194.lpp.). ISBN 9780983873181. 

        Dizains. Rūpnieciskais dizains. Produktu dizains. 

 

 
 

 

 

 

 

The Complete Book of Colourful Interiors. : Tips, Tricks and 

Inspiration / Feijter, Iris De. - Belgium : Lannoo Publishers, 2021. - 

239 lpp. : il. ISBN 9789401468084. 

        Interjers. Krāsa. 

 

 

 

 

 

 

Sketching Techniques for Artists : In-Studio and Plein-Air Methods 

for Drawing and Painting Still Life, Landscape, Architecture, Faces 

and Figures, and More / Hillkurtz, Alex. - Beverly, USA : Rockport 

Publishers, 2021. - 144 p. : ill.; paperback. ISBN 9781631599231. 

        Zīmējumi - Tehnika. Skicēšana. 

 

 

How to use graphic design to sell things, explain things, make things 

look better, make people laugh, make people cry, and (every once 

in a while) change the world / Michael Bierut. - Revised and expanded 

edition. - London : Thames & Hudson, 2021. - 352 lpp. : il. ; 26 cm. 

ISBN 9780500296189 . 

        Grafiskais dizains. 

 


