
Bankovskis, Pauls. Секреты : Sekreti. Pierobežas romance; māksl. Agata Muze ; grāmatas noformējumā 
izmantoti fotoattēli no autora personīgā arhīva un A. Bankovskas fotogrāfijas. - Rīga : Valters un Rapa, 2003. -
177, [1] lpp.
        ISBN 9984595870.        

Rubīna, Aina. Latviešu valodas rokasgrāmata : Valodas kultūra teorijā un praksē. - Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2005]. - 186, [2] lpp.        ISBN 9984365484.

Atkinsone, Keita. Kur ir, tur rodas : [romāns]; no angļu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. -
296 lpp. - Oriģ. nos.: One good Turn / Kate Atkinson.        ISBN 9789984403939.

Lesiņš, Knuts, 1909-2000. Smilgas saulrietā : dzejoļi. - Čikāga : Alfrēda Kalnāja apgāds, 1962. - 87 lpp. : 
il.        Latviešu dzeja.

Eglītis, Andrejs, 1912-2006. Lāsts :. - Stokholma : Daugava, 1961. - 103, [1] lpp. 

Goldings, Viljams. Mušu valdnieks : [romāns] gs ; no angļu valodas tulkojusi Lūcija Rambeka  . - Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2009]. - 246, [2] lpp.        ISBN 9789984406350.        Bērnu stāsti, angļu.

Larka, Sāra. Balto mākoņu zemē : romāns; no vācu val. tulk. Amanda Aizpuriete, Iveta Galēja; 
māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 493, [1] lpp. Tulk. no izd.: Im Land der weißen Wolke.
ISBN 9789934012723.        

Larka, Sāra. Maoru dziesma : romāna "Balto mākoņu zemē" turpinājums; no vācu valodas 
tulkojusi Iveta Galēja; mākslinieks Edgars Švanks - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 487, [1] lpp. - Oriģ. nos.: 
Das Lied der Maori. ISBN 89934022449.        

Klēra, Kasandra.  Kaulu pilsēta : triloģijas "The Mortal instruments" 1. grāmata; no angļu 
valodas tulkojusi Ina Strautniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 510, [2] lpp. - Oriģ. nos.: City of 
bones.  ISBN 9789934021725.  Amerikāņu romāni. 

Rubess, Baņuta. Labie draugi : Nopērc kādu! / BNR.1. ; no angļu valodas tulkojis Ingus Josts Simsone. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2011. - 215, [1] lpp. : il. Stāsts vidējā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Good 
companions.  ISBN 9789934021176 

Kolbergs, Andris, 1938-. Tas lielais diletantu laiks : dienasgrāmata 2008-2012; māksl. Jānis 
Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 579, [1] lpp.         ISBN 9789984847955.         Dienasgrāmatas.

Montefjore, Santa. Sirdspuksti tālumā : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita 
Mežule. - Rīga : Kontinents, [2012] - 441, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The house by the sea.         ISBN 
9789984355825.         Angļu romāni.

Brenne, Kāri F. Zem kuplo lapotņu dziļajām ēnām : [romāns]; no norvēģu val. tulk. Māra 
Valpētere. - Rīga : Kontinents, 2012. - 340, [7] lpp. - Oriģ. nos.: Under de dype skyggene av lovtunge 
traer.        ISBN 9789984355962



Valzers, Mārtins. Mīlestības mirklis : prieka filozofija; no vācu valodas tulkojusi Gunita Mežule ;
- Rīga : Kontinents, 2012. - 297, [1] lpp. - Tulk. no izd.: Der Augenblick der Liebe. ISBN 9789984356020.

Larka, Sāra. Kivi aicinājums : [triloģija] / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja. - 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] - 502, [1] lpp. "Lielās Jaunzēlandes dzimtas sāgas trešā grāmata. - "Romānu 
"Balto mākoņu zemē" un "Maoru dziesma" turpinājums un triloģijas noslēdzošā grāmata.        ISBN 
9789934034244.        Vācu romāni.

Ūdris, Jānis.  Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē; mākslinieks Aigars Truhins ; Kristiānas 
Vasariņas fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 240 lpp. : il., kartes.
        Saturā: Vectēva stāsts par Latvijas nodibināšanu ; Ziemeļlatvijas armijas ienākšana Rīgā ; Vectēva stāsts
par latviešu strēlniekiem ; Laika ceļinieki cīnās pret Bermontu ; Satversmes sapulces atklāšana ; 1925.gada 
lietainā diena ; 15.maija apvērsums ; Vectēva stāsts par autoritārismu un demokrātiju ; Vecajos labajos 
Ulmaņa laikos ; Vizīte pie Kārļa Ulmaņa ; Vectēvs stāsta par ebreju vajāšanu jeb holokaustu ; Atvadas no 
leģionāriem ; Ar Lācplēsi dziesmu svētkos ; Dziesmotā revolūcija.
        ISBN 9789934033056.        Bērnu stāsti, latviešu.         

Adžāns Brāms. Atver savu sirdi : un citi stāsti par laimi; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa.
- Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 223, [1] lpp. : il. Bibliogrāfija: 223.-[224.] lpp. - Oriģ. nos.: Opening the door 
of your heart.  ISBN 9789934038051.  Laime. Garīgā dzīve. Dzīves veidošana. Reliģiskie aspekti. Budisms.

Gills, Maikls Geitss. Kā Starbucks izglāba manu dzīvi : iedvesmojoša grāmata par dzīves 
skaistumu, mīlestību uz kafiju un prasmi saskatīt brīnumaino... no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe. - 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 271, [1] lpp. Oriģ. nos.: How Starbucks saved my life.   SBN 
9789934035012.        Reklāmas menedžeri - ASV - Biogrāfijas. Autobiogrāfiskā proza.

Līdaka, Ingmārs, 1966-. Zoodārzs manā pagalmā; māksliniece Vita Lēnerte ; noformējumā 
izmantoti fotoattēli no autora personīgā arhīva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 .- 399, [1] lpp. : il., ģīm. - I. 
Līdaka daudzus gadus pavadījis žirafu, lauvu un pitonu sabiedrībā, vadot Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza 
Izglītības un informācijas nodaļu. 20 gadus veidojot televīzijas raidījumus "Dabas grāmata", "Vides fakti" un 



citus, ar videokameru rokās apceļojis ne tikai Latviju, bet arī Indonēzijas un Jaungvinejas džungļus, savas 
dzimtās mājas "Skaru" pagalmu Vecumniekos, joprojām uzskata par vispārsteidzošāko un interesantāko vietu 
dažādu dzīvnieku pētīšanai. Izlasi šo grāmatu un sapratīsi, ka katra Latvijas lauku viensēta ir apbrīnojams 
zoodārzs.
        ISBN 9789934043116.        Dzīvnieki - Populāri zinātniskā literatūra.

Eljota, Ketrina. Mans vīrs dzīvo kaimiņos; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : 
Kontinents, 2014. - 475, [1] lpp. - (Pasaules bestsellers).        ISBN 9789984357171.        Amerikāņu romāni.

 Nekustamais īpašums Latvijā : 1991-2012 / priekšvārdu sarakstīja Aivars Kļavis. - Rīga : Latio, 
2013. - 384 lpp. : diagr., il., ģīm., tab. ; 25 cm. - 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.
        Autori: Anta Blumberga, Kristīne Budže, Māris Gailis, Rudīte Kalpiņa, Kārlis Ketners, Aivars Kļavis, Karīna 
Korna, Edmunds Krastiņš, Indulis Krauze, Sandra Lence, Miks Lūsis, Ilvars Metnieks, Jānis Māris Oga, Reinis 
Pelšs, Olga Procevska, Viktors Šadinovs, Taivo Trams. Nekustamā īpašuma definīcija Latvijā ; Privātīpašuma 
atgriešanās ; Nekustamā īpašuma denacionalizācija ; Nekustamais īpašums un valsts politika ; Latvijas 
nekustamā īpašuma nozare starptautiskajā kontekstā ; Investori ; Celtniecība un arhitektūra ; Nekustamā 
īpašuma reklāma un marketings ; Nekustamais īpašums un mediji ;Jauni projekti. No eiforijas līdz panikai, no 
attīstības līdz stagnācijai ; Jauni projekti. Atjaunotās valsts arhitektūras veiksmes un neveiksmes ; Nozares 
profesionāļi ; Nekustamā īpašuma vērtēšana ; Nekustamā īpašuma nodoklis.
        ISBN 9789984497211.        Nekustamais īpašums - Latvija.

Solomone, Enija. Melnais eņģelis; no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, 
2014. - 427, [1] lpp. Oriģ. nos.: One Deadly Sin.        ISBN 9789984356945.        Psiholoģiskās spriedzes 
proza, amerikāņu.

Jundze, Arno, 1965-.  Putekļi smilšu pulkstenī : romāns; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane . - 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 271, [1] lpp.         ISBN 9789934046445.        Latviešu romāni.

Koelju, Paulu.  Sānsolis : [romāns]; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa 
Rozes apgāds, 2014. - 333, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Adulterio.        ISBN 9789984234977.        Brazīliešu romāni.

Simuka, Salla.  Balta kā sniegs; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola. - Rīga : Apgāds 



Zvaigzne ABC, 2014. - 207, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Valkea kuin lumi.        [2. grāmata].        ISBN 
9789934048135.        Somu romāni.

Košeļeva, Sabīne, 1989-.  Rīga-Maskava : 21. gadsimta mīlasstāsts. - Rīga : Zvaigzne ABC, 
2015. - 109, [1] lpp. - S. Košeļevas darbs ir postmoderna mozaīka - miniromāns stāstos, kas lasītājam jāliek 
kopā pašam, ikreiz iegūstot citādu rezultātu. Tas ir vēstījums par mūsdienu pasauli un cilvēku bez identitātes, 
kas izmisīgi cenšas atrast savu vietu. Ironija par masu kultūras tendencēm, nodrāztiem šabloniem un 
stereotipiem mijas ar patiesi dvēseliskām atklāsmēm, bet robežas katram ir jānosprauž pašam. Jo nekas nav 
viennozīmīgs - it sevišķi šodien, it sevišķi mīlot.        ISBN 9789934049712.        Stāsti, latviešu.

Balodis, Jānis, 1987-.  Vecais vīrs pilī : hronikas; mākslinieks Ernests Kļaviņš. - Rīga : Ameija, 
[2015]. - 71 lpp. : il.        ISBN 9789934844621.        Latviešu proza.

Ozoliņa-Molla, Līga, 1970-.  Nacionālie parki un rezervāti Latvijā. - 2.izd. - Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2015. - 72 lpp.        ISBN 9789934049484.        Dabas teritorijas - Latvija.

Jakubovska, Māra.  Direktoriene. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 159, [1] lpp. ISBN
9789934048968.        Latviešu romāni.

Klains, Ernests.  Spēle sākas : [fantastikas romāns]; no angļu valodas tulkojusi Agija Krasta ; 
mākslinieks Roberts Baltiņš. - Rīga : The White book, [2015]. - 444, [2] lpp.        ISBN 
9789934516337.        Fantastiskā proza, amerikāņu.

Frīmena, Kimberlija.  Evergrīnas ūdenskritumi : romāns; no angļu valodas tulkojusi Gunita 
Mežule. - Rīga : Kontinents, 2015). - 444 lpp. - Oriģ. nos.: Evergreen falls.        ISBN 
9789984357966.        Austrāliešu romāni.

Bankovskis, Pauls, 1973-.  Trakie veči : [stāsti]; literārā konsultante redaktore Sigita Kušnere ;
mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 197, [1] lpp. - P. Bankovskis stāstos atklāj citu 



realitāti, kuru visi jau zina. Tā ir diezgan baisa un interesanta.
        Saturs: Atgriežoties pie galvaskausa jautājuma. Olimpiskajam sportam veltīts mūžs ; Lielveikalu jaunavas
; Mēness neredzamā puse ; Nakts kontrole ; Manas dziedinošās spējas ; Mēs nākam. Kā dzīvsudrabs ; 
Vispasaules modelētāju biedrība ; Koka dievi ; Nomiedzī ; Mīļotajai nepatīk ; Supervarons ; Un tad uznāk 
melnie ; Depresija ; Eksistences pierādījumi ; Ir jāspridzina ; Es aizeju mežā.        ISBN 
9789934546150.        Stāsti, latviešu.

 Rīgas izredzētais - Eižens Finks : dokumentālu liecību krājums / sastādītājs Boriss Ravdins, 
piedaloties Silvijai Apinei. - Papildināts izdevums. - Rīga : Jumava, [2016]. - 333, [1] lpp. + il. - Personu 
rādītājs: 317.-334.lpp.
        ISBN 9789934119323.        Pareģojumi (okultisms).

Hansens, Anderšs.  Svarīgākās zāles - kustības : gudrāka sportošana, labāka pašsajūta, ilgāka 
dzīve ; tulkojusi Madara Bernharda-Ādamsone. - Rīga : Madris, [2016]. - 158 lpp. : il.        ISBN 
9789984314839.        Veselība.

Kļavis, Aivars, 1953-.  Likvidētie autobusi : [romāns]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 318, [1] 
lpp. - 2014. gadā no Latvijas kartes pazuduši 118 ciemi. Bet pēdējā desmitgadē turpat 500. Daudzās no šīm 
vietām jau sen neviens vairs nedzīvo. "Likvidētie autobusi" ir vēstījums par vienu no tādiem ciemiem šīs 
desmitgades sākumā. Tā ir autora iztēles radīta, nevis kāda konkrēta vieta. Konkrēta ir realitāte, ar kuru 
saskaras romāna varoņi. Viņu savstarpējās attiecības, kaislības, traģēdijas, cerības un bezcerība. Tas ir 
vēstījums par šodienas septiņdesmit un sešdesmitgadniekiem, kuriem nācās dzīvot divos pilnīgi atšķirīgos 
laikmetos un kuriem bija būtiska loma valsts neatkarības atgūšanā. bērniem un mazbērniem Vācijā, Īrijā un 
Lielbritānijā ... 
        ISBN 9789934059988.        Latviešu romāni.

Velbeks, Mišels.  Pakļaušanās : romāns; no franču valodas tulkojis, [pēcvārda autors] Dens 
Dimiņš ; [literārā konsultante Olita Rause ; mākslinieks Aivars Plotka]. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 
222, [1] lpp. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Soumission.        ISBN 
9789984235936.        Franču romāni.

Šmite, Linda, 1970-.  Rainītis; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. 
- 175, [1] lpp. - L. Šmite ikdienas gaitās ir skolotāja un divu meitu mamma. Viņa raksta kā pieaugušajiem, tā 
bērniem. Rainītis ir mazs sunītis, kurš nekad neizaugs liels. Mazie sunīši sāpīgi kož, jo Dievs nav gribējis, lai tie
izaug par lieliem suņiem. ISBN 9789934060472.        Latviešu proza.



Oldersijs-Viljamss, Hjū.  Periodiskās fabulas : ķīmisko elementu raibie piedzīvojumi; no angļu 
valodas tulkojusi Vita Holma ; mākslinieks Aivars Plotka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013. - 350 lpp. : il. - 
Bibliogrāfija: 335.-340. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 341.-350. lpp. - Oriģ. nos.: Periodic tales: the curious 
lives of the elements. ISBN 9789984234441.Periodiskais likums. Ķīmiskie elementi. Zinātniskie atklājumi. 
Ķīmija literatūrā.

Gailīte, Anna Skaidrīte, 1940-.  Sintijas stāsts : par dzīvi kā gaismas zibsni. - Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2016. - 255, [1] lpp., [16] lp. ielīmes : ilustrācijas.  ISBN 9789934062353.    Biogrāfiskā proza, latviešu. 
Jūinga sarkoma. Kauli. Pacienti. Vēzis.

Pumpurs, Andrejs, 1841-1902.  Lāčplēsis : [tautas eposs]; priekšvārda autors Ojārs Lāms ; 
ilustratori: Kristians Brekte, Helēna Heinrihsone, Ernests Kļaviņš, Paulis Liepa, Aleksejs Naumovs. - Rīga : 
Jumava, ©2016. - 211, [1] lpp. : ielīmes, ilustrācijas - Bibliogrāfija: 23. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - "Latvijai
100."--Priekštitullapā.
        ISBN 9789934119606.        Episkā dzeja, latviešu. Lāčplēsis (leģendārs tēls).

Porziņģis, Jānis, 1982-.  Brālis : Kristaps Porziņģis no pagalma Liepājā līdz skatuvei Ņujorkā; 
mākslinieks Edgars Švanks. - Rīga : [b.i.], 2016. - 255, [1] lpp. : il.        ISBN 
9789984756127.        Basketbolisti.

Āboliņa, Daira, 1962-.  Jāņa Streiča maģiskais reālisms : 22 filmas; redkolēģija: tekstu 
redaktore Kristīne Matīsa, zinātniskā redaktore Zane Balčus, palīgredaktori Dace Sparāne-Freimane, Jānis 
Oga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; filmu kardiogrammu dizains: Toms Harjo. - Rīga : Dienas Grāmata ; 
Biedrība Ekrāns, 2016. - 490, [5] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. - ("Kino raksti" bibliotēka). - Kinokritiķes
D. Āboliņas grāmata ir plašākais un visaptverošākais pētījums par Latvijā populārākā kinorežisora Jāņa Streiča 
radošo biogrāfiju. Katrai no viņa 22 spēlfilmām veltīta atsevišķa grāmatas nodaļa, katru no tām savukārt veido 
D. Āboliņas eseja par filmu un saruna ar režisoru par filmas tapšanas laiku un procesu. - "Streiča gads".  - 
Personu rādītājs: 484.-[487.] lpp.
        Saturs: Kapteiņa Enriko pulkstenis ; Līvsalas zēni ; Šauj manā vietā ; Vālodzīte ; Uzticamais draugs 
Sančo ; Mans draugs - nenopietns cilvēks ; Meistars ; Teātris ; Nepabeigtās vakariņas ; Limuzīns Jāņu nakts 
krāsā ; Atcerēties vai aizmirst ; Svešās kaislības ; Tikšanās uz Piena ceļa ; Aizaugušā grāvī viegli krist ; 
Carmen Horrendum ; Cilvēka bērns ; Vecās pagastmājas mistērija ; Ipolits ; Naktssargs un veļas mazgātāja ; 
Rudens rozes ; Rūdolfa mantojums.
        ISBN 9789934546310.        Kinofilmu producenti un režisori. Intervijas. Kinofilmas. Latvija . Vēsture.



Kota, Laima.  Istaba : romāns; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 318, 
[2] lpp (Mēs. Latvija, XX gadsimts : vēstures romānu sērija ; 12).       ISBN 9789934546341.      Latviešu 
romāni. Padomju režīma periods, 1940-1991.

Ābolniece, Ligita, 1966-.  Frazeoloģismi Viesītē un tās apkārtnē; Ingas Kārkliņas dizains. (Jēkabpils : SIA 
"Jēkabpils drukātava"). - 143 lpp.        ISBN 99841921113.        Latviešu valoda - Viesītes novads - Idiomas. 
Frazeoloģija.

Belševica, Vizma, 1931-2005.  Tās dullās Paulīnes dēļ un citi stāsti. - Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2016]. - 117, [2] lpp. - V. Belševicas (1931-2005) stāstu krājuma varones - gan dullā Paulīne, gan šiverīgā 
Burbeķīša, gan apsviedīgā Marta, gan citas - spēj atrast veidu, kā nemanot likt pasmieties par it kā visnotaļ 
nopietnām sadzīves situācijām. - Grāmata sagatavota pēc 1979. gada izdevuma.    Saturs: Burbeķīša ; Trīs 
mārciņas cīsķenu ; Baltā sieva ; Nelaime mājās ; Pēcpusdiena ar bērniem ; Tās dullās Paulīnes dēļ.        ISBN 
9789934064302.        Stāsti, latviešu.

Petričeka, Rita, 1934-2010.  Bertrams Rozenbergs; māksliniece Daiga Brinkmane. - Rīga : Laika grāmata, 
2016. - 119 lpp. : fotogr.        Saturā: Rietumkrasta 3x3 : [par trimdas latviešu latviskās kultūras ievirzes 
nometni 1987.gadā] ; Neaizmirstamie brīži trīsreiztrīs Latvijā : [par latviskās kultūras stiprināšanas nometni 
Madlienā 1990.gadā] ; Atkal Rīgā 18.novembrī : [par izjūtām 1991.gada 18.novembrī].        ISBN 
9789934511363.        Ārsti.

Ābele, Inga, 1972-.  Duna : romāns; vēstures konsultants Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis 
Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 430, [2] lpp. (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 7). - Bibliogrāfija: 428.-
[429.] lpp. - I. Ābeles romāns vēsta par 1949. gadu Rīgā, Sēlijā un Latgalē. Daugava, cilvēku un sugas 
rikšotāju likteņi. Andrieva Radviļa zirgam no rūgtā ciešanu biķera netiek aiztaupīta ne lāse, tad kāpēc lai jel kas
tiktu aiztaupīts viņam? Šī galvenā varoņa rezignētā doma vada visu romānu un paliks lasītāja prātā vēl ilgi pēc 
grāmatas aizvēršanas. I. Ābele izvirza sev arheologa cienīgu uzdevumu atjaunot Latvijas kultūrvēsturiskajā 
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