
 

 

Jaunākās grāmatas Daugavpils novada pagastu bibliotēkās 
 

 

 

Manfreds Šneps-Šneppe. Latgale - atspulgi vēstures spogulī 
 

 

 

Anotācija: 

 
Manfreds Šneps-Šneppe, savā grāmatā izstāstīdams daudz un dažādus 

mazāk zināmus vai piemirstus Latgales un pasaules vēstures notikumus, 

ar jauniem faktiem papildina novada vēsturisko atmiņu. Man patīk šie 

patiesie stāsti, kuros atklājas visu Latgalē un Latvijā valdošo varu būtība. 

Sāpīgajos latgaliešu likteņstāstos atspoguļojas tautas traģēdija laikmetu 

griežos. 

Ir skaudri apzināties , ka Latvija, īpaši Latgale, kļūst aizvien tukšāka, aiziet cilvēki, veselas 

dzimtas, kas te mitušas gadu simteņiem. Un tomēr, tāpat kā dižie Latgales veidotāji, arī mana 

paaudze, kas nākusi no Zilo ezeru zemes, savā sirdī saglabā mīlestību pret tās zaļi baltajiem 

bērziem, ezeru nemierīgajiem ūdeņiem, tumši brūnajiem uzartajiem laukiem un 

smeldzīgajām lakstīgalu balsīm. Es lepojos ar savu sulīgo valodu kā pasaules kultūras 

sastāvdaļu. Reizēm ar nelielu skaudību lasu par Romu, Parīzi vai Rīgu. Taču, izlasījis šo 

grāmatu, vēl vairāk saprotu, ka arī mums ir diža vēsture. Nebūsim pieticīgi, tāpat kā citur 

pasaulē arī te virmojuši notikumi un kaislības. Izsaku pateicību autoram par vēstures izpētes 

darbu un novēlu vismaz katram latgalietim izlasīt par mūsu novadnieku drosmi un uzņēmību 

ziedoties savas tautas labā.  

 

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 

 

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

tālr. 65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv 
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Guntis  Eniņš. Latvijas dabas brīnumi 
 

 

Anotācija: 

 
Bīstamas alas, gleznaini ieži, brīnumaini dižkoki un dižakmeņi. "Latvijas 

dabas brīnumi" ir Gunta Eniņa grāmatas "Nezināmā Latvija" (2015) 

nākamais cēliens – plaši apskatītas mazāk pazīstamas Latvijas dabas 

parādības: labirinti, "piramīdas", jūrakmeņi, krusta koki, pilskalni, velna 

kalves... Autors ir leģendārs dabas atklājējs un dižvietu atbrīvotājs, viņa 

atmiņas veido autobiogrāfisku ceļojuma karti no Kurzemes līdz Latgalei. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 
Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Daugavpils nov., tālr. 

28305012, e-pasts:  veronikaandrejeva@inbox.lv 

 

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

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

 

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

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

 

 

 

 

Jānis Straubergs. Rīgas vēsture 
 

 

Anotācija: 

 
Jāņa Strauberga "Rīgas vēsture" ir līdz mūsdienām nepārspēts, Rīgas 

vēsturi no 12. līdz 20. gadsimtam apkopojošs darbs, kurā īpaši jāizceļ 

faktu bagātība un saistošais veids, kādā darbs izklāstīts, tādējādi padarot to 

ļoti pieejamu ikvienam lasītājam. 1928. gadā J. Straubergs uzsāka darbu 

Rīgas pilsētas arhīvos, kuru izpēte kļuva par viņa mūža darbu un veicināja 

"Rīgas vēstures", kā arī vairāku citu darbu par Rīgu, tapšanu.. 

   

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 
Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Daugavpils nov., tālr. 

28305012, e-pasts:  veronikaandrejeva@inbox.lv 
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Mišela Obama. Izaugt 

 

Anotācija: 

Mišela Obama ir viena no ievērojamākajām mūsdienu sievietēm. Būdama 

ASV pirmā lēdija afroamerikāniete, viņa veicināja Baltā nama 

popularitāti visu amerikāņu vidū. Mišela aktīvi iestājās par sieviešu 

tiesībām un aicināja sabiedrību pievērsties veselīgākam un sportiskākam 

dzīvesveidam. Grāmatā Mišela atklāj, kāda pieredze un notikumi ir 

veidojuši un slīpējuši viņas personību. Tas ir sirsnīgs stāsts par bērnību 

Čikāgas Dienvidu pusē, jurisprudences studijām un sekmīgu karjeru, 

mīlestību pret Baraku, bērnu audzināšanu, kā arī par dzīvi Baltajā namā. 

 

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 

 

 

 

 

 

Mela Robinsa. 5 sekunžu likums 
 

 

Anotācija: 
 

Mela Robinsa, amerikāņu CNN komentētāja un televīzijas programmu 

vadītāja, bija nonākusi savas dzīves zemākajā punktā, kad nejauši atklāja 

vienkāršu noslēpumu, kā pārvarēt bailes un piespiest sevi rīkoties. Šajā 

grāmatā viņa atklāj lasītājam pārsteidzošus faktus par ieradumu 

veidošanos, pievērš uzmanību vēsturisku personību dzīves pagrieziena 

punktiem un dalās ar cilvēku atsauksmēm par to, kā viņas metode 

palīdzējusi tiem iegūt no dzīves vairāk: vairāk prieka, vairāk naudas, 

vairāk veselības. 

 

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 

 

 

 

mailto:biblioteka@liksna.lv
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Alisona Brenegena. Uzņēmējdarbības rokasgrāmata māksliniekiem un 

dizaineriem 
 

 

Anotācija: 

 
Jaunie dizaineri ir īpaši prasmīgi mākslas izpausmēs, bet nav apguvuši 

uzņēmējdarbības pamatus, lai ne tikai nodrošinātu sevi finansiāli, bet arī 

aizsargātu savu unikālo darbu. Šī grāmata rosinās jaunos radošo industriju 

censoņus apgūt pamatprincipus patstāvīgas un veiksmīgas karjeras 

sākšanai. Grāmatas mērķis ir palīdzēt ikvienam māksliniekam vai 

dizaineram izveidot savu uzņēmumu kā pašnodarbinātajam vai 

komercsabiedrībai. 

 

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 

 

 

 

 

Jānis Rukšāns. Pavasara puķes 
 

 

Anotācija: 

 
Pavasara puķes ir dzīvespriecīgākie krāsu brīži, kas var priecēt ikvienu 

dārzkopi pēc ilgās ziemas. Pavasara puķes ne tikai var būt agras, bet arī 

ārkārtīgi daudzveidīgas! Lasītājs grāmatā atradīs starptautiski atzītā 

Latvijas selekcionāra J. Rukšāna padomus pirmo pavasara puķu 

uzturēšanā: audzēšanā, sēšanā, pavairošanā, kopšanā, mēslošanā, 

ziemošanā. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās: 

 

Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Daugavpils nov., tālr. 

28305012, e-pasts:  veronikaandrejeva@inbox.lv 
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Inita Dāniele. Lielā Latvijas sēņu grāmata 
 

 

 

Anotācija: 

 
“Lielā Latvijas sēņu grāmata” ir pats vērienīgākais izdevums par sēnēm 

latviešu valodā. Grāmatā ir ietverts vairāk nekā 730 sēņu sugu aprakstu 

ar fotogrāfijām. Veidojot izdevumu, vēlējāmies rosināt lasītāju interesi 

par sēnēm un to daudzveidību, tādēļ grāmatā ir pievērsta uzmanība kā 

tradicionālajām cepurīšu sēnēm, tā arī citām sēņu grupām, aptverot gan 

biežāk sastopamas, gan neparastākas un reti sastopamas sēnes – 

pūpēžus, piepes, korallenes, receklenes, kaussēnes, rumpučus, pazemes 

sēnes un daudzas citas makroskopiskās sēnes. Ievadā īsi aplūkota sēņu vieta dabā, to uzbūve, 

ekoloģija un izmantošana, kā arī skaidroti sēņu aprakstos lietotie termini. 

 

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 

 

 

 

 

Tālivaldis Margēvičs. Zirgu gaļas pārdevējs 
 

 

Anotācija:  
 

Romāna pamatā - reāla cilvēka biogrāfija, balstīta uz līdz šim 

nepublicētiem atmiņu pierakstiem, dokumentiem un fotogrāfijām. 

Vēstījuma darbība aptver laiku no pagājušā gadsimta sākuma, kad valdīja 

Krievijas cars Nikolajs II, līdz pat Brežņeva nākšanai pie varas PSRS 60. 

gados. Romāna centrā - Pēteris Kalējs, kura gaitas atklāj jaunas liecības 

par 1905. gada revolūciju Rīgā. Sods par puiša dalību tajā - mūža 

izsūtījums Sibīrijā. Tieši no turienes sākas viņa joņojums apkārt pasaulei 

gandrīz pusmūža garumā. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

vabolebibl@inbox.lv 

 

 

 

 

mailto:jelena.sterlane@demene.lv
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Guntis Punkstiņš. Traģēdijas purvā dzimis 
 

 

Anotācija: 
 

Katrs literārs darbs – dzejolis, stāsts, eseja, romāns – ir sava veida 

vēstījums lasītājam. Labs darbs savukārt ir tāds, kurš lasītājiem liek 

domāt, analizēt, vērtēt un meklēt atbildes uz jautājumiem, ko uzdod 

dzīve. Viens no autora darba kvalitātes rādītājiem ir patiesums. Cilvēku 

dzīve – te G.Punkstiņš runā par biogrāfiskiem notikumiem – ir atklāta 

tieši, patiesi un skaudri. DZĪVES REALITĀTE. Bez izskaistinājumiem, 

kur autors sevi neatklāj kā pozitīvo varoni, bet parāda tādu, kāds cilvēks mēdz būt: ar savām 

gaišajām un tumšajām pusēm, ēnām un pusēnām, kļūdām, bailēm, sāpēm, šaubām un 

izlikšanos.  

Gribas jautāt: kāpēc tik skaudri? Ko tas dod lasītājam? Domas un pārdomas, analīzi un 

atziņu, ka tā nedrīkstētu būt. Ka vardarbība – ne fiziska, ne psiholoģiska, ne emocionāla – 

nav pieļaujama ne pieaugušo pasaulē, kur nu vēl attieksmē pret bērnu. Ka dažādi bērnu 

uzvedības modeļi – nepaklausība, ignorēšana, meli, huligānisms, atkarības – tas ir bērna sava 

veida protests pret vecāku vienaldzību un nevēlēšanos savu bērnu mīlēt tādu, kāds viņš ir.  

„Traģēdijas purvā dzimis” – jau pats grāmatas nosaukums ir skaudrs līdz cilvēka prāta un 

emociju dziļumiem. Ir vajadzīgs liels garīgs spēks, lai tiktu laukā no šī „purva” un veidotu 

savu dzīvi pilnvērtīgi un skaisti. Autors, rakstot savu darbu, pierāda, ka cilvēks to var, ja vien 

ļoti vēlas. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:  

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

pasts: biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

Jana Egle. dzimšanas diena 
 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā apkopoti astoņi stāsti par sievietes dzīvi ikdienas ritumā 

atšķirīgos dzīves posmos un dažādu apstākļu ietekmē. Stāsti par ilgām 

un zaudējumiem, par vērtībām, alkām, vientulību, bailēm no nāves, 

pieķeršanos, mīlestību – kā tās transformējas mūža gaitā, kā ietekmē 

sievietes dzīves ceļu, liekot izcīnīt dažādas ārējas un iekšējas cīņas. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 

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

pasts: biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

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


 
 

 Anda Līce. Ceļadomas 

 
 

Anotācija: 
 

"Jautājumi nāk cits aiz cita, kā viļņi sitas pret apziņu, sašķīst un iesūcas 

zemapziņas smiltīs, lai pēc brīža atkal atgrieztos. Sākumā, šķiet, tie 

nodarbina tikai mani, vēlāk saprotu – tā ar cilvēkiem notiek. Pasaules 

izplešanās notiek visu mūžu, tāpat turpinās arī vārdu došana, jo izrādās, 

vēl arvien kāda parādība un izjūta ir bez sava vārda", saka Anda Līce. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 

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

pasts: biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

 

Ivande Kaija. Iedzimtais grēks 
 

 

Anotācija: 

 
Ivande Kaija ir vairāku romānu, lugu, noveļu, stāstu autore, aktīva 

sieviešu tiesību kustības dalībniece. Romāns "Iedzimtais grēks" sacēla 

ilgi nerimstošu satraukumu par tajā pausto toreizējās laulības iekārtas 

kritiku un jaunu ceļu meklējumiem dzimumdzīves ētikā. Rakstniece 

kaismīgi vērsās pret sabiedrības dubultmorāli, aizstāvēja sievietes izvēles 

iespējas, pauda pārliecību, ka īstais grēks ir laulība bez mīlestības, kā arī 

uzsvēra, ka sievietei jau no jaunības vajag "par visām lietām iegūt dzīves 

neatkarību un patstāvību, ka vēlākā dzīvē viņa katrā laikā var brīvi noteikt savu likteni". 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

vabolebibl@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vabolebibl@inbox.lv


Gunita Krilova. Driftā tikai lēdijas 
 

 

Anotācija: 

 
Ideāli dzīvo mūsu iztēlē. Un instagrama bildēs. Ideālais dzīvoklis, darbs, 

svars, lūpu krāsas tonis un kleitas modelis. Ideālais partneris un bērns, 

ģimene. Mūsu domas par sevi. Kur meklēt šos ideālus, un ko darīt, ja 

liekas, ka tev nav iedalīti īstie dzīves komponenti, ka citur ir labāk? Kā 

pieņemt to, kas tev jau ir, un saprast, vai kaut kas nav jāmaina? Kāpēc 

drifts? Mēs paši sevi ieliekam šajā drifteru lomā. Šodiena to prasa – 

mums ir jāspēj izbraukt slaidā sānslīdē caur dažādiem ikdienišķiem dzīves 

šķēršļiem. Vai romāna varones - trīs uzticamas draudzenes, kam pāri trīsdesmit, to spēs? 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

vabolebibl@inbox.lv 

 

 

 

Andra Manfelde. Vilcēni 
 

 

Anotācija: 

 
Romāna darbība risinās 1990. gadu sākumā, teritorijā starp upi un jūru. 

Varoņi ir pusaudžu banda - vilcēni. Tomēr romāns nav nedz par Jūrmalu, 

nedz vēsturisko laiku, nedz hormonu tracinātu jaunību. Kas notiek, ja 

dzīves pavasaris sakrīt ar dabas un valsts pavasari? Neirotiskā nedrošība 

rada vēl vienu zudušo paaudzi, kas savā ceļā uz brīvību sagrauj ne tikai 

pieturvietu stiklus un konteinerus, bet arī paši sevi un savus tuvākos. 

Autore romānu raksturo kā "poētiski blīvu, brīvu, aizrautīgu tekstu, kurš stāsta par saknēm, 

piedošanu, nodevību, tekstu, kurš pats ir kā vilciens, kuru uzreiz nevar apturēt". 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

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

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

65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv 
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Rolanda Bula. Sīnāja kalna lieta 
 

 

Anotācija: 

 
Kādas pavisam parastas Latvijas pilsētas netradicionālās reliģiskās 

kopienas dzīvi īsā laika sprīdī satricina mīklaini notikumi: draudzes 

vadītāju Biku mājas pagalmā noindēti sargsuņi un draudzes namā 

izlīmētas draudu skrejlapiņas. Šiem notikumiem seko kas briesmīgs – 

pirtī atrod noslīkušo Pēteri Biku, taču nelaimes gadījuma versija 

neapstiprinās. Tīšo slepkavību izmeklē kriminālpolicijas inspektors Juris 

Zvirbulis, kuram palīdz izmeklētāja Asnāte Grieze… 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

pasts: biblioteka@nicgale.lv 

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

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

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

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

 

 

 

Dace Judina. Slazdā 
 

 

Anotācija: 
 

Melnās kāzas pamestajā baznīcā un miljonāra Rolmana dēla nāve aizsāk 

neizskaidrojamu, savstarpēji it kā nesaistītu noziegumu virkni. Pavasara 

talkā zupas katlā vārās cilvēka rokas kauliņi, no gaisa balona izkrīt 

skatuves dīva, Āgenskalna pagrabā uz ķebļa tup sažuvusi mūmija, bet 

meža biezoknī atrasti pieci miruši vīri treniņtērpos, visiem trūkst labās 

kājas kedas... Bet Austrijā, senajā Berghofas īpašumā, kurp devusies 

Anna Elizabete, viņas mantojumam un dzīvībai uzglūn gan muižas 

pārvaldnieki, gan viltus sektanti un pat cilvēki, kuriem viņa reiz palīdzējusi... 

 

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 
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 Karīna Slotere. Tiklā 
 

 

Anotācija: 
 

Mīklainos apstākļos atrasts miris kāds bijušais policists. Kad nozieguma 

vietā ierodas izmeklētājs Vils Trents, viņš saprot, ka šī lieta būs neparasta. 

Pirmkārt, rodas aizdomas, ka nogalinātais policists nemaz nav bijis labais 

puisis. Otrkārt, viņš tiek atrasts ēkā, kas pieder populārajam basketbolistam 

Markusam Ripijam, kuru Vils cenšas iesēdināt aiz restēm par izvarošanu. 

Un, treškārt, tiesu medicīnas eksperte Sāra Lintone – viņa arī Vila mīļotā – 

blakus līķim atrod lielu daudzumu neidentificētu asiņu. Viss liecina par to, ka tās ir Endžijas 

Polaskas – Vila sievas – asinis. Endžija vienmēr ir spēlējusi pēc saviem noteikumiem. Arī tad, 

kad izlēma pazust no Vila dzīves. Vai viņa ir upuris vai slepkava? 

   Skaidrs ir tikai viens – ja Endžija vēl ir dzīva, viņai steidzami nepieciešama palīdzība. 

 

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 

 

 

Džūlio Andžoni. Sardu balāde 
 

 

Anotācija: 
 

 "Ar laiku Vecais bija spiests atzīt, ka šī modes būšana, gana darba izrāde 

par prieku tūristiem pat viņam ir kaut ko mācījusi. Viņš bija atklājis, ka 

pasaulē daudz kas ir mainījies un ka šī jaunā pasaule spēj uztvert pagātni 

jautri un vieglprātīgi. Savu pagātni Konstantino Saru nenožēloja, tomēr 

viņam nebija arī vēlēšanās saistīt šīs atmiņas ar kaut kādām izpriecām, 

svētkiem. "Man svētki ir tikai svēto piemiņas dienas vai ja kāds precas, vai 

kādam dzimst bērni."… 

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:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@liksna.lv
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Monika Makinērnija. Dzīves ceļojums 
 

 

Anotācija: 
 

Ietiepīgā un ekscentriskā Lola Kvinlena dodas savā dzīves ceļojumā un 

paņem līdzi mazmeitu un mazmazmeitu. Vairāk nekā sešdesmit gadus pēc 

emigrēšanas uz Austrāliju viņa izpilda slepus doto solījumu un atgriežas 

Īrijā - savā dzimtenē. Lola vienmēr ir bijusi ģimenes balsts vētrainos 

laikos, taču slēpj no visiem sāpīgos iemeslus tam, kāpēc jaunībā ir 

pametusi Īriju. Iešana pa atmiņu taku piespiedīs viņu atkal satikties ar 

pagātni. Pavērsieni un pagriezieni ieintriģē, mudina smieties, pavelk aiz lasītāja sirds stīgām. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

 

 

 

Kolīna Hūvere. Manas laimes lauskas 
 

 

Anotācija : 

 

Kolīna Hūvere ir slavena romantiskās literatūras zvaigzne. Ar šo dziļi 

personisko romānu rakstniece satricināja miljoniem lasītāju, uzreiz 

ierindojoties The New York Times bestselleru saraksta augšgalā un plūcot 

laurus portāla Goodreads balsojumā par labāko 2016. gada grāmatu. 

Manas laimes lauskas ir neaizmirstams stāsts par to, cik augsta var būt 

mīlestības cena. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Kosmoss 
 

 

Anotācija: 

 
 

Trauksimies kosmosā līdz mūsu Saules sistēmas robežai un vēl tālāk. 

Atver atlokus un iepazīsti kaimiņu planētas, uzzini, kas notiek uz 

Saules un kā ir ceļot izplatījumā - tur vēl var daudz ko atklāt! 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

pasts: biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

 

Dzintra Ādamsone. Dziedam, smejam, dejojam 
 

 

Anotācija : 

 

Krājumā apkopotas autores radītās dziesmas, vingrinājumi, rotaļas un 

dejas, kas piemērotas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. 

Dziesmas iepazīstina bērnus ar apkārtējo pasauli, rosina vērot to, 

pārdomāt savu rīcību. Tās var sakārtot arī bērniem interesantā muzikālā 

uzvedumā, izmantot svētkos, kā apsveikumu tuvākajiem. Melodijas nav 

grūtas, tāpēc dziedātājiem ar labi attīstītu dzirdi var pievienoties bērni, 

kuriem dziedāšana prasa lielāku piepūli. Vingrinājumi attīsta ritma izjūtu, 

prasmi uztvert un jēgpilni izteikt muzikālu frāzi, bet rotaļas un dejas attīsta arī dzirdi, 

reakcijas ātrumu, kustību estētiku. Visu muzikālo materiālu autore izmantojusi savā ikdienas 

darbā. Krājums noderēs ikvienam pedagogam, kas vēlas bagātināt mūzikas stundas. Krājumā 

var atrast arī dziesmas ģimenes svētkiem un mājas muzicēšanai. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Daugavpils nov., tālr. 

28305012, e-pasts:  veronikaandrejeva@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


Latviešu dziesmas bērniem 
 

 

Anotācija : 
 

Grāmatā apkopotas visu laiku populārākās dažādu komponistu 

dziesmas latviešu valodā, kuras bijušas pieprasītas dažādos laikos un 

ir neatņemama sastāvdaļa visa veida jauniešu un bērnu pasākumos arī 

šodien. Šīs dziesmas skan bērnudārzos, skolās un pašdarbības 

ansambļu koncertos. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Daugavpils nov., tālr. 

28305012, e-pasts:  veronikaandrejeva@inbox.lv 

 

 

 

 

 

Daiga Kaže. Lasīsim kopā! 
 

 

Anotācija : 

 
40 lpp + krāsaini pielikumi .Grāmatā apkopotas autores pasakas un 

stāsti, kuriem pievienots metodiskais materiāls darbu analīzei. 

Metodiskais materiāls balstīts uz kompetences (lietpratības) attīstību, 

kā to nosaka pirmsskolas izglītības vadlīnijas (Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 716, 21.11.2018.). Materiāla izmantošana attīsta gan 

prasmes valodu un mākslu jomā, gan caurviju prasmes kritiskajā 

domāšanā un radošumā, izpratni par vērtībām un tikumiem. Materiālu 

var izmantot arī citu literāro darbu analīzei. Grāmatas autore jau vairāk nekā 20 gadus strādā 

pirmsskolā. Par ieguldījumu darbā viņa saņēmusi Martas Rinkas balvu. Autore ir sarakstījusi 

vairākas bērnu grāmatas, savas pasakas regulāri lasa radio, ir vairāku bērnu dziesmu autore. 

„Izdevniecībā RaKa” iznākusi viņas grāmata „Iepazīstam Latviju kopā ar bērniem”. Šajā 

krājumā ievietotās pasakas mudina padomāt par daudziem aktuāliem tematiem- attiecībām 

ģimenē, attieksmi pret dabu, mājdzīvniekiem un tehnoloģijām. Grāmatu var izmantot 

pirmsskolas skolotāji un vecāki. Pasakas ir arī interesanta lasāmviela. 

 

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:veronikaandrejeva@inbox.lv
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Ruta  Svaža.  Sajauktās pasakas 
 

 

Anotācija : 

 

 

Ko darīt lietainā, garlaicīgā dienā? Daudzi zinās sacīt, ka lasīšana šādā 

laikā ir vispiemērotākā nodarbe. Arī mazai Baibai tā šķiet, taču reiz 

gadījās pavisam citādi: viņas iemīļotajās pasakās, tāpat kā 

grāmatplauktā, bija notikušas lielas savādības. Bailīgais zaķis, kurš šī 

jucekļa dēļ bija kļuvis par meža valdnieku, lūdza Baibai padomu, kā 

pasaku pasaulē atjaunot kārtību. 

 

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 

 

 

Valdis Rūmnieks. Zaļais gredzens 
 

 

Anotācija: 

 
Jaunajā grāmatā "Zaļais gredzens" rakstnieks Valdis Rūmnieks 

pievērsies fantāzijas žanram. Grāmatā iekļauti 3 stāsti – "Zaļais 

gredzens", "Ala" un "Caurspīdīgais". Stāsta "Zaļais gredzens" varonis 

Jānis dodas uz mežu sēņot, kā jau to daudzkārt darījis. Ejot pa 

pazīstamo taku, viņš nonāk pie dižas, pa pusei sagāzušās priedes, kas 

pēkšņi uzradusies celiņa vidū. "Dīvaini gan," brīnās Jānis, "kur tā te 

radusies?" Bet vēl vairāk Jānis brīnās, kad attapies pēc kritiena, kuru 

piedzīvojis, lienot cauri priedes sakņu mudžeklim, saprot, ka viņam tik 

ierastā ainava ir krietni mainījusies. Izrādās – tā šajā vietā izskatījies 100 gadu tālā pagātnē. 

Stāsta "Ala" darbība notiek 2063. gadā. Divi draugi – Mēness pētnieki – dodas uz Mēnesi, lai 

noskaidrotu tur pēkšņi novērotās parādības izcelsmi. Neparastas lietas atgadās ne tikai 

pagātnē un nākotnē, bet arī te un tagad. Stāstā "Caurspīdīgais", kura notikumi risinās 

mūsdienu pasaulē, bērni ir atraduši neparasta izskata cilvēku. Noskaidrot to, kas viņš ir un no 

kurienes uzradies, ir stāsta varoņu. 

 uzdevums. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

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

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

sventes.biblioteka@inbox.lv 

mailto:biblioteka@malinova.lv
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Ingo Zīgners. Mazais pūķis Kokosrieksts spoku pilī 
 

 

Anotācija: 

 
Šoreiz Kokosrieksts ar draudzeni – dzeloņcūku Matildi dodas pastaigā 

pa Klinšu mežu, kur viņus pārsteidz negaiss. Draugi paglābjas drūmā 

pilī, kas slejas klints galā meža malā. Tur ir sausi un silti, taču diezgan 

neomulīgi. Šķiet, uz mierīgu nakti nav ko cerēt – kad pulkstenis nosit 

divpadsmit, pils lielās zāles durvis atsprāgst vaļā un draugiem nākas 

piedzīvot tādas lietas, ka šermuļi skrien pār kauliem. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

 

 

 

Astrida Lindgrēne. Karlsons, kas dzīvo uz jumta, lido atkal 
 

 

 

Anotācija : 

 

Pēc vasaras brīvlaika atgriezies no vecmāmiņas, Brālītis nespēj vien 

sagaidīt savu neparasto rotaļu biedru Karlsonu, kas dzīvo uz jumta un 

ir pats labākais itin visās jomās. Ar Karlsonu nekad nav garlaicīgi, 

turklāt tagad, kad visiem pārējiem ģimenes locekļiem nākas doties 

prom, īsts draugs Brālītim ir īpaši vajadzīgs. Kā citādi lai pacieš īgno, 

bargo Bokas jaunkundzi, kas ieradusies Brālīti pieskatīt vecāku 

prombūtnes laikā? Tad Karlsons ķeras pie "iranizēšanas" un mājās 

valda īsta jautrība! Šī ir otrā grāmata par Brālīti un Karlsonu, kurā labi 

zināmais, asprātīgais Astridas Lindgrēnes teksts ir papildināts ar nu jau vairāku paaudžu 

iemīļotām populārā krievu mākslinieka un multiplikatora Anatolija Savčenko ilustrācijām. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

sventes.biblioteka@inbox.lv 
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Zanna  Deividsone. Mākoņu pils 
 

 

Anotācija : 

 

Zoja un viņas draudzene vienradžu meitene Astra ļoti gaida vasaras 

saulgriežu svinības. Taču laiks Vienradžu salā kļūst aizvien karstāks, 

novīst puķes... Vai tiešām ļaunais ponijs Tumsis ir nolaupījis visus 

mākoņus? Aizraujošā grāmatu sērija par brīnumainajiem vienradžiem 

paredzēta jaunajiem lasītājiem, kuri gatavi spert soli garāku stāstu 

pasaulē. 

 

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 

 

 

 

Īans  Vaibravs.  Mazā Vilka nelietību grāmata 
 

 

Anotācija : 

 

Viss, ko Mazais Vilks vēlas, ir palikt mājās, taču viņš tiek sūtīts uz 

Viltības koledžu, lai iegūtu zelta ļaundara nozīmīti. Bet dziļi sirdī Mazais 

Vilks vēlas būt labs... 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

Informāciju par citām Daugavpils novada bibliotēku krājumos esošām 

grāmatām skatīt:  

 

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