
Jaunākās grāmatas Daugavpils novada pagastu bibliotēkās 
 

 

 

Jāks Pihlaks. Lāčplēša Kara ordeņa un Brīvības krusta kavalieri 
 

 

Anotācija: 

 
Grāmatas autors militāro sadarbību un mūsu valstu izveidošanu apskata, 

atklājot valstsvīru savstarpējo cieņu un pateicību apliecinošo 

diplomātiju, piešķirot mūsu augstākos apbalvojumus Lāčplēša Kara 

ordeni un Brīvības krustu divu mazu tautu savstarpēji atzītiem 

varoņiem. Grāmata apvieno ordeņu kavalierus latviešus, kuri ieguvuši 

Igaunijas Brīvības krustu un igauņiem, kuri saņēmuši Latvijas Lāčplēša 

Kara ordeni Brīvības cīņās no 1918. līdz 1920. gadam. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 
 

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

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

Sventes pagasta bibliotēka – Alejas iela 11, Sventes pagasts, Daugavpils novads, e-pasts:  

sventes.biblioteka@inbox.lv 

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

biblioteka@viski.lv 
 

 

 

Jānis Čakste. Piemiņas rakstu krājums 
 

 

Anotācija: 

 
Par skolas oficiālo dzimšanas dienas datumu tiek uzskatīts 1919. gada 

20. novembris, kad jaunuzceltā skola tika iesvētīta. Skola ir izdzīvojusi 

visus notikumus, kas norisinājušies simts gadu laikā – gan Pirmais 

pasaules karš, gan Latvijas uzplaukums, gan Otrais pasaules karš, kad 

skolā tika ierīkots vācu hospitālis, gan represijas un kolhoza laiki. 

Skolas vēsture ir ļoti bagāta dažādiem notikumiem, un grāmatā 

apkopota skolas vēsture, skolotāju un absolventu atmiņas gan par 

mācību procesu, gan sabiedriskajām aktivitātēm. 

 

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:jelena.sterlane@deme.lv
mailto:sventes.biblioteka@inbox.lv
mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv


Kaspars  Pūce. Pūcesbērna patiesie piedzīvojumi Padomijā 
 

 

 

Anotācija: 

 
1949. gada vasara. Uz Sibīriju tiek izsūtīts pazīstamais režisors Voldemārs 

Pūce, un nedaudz vēlāk viņam seko vēl divas personas – latviešu 

nacionālismā un angļu orientācijas spiegošanā apsūdzētā jaunā aktrise 

Daila Kukaine-Pūce un tikai septiņus mēnešus vecais “spiegs” Kaspars 

Pūce. Tas, kas varēja izrādīties un daudzām latviešu ģimenēm kļuva par 

traģēdiju, Kaspara Pūces autobiogrāfiskajā grāmatā attēlots kā absurds 

dēkains piedzīvojums, tverts ironiskā skatījumā un asprātīgi atstāstīts. Un 

tas viss – neraugoties uz neapstrīdami smago dzīvi izsūtījumā, vairākām 

smagām saslimšanām un to, ka Pieamūras stepēs Pūcesbērnu sita tāpēc, ka ir latvietis, bet 

deviņu gadu vecumā pēc atgriešanās Latvijā – par to, ka ir krievs… 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

vabolebibl@inbox.lv 

 

 

Ralfs Skī. Sievietes mākslinieces 

 

Anotācija: 

 

Flāvija Fridžeri sniedz ieskatu vairāk nekā piecdesmit izcilu 

mākslinieču dzīvē un daiļradē, kas darbojušās no 16. gadsimta līdz 

mūsdienām izmantojot dažādas tehnikas un medijus un skarot 

visdažādākās tēmas. Kaut gan sievietes gadsimtiem ilgi bijušas mākslas 

darbu personāži, kā mākslinieces viņas agrāk darbojušās daudz retāk 

nekā vīrieši, un viņu devums mākslā nav ticis pienācīgi novērtēts. 

 

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


Tomass Likona. Kā izaudzināt laipnus bērnus 
 

 

 

Anotācija: 
 

Jaunākajā darbā, Ņujorkas Universitātes izglītības profesors Kortlendā, 

Rakstura izglītības centra vadītājs, balstoties uz savu pieredzi bērnu un 

mazbērnu audzināšanā, vēlas mainīt bērnu dzīvi, palīdzot izveidot labu 

raksturu, iemācīt cienīt citus cilvēkus, just cieņu pret indivīdu tiesībām, 

pakļauties likumiem, rūpēties par kopējo labumu. Grāmata uzrunā gan 

laicīgu, gan ticīgu ļaužu grupas visā pasaulē, izklāstot tematu par to, kā 

ģimenēs, skolās un kopienās ieaudzināt bērniem labu raksturu. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 

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

65475309, e-pasts: irena_avlasina@inbox.lv 

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

biblioteka@viski.lv 

 

 

 

 

 

Zigurds Zariņš. Uztura mācība 
 

 

Anotācija: 

 
Autori grāmatā snieguši jaunākās atziņas par uzturvielām, aprakstījuši 

dažādu slimību profilaksi un ārstēšanu ar diētām, devuši nekārtno 

diētu – badošanās, makrobiotikas un veģetārisma kritisku vērtējumu 

un uzturā lietojamo produktu raksturojumu. Grāmatā ievietotas 

uzturproduktu ķīmiskā sastāva tabulas. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās: 
 

Sventes pagasta bibliotēka – Alejas iela 11, Sventes pagasts, Daugavpils novads, e-pasts:  

sventes.biblioteka@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@saliena.lv
mailto:sventes.biblioteka@inbox.lv


 

Alise Kindzule. Ar uzturu uz tu 
 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā sniegtas atbildes uz tādiem jautājumiem, kā gudri 

kombinēt produktus, kas ietekmē ēšanas paradumus un uztura 

izvēles, kā domas ietekmē uzvedību, kas bērnam būs garšīgi un 

veselīgi, kuri ēdieni mazina stresu un ārstē, kā nepārēsties svētkos, 

kādā šķīvī pasniegt ēdienu ir veselīgi? 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās: 

 

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

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

Sventes pagasta bibliotēka – Alejas iela 11, Sventes pagasts, Daugavpils novads, e-pasts:  

sventes.biblioteka@inbox.lv 

 

 

 

 

 

Elga Bražūne. Pipari, paprika un citi augi 
 

 

 

Anotācija: 

 
Katru gadu dārzniecība "Neslinko" piedāvā iegādāties tomātu, saldās 

paprikas, aso piparu, ķirbju, baklažānu sēklas un stādus. Grāmatā 

sniedz ieskatu, kā pareizi stādīt un audzēt gan šos dārzeņus, gan dod 

padomus arī vairāku mazāk zināmu dārzeņu šķirņu - melotrijas jeb ogu 

gurķa, momordikas, lagenārijas, trihosandras, ogu dadža - audzēšanai, 

kopšanai un kaitēkļu apkarošai. Dārzniecības "Neslinko" kolekcija ir 

reģistrēta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas dārzeņu šķirņu kolekcionāru 

reģistrā. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@viski.lv 

 

 

 

 

mailto:sventes.biblioteka@inbox.lv


 

 

Karīna Račko. Sasietā 
 

 

Anotācija:  
 

Denīze Veitmane ir psiholoģe, kuras dzīvē viss šķiet sakārtots pa 

plauktiņiem. Jaunajai sievietei ir veiksmīga karjera, gādīgs līgavainis 

un jau pēc nedēļas paredzētas krāšņas sapņu kāzas. Lai nosvinētu 

vecmeitu ballīti, tveicīgā jūlija dienā Denīze kopā ar draudzenēm 

dodas uz laukiem. Rokas stiepiena attālumā šalc jūra, pļavās ganās 

zirgi, dzirkstī bezrūpīgi smiekli un rozā šampanietis, taču pašā svinību 

kulminācijā negaidīti atgriežas rēgs no Denīzes pagātnes - liktenīgais 

vīrietis, kurš reiz salauzis viņas sirdi.  

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 
Ambeļu pagasta bibliotēka - Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, e-

pasts: ambelu.biblioteka@inbox.lv 

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

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

 

 

 

 

Svens Kuzmins. Hohma 
 

 

Anotācija: 
 

Romāna darbība risinās Hohmā - mazā, klusā piejūras kūrortpilsētiņā 

Latvijas rietumos. Hohmas šķietami rāmā ikdiena, vēsture un 

mitoloģija vijas kopā ar tās iemītnieku dzīvesstāstiem, atklājot to 

iekšējās pretrunas, attiecību labirintus un gadiem ilgi glabātus 

noslēpumus. Hohmas stāsti ir komiski, traģiski, brīžiem sirreāli, 

brīžiem absurdi, taču tos vieno gandrīz katram provinces bērnam 

pazīstams konflikts: skumjas pēc dzimtās pilsētas un vienlaikus vēlme 

uz visiem laikiem ar to pārraut saiknes - neatkarīgi no tā, vai tas patiešām ir izdarāms, vai 

nav. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:  

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

biblioteka@viski.lv 

 

mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv


 

 

Liva Konstantīna. kad tevi redzēju pēdējo reizi 
 

 

 

Anotācija: 

 
Keitas māte ir noslepkavota savās mājās. Šajā brīdī Keitai vairāk nekā 

jebkad ir vajadzīgs atbalsts. Viņa uzaicina savu labāko draudzeni Blēru 

uz bērēm. Taču tajā pašā vakarā Keitu pārņem šausmas - viņa saņem 

draudu īsziņu: "Kad es būšu ticis ar Tevi galā, Tu vēlēsies, kaut šodien 

pati būtu apglabāta". Spriedze pieaug... Kāds liek Keitai domāt, ka viņa 

pamazām zaudē veselo saprātu, un to sāk ievērot arī viņas tuvinieki. 

Slepkava var būt ikviens - draugs, kaimiņš, mīļotais. Lai kurš tas būtu, ir 

skaidrs, ka nākamais upuris būs Keita. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 

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 

 

 

Džeina Korija. neskaties uz mani 

 
 

 

Anotācija:  
 

Satiekot Eliju, jebkurš nospriestu, ka viņa ir laimīga sieviete. Pievilcīga, 

situēta, mīlošas ģimenes ieskauta... Itin neviens nenojauš, ka aiz spožās 

fasādes slēpjas sagrauta dvēsele. Elijas laulība ir uz sabrukuma robežas 

– vīra kārtējā dēka liek sabirst gabalos viņas ideālās sievas tēlam. Tomēr 

vēl sāpīgāks ir kāds pagātnes notikums, kuru Elija nespēj aizmirst. 

Notikums, kurš sagrāva viņas dzīvi un pēc kura viņa turpināja eksistēt 

vien kā pašas ēna. Kad Elijas mājās notiek nelaimes gadījums, pagātnes 

atmiņas ietriecas gluži kā duncis krūtīs. Viņa saprot – nekas vēl nav 

beidzies. Šim rēbusam jātiek atrisinātam, pat ja tas maksās dzīvību ... 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 

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 

mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@liksna.lv
mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@liksna.lv


 

Džozefs Fainders. Tiesnese 
 

 

 

Anotācija: 

 
Džuliana Broudija, Masačūsetsas Augstākās tiesas tiesnese, vienmēr ir 

klausījusi likumiem. Viņa nekad nepārsniedz braukšanas ātrumu, nekad 

nezaudē savaldīšanos un vienmēr spriež taisnīgu tiesu. Džuliana zina, ka 

pat vismazākais solis sāņus var izjaukt viņas ambiciozos karjeras plānus. 

Viņa ir ļāvusies kārdinājumam tikai vienu reizi, pēc konferences citā 

pilsētā pavadot nakti ar pievilcīgu svešinieku. Tam bija jābūt 

nenozīmīgam sakaram, kas nekad vairs neatkārtosies... Tomēr, kad šis 

svešais vīrietis piepeši parādās Džulianas vadītajā tiesas prāvā, viņa saprot, ka ir iegāzta. 

Pirmo reizi mūžā viņa atrodas dilemmas priekšā – pieņemt taisnīgu lēmumu vai arī visu 

atlikušo mūžu sadzīvot ar netīru sirdsapziņu? 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

pasts: biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

Karīna Slotere. Loras spēle 
 

 

Anotācija: 

 
Andrea Kūpere par savu māti Loru zina visu. Jaunā sieviete zina, ka 

mamma visu mūžu pavadījusi klusā pilsētiņā, ir labi ieredzēta runas 

terapeite un viņai nav itin neviena noslēpuma. Viss mainās, kad kāda 

sestdienas pēcpusdiena kafejnīcā izvēršas traģiskā incidentā, kas Loru 

parāda pavisam citā gaismā. Andreai rodas neskaitāmi jautājumi: kas ir šī 

sieviete, kura viņu audzinājusi trīsdesmit vienu gadu? Vai mātes rīcību 

attaisno nesavtīga mīlestība? Vai varbūt tas bijis nežēlīgs aprēķins? 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

pasts: biblioteka@kalkuni.lv 

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

65471555, e-pasts: medumubibl@inbox.lv 

 

mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:medumubibl@inbox.lv


 

Eve Hietamies. Tētis uz pilnu slodzi 
 

 

Anotācija: 

 
Romāns par vientuļā tēva Anti un viņa dēla Pāvo pirmajiem gadiem divu 

cilvēku ģimenē. Anti Pasenenam, gaidot sava pirmdzimtā ierašanos 

pasaulē, bija pilnīgi skaidrs ģimenes lomu sadalījums. Viņa sieva Pija 

paliks mājās ar bērnu, bet viņš pēc atvaļinājuma atgriezīsies darbā 

ierastajā ikdienas režīmā. Tādēļ brīdī, kad, atdevusi zīdaini tēva rokās, 

sieviete iekāpj taksometrā un pazūd nezināmā virzienā, Anti apjūk - kur 

lai tas vecis tiek pie tiem akmens laikmeta mātes gēniem, ja es jau no 

paša sākuma esmu radīts, lai medītu mamutus? 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

pasts: biblioteka@kalkuni.lv 

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

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

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

pasts: biblioteka@nicgale.lv 

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

vabolebibl@inbox.lv 

 

 

Pjērs Lemetrs. Trīs dienas un viena dzīve 
 

 

Anotācija: 

 
1999. gads. Francijas mazpilsētā Bovālā divpadsmitgadīgais Antuāns 

nejauši kļūst par liecinieku kaimiņa cietsirdīgai rīcībai. Šausminošās 

nežēlības satricināts, Antuāns savu sāpi izgāž uz mazo Remī, kaimiņa 

dēlu, viņu nejauši nonāvējot. Apmulsumā un panikā par nodarījuma 

sekām Antuāns nolemj klusēt par notikušo. Divās nākamajās dienās viņš 

izdzīvo neiedomājamas bailes un nemieru, un varbūtība tikt atklātam 

pieaug, līdz kaut kas negaidīti izmaina notikumu gaitu. Remī netiek atrasts. Desmit gadus 

vēlāk Antuāns, tagad jauns ārsts, dzīvo ar līgavu, un nākotne šķiet daudzsološa. Tomēr Remī 

nāve turpina viņu vajāt, neparedzēti ietekmējot dzīvi. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

pasts: biblioteka@kalkuni.lv 

mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@malinova.lv
mailto:vabolebibl@inbox.lv


Paula Hokinsa. Meitene vilcienā 
 

 

Anotācija: 
 

Viņas vārds ir Reičela, un viņa ik dienu brauc garām kādam nelielam 

ciematam Londonas pievārtē. Vilciens bieži tur stāv pat vairākas 

minūtes, ļaujot Reičelai izdomāt dažu māju iemītnieku dzīves - un tas 

viņai šķiet aizraujoši, gluži kā mēmais kino. Viņa piešķir ciematniekiem 

vārdus un izdomā likteņus, piedēvējot viņiem dažādas īpašības, 

iztēlojoties profesijas un attiecības. Mājā, kas atrodas kaimiņos pašas 

Reičelas bijušajai mājai, mīt viens laimīgs, laimīgs pāris - Reičela viņus 

sauc par Džesu un Džeisonu. Viņu laulība ir saskanīga, māja - omulīga un dzīve - sakārtota, 

viņi dzīvo tieši tā, kā vēlētos dzīvot arī Reičela, bet viņai tas neizdodas. Taču pienāk reize, 

kad Reičela pa vilciena logu ierauga kaut ko svarīgu, kaut ko satriecošu! Varbūt tas ļaus viņai 

piekļūt tuvāk šim ideālajam pārim? Nu viņa vairs nebūs tikai meitene vilcienā! 

 

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 

 

Tabores pagasta bibliotēka - Oktobra iela 2a, c. Tabore, Tabores pag., Daugavpils novads, 

tālr. 65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv 

 

  

 

 

Nikija  Ouena. Bīstamie faili 
 

 

Anotācija: 
 

N. Ouenas romānā doktore Marija Martinesa ir laukā no cietuma un 

bēguļo. Viņu vajā nežēlīgas pagrīdes organizācijas Projekts biedri. Lai 

izdzīvotu, viņai ir jābūt soli priekšā ienaidniekiem. Pastāv kāds fails, 

kura saturs Marijai varētu nozīmēt dzīvību vai nāvi. Viņai tas ir jāatrod, 

pirms dodas meklēt patvērumu ģimenes mājā Spānijā. Bet viņa pat 

nenojauš, ka tieši tā, iespējams, ir visbīstamākā vieta pasaulē.... 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@viski.lv 

 

 

 

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


Lūsinda Railija. Eņģeļu koks 
 

 

Anotācija: 
 

Aizraujošs romāns par seniem ģimenes noslēpumiem un aizmirstiem 

pagātnes notikumiem. Ir pagājuši jau trīsdesmit gadi, kopš Grēta 

aizbrauca no Mārčmontas muižas – lielā un skaistā nama Velsas laukos. 

Kad viņa atkal tur ierodas, atsaucoties senā drauga Deivida 

uzaicinājumam, lai kopīgi nosvinētu Ziemassvētkus, Grētai par šo namu 

nav nekādu pagātnes atmiņu – tās visas izdzēsis kāds traģisks 

negadījums. Pastaigājoties pa piesnigušo apkārtni, viņa uzduras 

kapavietai, kuras padzisušais uzraksts vēsta, ka tur apglabāts mazs zēns. Tas Grētā atmodina 

kaut ko sen aizmirstu, un ar Deivida palīdzību viņa uzsāk ceļu, lai atgūtu zaudēto atmiņu. 

Fragmentu pēc fragmenta viņa vāc kopā ne vien savā dzīvē pieredzēto, bet arī to, kas noticis 

ar viņas meitu, kura, kā izrādās, nebija tāds eņģelis, par kādu tika uzskatīta. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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 

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 

 

 

 

Džodžo Moja. joprojām es 
 

Anotācija: 
 

Lūisa Klārka zina tik daudz... Lū zina, cik jūdzes šķir viņas istabiņu 

Ņujorkā no mīļotā Sema mājas Londonā. Un zina, ka jaunais 

darbadevējs ir labs cilvēks, bet viņa sievai ir kāds noslēpums. Tomēr 

Lūisa nezina, ka drīz satiks vīrieti, kurš tik ļoti atgādinās kādu, ko viņa 

reiz mīlējusi. Un Lū nezina, kā rīkoties. Skaidrs ir tikai viens: jebkura 

viņas izvēle mainīs visu... 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Sventes pagasta bibliotēka – Alejas iela 11, Sventes pagasts, Daugavpils novads, e-pasts:  

sventes.biblioteka@inbox.lv 

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


Lielā spēļu grāmata 
 

 

Anotācija : 

 

Šī brīnišķīgā grāmata ir kā biļete uz izklaides parku, kura garantē 

saturīgu un jautru brīvā laika pavadīšanu. Tajā apkopotas 500 spēles 

gan lieliem, gan maziem, gan pāriem, gan komandām. Grāmata būs 

noderīga pasākumu un ballīšu organizētājiem, kā arī tiem, kas vēlas 

sagādāt patīkamu nodarbošanos sev un citiem. Šeit aprakstītajām 

izpriecām nav nepieciešams tērēt lielus naudas līdzekļus - galvenais, 

kas vajadzīgs, ir jūsu laiks un labs noskaņojums. 

 

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 

 

 

 

 

Matilda Māstersa. 321 supergudrs fakts kas jāzina, pirms paliek 13 
  

 

 

Anotācija: 

 
Vai zināji, ka žirafe spēj izlaizīt savas ausis, ka zobus mēs tīrām jau 

tūkstošiem gadu, ka dažkārt bambuss dienas laikā izaug par vairāk 

nekā vienu metru? Lieliskā faktu enciklopēdija piedāvā 321 

pārsteidzošu faktu par dzīvniekiem, zinātni, vēsturi, ģeogrāfiju un vēl 

daudz ko citu! 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Sventes pagasta bibliotēka – Alejas iela 11, Sventes pagasts, Daugavpils novads, e-pasts:  

sventes.biblioteka@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

mailto:jelena.sterlane@deme.lv
mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:sventes.biblioteka@inbox.lv


 

Kerola Vordermane. Ilustrētā rokasgrāmata dabaszinātnēs skolēniem un 

vecākiem 
 

 

 

Anotācija : 

 

Grāmatā iekļauti būtiskākie pamatskolas temati bioloģijā, ķīmijā, 

fizikā: no atoma uzbūves un dzīvo organismu daudzveidības līdz 

dabas parādībām un Visuma uzbūvei. Daudzās krāsainās ilustrācijas, 

diagrammas un skaidrojumi palīdzēs izprast dažādas dabaszinātņu 

likumsakarības. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Sventes pagasta bibliotēka – Alejas iela 11, Sventes pagasts, Daugavpils novads, e-pasts:  

sventes.biblioteka@inbox.lv 

 

 

 

 

Česlava Celitāne. Darināsim vārdiņus 
 

 

 

Anotācija : 
 

Grāmatā apkopotas 15 attīstošas un sadarbības spēles pirmsskolas un 

sākumskolas bērniem. To mērķis ir veicināt bērnu izpratni par 

salikteņiem, kā tie veidojas, attīstīt prasmi saskatīt un saklausīt veselajā 

atsevišķas daļas, veidot veselo no atsevišķām daļām. Spēles būs 

saistošas gan bērniem, kas lasa, gan tiem, kas tikai sāk apgūt lasīšanas 

prasmes. Ar spēļu palīdzību bērni attīstīs tādas caurviju prasmes kā 

kritisko domāšanu un problēmrisināšanu, radošumu un sadarbību. Spēles mudina bērnus 

domāt un darboties, pašiem atklājot gramatikas noslēpumus, veidojot izpratni par valodas 

likumsakarībām. 38 lpp+ krāsainais ieliktnis. 

 

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:sventes.biblioteka@inbox.lv
mailto:biblioteka@saliena.lv


 

Juja Vīslandere. Mūmammas un Vārnas Ziemassvētki 
 

 

 

Anotācija : 

 
Ir ziema, tuvojas Ziemassvētki, taču Vārnai nav īstā svētku 

noskaņojuma. Ligzdā ir tumšs un auksts, un Vārnai nav nekādu cerību 

saņemt dāvanas, ja vien viņa tās nesagatavos pati sev. Šādos brīžos ir 

labi, ja ir tāda draudzene kā Mūmamma. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

pasts: biblioteka@kalkuni.lv 

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

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

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

pasts: biblioteka@nicgale.lv 

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

65475309, e-pasts: irena_avlasina@inbox.lv 

 

 

 

 

Ķepu patruļa. Lielā stāstu grāmata 
 

 

 

Anotācija : 

 

Steidz palīgā kopā ar Ķepu patruļu! Šajā stāstu krājumā tu varēsi lasīt 

par zoslēna glābšanu, cīņu meistariem kucēniem, apmaldījušos 

citplanētieti, drosmīgiem bruņiniekiem un Aleksa supertrīsriteni. 

 

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 

Sventes pagasta bibliotēka – Alejas iela 11, Sventes pagasts, Daugavpils novads, e-pasts:  

sventes.biblioteka@inbox.lv 

 

mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@saliena.lv
mailto:sventes.biblioteka@inbox.lv


 

Ingo Zīgners. Mazais pūķis Kokosrieksts ceļo apkārt pasaulei 
 

 

 

Anotācija: 

 
Stāsts sākas visnotaļ satraucoši – Kokosrieksta draugu Oskaru nolaupījis 

neģēlis murks, un dzeloņcūka Matilde ir nozudusi kopā ar viņiem. Par 

laimi, Kokosrieksta rīcībā ir vēstule ar svarīgām norādēm, tāpēc var 

sākties pakaļdzīšanās – lai glābtu draugu, pūķītim nāksies apceļot teju 

visu pasauli. Vai viņam izdosies atbrīvot Oskaru no murka nagiem? 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

65471555, e-pasts: medumubibl@inbox.lv 

Sventes pagasta bibliotēka – Alejas iela 11, Sventes pagasts, Daugavpils novads, e-pasts:  

sventes.biblioteka@inbox.lv 

 

 

 

 

 

Vaukundze un Klaidulis 
 

 

 

Anotācija: 

 
Vaukundzes un Klaiduļa piedzīvojumi ir visu laiku iecienītākais 

mīlestības stāsts, kas radīts 1955. gadā. Šī jaukā grāmata ar 

oriģinālajām ilustrācijām ļaus jums atkal iejusties brīnumainajā suņu 

pasaulē. 

 

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:medumubibl@inbox.lv
mailto:sventes.biblioteka@inbox.lv
mailto:medumubibl@inbox.lv


Rūta Briede. Suns, kurš atrada skumjas 
 

 

Anotācija : 

 

Pilsētu kādu dienu pēkšņi pārņem melni dūmu mākoņi, kas izplata 

nomāktību un laupa visam krāsu un smaržu. Drosmīgais suns izlemj 

skumjām neļauties un uzslien kāpnes līdz debesīm. Izrādās, ka 

mākoņi ir pilni ar noskumušām skumjām, taču tās var kliedēt, 

uzspēlējot mutes ermoņikas. Rūtas Briedes poētiskais stāsts vēsta par 

to, kā emocijas ietekmē mūsu skatījumu uz pasauli, tomēr mūs 

nepakļauj - izkliedēt ir iespējams pat skumjas, ja vien no tām 

nevairās. 

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 

 

 

 

 

Osvalds Zebris. Māra 
 

 

Anotācija : 

 

Osvalda Zebra romāns "Māra" ir par vidusskolēnu dzīvi un savas 

patības atrašanu. Skolā satiekas jaunieši, kuriem ir dažāda dzīves 

pieredze un izpratne par savu vietu pasaulē. Rakstnieks parāda, ka 

ikkatra paaudze, meklējot atbildes uz līdzīgiem jautājumiem, nonāk 

jaunās skarbās situācijās un pārbaudījumos. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

pasts: biblioteka@nicgale.lv 

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

vabolebibl@inbox.lv 

 

 
 

 

 

 

 

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


 

 

 

Aicinām izmantot iespēju lasīt e-grāmatas 

bezmaksas www.3td.lv 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju par citām Daugavpils novada bibliotēku krājumos esošām 

grāmatām skatīt:  
 

http://www.3td.lv/


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

 

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

