
 

 

Jaunākās grāmatas Daugavpils novada pagastu bibliotēkās 
 

 

 

Gatis Krūmiņš. Latvijas Republikas dibinātāji un atjaunotāji 
 

 

Anotācija: 

 
Vēsturnieku Gata Krūmiņa un Jāņa Šiliņa veidots biogrāfiju krājums ar plašu 

un lakonisku ieskatu laikmeta vēsturē – 1918. gada un 1990. gada reālijas, 

cilvēki, apstākļi un politiskais fons. Grāmata piedāvā iepazīt personiski katru 

no tiem, kas piedalījās Latvijas Republikas tapšanā un atdzimšanā. Tekstu 

papildina gan sadzīviskas, gan dramatiskas fotogrāfijas, kas raksturo 

Latvijas Republikai nozīmīgo laiku. Vairāk nekā 30 fotogrāfijām un 

personām ir pievienotas digitālās platformas Overly iespējas, kas ļauj apskatīt īpaši veidotu 

informatīvu video. Izmantot Overly var, lejuplādējot mobilo lietotni un izmantojot jaunākās 

paaudzes mobilās ierīces un planšetdatorus. Grāmata izdota valsts pētījumu programmā 

“Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību 

un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” (projekta nr. VPP-IZM-2018/1-0013) un tapusi 

sadarbībā ar Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtu. Šī 

grāmata stāsta par cilvēkiem, kas konstitucionāli īstenoja latviešu tautas valstsgribu Latvijas 

valstiskumam izšķirīgos brīžos. Vēsture nenotiek pati no sevis, vēsturi darina un darbina 

konkrēti cilvēki, viņu apņēmīgā rīcība un pārliecība par savu taisnību. Trīsdesmit astoņi 

Latvijas Tautas padomes locekļi 1918. gada 18. novembrī karu izpostītajā Latvijā balsoja par 

Latvijas valsts dibināšanu. Simt trīsdesmit astoņi Augstākās padomes deputāti 1990. gada 4. 

maijā okupācijas desmitgadēs gandētajā Latvijā balsoja par neatkarības atjaunošanu. Šos simt 

septiņdesmit sešus tautas gribas pārstāvjus cauri laikiem vieno brīvā, neatkarīgā un 

demokrātiskā Latvija, kurā latviešu tauta var pastāvēt šodien un nākotnē. Novērtēsim mūsu 

valsts dibinātāju un neatkarības atjaunotāju paveikto un godināsim viņus, turpinot ik dienu 

veidot modernu un eiropeisku Latviju! (Egils Levits, Latvijas Valsts prezidents) 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 
 

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

biblioteka@viski.lv 
 

 

 

 

 

 

 

 



Vitolds Mašnovskis. Muižas Latvijā 
 

 

Anotācija: 

 
Kultūras pieminekļu pētnieks V. Mašnovskis veicis ap 1200 Latvijas muižu 

kompleksu dokumentālu fotofiksāciju un izpēti. Enciklopēdijas izdošanai 

ir izveidots vairāk nekā 300 tūkstošu liels fotoattēlu un dokumentu arhīvs. 

Otrais enciklopēdijas sējums aptver 93 muižas alfabētiskā secībā no I līdz 

K. Vispirms tiek dota muižas atrašanās vieta un ekonomiskais 

raksturojums, tad īsa īpašnieku vēsture, akcentējot muižas pirmsākumus un 

beigas. Seko kungu mājas vai pils būvvēsture un saimnieciskās apbūves ansambļa un parka 

raksturojums. 

 

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 

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

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

 

 

 

 

Harijs Vagrants. Ielu muzikanta dienasgrāmata  
 

 

Anotācija: 

 
Harijs Vagrants (īstajā uzvārdā Kadiķis) ir ceļotājs, mūziķis un publicists. 

Beidzis Teoloģijas fakultāti, aizrāvies ar dažādu netradicionālu mūzikas 

instrumentu spēli. Hariju biedē rutīna un šķiet svarīgi atklāt Dzīves 

Patiesību. To, kas mīt aiz vārdiem un mentālām konstrukcijām. 

Mazbudžeta ceļošana ir Harija aizraušanās un reizē mēģinājums 

transcendēt pašam sevi. 

   

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 
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Pēteris Birkerts. Latvju tautas dzīves gudrība 

 

Anotācija: 

Šo grāmatu var lasīt dažādi: kā ērti sistematizētu un komentētu folkloras 

krājumu; kā zinātniski analizējamu noteiktā laikā un konkrētā pētnieciskā 

un filozofiskā tradīcijā sarakstītu apcerējumu; kā pamatojumu kādām 

ideoloģijām, teorijām vai mācībām; vai vienkārši – kā dzīvesgudra cilvēka 

klusu un nesteidzīgu sarunu par to, kas ir patiesi vērtīgs šajā dzīvē un 

pasaulē. Birkerta sakārtojums var noderēt gan par ikdienas dzīves 

padomdevēju, gan par neaizstājamu kultūras kompetences palīgmateriālu 

mūsdienīgas izglītības projektos. Jaunajā izdevumā lielākoties saglabāta oriģināla izteiksme un 

valoda, veiktas tikai nepieciešamākās izmaiņas, lai padarītu tekstu mūsdienu lasītājam 

uztveramāku. Grāmatu ievada filozofijas doktores, LU emeritētās profesores, Sociālo zinātņu 

fakultātes vadošās pētnieces Skaidrītes Lasmanes priekšvārds, bet noslēdz folkloras pētnieka, 

filoloģijas doktora, stāstnieku kustības aizsācēja Gunta Pakalna pēcvārds, kas dod ieskatu 

Pētera Birkerta biogrāfijā un mantojumā, kā arī redakcijas komentāri. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 
 

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

biblioteka@viski.lv 
 

 

 

Uģis Kuģis.  Pāris 
 

 

Anotācija: 
 

Uģis Kuģis - mazliet izaicinošs, nedaudz pretrunīgs, bet noteikti ļoti 

intriģējošs vēdisko mācību pārzinātājs - piedāvā grāmatu, kas ļauj citādi 

paskatīties uz mums ierastajām sievietes un vīrieša lomām. Vai ir kāds 

absolūti pareizais viedoklis par attiecībām? Droši vien ne, bet Uģa teiktajā 

ieklausās gan sievietes, gan vīrieši. Viņš sevi jau parādījis kā gudru un 

aizraujošu vēdiskās filozofijas ideju nesēju lekcijās klātienē, un protams, 

arī sociālajā tīklā ''Facebook'' , kur viņa idejas rod lielu atsaucību. Un nu 

klāt arī Uģa pirmā grāmata, kurā apkopotas svarīgākās vēdiskās zināšanas par to, kā diviem 

cilvēkiem dzīvot un augt kopā, atrodot ceļu uz augstāko garīgo izpratni. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

 

 

mailto:biblioteka@liksna.lv


Deivids  Bahs. Latte faktors 
 

 

Anotācija: 

 
Ja nu ir iespējams finansiālo brīvību un sapņu piepildījumu sasniegt bez 

liela riska un būtiskām pārmaiņām dzīvē? Trīs noslēpumi finansiālas 

brīvības iegūšanai. Tos autors lasītājiem atklāj aizraujošā stāstā par 

divdesmit sešus gadus veco Zoju no Ņujorkas. Lai gan absolvējusi 

augstskolu un strādā savu sapņu darbu, viņa tomēr nespēj savilkt galus 

kopā. Zoja neredz izeju no studiju kredītu un kredītkaršu parādu gūsta, 

līdz kafejnīcā, pērkot ikrīta kafiju, uzsāk sarunu ar baristu Henriju. No 

viņa Zoja uzzina, ka patiesībā spētu nodrošināt sev gana turīgu dzīvi, ja 

vien nedaudz mainītu ikdienas paradumus.... 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās: 
 

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

pasts: biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

Ieva Ančevska. Latviešu dziedināšanas tradīcija 
 

 

Anotācija: 

 
Ievas Ančevskas pētījuma objekts ir latviešu dziedināšanas tradīcija, tajā 

izmantotie līdzekļi un metodes. Pētīta arī šīs tradīcijas attīstība un 

pārmantojamība mūsdienās. Autore galveno uzmanību pievērsusi tieši 

senajai tautas dziedināšanas tradīcijai un tās turpinātājiem, kuri 

galvenokārt dzīvo laukos un kuri dziedināšanu neuztver un nepozicionē 

kā īpašu nodarbošanos. Pētījumā akcentēta tā tradīcijas daļa, kas 

pārmantotā veidā tiek kopta no paaudzes paaudzē. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās: 

 

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

biblioteka@liksna.lv 
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Henrijs Horenšteins. Fotografē labāk 
 

 

Anotācija: 

 
Henrijs Horenšteins (Henry Horenstein, ASV) ir fotogrāfs, kura darbi 

izstādīti daudzās valstīs, izcils fotografēšanas skolotājs un daudzu 

pasaulē populāru fotografēšanas rokasgrāmatu (piemēram, Black & 

White Photography un Digital Photography) autors. Šajā praktiskajā 

un viegli saprotamajā grāmatā iekļauti 100 svarīgākie ieteikumi, kas 

izkristalizējušies viņa ilgajā fotogrāfa pieredzē. Vēl nekad 

fotografēšanai nav bijusi tik liela nozīme kā mūsdienās. Kā panākt, lai ikdienišķi 

momentuzņēmumi kļūst par vienreizīgām bildēm, vai vismaz godam papildina Instagram 

kontu? Henrijs Horenšteins izmanto ikonisku mākslinieku fotogrāfijas, lai uzskatāmi 

paskaidrotu savus ieteikumus. Viņa padomi vienlīdz labi noder gan amatieriem, kas fotografē 

ar mobilo telefonu, gan profesionāļiem ar dārgām spoguļkamerām. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 

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

sventes.biblioteka@inbox.lv 

 

 

 

 

Nora Ikstena. Suņa dzīve 
 

 

Anotācija:  
 

 Kaut gan viņa bija piedzimusi kā suņu meitene, iespējams, viņa bija 

cilvēku meitene. Jo viņa juta savas saimnieces silto un skumjo sirdi, kā 

to jūt cilvēki. Un viņa saņēma tik lielu cilvēkmīlestību, ka suņa sirdī 

vien tai bija par maz vietas. Tāpēc Frīdas sirds pamazām kļuva par 

cilvēka sirdi. Šī grāmata ir veltījums Dzilvēkam. Tā nav drukas kļūda. 

Dzīvnieks un cilvēks: stipra un uzticama vienība. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 
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Maija Laukmane. no rīta uz rītu 
 

 

Anotācija: 
 

Starp visu citu, kas ar cilvēku notiek, dzīvojot laiku no rīta uz rītu, ir kaut 

kas tāds, kas bez atstājas un bez izejamām dienām nāk līdzi un turpinās - 

dzīvība. Bet zināms, ka dzīvības laiks ir iešana gan pa cita, gan paša 

uzietām un iemītām takām. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:  

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

biblioteka@viski.lv 

 

 

 

Dace  Rukšāne. Krieva āda 
 

 

Anotācija: 

 
Romāns “Krieva āda” ir par lielajiem jautājumiem, kas paslēpušies 

mazajos. Tā jau tā dzīve (vai vēsture, ja domājam par tautu) dara – 

izaicina ar konfektēm, kas smaržo pēc petrolejas, naudu cepumu kārbās, 

dustu uz kāpostu laukiem, baltu podu jaunā dzīvoklī un pildītu līdaku uz 

galda. Par laimi, tiešām — par laimi — man nav nācies dzīvot 20. gs. 

50.—60. gadu Padomju Latvijā. Jo nezinu, kādas izvēles būtu izdarījusi 

es. Gan jau ka arī baidītos un klusētu, spētu un nespētu, meklētu sakarus 

un graķīti, nīstu un mīlētu, putotu, mīcītu, kultu un klapētu... Jā, un, iespējams, arī mīlētu to, 

kuru mīlēt nepiedien. “Kā ir, tā jādzīvo. Kas būs — to redzēs.” Šķiet, visu mūsu mammas, 

vecmammas un vecvecmammas ir šajā stāstā. Mēs taču nezinām, kā viņām tolaik bija dzīvot 

un izdzīvot. Lūk, iespēja pietuvoties.”. 

 

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 

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

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

  

Anotācija: 
 

Jūra aiz kāpas daždien rāmi šalca, kādu teiku stāstīdama, bet citudien, nikni 

draudot, auroja, krastā sasēdušajiem akmens večiem ar bangu dūri pa pieri 

zveldama, ķeburaino kāpu priežu un spuraino kadiķēnu zaļos matus bez 

žēlas pluinīdama, dzelmē ieliktos zvejas tīklus kā tīmekļus driskās 

saplosīdama. Tā jau tam jābūt, Zalkšuciems sprieda. Tomēr mierīgā 

piejūras ciema dzīvē pienāk dienas, kad neviens vairs nevar teikt - tā tam 

jābūt. Ierauti kara un varas maiņu virpulī, ļaudis cīnās par ciema un savu 

ģimeņu izdzīvošanu. Arī romāna galvenā varoņa Jāņa Silajoda dzīves ceļš nebūt neizvēršas 

gluds. Viņš agri iepazīst zaudējuma sāpes, un, ne savas gribas vadīts, daļu dzīves spiests pavadīt 

tālu no dzimtā ciema, tomēr nekad nezaudē saikni ar mājām un sapni reiz tur atgriezties. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 

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

pasts: biblioteka@nicgale.lv 

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

e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv 

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

vabolebibl@inbox.lv 

 

 

Laura Priede. Vienmēr atgriezties 
 

 

Anotācija: 

 
Cilvēki lidostās un autoostās, atskatīdamies uz tuvajiem, iekāpj. Vai viņi 

vēl satiksies? Laimas Muktupāvelas romānam "Šampinjonu derība" 

(2002) un Viļa Lācīša "Stroika ar skatu uz Londonu" (2010) 

piepulcējusies Lauras Priedes grāmata "Vienmēr atgriezties". Viņas 

skatījums par latviešu viesstrādniecēm Vācijā. Par pārbaudījumiem un 

piedzīvojumiem, kuros grūtākais - "atrast to saziņas punktu", kur sākas 

saruna ar cilvēku, kas dzīvo Savā Pasaulē. 

 

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 
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Dace Judina. Mēmais 
 

 

Anotācija: 

 
Liktenim labpatīk Sirdspagastā savest kopā trīs nepazīstamus cilvēkus, lai 

pierādītu - visam, kas ar mums notiek, ir dziļāka jēga. Topošā literāte 

Sarma, baltais zvirbulis pašas ģimenē, studentu vidē un pat mīļotā vīrieša 

acīs, dzīves melnākajā brīdī sastopas ar Ingrīdu Dravnieci, kura viņu kā 

pašas mazmeitu uzņem savās Rožleju mājās. Pirms daudziem gadiem 

pusaugu Ingrīda ar ģimeni no Rožlejām tika izvesta uz Sibīriju, nolaupot 

viņu dzīvei astoņpadsmit gadus, izraisot traģēdiju virkni un gandrīz 

iznīcinot visu dzimtu. Savas vietas meklējumi, izjukusī laulība un neveiksmes biznesā uz 

Sirdspagastu atved liepājnieku, sapņotāju Eduardu. Viņu it kā nejaušā satikšanās un ilgas pēc 

mājām atmodina sen aizmirstu notikumu rēgus... 

 

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 

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 

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

vabolebibl@inbox.lv 

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

pasts: biblioteka@kalkuni.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 
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Dagnija Dreika. Taureņu lietus 
 

 

Anotācija: 

 
"Taureņu lietus" ir darbs par norisēm cilvēku dvēselēs un ap tām, arī 

atbildību un vēstures iespaidu uz mums. Tie, kuri iemīļojuši prokuroru 

Artūru limeiķi, varēs atkal tikties gan ar viņu, gan citiem iecienītajiem 

tēliem, kas spēj atrisināt dažādus sarežģījumus. Nekas nav mainījies - 

viņi joprojām veic savu darbu arī tad, kad dzīve nav rožu dārzs un viss 

nenorisinās tā, kā vajag. Jo bez ērkšķiem neiztikt, ir velti cerēt, ka to 

nebūs. Bet apņemšanās cīnīteis ir svarīga. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@viski.lv 

 

 

 

Inguna Dimante. Skaistuma impērija 
 

 

Anotācija: 

 
Lielajos kapos pie aprūsējuša dzelzs krusta atrod vīrieša līķi. Nogalinātais 

ir Miervaldis Ruks, plaukstošas kosmētikas firmas ražošanas direktors. 

Uzsākot slepkavības apstākļu noskaidrošanu, izmeklētāja Megija Hāne 

uzzina, ka Miervaldis Ruks ir bijis ne tikai ievērojama figūra kosmētikas 

ražošanas nozarē, bet privāts pagātnes noslēpums saista viņa sievu un 

kompānijas īpašnieku. Tikmēr no tikšanās ar izmeklētājiem izvairās 

uzņēmuma biroja asistente, bet nolīgtā fotomodele iesaistās tumšās 

attiecībās ar īpašnieka dēlu... 

 

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 

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

pasts: biblioteka@kalkuni.lv 

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

vabolebibl@inbox.lv 

 

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


Keita Ketnere. Samta nakts bērns 
 

 

Anotācija: 
 

Kādu dienu Lienes Itālijas mājā ierodas jauns puisis Džannī. Lienei liekas, 

ka laiks ir atkāpies. Liktenis viņas dzīvē atkal veicis kārtējo salto. Puisis ir 

viņas jaunības mīlestības dēls. Ne viņas dēls, bet tik neizsakāmi līdzīgs 

tēvam, ka Liene ir gatava ceļot līdzi Džannī un viņa draudzenei Anabellai 

Lī, lai vēlreiz satiktos ar savu jaunību. Vai viņi satiksies? Garajā 

pārbraucienā Liene ceļo arī cauri laikam, kas pilns ar izjūtām, notikumiem 

un cilvēkiem Latvijā. Lasītājam, sekojot Lienes gaitām, brīžiem liksies, ka 

atpazīst cilvēkus no inteliģences un radošās vides aprindām, kuri piedalās 

stāstā. Priekšstatiem pārāk ļauties nevajadzētu. Darbā ir daudzas reālajā dzīvē notikušas 

situācijas, bet tikpat daudz mākslinieciskas fantāzijas. Kā jau 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 

 

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

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

 

 

 

 Hetere Morisa. Aušvicas tetovētājs 
 

 

 

Anotācija: 
 

"Aušvicas tetovētājs" ir Heteres Morisas debijas romāns. Šī cerību un 

mīlestības piesātinātā stāstījuma pamatā ir rakstnieces Heteres Morisas 

sarunas ar Ludvigu (Lali) Sokolovu, holokaustā izdzīvojušo, Aušvicas–

Birkenavas tetovētāju. Romāns ir neparasts dokuments, kas nācis klajā 

vairāk nekā septiņdesmit gadu pēc notikumiem, kuri tajā aprakstīti, un 

atgādina mums, cik daudz stāstu vienmēr paliks neizstāstīti… 

 

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 

 

 

 

 

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


 

Elizabete Nurebeka. Saki, ka tu esi mana 
 

 

Anotācija: 
 

Kur ir robeža starp cerību un neprātu? Trīs sievietes. Viena tic, ka atradusi 

sen pazudušo meitu. Otra baidās zaudēt savu vienīgo bērnu. Trešā 

apņēmusies saprast, kas viņa patiesībā ir. Psihoterapeite Stella ir laimīgi 

precējusies pusaugu dēla māte. Līdz brīdim, kad viņas kabinetā ienāk 

Isabella, sievietei izdevies samierināties ar sāpēm par meitu, kas pazudusi 

bez vēsts pirms 20 gadiem. Taču atnākusī sieviete tik ļoti atgādina meitu, 

ka Stellas sirdī iezogas cerība, kas robežojas ar apsēstību... Nurebeka 

radījusi spožu psiholoģiskās spriedzes romānu, kurā realitāte savijas ar 

ilūzijām, patiesība ar izdomājumiem un veselais saprāts ar neprātu. Pamazām atklājot galveno 

varoņu pagātnes noslēpumus, autore līdz pat romāna pēdējām lapaspusēm notur lasītāju neziņā 

par stāsta atrisinājumu. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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 

 

 

Sergejs Dovlatovs. Zona. Cietuma uzrauga piezīmes 
 

 

Anotācija: 
 

20. gadsimta 60. gadi, Padomju Savienība, cietums Komi Republikā. 

Ierindnieks igaunis Pahapils ienīst okupantus un dzimtajā valodā runā 

tikai ar lēģera suņiem. Kareivis Miščuks strādā aerofotografēšanas 

brigādē, zog izpletņu zīdu un nonāk pie urkām. Zeks Jeņins, atradis zemē 

porcelāna lausku ar zīmējumu, piedzīvo "seansu", viņa biedri slepus vāra 

čefīru, ievēro blatnoju likumus un galina nost stukačus. Arī lēģera uzraugi 

prot svinēt dzīvi – Jaungadā smeļ šņabi no boršča grāpja, klīst pa 

kazarmām atpogātās ģimnastjorkās un kaujas vai iet pie zekiem, ja aptrūcies dzeramā... Domā 

par sievietēm un tikpat atklāti – par padomju iekārtu. Šie un citi atgadījumi veido darba "Zona. 

Cietuma uzrauga piezīmes" kaleidoskopisko noskaņu. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

vabolebibl@inbox.lv 

 

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


Rozija Kērtisa. Mēs satikāmies decembrī 
 

 

Anotācija : 

 

Džesa ir nolēmusi pārvākties uz Londonu, lai sāktu strādāt grāmatu 

izdevniecībā. Dzimtajā pilsētā viņa atstāj labi apmaksātu darbu un savu 

salauzto sirdi. Sieviete apņemas pievērsties karjerai un stingri ievērot 

jaunās mājvietas izīrētājas noteikumu Nr.1 – nekādu attiecību. Bet, kad 

Džesa ierauga neatvairāmo Aleksu no blakusistabas, viņai vēderā sāk 

lidināties tauriņi. Džesa ir mazliet nokavējusi: viņas sapņu vīrieti jau 

cenšas iekarot kaimiņiene Emma. Džesa cenšas neiemīlēties Aleksā vēl 

vairāk. Tas nākas grūti, jo sirdī turpina gruzdēt mazmazītiņa cerība – ja nu 

viņš jūt to pašu? 

 

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 

 

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

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

 

 

 

Odrija  Karlena. Kalendāra meitene. Janvāris - marts 

 

 
Anotācija : 

Miai nepieciešama nauda. Daudz naudas. Viņai divpadsmit mēnešu laikā ir 

jāatmaksā tēva parāds pagrīdes augļotājam, kurš nesamaksāšanas gadījumā 

piedraudējis nogalināt tēvu un pēc tam arī Miu. Runa ir par vienu miljonu 

dolāru. Tam nevajadzētu būt pārāk sarežģīti, ja Mia kļūs par eskorta meiteni 

tantei piederošā firmā, lai dzēstu tēva parādu. Mēnesi pēc mēneša viņa 

pavadīs kāda bagāta vīrieša sabiedrībā, turklāt Miai pat nav jāpārguļ ar 

viņu, ja vien pati to nevēlas. Viegla nauda. Lai gan šis nav filmas “Jaukā 

sieviete” sižets un Mia nav Džūlija Robertsa, tomēr viņa ir apņēmības pilna 

sasniegt mērķi. Tā tam būtu jānotiek... 

 
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

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


Kamilla de la Bedojēra.  Mana pirmā dabas grāmata 
 

 

Anotācija: 

 
Krāsainām puķēm rotātas pļavas ar dūcošām bitēm, gaisā planējoši putni, pa 

mežu klīstošs lācis, zivis un ūdensaugi upēs vai gliemeži un sliekas sakņu dārzā 

- daba ir visapkārt. Savā pirmajā dabas grāmatā izpēti krāsainos attēlus, izlasi 

pie tiem pievienotos tekstus un uzzini, kā dīgst sēklas, kāpēc daži kukaiņi ir 

svītraini, kā aukstumā izdzīvo pingvīni, kādēļ hameleoni maina krāsu, kā arī 

daudz citu faktu. Grāmatā uzdots atrast mārītes. Vai spēsi pamanīt visas 

mārītes? 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

28305012, e-pasts:  veronikaandrejeva@inbox.lv 

 

 

Es mācos! Dzīvnieki 
 

Anotācija : 

 

Cieta kartona lapu grāmatiņa mazuļiem. Aiciniet mazuli atvērt 

grāmatiņas atlokus, mudiniet izteikt iekrāsotos vārdus, pārrunājiet 

attēlā redzamo! Šīs sērijas grāmatiņas izklaidē ar pārsteigumiem, 

rosina atpazīt attēlotos objektus, ļauj pilnveidot valodas prasmi, 

attīsta roku un acu saskaņotu darbību. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

sventes.biblioteka@inbox.lv 

 

Peppa Pig. Darbs un rotaļas 

 
Anotācija : 

 

Cūciņai Pepai un aitiņai Sūzijai lieliski padodas jautras rotaļas. Tagad 

draudzenes vēlas uzzināt, vai arī darbs viņām sokas tikpat labi! 

 

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 

 

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


 

Romana Romanišina. Tā es redzu 
 

 

Anotācija : 
 

Grāmata “Tā es redzu” veltīta redzei. Tā stāsta par lietām, ko varam 

redzēt ar savām acīm, kā arī par noslēpumaino, cilvēka acīm 

neredzamo, par mikroskopiem un teleskopiem, kas palīdz saskatīt 

neticami mazo un ļoti tālo. Tā izskaidro, kāpēc cilvēkiem jālieto 

brilles, bet tiem, kuri neredz nemaz, nepieciešama īpaša sistēma un 

simboli, lai varētu lasīt. Grāmatā var uzzināt, kā pasauli redz putni 

un dzīvnieki, kā mākslinieki rada optiskās ilūzijas, cik miljonus 

nokrāsu spēj uztvert cilvēka acs. 

 

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 

 

 

 

 

Romana Romanišina. Skaļi, klusu, čukstus 

 
 

 

Anotācija : 

 
Grāmata “Skaļi, klusu, čukstus” stāsta par dzirdi un klusumu, kā arī 

par dažādām skaņām, ko mēs varam vai nevaram dzirdēt. Tajā 

aplūkoti trokšņi un mūzikas skaņas, pilsētas un dabas skaņas, vecākā 

skaņa pasaulē un klusākā mūzika cilvēces vēsturē. Grāmata stāsta, 

kā savā starpā sazinās nedzirdīgi cilvēki un kāpēc klusums ir tik 

svarīgs cilvēka dzīvē.     

 

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


 

 

 

Lote Vilma Vītiņa. Dzejnieks un smarža 
 

 

 

Anotācija : 

 

 

Kādā jaukā dienā mazā dzejnieka degunā ielien dzejolis! Nē, 

mākonis! Vai varbūt lietus? Tev laikam pašam būs jāizlasa. 

Atverot grāmatu, pirmajā lapaspusē ir paslēpusies smaržīga 

zemene, paberzē to un izbaudi brīnišķīgo zemeņu smaržu. 

 

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 

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 

 

 

 

Juris Kronbergs. Laika bikses 
 

 

Anotācija: 

 
Dzejoļu krājumā skolas vecuma bērniem dzejnieks Juris Kronbergs un 

māksliniece Anete Melece piedāvā asprātīgu vērošanas un pētniecības 

spēli, ko aizsāka jau savā pirmajā bērnu dzejas grāmatā - "Mākoņu 

grāmata". Šoreiz viņi vēro laiku - kā dzīvu būtni, kam piemīt dažādas 

īpašības un paradumi tāpat kā cilvēkiem. 

 

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 

 

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

biblioteka@viski.lv 

 

 

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


 

Dzintars Tilaks. Papus Tru 
 

 

Anotācija: 
 

"Man ir pierādījumi, pat fotogrāfijas, ka tā visa ir īstenība! Protams, ne jau 

pilnīgi viss mats matā ir bijis tā, kā aprakstīts grāmatā. Lai veidotos 

aizraujošs stāsts, es, būdams rakstnieks, iztēlojos un papildināju zināmos 

faktus," saka grāmatas autors. Tas ir stāsts par kāda truša dzīvi un viņa 

neparasto piedzīvojumu. Par līdzjūtību, atbildību, par drosmi un daudz ko 

citu, kas, izrādās, piemitusi vienam neparastam trusim. Tāpēc viņš ir Papus 

Tru, grāmatas galvenais varonis. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

28305012, e-pasts:  veronikaandrejeva@inbox.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 

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

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

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

biblioteka@viski.lv 

 

 

Arturs Balts. Bzzz pasakas 
 

 

Anotācija : 

 

Vecāku un bērnu atzinību guvušās "Šausmīgās pasakas" ir rosinājušas 

rakstnieku izdot turpinājumu. "Bzzz pasakas" ir sarakstītas ar domu, ka 

bērni ir nerimstošas enerģijas kamoliņi un vecāku, vecvecāku, 

pedagogu pienākums ir ievirzīt viņus pareizā dzīves ceļā. Autors 

uzskata, ka bērniem ir jāsaka patiesība. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

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

 

mailto:veronikaandrejeva@inbox.lv
mailto:biblioteka@liksna.lv
mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv
mailto:biblioteka@tabore.lv
mailto:jelena.sterlane@deme.lv


 

 

Roberts Lūiss  Stīvensons. Bagātību sala 
 

 

Anotācija : 

 

Šis īpašais Roberta Lūisa Stīvensona klasiskā pirātu stāsta izdevums – 

pilns, nesaīsināts romāna teksts – ir pilns aizraujošu piedzīvojumu, un to 

rotā krāšņas mākslinieka Frena Parenjo ilustrācijas. Seko jaunajam 

Džimam Houkinsam, kurš uzkāpj uz kuģa “Hispaniola” klāja un dodas 

jūrā, lai atrastu uz kādas salas noslēptās bagātības! Viņu gaida 

piedzīvojumi, noslēpumi, briesmas, kuģa avārija un tikšanās ar 

noslēpumaino Džonu Silveru. 

 

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 

 

 

 
 

 

 Reičela Renē  Rasela. Nikijas dienasgrāmata 13 
 

 

Anotācija : 

 

Tuvojas Nikijas dzimšanas diena, un meitene kopā ar labākajām 

draudzenēm Hloju un Zoju plāno grandiozu ballīti. Ir tikai viena 

problēma - Nikijas mamma nevēlas atvēlēt tai pietiekami daudz naudas 

un pati iesaistās ballītes plānošanā. Nikija ir gatava atcelt savas 

fantastiskās ieceres, taču kāds neplānots pavērsiens padara viņas lēmumu 

neiespējamu. Vai Nikijas dzimšanas diena galu galā būs satriecoša vai 

nožēlojama? Lai vai kā - šo ballīti viņa neaizmirsīs nekad mūžā! 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

pasts: biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

 

 

 

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


 

Zanna Deividsone. Teiksmainais mežs 
 

 

Anotācija : 

 

Ciemojoties pie vectantes, Zoja nevilšus atklāj brīnumaino vienradžu 

pasauli. Drīz vien viņa uzzina, ka Vienradžu salai draud briesmas. Vai 

meitene un viņas jaunā draudzene vienradzīte Astra paspēs izglābt salu? 

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 

 

 

 

 

Edvards van de Vendels. Zilās zāles vasara 
 

Anotācija : 

 

Holandiešu zēns Tiho, kurš vienmēr bijis vecāku aprūpēts un stingri 

pieskatīts, pēc vidusskolas eksāmeniem piesakās darbā vasaras nometnē 

Amerikā. Viņš cer, ka šī pārmaiņa dzīvē ļaus viņam labāk saprast pašam 

sevi, savas vēlmes un jūtas. Lidostā viņš satiek norvēģi Uliveru, dedzīgu 

futbolistu, kurš arī dodas uz to pašu nometni. Starp abiem jauniešiem 

izveidojas aizraušanās un ciešas attiecības. Kad nometnes vadība atklāj, 

ka puiši ir vairāk nekā tikai draugi, viņi tiek ar kaunu sūtīti mājās. Zēni 

lido uz Norvēģiju. Taču tur Tiho saprot, ka Uliveram futbols ir svarīgāks, 

nekā viņu attiecības. Ulivers ir iemīlējis Tiho, bet nespēj sev atzīt, ka ir 

gejs. Tiho apjukums un futbola mačo pasaule tiek attēlotas tikpat skaidri un pārliecinoši kā 

sabiedrības liekulība pret homoseksuāliem cilvēkiem. Grāmatas precīzie dialogi, īsās, 

pretrunīgu jūtu pilnās epizodes ļauj jauniešiem meklēt ne vien literāru pieredzi, bet arī savu 

identitāti. Romāns ir paredzēts pusaudžiem un jauniešiem, viņu ģimenēm un pedagogiem – lai 

veicinātu izpratni par dažādību un dotu impulsu sarunām un diskusijām. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

biblioteka@viski.lv 

 

 

 

 



 

 

 

Irina Joničenoka. Vasara uz plaukta 
 

 

Anotācija : 

 

Stāsts par meiteni Aigu, kurai pavisam nesen palikuši septiņi gadi. Aiga 

rudenī sāks iet 1. klasē. Lai vasaras brīvlaikā īsinātu meitenes ikdienu, 

Aigas mamma uzdāvina viņai alfabēta klucīšus, un sākas aizraujoša 

burtu spēle! Spēles noteikumi paredz, ka katru dienu viens no burtiem 

kļūst galvenais. Aigai šis burts jāmeklē vārdos, kuri sastopami apkārtējā 

vidē. Lasot vai klausoties stāstus, katrs bērns kopā ar galvenajiem 

varoņiem iesaistās burtu meklēšanas spēlē! Mācīsimies lasīt ar prieku! 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

28305012, e-pasts:  veronikaandrejeva@inbox.lv 

 

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

e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv 

 

 

 

 

 

 

Informāciju par citām Daugavpils novada bibliotēku krājumos esošām 

grāmatām skatīt:  

 

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