
Jaunākās grāmatas Daugavpils novada pagastu bibliotēkās 
 

 

Valdis Klišāns. Latvijas vēsture 
 

 

Anotācija: 

 
Grāmata par Latvijas vēstures notikumiem hronoloģiskā secībā no pirmo 

zināmo cilvēku atstātajām pēdām aizvēsturē līdz mūsdienām. Latvijas 

vēstures stāstu paspilgtina un daļējas klātbūtnes efektu rada sadaļa "Stāsta 

laikabiedri". Tajā ievietoto tekstu fragmentu autori ir gan viduslaiku 

hronisti, gan ievērojami monarhi un valstsvīri, gan parasti sabiedrības 

pārstāvji - studenti, skolotāji, mūziķi, ierēdņi un citi. Grāmatas sadaļā 

"Vēstures mīti un izdomājumi" lasītājs varēs uzzināt par savu laiku pārdzīvojušiem, taču kādā 

sabiedrības daļā joprojām dzīvotspējīgiem vēstures skaidrojumiem, kuriem nav nekāda 

zinātniska pamatojuma, un nepatiesiem faktiem, kuru eksistence nerod apstiprinājumu 

vēstures avotos. Savukārt sadaļas "Tolaik Eiropā" un "Tolaik pasaulē" ļaus labāk izprast 

Latvijas, Eiropas un pasaules vēstures notikumu sinhronitāti un veidos nojausmu par to 

savstarpējo mijiedarbību. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 
 

Medumu pagasta bibliotēka - Alejas iela 20, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov., tālr.: 

65471555, e-pasts: medumubibl@inbox.lv 

Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag.,Daugavpils nov. tālr. 

65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv 

 

 

 

Viensētu koka arhitektūras savdabība Dienvidlatgalē 
 

 

Anotācija: 

 
Skrindu dzimtas muzejs apzinājis 927 lauku sētas un to apbūvi 

Līksnas, Vaboles, Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagastos. 

Izdevumā apkopoti un analizēti pētījumos iegūtie materiāli un 

izveidots šis izdevums par koka arhitektūras mantojuma savdabību 

Dienvidlatgales ainavā. Grāmatā izveidota atsevišķa nodaļa, izceļot cilvēka nozīmi apbūves 

saglabāšanā. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 
Vaboles pagasta bibliotēka – Vabole, Vaboles pag.,Daugavpils nov., tālr. 65475846, e-pasts: 

vabolebibl@inbox.lv 

mailto:medumubibl@inbox.lv
mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv
mailto:vabolebibl@inbox.lv


 

Elīna Barreta. Socializēšanās rokasgrāmata latvietim 
 

 

Anotācija: 

 
Mūsdienās sarunvalodā un medijos bieži izskan termins "socializēšanās", ar 

ko mēdz apzīmēt spontānu saskarsmi jeb mijiedarbību ar svešiniekiem. Šajā 

grāmatā izmantota tieši šī termina izpratne, jo šādā kontekstā to atpazīst un 

plaši lieto grāmatas mērķauditorija - ikviens, kurš atzīst un novērtē 

cilvēciskas saskarsmes nozīmi daudzpusīgajā socializēšanās kopainā.. 

   

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 
Kalupes pagasta bibliotēka - Ezeru iela 6, p./n. Kalupe, Daugavpils novads, tālr. 65407492, 

e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv 

Līksnas pagasta bibliotēka - Līksnas pag.,Daugavpils nov., Līksna, tālr. 65475235, e-pasts: 

biblioteka@liksna.lv 

 

Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija 

 

Anotācija: 

Kolektīvā monogrāfija "Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija" 

veltīta mēroga ziņā plašākajai, simboliem un emocijām bagātajai, daudzu 

apbrīnotajai Latvijas tautas tradīcijai. Tajā raksturotas Dziesmu un deju 

svētku un ar tiem saistītās tautas mākslas kustības dinamiskās izpausmes 

mūsdienu Latvijas mainīgajā kultūrvidē, analizēti tradīcijas 

pārmantošanas tiesiskie, finansiālie, sociālie, izglītības un citi 

priekšnosacījumi. Īpaša uzmanība veltīta tradīcijas īstenotāju kopienas 

daudzveidīgās, dažkārt savstarpēji pretrunīgās pieredzes izpētei. Veiktā teorētiskā un 

empīriskā izpēte ļauj modelēt dažādus tradīcijas pārmantošanas scenārijus nākotnē. 

Monogrāfija tapusi valsts pētījumu programmas "Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja 

inovatīvā vidē/ HABITUS" ietvaros, pētniekiem sadarbojoties ar kultūrpolitikas veidotājiem 

un tradīcijas kopienas pārstāvjiem, aprobējot pētījumu rezultātus starptautiskās konferencēs, 

kultūras nozares praktiķu forumos un semināros. Pētniecībā tika iesaistīti visu līmeņu 

studenti. Monogrāfija paredzēta augstskolu studentiem un docētājiem, kultūras mantojuma, 

kā arī citu saistītu kultūras norišu jaunajiem un pieredzējušajiem pētniekiem, kultūrpolitikas 

veidotājiem, tradīcijas mantojuma kopienas pārstāvjiem un ikvienam, kuru interesē Dziesmu 

un deju svētku fenomens. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 
 

Līksnas pagasta bibliotēka - Līksnas pag.,Daugavpils nov., Līksna, tālr. 65475235, e-pasts: 

biblioteka@liksna.lv 

mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:biblioteka@liksna.lv
mailto:biblioteka@liksna.lv


 

 

Gundega Knipše. Cilvēka anatomija. Galva, kakls 
 

 

Anotācija: 
 

Grāmatā aprakstīta galvaskausa un kakla skriemeļu uzbūve, galvas un 

kakla muskuļi, detalizēti apskatīti galvas un kakla orgāni un to 

topogrāfija. Izdevumu īpašu un savā veidā unikālu padara oriģinālie Dr. 

med. Jāņa Šavlovska veidotie attēli (angiogrammas, magnētiskās 

rezonanses attēli u. c.), kas tapuši sadarbībā ar Anatomy Next. Grāmatas 

nobeigumā iekļauts izcilā latviešu medicīnas vēstures profesora Arņa 

Vīksnas (1942–2018) sarakstītais Latvijas anatomu skolas vēsturiskais 

apskats, kā arī informācija par atjaunoto Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti un tās 

mācībspēkiem mūsdienās. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 
Kalupes pagasta bibliotēka - Ezeru iela 6, p./n. Kalupe, Daugavpils novads, tālr. 65407492, 

e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv 

 

 

 

 

Regīna Rožkalne. Pieredzes krustceļi 
 

 

Anotācija: 

 
Mums katram ir savs dzīves stāsts. Svarīgi iemācīties novērtēt to 

skaistumu un prieku, ko sniedz katra diena. Vajag iemācīties dzīvot 

šodien un tagad, vajag ar prieku baudīt atvēlēto dzīves laiku. Grāmatas 

uzrakstīšanai autore izmantojusi savu dzīves pieredzi - pārdzīvojumus, 

domas, novērojumus un secinājumus, kā arī atziņas, kas iegūtas, lasot 

citu autoru darbus. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās: 
 

Kalupes pagasta bibliotēka - Ezeru iela 6, p./n. Kalupe, Daugavpils novads, tālr. 65407492, 

e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv 

 

 

 

 

 

mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv


 

 

Lusi Gutjerresa. Angļu valoda nav vienkārša 
 

 

Anotācija: 

 
Kad slavenā Barselonas ilustratore Lusi Gutjerresa saprata, ka nespēj 

sekot līdzi pasniedzējam angļu valodas nodarbībās, viņa lika lietā 

savu zīmētājas talantu, lai iegaumētu apgūto. Lusi pavisam drīz 

atklāja, ka mācīties angļu valodu nav vienkārši, toties var būt 

aizraujoši. Atmetot pliekanās un bezjēdzīgās frāzes, ar ko pilnas 

ierastās angļu valodas mācību grāmatas, Gutjerresa radījusi pievilcīgu 

savādnieku tēlus un izmantojusi nerātnus dialogus, lai iedzīvinātu 

vārdu krājumu, gramatiku un dažādas sadzīviskas tēmas. 
 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās: 

 

Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag.,Daugavpils nov. tālr. 

65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv 

 

Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Daugavpils novads, e-pasts:  

biblioteka@viski.lv 

 

 

 

 

 

Guntars Baikovs. Dievs, pasaule un cilvēks 
 

 

Anotācija: 

 
Cik liels ir jaunatklājuma prieks, kad uzzinām kaut ko tādu, kas palīdz 

dziļāk un skaidrāk izprast pašiem sevi, pasauli, kurā dzīvojam, vai, vēl 

jo vairāk, vislielāko mistēriju – trīsvienīgo Dievu. Dr. Mārtiņš Luters, ik 

dienu gremdēdamies Svētajos Rakstos, piedzīvoja šī prieka pārpilnību. 

Klausoties Dieva runā un Dieva vēstījumam pakāpeniski atveroties un 

topot arvien skaidrākam, Luters centās Svēta Gara dotās atziņas izteikt 

vārdos, kas būtu viegli uztverami ikvienam. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 

Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag.,Daugavpils nov. tālr. 

65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv 

 

 

mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv
mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv


 

 

 
 

Knuts Skujenieks. Lirika un balsis 
 

 

Anotācija:  
 

 Pēc Knuta Skujenieka un Guntara Godiņa ieceres jaunajam 

izdevumam par pamatu ņemts 1978. gada izdevniecības "Liesma" 

izdevums. Dzeja ir īpašs dzīves veids, tieksme atklāt, saprast, izjust un 

izsacīt, nonākt līdz citam cilvēkam. Viss pārējais - tie ir amata 

smalkumi. Ļoti grūti parādīt atklātībai to, kas ir dziļi intīms, neatdalāms 

no sevis paša, taču tikpat grūti un neiespējami to paturēt sevī. Uzskatiet 

šo grāmatu par mēģinājumu saprasties. Starp dzejnieka rindām skanēs 

arī citas balsis. Tie ir viņa draugi un darba biedri no dažādām zemēm un dažādiem 

laikmetiem. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 
Kalupes pagasta bibliotēka - Ezeru iela 6, p./n. Kalupe, Daugavpils novads, tālr. 65407492, 

e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv 

 

 

 

 

Sarmīte Poikāne. Mammas kleitas un teātra bize 
 

 

Anotācija: 
 

Ir kāda zeme, kur ir viszilākās debesis un viszaļākā zāle, kur katra diena ir 

piedzīvojumu pilna. Un visi mēs šai zemē esam bijuši. Tā ir Bērnības 

Zeme. Ar ko gan šis bērnības stāsts ir īpašs? Vispirms jau ar meitenes 

Pārslas spēju vērot pasauli un izstāstīt par piedzīvoto tā, ka lasītājam šķiet 

- jā, es arī tur biju! Otrkārt, ar niansētu bērna pārdzīvojumu un jūtu 

pasaules atklāšanu. Pārsla apzinās, ka viņa ir vecākais bērns ģimenē un 

viņai ir jārūpējas arī par jaunāko brāli un māsu. Treškārt, ar ģimenes kopības sajūtu, atbalstu 

un svētku svinēšanu. Bērnības vasaras, šķiet, lido vēja spārniem. Un ir labi, ja pēc daudziem, 

daudziem gadiem izdodas kaut mazliet sasaukt tās atpakaļ, pasildīties atmiņās un tad doties 

tālāk. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:  

 
Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils nov. tālr. 65440837, e-

pasts: biblioteka@kalkuni.lv 

mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:biblioteka@kalkuni.lv


 

 

 

 

Dace Priede. Kur sarkanas ogas auga 
 

 

Anotācija: 

 
Romāns vēsta par 17. gadsimta Alsungas novada pārvaldnieku, vācu 

tautības muižnieku Ulrihu fon Šverinu, kura valdīšanas laikā novads 

ieguva to savdabību, kas to izceļ vēl mūsdienās. Rūpīgi izpētītu 

vēsturisko fakto materiālu autore ietērpusi dzīvā un aizraujošā stāstā par 

tālaika cilvēkiem - apņēmīgo Ulrihu, viņa mīļoto Barbaru, kādu 

noslēpumainu priesteri un, protams, viņiem - suitu novada 

iedzīvotājiem. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 

Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag.,Daugavpils nov. tālr. 

65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv 

 

 

 
 

 Inga Grencberga. Sestā sieva 

 
 

 

Anotācija: 
 

"Sestā sieva" ir autores Ingas Grencbergas pirmais literārais darbs. 

Grāmatā izmantoti ieraksti no autores dienasgrāmatas, kas saplūdināti ar 

izdomātiem stāstiem un notikumiem. Vienīgi autorei ir zināms, kuri 

notikumi šajā stāstā ir īstenība un kuri ir izdomāti! Taču simtprocentīga 

patiesība ir tā, ka autore, tāpat kā grāmatas varone Alise, ir sestā sieva. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 

Līksnas pagasta bibliotēka - Līksnas pag.,Daugavpils nov., Līksna, tālr. 65475235, e-pasts: 

biblioteka@liksna.lv 

Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag.,Daugavpils nov. tālr. 

65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv 

 

 

 

mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv
mailto:biblioteka@liksna.lv
mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv


 

 

 

 

Dzintra Žuravska. Nepabeigtā portreta noslēpums 
 

 

Anotācija: 

 
Aizraujošs romāns. Kādam jaunam dizaineram vecās muižas pažobelē 

atrastais portrets mudina atmiņas vai nojausmas par kaut ko līdzīgu no 

savas dzīves... 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 
Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag.,Daugavpils nov. tālr. 

65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv 

 

Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Daugavpils nov. tālr. 65471127, e-

pasts: biblioteka@nicgale.lv 

Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Daugavpils novads, e-pasts:  

biblioteka@viski.lv 

 

 

 

 

Arnolds Auziņš. Astotais bauslis 
 

 

Anotācija: 

 
Liktenim labpatīk Sirdspagastā savest kopā trīs nepazīstamus cilvēkus, lai 

Ja ievērotu Mozus 10 baušļus, nevajadzētu ne tiesnešus, ne cietumus. 

Astotais bauslis brīdina nedot nepatiesu liecību pret savu tuvāko. Mēs 

dzīvojam šodienā, bet no pagātnes aizbēgt nav iespējams. Pat sīka nodevība 

ietekmē likteni. Kad cilvēku pazaudējam, tikai tad sākam viņu īsti novērtēt. 

Mīlestība ir tik liela, ka naidam nepietiek vietas. Tas viss romānā. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag.,Daugavpils nov. tālr. 

65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv 

 

Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Daugavpils nov. tālr. 65471127, e-

pasts: biblioteka@nicgale.lv 

 

mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv
mailto:biblioteka@nicgale.lv
mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv
mailto:biblioteka@nicgale.lv


 

 

 

Ēriks Kūlis. Iezīmētie 
 

 

Anotācija: 

 
Grāmatas literārie varoņi un nevaroņi mīl un nīst, joprojām bīstas no 

izsūtījuma, nodod un šantažē, cer un tic, slepus piegādā pārtiku 

mežabrāļiem un gaida brīvības brīnumu tajos drūmajos pagājušā gadsimta 

piecdesmitajos gados. Kad kolhoza fermas izkāmējušās govis iekar virvēs, 

lai nelaimīgie lopiņi noturas kājās. Kad cilvēki vakaros slepus klausās 

radiopārraidi “Amerikas balss”, lai viņu cerības uz šo brīnumu neizplēnētu. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
Kalupes pagasta bibliotēka - Ezeru iela 6, p./n. Kalupe, Daugavpils novads, tālr. 65407492, 

e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv 

 

Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag.,Daugavpils nov. tālr. 

65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv 

 

Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Daugavpils nov. tālr. 65471127, e-

pasts: biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

Dace Judina. Viļņos 
 

 

Anotācija: 

 
Vētrainajos deviņdesmitajos Dižjūras piekrastē, Vējpilī nejauši, bet varbūt 

likteņa lemti satiekas divi jaunieši – vientuļais vilks, ģitārists Ralfs 

Vanadziņš un televīzijas žurnāliste Rasa Sidraba. Ne vienu, ne otru dzīve 

nav lutinājusi, abi alkst dvēseles siltuma un mīlestības, taču baidās 

uzticēties otram, bet galvenais – paši sev. Rasa, par spīti it kā nodrošinātai 

dzīvei, kopš bērnības bijusi vienpate – saulīte, kas vēlas ne tikai spīdēt, bet 

arī sildīt. Viņa grib veidot filmas, raidījumus un rakstus par tiem, kuri allaž paliek ēnā, otrajā 

plānā, bet bez kuriem nekas nebūtu tā, kā ir. Galveno varoņu likteņi cieši savijas ar laiku, 

notikumiem un cilvēkiem. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Kalupes pagasta bibliotēka - Ezeru iela 6, p./n. Kalupe, Daugavpils novads, tālr. 65407492, 

e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv 

mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv
mailto:biblioteka@nicgale.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv


 

 

 

Jāns Stoklasa. Vīrs, kurš spēlējās ar uguni 
 

 

Anotācija: 
 

Stīgs Lārsons, Millennium cikla aizsācējs, ir apkopojis dokumentus, kurus 

turpina pētīt žurnālists Jāns Stoklasa. Pētījuma objekts: Zviedrijas 

premjerministra Ūlofa Palmes slepkavība 1986. gada 28. februārī. 

Slepkavība, kas vēl aizvien nav atklāta... Grāmatā "Vīrs, kurš spēlējās ar 

uguni" Stoklasa turpina darbu, ko bija aizsācis viens no mūsdienu 

slavenākajiem kriminālromānu rakstniekiem, lai reizi par visām reizēm 

atšķetinātu intrigu, spiegošanas un konspirāciju tīklu, kas apvij Palmes slepkavību. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Daugavpils nov. tālr. 65471127, e-

pasts: biblioteka@nicgale.lv 

Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Daugavpils novads, e-pasts:  

biblioteka@viski.lv 

 

 

 

 Marti Bakmans. Spiegi 
 

 

Anotācija: 
 

Latviete Marija Emma Tiltiņa (1896–1943, dzimusi Šūla vai Šulca) bija 

no Dobeles važoņa ģimenes, taču jau 20. gadsimta 30. gados viņa vadīja 

ievērojamu spiegošanas tīklu, kas Padomju Savienībai piegādāja Somijas 

militāros noslēpumus. Mariju par spiedzi savervēja PSRS militārā 

izlūkdienesta priekšnieks Jānis Bērziņš, un viņa profesionāli strādāja gan 

Somijā, gan citur. Būdama aukstasinīga, apburoša un drosmīga, viņa 

veiksmīgi izlikās par bagātu kanādieti, mainīja vārdus un veltīja laiku dēlēnam Džordžam, 

līdz pārdroša kļūda iemeta viņu somu policijas rokās. Tas bija beigu sākums. Viņas vadītais 

spiegu tīkls bija internacionāls, un tā dalībnieki bija spilgti sava laika personāži – izlaidīgā 

krieviete Lidija Stāla, somu komunists Einars Vehe, naivais amerikāņu matemātikas ģēnijs 

Arvids Jākobsons un, protams, brunču mednieks, somu leitnants Vilho Pentikeinens, kurš 

aizbēg uz Padomju Krieviju un aizsāk šo stāstu. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag.,Daugavpils nov. tālr. 

65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv 

mailto:biblioteka@nicgale.lv
mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv


 

Ketrina Krofta. divkāršais zaudējums 
 

 

Anotācija: 
 

Pirms 18 gadiem Simonas meitiņa tika nolaupīta. Kad bērnu neizdevās 

atrast, Simona centās sākt dzīvi no jauna, taču sāpes par meitas 

zaudējumu neizzuda. Pēkšņi kā no zila gaisa uzrodas kāda sieviete, vārdā 

Greisa. Viņa uzrunā Simonu, apgalvojot, ka zina, kur atrodas viņas 

pazudusī meita. Bet vai šai sievietei var uzticēties? Kad negaidīti pazūd 

arī Greisa, Simona izmisīgi viņu sāk meklēt. Lēnām viņa tuvojas 

patiesībai, iesaistoties bīstamā un nervus kutinošā spēlē, kurā uzvarētājs 

var būt tikai viens. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Demenes pagasta bibliotēka – Briģenes iela 2, Demenes pagasts, Daugavpils novads, tālr. 

65476707 e-pasts: jelena.sterlane@demene.lv 

 

Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils nov. tālr. 65440837, e-

pasts: biblioteka@kalkuni.lv 

Līksnas pagasta bibliotēka - Līksnas pag.,Daugavpils nov., Līksna, tālr. 65475235, e-pasts: 

biblioteka@liksna.lv 

 

 

Eve Hietamies. Tētis diviem 
 

 

Anotācija: 
 

Brīdī, kad vientuļā tēva Anti dzīve beidzot sakārtojusies un Pāvo ir kļuvis 

ne vien par prātīgu bērnudārznieku, bet arī pokemonu un rotaļu vāģu 

ekspertu, Pasanenu ģimenei uz nenoteiktu laiku pievienojas piecgadniece 

Tertu, un abu ikdiena mainās līdz nepazīšanai. "Es mīlēju to resgali, kas 

miegā spārdījās, dubļu bikses uzvilcis, lielīgi bosikoja un gribēja jedus 

aukstu pienu. Un tad bija tas otrs.Visu zinošais Hello Kitty diegabiksis ar 

matu sprādzēm un kuplajām piedurknēm. Meitene, kuras dēļ mēs gulējām 

mīlošo muminu palagos un tagad pie zivju pirkstiņiem ēdām arī dārzeņus. Kura mums ar 

Pāvo bija iemācījusi, ka visam obligāti nav jābūt no dzelzsbetona." 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Skrudalienas pagasta bibliotēka – Miera iela 12, c. Skrudaliena , Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, tālr. 2880426, e-pasts: biblioteka@skrudaliena.lv 

mailto:jelena.sterlane@deme.lv
mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@liksna.lv


 

 

Jūlija Jakovļeva. Sarkanā zirga savaldīšana 
 

 

 

Anotācija : 

 

“Sarkanā zirga savaldīšana” ir detektīvu sērijas otrā grāmata. 1931. gads 

Staļina Ļeņingradā. Nākamie “sarkanie ģenerāļi” un vēl nenokautie 

cariskās Krievijas zirgaudzētāji cenšas uzlabot Orlovas rikšotāju šķirnes 

kvalitāti. Ar selekciju aizņemta arī valsts – vardarbība un bads, tiesas 

procesi un diversantu medības paredz izkopt šķirni, ko dēvē par padomju 

cilvēku. Vairs nav svarīgi, vai noziedznieks tiks atrasts, galvenais – kuru 

šī izmeklēšana paspēs glābt no briesmīgā sarkanā zirga pakaviem... 

Izmeklētājs Zaicevs tiek izsaukts uz pilsētas hipodromu, kur bojā gājis slavenais rumaks 

Prjaņiks – šķirnes zirgs, selekcijas šedevrs! Mirst arī jātnieks, taču cilvēcīgais Zaicevs brīnās: 

kāpēc visi apraud zirgu un cik niecīga ir cilvēka vērtība? No krievu valodas tulkojusi Lāse 

Vilka. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Daugavpils nov. tālr. 65471127, e-

pasts: biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

 

Mīkaels Bergstrands.  Skaistākās rokas Deli 

 
 

Anotācija : 

 

Stāsts sākas, kad pusmūža žurnālistu Jēranu pēkšņi atlaiž no darba, viņš 

pārsteidz pats sevi un nolemj doties līdzi draugam uz Indiju. Šis 

ceļojums, kas izrādās arī ceļojums pie sevis, nes dzīves rutīnā 

ieslīgušajam Jēranam tieši to, kas viņam ir nepieciešams, – patiesu 

draudzību, dzīvesprieku, piedzīvojumus un negaidītu mīlestību. 

 
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
Kalupes pagasta bibliotēka - Ezeru iela 6, p./n. Kalupe, Daugavpils novads, tālr. 65407492, 

e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv 

 

 

mailto:biblioteka@nicgale.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv


 

 

 

 

Odrija Karlena. Kalendāra meitene. Aprīlis - jūnijs 
 

 

Anotācija: 

 
Mias Sondersas ceļojums turpinās... Lai dzēstu tēva parādu, Mia strādā par 

eskorta meiteni un dodas pie klientiem uz Bostonu, Havaju salām un 

Vašingtonu. Aprīli viņa pavada kopā ar Meisonu Mērfiju, profesionālu 

beisbola spēlētāju, kuram steidzami ir jāuzlabo savs tēls mediju un 

sabiedrības acīs, metot pie malas ierastās izklaides ar sievietēm un kautiņus 

bāros. Maijs, iespējams, būs gada karstākais mēnesis... Mia piedalīsies 

peldkostīmu reklāmas sesijā kopā ar samoieti Taju. Bet jūnijs tiks aizvadīts pie kāda 

biznesmeņa, kuram atšķirībā no citiem bagātajiem un varenajiem pie sāniem nav savas 

seksīgās lellītes... Un te nu Mia ir tieši laikā! 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Līksnas pagasta bibliotēka - Līksnas pag.,Daugavpils nov., Līksna, tālr. 65475235, e-pasts: 

biblioteka@liksna.lv 

 

 

Džūda Devero. Skūpstu ezers 
 

 

Anotācija : 

 

Kad Terija Reibērna, atgriezusies no komandējuma, savā mājā ierauga 

puskailu svešinieku, viņa uzreiz saprot, ka te kaut kas nav tīrs, precīzāk 

sakot, kāds noorganizējis viņai aklo randiņu. Bet Terija negrasās uzķerties 

uz šī āķa... Pat ja tikko sastaptais vīrietis – Neits – ir patiešām absolūti 

brīnišķīgs. Arī viņš negrasās spēlēt spēlītes, jo pavisam noteikti ir 

saderinājies ar pilsētas mēra meitu un tikai vēlas īrēt istabu Terijas mājā, 

no kuras paveras neatkārtojams skats uz ezeru. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Līksnas pagasta bibliotēka - Līksnas pag.,Daugavpils nov., Līksna, tālr. 65475235, e-pasts: 

biblioteka@liksna.lv 

Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag.,Daugavpils nov. tālr. 

65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv 

 

Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Daugavpils novads, e-pasts:  

biblioteka@viski.lv 

mailto:biblioteka@liksna.lv
mailto:biblioteka@liksna.lv
mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv


 

 

 

Vilnis Purēns. Dabas pētnieka gudrību grāmata 
 

 

Anotācija : 

 

Metodiskie materiāli ir domāti pirmsskolai vadlīnijās (MK noteikumi Nr. 

716, 21.11.2018.) noteiktā mācību satura dabaszinību jomā apguvei. Tos 

veidojot, ir ievērota projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” 

izstrādātā pirmsskolas mācību programma. Uz kompetenču attīstību 

balstītā pieeja paredz to, ka bērni dabaszinību pamatus apgūst pēc iespējas 

reālā vidē, tas ir- vērojot to, kas notiek viņu apkārtnē. Grāmatas 

noslēgumā ievietots metodisks materiāls, kas skaidro arī kompetenču pieejas būtību. 

Ilustratīvo materiālu skolotājs var izmantot darbā 1. mācību posmā ar 1,5- 3 gadus veciem 

bērniem, bet sistemātiski ar tiem var strādāt rotaļnodarbībās 2. posmā (3-5 gadi) un 3. posmā 

(5-6 gadi). Mācību komplekta uzdevums ir rosināt bērnu izzināt apkārtni un uzdot 

jautājumus. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Salienas pagasta bibliotēka- Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pag., Daugavpils nov., tālr.: 

65475309, e-pasts: irena_avlasina@inbox.lv 

 

 

 

 

Gunta Griģe. Jautras rotaļas kopā ar mazajiem 
 

 

Anotācija : 
 

Krājumā apkopotas četrdesmit autores radītās muzikālās rotaļas. Autore 

pievērsusi īpašu uzmanību tam, lai katra rotaļa būtu kā miniatūra mācību 

stunda. Līdz ar to rotaļas ne tikai trenē muzikālas prasmes, bet arī aicina 

izzināt apkārtni, iepazīt dabas un tehnoloģiskos procesus, apliecināt 

zināšanas literatūrā un vizuālajā mākslā, fantazēt, tēlot, dejot un vingrot, 

attīstīt ātru reakciju un domāšanu. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Salienas pagasta bibliotēka- Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pag., Daugavpils nov., tālr.: 

65475309, e-pasts: irena_avlasina@inbox.lv 

 

mailto:biblioteka@saliena.lv
mailto:biblioteka@saliena.lv


 

 

 
 

 

Angela Veinholde. Iepazīstam mežu 
 

 

 

Anotācija : 

 
Izzinoša grāmata par to, kas redzams visapkārt. Kāpēc koki mežā ir 

tik lieli? No kā pārtiek koki? Vai stirna ir brieža sieva? Atbildes uz 

šiem un citiem jautājumiem atradīsiet grāmatā! 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka - C.Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils 

novads, tālr. 65476867, e-pasts: biblioteka.mirnijs@laucese.lv 

 

 

 

 

Gulbe Evija. Koko un Riko sapņo par vasaru 
 

 

 

Anotācija : 

 

 

Ak! Sapņot par vasaru ir tik silti un patīkami... Lindas Lošinas 

ilustrācijas. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Dubnas pagasta bibliotēka - Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils novads, 

tālr. 65475217, e-pasts: tamara.dele@dubna.lv 

Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils nov. tālr. 65440837, e-

pasts: biblioteka@kalkuni.lv 

Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Daugavpils novads, e-pasts:  

biblioteka@viski.lv 

 

 

 

mailto:biblioteka@kalkuni.lv


 

 

 

 

 

Goba Arturs. Sīki, jautri kukainīši 
 

 

Anotācija: 

 
Brīnišķīga iespēja jautrā veidā iepazīt Latvijas kukainīšu dzīvi un 

viņu paradumus. Margaritas Stārastes ilustrācijas. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Demenes pagasta bibliotēka – Briģenes iela 2, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, tālr. 65476707 e-pasts: jelena.sterlane@demene.lv 

 

Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils nov. tālr. 65440837, e-

pasts: biblioteka@kalkuni.lv 

Kalupes pagasta bibliotēka - Ezeru iela 6, p./n. Kalupe, Daugavpils novads, tālr. 65407492, 

e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv 

 

 

 

Kārlis Ķezbers. Takšelis Makšelis 
 

 

Anotācija: 
 

Grāmatas priekšvārdā māksliniece Ieva Jurjāne raksta: “Bērnība, 

brīvība, brīnums – skan līdzīgi. Autors, runājot caur suņiem, protams, 

domā par cilvēkiem. Bērni, līdzīgi suņiem, dzīvo tuvāk zemei un tuvāk 

dabai. Tuvāk patiesībai. Sabiedrība, dzīves likumi, tās sakarības, suņa 

acīm skatītas, var likties vientiesīgas, bet ne dumjas. Lasot stāstu, 

atbruņo takšeļa Makšeļa sirds un iedaba – mazam, līkkājainam, bet 

enerģiskam sunim dažos gadījumos ir izšķiroša loma. (..) Es zīmēju 

veselu vasaru, atceroties arī trīs takšus, kas dzīvojuši manā ģimenē. Viens no tiem arī bija 

Maksis. Zīmēšana grāmatai man ir tā pati ieiešana bērnībā, kas lasot katram uznirst iztēlē 

sava. Bērnība, kas nebeidzas nekad, ja vien to gribam.”. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Kalupes pagasta bibliotēka - Ezeru iela 6, p./n. Kalupe, Daugavpils novads, tālr. 65407492, 

e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv 

mailto:jelena.sterlane@deme.lv
mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv


 

 

 

 
 

Silvija Vanden Hēde. Lapsa un zaķis 
 

 

Anotācija : 

 

Stāsti par lapsu un zaķi ir sirsnīgi, smieklīgi un arī mazliet pamācoši, un 

tie ir piemēroti gan priekšā lasīšanai mazuļiem, gan arī lielākiem bērniem 

lasītprasmes apgūšanai un nostiprināšanai. No nīderlandiešu valodas 

tulkojusi Inga Karlsberga. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Kalupes pagasta bibliotēka - Ezeru iela 6, p./n. Kalupe, Daugavpils novads, tālr. 65407492, 

e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv 

 

 

 

 

Ērina Hantere. Klanu kaķi. Jauns pareģojums. Pusnakts 
 

 

 

Anotācija : 

 

Klanu kaķi jau vairākus gadalaikus ir dzīvojuši mierā un saticībā, bet nu 

Pērkona klana karotājs Kazenājnags uzklausa jaunu, draudīgu Zvaigznes 

klana pareģojumu, kas vēsta par drīzām briesmām. Sešiem kaķiem ir 

jāuzsāk vēl nebijis ceļojums, meža liktenis no šī brīža ir izredzēto ķepās. 

Un, lai glābtu klanus, būs vajadzīgs viss viņu spēks, drosme un 

gudrība... 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Maļinovas pagasta bibliotēka- Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, tālr. 65476127, e-pasts: biblioteka@malinova.lv 

Medumu pagasta bibliotēka - Alejas iela 20, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov., tālr.: 

65471555, e-pasts: medumubibl@inbox.lv 

Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag.,Daugavpils nov. tālr. 

65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv   

mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:biblioteka@malinova.lv
mailto:medumubibl@inbox.lv
mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv


 

 

Magdalena Hai. Šausmu veikaliņš un briesmīgais kutināmais pulveris 
 

 

 

Anotācija : 

 

Šausmu veikaliņš un briesmīgais kutināmais pulveris" ir jautrs, asprātīgs 

un bagātīgi ilustrēts stāsts par izpalīdzīgo deviņus gadus veco Niniju, 

kas ierodas šausmu veikaliņā ar cerību atrast darbu, jo ļoti vēlas nopelnīt 

naudu velosipēdam. Tur viņa ierauga pavisam neparastu skatu – 

veikaliņa īpašnieks Vecais Dīvainis vārtās pa grīdu, nespējot beigt 

smieties. Ar veikala draudzīgā spociņa Pēča palīdzību Ninija meklē 

īpašu pulveri, lai sirmajam vīram palīdzētu. Taču viss nav tik vienkārši, 

jo vecā vīra mājdzīvnieks - astoņkājis, vēlas izjaukt draugu plānu. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Maļinovas pagasta bibliotēka- Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, tālr. 65476127, e-pasts: biblioteka@malinova.lv 

 

 

 

 

Ingo Zīgners. Mazais Pūķis Kokosrieksts un džungļu dārgumi 
 

 

 

Anotācija : 

 

Vai ir kāds cilvēks, kurš kādreiz nav sapņojis atrast paslēptus dārgumus? 

Arī mazajam pūķim Kokosriekstam iedegas acis, ieraugot pludmalē uz 

klints uzvilktu krustu. Tur jābūt apraktiem dārgumiem! Tomēr nē – 

smiltīs pie klints guļ tikai pods ar ādas gabaliņu, uz kura redzams savāds 

zīmējums. Un arī tur ir krusts. Skaidrs, ka tā ir norāde, tāpēc 

Kokosrieksts un viņa draugi dzeloņcūka Matilde un aszobu pūķītis 

Oskars dodas ekspedīcijā uz džungļiem, lai meklētu apslēptās bagātības. Tomēr tās atrast nav 

tik viegli, un trijotne nemitīgi iekuļas visādos piedzīvojumos. Vai bīstamā ceļojuma galā 

viņus maz gaida kādi dārgumi? To uzzināsiet, lasot jauno Kokosrieksta sērijas grāmatu. 
No vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga. 
 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Līksnas pagasta bibliotēka -Līksnas pag.,Daugavpils nov., Līksna, tālr. 65475235, e-pasts: 

biblioteka@liksna.lv 

 

mailto:biblioteka@malinova.lv
mailto:biblioteka@liksna.lv


 

 

Aleksandrs Štefensmeijers. Līzelote negrib mazgāties 
 

 

 

Anotācija : 

 

Bagātīgi ilustrēta jautra pasaka bērniem par gotiņas Līzelotes 

piedzīvojumiem. Līzelote un viņas lauku sētas draugi spēlējoties ir 

pamatīgi nosmulējušies. Tāpēc pirms došanās pie miera saimniece 

visiem uzsauc: “Marš vannā!” Vienīgi Līzelote negrib mazgāties. 

“Pietiks, ja es nomazgāšos tā, kā to dara kaķi,” viņa domā. Taču 

saimniece to nepieļauj un mēģina nomazgāt Līzeloti ar dārza šļūteni. 

Vai Līzelotei šāda mazgāšanās sagādās prieku? 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Kalupes pagasta bibliotēka - Ezeru iela 6, p./n. Kalupe, Daugavpils novads, tālr. 65407492, 

e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv 

Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Daugavpils novads, e-pasts:  

biblioteka@viski.lv 

 

 

 

 

Martins Vīdmarks. Velosipēdu noslēpums 
 

 

Anotācija : 

 

Pilsētā notiks tradicionālās Vallebijas velosacīkstes. Uzvarētājs iegūs 

zelta medaļu un naudas balvu – ne vairāk, ne mazāk kā 10 000 kronu. 

Pirms starta ikviens dalībnieks ir pārliecināts par savu uzvaru, taču, kad 

sacensības sākas, gandrīz neviens no viņiem neiztiek bez viltībām. Bet 

vai jebkuri līdzekļi ir pieļaujami, lai pirmais sasniegtu mērķi? Par laimi, 

Lase un Maja ir sava uzdevuma augstumos! 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Medumu pagasta bibliotēka - Alejas iela 20, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov., tālr.: 

65471555, e-pasts: medumubibl@inbox.lv 

 

 

 

 

mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:medumubibl@inbox.lv


 
 

Anna Starobiņeca. Plēsēja tiesības 
 

 

Anotācija : 

 

“Blāvs, izplūdis zvēra siluets tumsā. Seja nav redzama. Zvērs 

piesardzīgi lavās uz vistu kūts pusi, nolaidis galvu un pieplacis pie 

zemes, cenzdamies saplūst ar zāli un paša ēnu, cenzdamies būt 

nepamanāms. Viņš virzās uz priekšu ātri, taču reizē līgani, bez liekas 

steigas. Plēsoņas manieres. Profesionāla killera manieres... Ak, cik labi 

Policijas Āpsis pazina šo sapņaino skatienu uz mēnesi pirms zibenīga 

lēciena – īss, maģisks rituāls, kuru naktī veic slepkavīgs zvērs.” 

Pieredzes bagāto izmeklētāju Āpsi Vecāko un viņa palīgu, veiklo un aizrautīgo Āpškānu, 

kurus iepazinām sērijas pirmajā grāmatā “Vilka midzenis”, gaida jauns izaicinājums – 

noziegums, kas pastrādāts tuvīnajā Medniekciemā... Viltīgas intrigas, samilzis konflikts, 

negaidīts atrisinājums. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Līksnas pagasta bibliotēka -Līksnas pag.,Daugavpils nov., Līksna, tālr. 65475235, e-pasts: 

biblioteka@liksna.lv 

 

 

 

Kristīna Olsone. Hesterhillas noslēpums 
 

 

Anotācija : 

 

Vasaras brīvlaikā Mega un Franks uz dažām nedēļām apmetas pie 

tēvoča Eliota Hesterhillā. Un gandrīz tūlīt pēc viņu ierašanās lielajā, 

vecajā mājā sāk risināties dīvaini notikumi. 

Kas tie par bērniem, kurus Mega naktī dzird raudam? Kas ir meitene ar 

bizi, kura kādu gaida pamestajā dzelzceļa stacijā? Un kas tā par Lielo 

nelaimi, kura pirms simt gadiem draudēja iznīcināt visu ciemu? Mega 

un Franks sāk šķetināt noslēpumu un pa slepenām telpām un pazemes 

tuneli nokļūst... Hesterhillā 20.gadsimta sākumā! Vai viņiem izdosies mainīt vēstures gaitu 

un izglābt ciemu no bojāejas? Zviedru rakstniece Kristīna Olsone ir diplomēta politoloģe, 

taču patlaban pilnībā pievērsusies rakstniecībai. Viņa rada grāmatas gan pieaugušajiem, gan 

bērniem, turklāt vairākas no tām ir saņēmušas literārās godalgas. Literatūrkritiķi ir nodēvējuši 

rakstnieci par vienu no izcilākajām spriedzes meistarēm zviedru literatūrā. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Maļinovas pagasta bibliotēka- Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts, 

Daugavpils novads, tālr. 65476127, e-pasts: biblioteka@malinova.lv 
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Informāciju par citām Daugavpils novada bibliotēku krājumos esošām 

grāmatām skatīt:  

 

http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx 
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