
2022./2023.m.g. 

 

Izlasāmās literatūras saraksts 10. klasei   
 

Mērķauditorija: matemātikas un inženierzinātņu, matemātikas un dabaszinātņu, matemātikas un 

sociālo zinātņu mācību kursu komplektu  skolēniem                                                                                            

Ar * atzīmētie darbi izlasāmi vasarā. 

 

1. E. Hemingvejs, stāsts “Sirmgalvis un jūra”. * 

2. E. Ādamsons, romāns “Sava ceļa gājējs”. 

3. Sengrieķu mīti un varoņteikas ( Trojas mītu cikls; mīts par zelta aunādu).* 

4. Sengrieķu traģēdija. Sofokls, „ Valdnieks Oidips (Edips)”.* 

5. Latviešu mīti. M.Zālīte, librets rokoperai „ Lāčplēsis”. 

6. K. Skalbe, 5 literārās pasakas* ( pēc izvēles). 

7. J. Ezeriņš, noveles ” Kādas blusas stāsts”, „ Mērkaķis”, „ Kaprači”. 

8. V. Šekspīrs, traģēdija „ Romeo un Džuljeta”*, „ Hamlets”. * 

9. R. Blaumanis, noveles  „Purva bridējs”, „ Salna pavasarī”, „ Raudupiete”; drāmas 

”Pazudušais dēls” un  „ Indrāni” * (“ Skroderdienas Silmačos” u.c. lugas  

ieteicams noskatīties arī  kā  teātra izrādes). 

10.  A. Kalnozols, romāns “Kalendārs mani sauc”. 

11. Viena grāmata pēc izvēles (klases lasītāju konferencei). 

 

 

Ieteicamā literatūra 10.5 klasei  

valodu un kultūras mācību komplekta skolēniem  

 

Ar zvaigznīti * atzīmētos darbus ieteicams izlasīt vasarā 

Teksti norādīti tajā secībā, kādā ir iecerēts par tiem runāt mācību gada laikā 

 

*Viena pēdējo triju gadu laikā tapusi un izdota latviešu autora prozas vai dzejas grāmata. 

Vēlams jauno autoru (līdz 40 gadus jauni autori) radīts teksts. Ar sarunu par šo tekstu 

sāksim. 

 

1. B. Cīrule, I. Ķemere, Sengrieķu mīti (Trojas mītu cikls, dievi, varoņi). Zvaigzne 

ABC 

2. Sofokls, traģēdija “Valdnieks Oidips”. 

3. E. Ādamsons, noveles pēc izvēles, romāns “Sava ceļa gājējs”. 

4. K. Skalbe, literārās pasakas “Gulbju jaunava”*, “Sarkanā puķe”*, “Bendes 

meitiņa”*, “Dvēsļu mežs”*, “Kaķīša dzirnavas”*, “Kā es braucu Ziemeļmeitas 

lūkoties”*, “Pasaka par pelīti”.*  

5. R. Blaumanis, noveles  “Laimes klēpī”, „Purva bridējs”, „ Salna pavasarī”, “Nāves 

ēnā”, „ Raudupiete”; drāmas ”Pazudušais dēls” un  „ Indrāni”. 

6. Līvija Volkova, “Blaumaņa zelts”* (tā ir papildliteratūra, kas palīdzēs saprast 

Blaumani veiksmīgāk). 

7. V. Šekspīrs, traģēdijas „ Romeo un Džuljeta”, „ Hamlets”. 



8. J. Ezeriņš, noveles ” Kādas blusas stāsts”, “Apstarotā galva”, “Šaha partija”, 

„Mērkaķis”, „ Kaprači”. 

9. V. Šekspīrs, traģēdijas „ Romeo un Džuljeta”, „ Hamlets”.  

10.  Z. Mauriņas esejas pēc izvēles. 

11.  A. Upīts, noveļu krājums “Kailā dzīvība”. 

 

Labu veiksmi! 

 

Literatūras skolotājas 

 

 

 
 
 

 
 

 


