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 Eiropas literatūras vēsture: hrestomātija/ A. Benuā-Dizosuā, G. Fontēna 
redakcijā; tulkojums latv.val.: V. Berga, D. Dimiņš, I. Egle, V. Lasovska, A. Skrābane,
I. Šmite, A. Vaivods; priekšv. 5.-6. lpp. autore V. Vīķe Freiberga; Rīga: Jāņa Rozes 
apgāds, 2013.- 991 lpp.- Bibliogrāfija: 955.-958. lpp.; citēto autoru darbu rādītājs: 
949.-953. lpp., personu rādītājs: 959.-991. lpp. Saturā: Literatūras žanri: eposs; 
novele; ceļojumu apraksts; blēžu (pikareskais) romāns; operas librets; periodiskā 
prese; epistulārais romāns; izaugsmes romāns (bildungsroman); dzeja, modernisma 
rašanās; erotiskā literatūra; dzeja mūzikā; literatūras kritika; romāna likteņi. Mūsdienu
ievērojamākie rakstnieki [pa valstīm].        
2.
 Europe giving shape to an idea/ Council of the European Union.- Brussels: European 
Communities, 2006. - 446 p.
        Eiropa - Vēsture.
3.
Aaronovitch, Ben. Moon over Soho. - London: Gollancz, 2011. – 375p. Fantasy 
fiction. 
4.

Abedi, Izabella. Čuksti: romāns; no vācu valodas tulkojusi Inga Dalbiņa. - 
Rīga:Zvaigzne ABC, 2012. - 298, [1] lpp.
5.

Atvuda, Mārgareta. Kalpones stāsts; no angļu valodas tulkojusi Alda 
Vāczemniece. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.- 368 lpp. Kanādiešu romāni.
6.

Avotiņa, Daina, 1926-. Divas koka karotes un roze:romāns. - Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2015. - 287 lpp.- Romāna galvenais varonis Vitauts Odziņš visu mūžu
sev vaicājis- kas ir mīlestība, kāpēc tā ierodas gaidīta vai arī negaidīta, kāpēc tā sniedz
bezgala lielu laimes izjūtu, bet citreiz - nepārvaramas milzu sāpes? Skaudrā 
dzīvesstāsta pamatā ir reālu cilvēku likteņi, izklāstīti saistošā vēstījumā, kas bagāts ar 
dzīvesgudrām atziņām un tēlainu, izteiksmīgu valodu.



7.

Ābele, Alfrēds. Par tautu: latviešiem- būt vai nebūt: īss sistemātisks 
apskats.- Rīga: Vieda, 2011. - 438, [1] lpp. - (Gudra latvieša rokasgrāmata). - 
Publicista A. Ābeles grāmata stāsta par latviešu tautas un tās valsts uzdevumu, garīgo 
aicinājumu, valstisko morāli un varas nesēju morāli. Autors analizē, no kuras puses 
latviešu tautai un valstij draud globālas briesmas, aplūko latviešu būtību un ieskicē 
nākotnes izredzes. Grāmata adresēta ikvienam, kuram rūp latviešu tautas un valsts 
pašreizējais stāvoklis un kurš meklē nacionālo problēmu cēloņus un risinājumus.
Saturā: Kas latviešiem traucē būt latviešiem? Prāts; Prāts cilvēka dzīvē; Prāts 
kopienas dzīvē; Gudrība; Latviešu tauta; Kas ir tauta?; Etnosa izcelšanās un tā 
attīstības stadijas; Etnoss un valsts; Kas ir tauta?; Kas ir nācija?; Nacionālās un 
etniskās minoritātes; Identitāte jeb "kas ir latvieši?"; Latviešu tautas un nācijas 
veidošanās; Latvijieši; Nacionālā (tautas) inteliģence; Par attīstību un eiropeisku 
domāšanu; Skola un skolotājs; Latviešu kultūra; Etnopsiholoģiska diversija pret 
latviešiem; Latviešu kultūras jaunrade; Kultūru saskarsme un sadzīvošana; Kas ir 
kultūra?; Briesmas latviešu kultūrai; Latviešu zeme; "Atjaunotā" Latvijas valsts; Tauta
un valsts  Latviska valsts?; ideoloģija; Nacionālisms; Nacionālais patriotisms; 
Nacionālā ideoloģija; Valsts ideoloģija; Pretlatviskais liberālisms; Nelatviešu 
problēma; Integrācija - okupācijas turpinājums; Latviešu vieta valstī; Valsts pārvalde; 
Ierēdniecība; Nomenklatūra; Varneši, Elite; Tautsaimniecība; Valsts izlaupīšana; 
Tiesību sistēma; Nekvalitatīva Satversme; Politikas bāze un saturs; Ārpolitika; 
Iekšpolitika; Nacionālā politika; Latviešu nākotnes problēmas; Latviešu tautas 
pašreizējais stāvoklis pasaulē; Latvieši ģeopolitikā; Par latviešu vienotību; Latviešu 
izdzīvošanas faktori; Par Latviešu Nacionālo Biedrību; Par etnosa dzīvības 
aizsardzību; Cīna par nacionālu valsti; Par Konstitūciju; Nacionālie jēdzieni.         
8.

Ābele, Inga, 1972-. Klūgu mūks: romāns. - Rīga: Dienas Grāmata, 2014. 
- 430, [1] lpp. Garīdzniecība. Latgale. Reliģiskā dzīve. 
9.

Bankovskis, Pauls, 1973-. 18 .- Rīga: Dienas Grāmata, 
2014.- 76 lpp. - (Mēs. XX gadsimts).



10.

Bērziņš, Māris, 1962-.  Svina garša: romāns;pēcvārdu sarakstīja I. 
Jansone. - Rīga: Dienas Grāmata, 2015. - 341, [2] lpp.; - (Mēs. Latvija, XX gadsimts 
(sērija);6).-Romānā nepilni trīs gadi (1939-1941) Torņakalna mālderzeļļa Matīsa 
Birkena dzīvi apmet kājām gaisā. Puisi, kurš lielā mērā mīt grāmatu pasaulē, priecīgs 
remontē dzīvokļus, meklē īsto meiču, kuru mīlēt uz mūžu, apkārtējo notikumu 
centrifūga ierauj pašā virpuļa serdē, liekot uz sevi paskatīties pilnīgi citām acīm. 
Romānā stāstīts, ka par varoņiem nepiedzimst, bet gadās, ka par tādiem kļūst 
visikdienišķākie ļaudis.- Pēcvārds paralēli latviešu un angļu valodā.        
11.
Brūsa-Mitforda, Miranda. Zīmes un simboli: vairāki tūkstoši zīmju un simbolu no 
visas pasaules; no angļu val. tulk. G. Ločmele.- Rīga: Zvaigzne ABC,2005.- 127 lpp. .
12.
Collins, Suzanne, 1964-. The Hunger Games. - New York: Scholastic Press, 2012. - 
374 p.- In a future North America, where the rulers of Panem maintain control 
through an annual televised survival competition pitting young people from each of 
the twelve districts against one another, sixteen-year-old Katniss's skills are put to the 
test when she voluntarily takes her younger sister's place.
13.
Čaks, Aleksandrs.  Kopoti raksti: 6 sējumos; sast. un koment. V.Rūmnieks; priekšv. 
M.Čaklais. - Rīga: Zinātne, 1991. - 718, [1]lpp., il.   1.sēj. Dzeja.
        
14.

Dāvids, Alfreds. Aplausu deja: [romāns].- Rīga: Zvaigzne ABC, [2006]. - 
302, [2] lpp.
        
15.

Dobrovenskis, Roalds. Rainis un viņa brāļi: viena dzejnieka septiņas 
dzīves; tulkojums latviešu valodā: V. Eisule. -3. izdevums. - Rīga: Jumava, 2015. - 
687, [1] lpp.,portr.; -Oriģ. nos.: Райнис и его братья. - "Raiņa portrets no 
Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma, 1893. gads. Foto J. Golvers, Rīga."      
        Biogrāfiskā proza, krievu. Jaunā strāva. Sociāldemokrātija .



16.

Eko, Umberto. Prāgas kapsēta: [romāns]; no itāļu valodas tulkojusi D. 
Meiere.- Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. - 482, [6] lpp., il.
17.

Gibinss, Deivids. Atlantīda: aizraujošs piedzīvojumu romāns ar nopietnu 
vēsturisku pamatojumu; no angļu val. tulk. Uldis Sīlis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. - 
399, [1] lpp.
 18.

Hāgena, Katarīna. Ābolu sēkliņu garša: romāns; no vācu valodas 
tulkojusi I. Gransberga; - Rīga: Jumava, 2011. - 230, [1] lpp.
19.

Hārdens, Bleins. Bēgšana no nometnes Nr.14: jauna cilvēka ievērības 
cienīga odiseja no Ziemeļkorejas uz brīvību Rietumu pasaulē; no angļu valodas 
tulkojis Juris Miesnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, - 255 lpp., [8] lpp. iel.:il., kartes, 
portr.; Biogrāfiskā proza, amerikāņu. Politiskie ieslodzītie - Ziemeļkoreja - 
Koncentrācijas nometnes.

20.

Ikstena, Nora. Amour fou : aplamā mīla 69 pantos; māksl. Elita 
Šica-Vāvere. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 213, [1] lpp. - N. Ikstena grāmatā stāsta
par mīlestību. Eņģelis Amo, kurš valda pār labsajūtas un mīlestības pilnības laukiem, 
reiz nolemj palūkot, kā tad laimīgie zemes ļaudis jūtas, viņa dāvātos augļus baudījuši, 
- un sev par pārsteigumu atklāj, cik aplami, cik akli tie vieglprātīgi izšķiež un 
pašrocīgi iznīcina viņa veltes. Vai viņi galīgi nesaprašas? Amo dodas uz zemi izlūkos 
un sastop tur Adu un Īvu – divus mīlestībai izredzētos, bet tagad naidam nolemtos.



 21.

Ikstena, Nora, 1969-. Mātes piens. - Rīga: Dienas Grāmata, 2015.-175, 
[1] lpp.- (Mēs. Latvija, XX gadsimts (sērija)). Autobiogrāfiskā proza.
22.

Ingemarsone, Kajsa. Citroni dzeltenie: [romāns]; no zviedru valodas 
tulkojusi R. Lediņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 302, [1] lpp.
                
23.

Joņevs, Jānis, 1980-.  Jelgava 94 - Rīga: Mansards, 2014.- 311lpp.      
24.
Jundze, Arno. Putekļi smilšu pulkstenī: romāns. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2015 - 271, 
[1] lpp. Šis ir kultūras žurnālista, literatūrzinātnieka A. Jundzes pirmais romāns. Tajā 
naivs jauneklis sapņo par romantisku nākotni ar plaši atvērtām iespēju durvīm, bet 
nonāk Afganistānas kara ellē. Romānā Gulagu pārcietis luterāņu mācītājs kalpo 
Dievam vientulībā, jo ciema ļaudis ar viņu baidās pat sveicināties. Romānā ir gan 
raganu prāvu laikmeta atbalsis, gan nāve un mīla Parīzē, gan gājiens uz klusuma 
valstību un noklausītu telefona sarunu, slepus nokopētu vēstuļu, īsziņu tekstu 
fragmenti, kuri pašam lasītājam jāliek kopā kā mozaīkas gabaliņi.
 25.

Jūnasons, Jūnass. Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda: romāns / 
no zviedru val. tulk. R. Lediņa.-Rīga: Zvaigzne ABC, 2012 - 430, [1] lpp. 
26.
Keiss, Džons. Ģenēzes kods: romāns; no angļu val. tulk. Uldis Šēns;- Rīga: 
Kontinents, 2005. - 493 lpp. 
27.
Keiss, Džons. Astotā diena:[romāns]; no angļu val. tulk. A. Čerņevska.- Rīga: 
Kontinents, [2005]. - 411, [4] lpp.

       



28.
Kinsela, Sofija. Tikai nevienam nesaki!: romāns; no angļu val. tulk. I.Birzvalka;  
Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. - 326, [2] lpp.
        
29.

Klārksons, Džeremijs. Sasodīts!: pasaule Klārksona acīm; no angļu 
valodas tulkojusi U. Orinska.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. - 336 lpp. 
        Angļu proza. Satīra, angļu. Sociālā dzīve un paražas. 
30.

Klimovičs, Atis. Personiskā Latvija: divdesmitā gadsimta stāsti.- Rīga: 
Dienas Grāmata, 2011. - 606, [1] lpp.: il.- Vietu, notikumu un tēmu rādītājs: 542.-
563.lpp. A. Klimoviča grāmatā ievietoti 38 stāsti - sarunas ar plašākai sabiedrībai 
pazīstamiem vai tikai savā nomaļajā lauku pagastā zināmiem atšķirīgu likteņu un 
uzskatu cilvēkiem. Visi grāmatas varoņi ir brīvās Latvijas paaudze, kas stāsta par 
Latvijas vēsturi kā savu personisko, kas pierakstīta ļoti smalkjūtīgā veidā. Vēl šī 
grāmata ir piemineklis cilvēka izturībai. Saturā: Baile zem egles : No sarunas ar 
mājsaimnieci Ernu Vaičikovsku Viesītē; Āboliņš ziedēja: No sarunas ar zemnieku 
Vladislavu Abaronu Dunavā; Brokastis ar skuta vīriem, čekistiem un kolhozniekiem: 
Saruna ar pensionēto mehanizatoru Antonu Guģi Dunavas pagasta Jadvogovā; Ar 
pēdējo mazo vilcienīti: No sarunas ar pensionēto šūšanas uzņēmuma vadītāju Meisu 
Beinartu Viesītē; Galvai pāri smiltis: Nos sarunas ar pensinēto autovadītāju Visvaldi 
Lapiņu Viesītē; Pēterīt, tev jāiet!: No sarunām ar bijušo plostnieku Romualdu Linartu 
Dunavas pagasta Cukuriņos; Izdaliet liecības, bet nedrīkst raudāt: Saruna ar 
pensionēto skolotāju Ģertrūdi Godiņu Viesītē.Dzīvesstāsti - Latvija. 
31.
Kordijs, Maikls. Lucifera kods: [romāns]; no angļu val. tulk. Armīns Voitkāns. - Rīga
: Kontinents, 2006. - 443, [1] lpp. 
32.
Kordijs, Maikls. Mesijas kods: [romāns]; no angļu val. tulk. Liene Akmens.- Rīga : 
Kontinents, 2007. - 412, [1] lpp.
33.
Kordijs, Maikls. Noziedzības gēns: [romāns]; no angļu val. tulk. Uldis Kokts.- Rīga: 
Kontinents, 2007. - 413 lpp.
34.
Lazda, Zinaida. Staru viesulis: dzejoļi. - Mineapole : Sēļzemnieka apgāds, 1962. - 
158 lpp.        
35.
Levins, Aira. Pirmsnāves skūpsts: spriedzes romāns; no angļu val. tulk. Anita 
Jirgensone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 343, [1] lpp. 



36.

Linka, Šarlote. Vētru laiks: triloģijas 1. grāmata; no vācu val. tulkojusi 
Sinda Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 420, [1] lpp.
37.

Linka, Šarlote. Savvaļas lupīnas; triloģijas 2. grāmata; no vācu valodas 
tulk. S. Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 444, [1] lpp.         
38.

Linka, Šarlote. Mantinieki:triloģijas 3. grāmata; no vācu valodas tulk.S. 
Krastiņa; - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 432 lpp.
39.

Lokhārta, E. Mēs bijām Meļi: [romāns]; no angļu valodas tulkojusi Santa
Liģere.- [Rīga]: BaibaBooks, 2015.- 230, [1] lpp. Jaunatnes proza, amerikāņu.
40.

Melgalve, Ieva, 1981-.  Mēness teātris: zinātniskās fantastikas romāns.- 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 319, [1] lpp.- I. Melgalves romānu varēs izbaudīt ne 
vien zinātniskās fantastikas žanra cienītāji, bet ikviens lasītājs, kam patīk intelektuāli 
izaicinājumi. Romāna galvenie varoņi - aktieri milzīgā teātrī - ir būtnes bez savas 
identitātes, kuru dzīve seko iepriekš uzrakstītiem scenārijiem. Vai ir iespējams šo 
scenāriju lauzt - un kāda ir cena, kas par to jāmaksā? Kam ir iespējams uzticēties šajā 
pasaulē, kurā valda skatuves likumi un bezpersonisks mākslīgais intelekts? Kas notiek
tad, ja mehāniska būtne sāk apzināties sevi? 



        
41.

Moja, Džodžo.Pēdējā vēstule no mīļotā:[romāns]; no angļu valodas 
tulkojusi Karīna Tillberga . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 478 lpp.
42.
Naita, Indija. Visa mana dzīve; no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece. - Rīga: 
Zvaigzne ABC, [2009]. - 236 lpp.
43.

Ness, Patriks. Septiņas minūtes pēc pusnakts; Šivonas Daudas ideja;no 
angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. - 214, [1] lpp. 
44.

Ouela, Džīna M. Zirgu ieleja: [romāns]; no angļu val. tulk. Elita 
Līdumniece. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. - 581, [1] lpp.: il.- (Zemes bērni; 2).
45.

Ozoliņa, Daina. Atmaskot direktori: [stāsts]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2010]. - 192 lpp.: il. - (Skolas stāsti). 
46.

Palasio, R. Dž. Brīnums:[stāsts]; no angļu valodas tulkojusi Guna Asare. - 
[Rīga]: J.L.V., 2014. - 254, [2] lpp. - Vidējā skolas vecuma bērniem. 
        Jaunatnes proza, amerikāņu. 



47.

Pancs, Arkādijs, 1955-2013. Sarunas par laimi; no krievu valodas 
tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga: Zvaigzne ABC, ©2015. - 190, [1] lpp. Psihoanalīze. 
Laime. Dzīves veidošana. Pašaktualizācija (psiholoģija). Starppersonu attiecības. 
Vīrieša un sievietes attiecības.
48.
Paolīni, Kristofers.  Eragons: romāns; no angļu val. tulk. Valda Kļaviņa. - Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2008]. - 543, [1] lpp. - Vidējā skolas vecuma bērniem. 
49.

Puče, Armands. Jūs nekad viņu nenogalināietrs Švanks. - [Rīga]: 
[Mediju nams], 2015.  - 462, [1] lpp.- A. Pučes grāmatas pamatā izmantota izcila 
latviešu izgudrotāja Herberta Cukura (1900-1965) autobiogrāfija. Pagājušā gadsimta 
piecdesmitajos un sešdesmitajos gados viņa liktenis kļuva par vienu no skaļākajām 
lietām visā pasaulē.
50.
Putniņš, Māris. Mežonīgie pīrāgi un Lielais Indriķis. - Rīga: Valters un Rapa, 2005. -
490, [4] lpp.: il. 3.grāmata.
51.

Putniņš, Māris. Mežonīgie pīrāgi un pildītie pipari.- Rīga: Valters un 
Rapa, 2007. - 490, [4] lpp.: il. 4.grāmata.
        
52.

Putniņš, Māris, 1950-.  Mežonīgie pīrāgi un Imperators: [pasaka 
jaunākā skolas vecuma bērniem]. - [Rīga]: Valters un Rapa, ©2015. - 502 lpp.: il. 
(Mežonīgie pīrāgi ; 5. grāmata). - M. Putniņa darbā lasītājs sastop jau ierastos 
varoņus, kuri pārdzīvojuši niknās cīņas ar Spūņiem un pildītajiem pipariem, turpina 
savas gaitas Dienvidjūrā, līdz mirklim, kad mīklaini pazūd Magoņmaizīte un Eklērs. 
Magoņmaizīte un Eklērs dodas ceļojumā pa magoņu tirdzniecības ceļu, lai 
noskaidrotu, kas ir par iemeslu magoņu piegādes pārtraukumam. Neparastā kārtā vairs
nepienāk neviena magoņu karavāna no Austrumu zemēm.
        



53.
Rainis, Jānis, 1865-1929.  Kopoti raksti 30 sējumos;galv. red. kol. V. Samsons,u.c., - 
Rīga: Zinātne, 1977. - 557 lpp.: il.,fotogr.; 1.sēj. Saturā: Tālas noskaņas zilā vakarā; 
Vētras sēja; Jaunais spēks; Klusā grāmata.
54.

Robārdsa, Kārena. Mana daiļā lēdija: romāns; no angļu valodas tulkojusi 
Ingūna Jundze. - Rīga: Kontinents, [2011]. - 375, [3] lpp.
        

Rukšāne, Dace, 1969-. Mīlasstāsti.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.- 94 lpp. 
56.
Sent-Ekziperī, Antuāns de. Cilvēku zeme: stāsts; no franču val. tulk. Maija Silmale. 
- Rīga: Zvaigzne ABC, [2011].- 213, [1] lpp.
57.

Seralini, Žils Ēriks. Ģenētiski modificēti organismi, kas maina pasauli; 
no franču valodas tulkojis Aivars Vaivods. - Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 173, [1]
lpp.:il., diagr., tab.  Bibliogrāfija: 168.-[170.] lpp. un zemsvītras piezīmēs.
Saturā: Armija un bioloģiskais karš. Ģenētiski modificēti organismi.
58.

Sīle, Lenvija. Dailes teātra sestā studija: paralēlā pagātne - Rīga: Zvaigzne
ABC, [2012]. - 582, [1] lpp.: il., ģīm. - L. Sīle kopš studiju gadiem cieši saistīta ar VI 
studiju un arī ar Dailes teātri. Sākotnējās intervijas ar māksliniekiem darba gaitā 
izaugušas par plašiem portretiem, atklājot 14 dažādus raksturus, dažādus likteņus. 
Grāmata ir autores veltījums jaunības draugiem, kolēģiem un savam teātrim.
59.
Skujiņa, Austra, 1909-1932.  Dzejas; [J. Sudrabkalna priekšv.,3.-8. lpp.]. - Rīga : 
Izdevis A. Gulbis, 1932. - 180 lpp.



60.

Skulme, Uga, 1895-1963.  Atmiņu grāmata; sastādītāja Laima Slava; 
Jurģa Skulmes priekšvārds un komentāri.- Rīga: Neputns, 2013. - 463 lpp.: il., ģīm.- 
Personu rādītājs: 427.-461. lpp. - Atmiņu grāmatā ir ievietotas mākslinieka U. 
Skulmes (1895-1963) pēc Otrā pasaules kara raksītās atmiņas un vēstulesi. Pēc 
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