
 

 

 

Jaunākās grāmatas Daugavpils novada pagastu bibliotēkās 
 

Nozaru literatūra 
 

 

 

Beatrise Reidzāne. Latviešu tautasdziesmu semantika 

 

 

Anotācija: 

 
Beatrises Reidzānes monogrāfija ir turpinājums pētnieciskajai interesei par 

klasisko tautasdziesmu tēlu sistēmu un atsevišķo tēlu daudzajām nozīmēm 

(iepriekšējais – dažādiem dabas tēliem veltītais pētījums izdots 2015. gadā). 

Apjomīgās nodaļās, kas veltītas fiziskajam vilkam, personificētajam vilkam, 

vilkam īpašos vārdu savienojumos (vilka māte, vilki lāči u.c.) un leksēmas 

"vilks" strukturālai analīzei, autore detalizēti skaidro tautasdziesmu valodā 

rodamās semantiskās likumsakarības to vēsturiskajā attīstībā un nošķir tādus teksta elementus kā 

mitologēmas un motifēmas. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 
 
Ambeļu pagasta bibliotēka - Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, e-pasts: 

ambelu.biblioteka@inbox.lv 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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 

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

vabolebibl@inbox.lv 
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 Anna Kuzina. Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca 

 

 

Anotācija: 

 
Ikviena rakstnieka galvenais darba instruments ir viņa valoda. Vārdnīcā 

apkopoti Blaumaņa literārajos darbos lietotie vārdi, personvārdi un vietvārdi, 

doti vārdu nozīmes skaidrojumi un piemēri. Grāmata aicina ienākt rakstnieka 

vārdu pasaulē, aizrauj un ļauj salīdzināt savas zināšanas ar autora rakstīto. Tā 

ir kā tilts, kas mūs, 21. gadsimta cilvēkus, savieno ar Rūdolfa Blaumaņa 

laiku, ļaujot labāk izprast, kā pirms daudziem gadiem cilvēki domāja un 

uztvēra pasauli. 

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 

 

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

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

Laucesas pagasta bibliotēka - 19 "Laucesa", Laucesas pagasts, Daugavpils nov., tālr. 65471034, e-

pasts: bibl_laucesa@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  

 

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

65475309, e-pasts: irena_avlasina@inbox.lv 

Skrudalienas nodaļā (Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka) – Miera iela 12, c. Skrudaliena , 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, tālr. 2880426, e-pasts: biblioteka@skrudaliena.lv 
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Kuršu ķoniņi cauri paaudzēm 

 

Anotācija: 

 
Lasītājiem tiek piedāvāta iespēja tuvāk iepazīt kuršu ķoniņus. Caur gariem 

pārbaudījumu gadsimtiem septiņu ciemu apvienībā ietilpstošie ķoniņi prata 

saglabāt savu brīvību. Agris Dzenis aplūko seno kuršu sabiedrību tās attīstībā 

un mijiedarbē ar Livonijas ordeni, vēlāk Kurzemes un Zemgales hercogistē, 

Krievijas impērijā, neatkarīgajā Latvijā, padomju okupācijas apstākļos. Janīna 

Kursīte uzrakstījusi par ķoniņu īpašajām tradīcijām, viņu ciemu un uzvārdu 

izcelsmi, svētvietām, īpašajām atšķirības zīmēm un lietām. Liene Peniķe, ķoniņu pēctece, stāsta 

par dzimtas vēsturi. Grāmatu ievada ķoniņu garīgā mantojuma lietu uzturētājas Initas Peniķes 

ceļavārdi. 

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 

 

 

 

Pēteris Bankovskis. Palimpsests 

 

Anotācija: 
 

"Palimpsests" ir Latvijā pirmais plašākais ieskats lokālās 

kolekcionēšanas vēsturē, specifikā, kontekstos, darbā akcentēti vairāki 

būtiski kolekcionēšanas aspekti, uzzinām par atsevišķām savulaik 

izcilākajām kolekcijām, par to saturu un likteni. Grāmatā autors aplūko 

kolekcionārisma vēsturi, sākot no tā pirmsākumiem Latvijas teritorijā, 

izsekojot kolekcionārismam vācbaltiešu pilīs un muižās, Latvijas 

Republikā starpkaru periodā, pēckara trimdas sabiedrībā, padomju 

Latvijā un, visbeidzot, mūsdienu Latvijā. 

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:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
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Anda Bērziņa. Ādams Alksnis 

 

Anotācija: 

 
Mākslinieka Ādama Alkšņa (1864–1897) mūžs un radošā darbība 

aprāvās traģiski agri, taču viņš nepārprotami atzīstams par vienu no 

latviešu nacionālās mākslas apzinīgākajiem veidotājiem. Ā. Alksni var 

uzskatīt par celmlauzi, kurš mākslas pasaulē pastiprināti pievērsās 

latviešu senatnes un vietējo lauku laužu sadzīves un darba ainu 

tematikai, turklāt gleznotājs ir uzskatāms par latviešu velna tēla 

ikonogrāfisko radītāju. Mākslinieka radīto darbu saturs un forma ietekmēja latviešu mākslu 19. 

un 20. gadsimtu mijā un vairākus gadu desmitus iezīmēja visas tēlotājmākslas attīstības ceļus 

Latvijā. 

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 

 

 

Valda Knāviņa. Hilda Vīka 

 

Anotācija: 

Latvijas 20. gadsimta 20.–30. gadu mākslas ainā spoži uzmirdzēja 

savdabīgi valdzinošā Hildas Vīkas daiļrade, kurā naivā dabiskumā 

sakausējas prāts un jūtīgums, dabas un iztēles radītie sižeti un tēli. 

Mākslinieces radošais mantojums ir visai plašs: melnbaltie, filigrāni 

izstrādātie zīmējumi un smalkie, daudzkrāsainie akvareļi, īpatnēji 

stilizētie ainavu, portretu un aktu gleznojumi. Hilda Vīka rakstīja arī 

dzejoļus, stāstus un romānus, kurus pati ilustrēja. Hildas Vīkas mākslu aizvien uztver pretrunīgi 

– daudzi to apbrīno un cildina, citi nonievā, bet vēl citi cenšas to atšifrēt, meklējot līdzības tā 

laika Eiropas un latviešu mākslā. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 
 

Laucesas pagasta bibliotēka - 19 "Laucesa", Laucesas pagasts, Daugavpils nov., tālr. 65471034, e-

pasts: bibl_laucesa@inbox.lv 

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

biblioteka@nicgale.lv 

 

 

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


Valdis Eglītis. Filmas vizuālā stila noslēpumi 

  

Anotācija: 
 

Vizuālais stils no operatora viedokļa ir kaut kas tik specifisks, ko tikai viņš 

ar saviem pamata instrumentiem var piedāvāt režisoram, sākot ar plaknes 

kompozīciju, turpinot ar telpu un kadra iekšējo vizuālo dramaturģiju, faktu 

un tēlu attiecībām. Autors dāsni dalījies ar savām apjomīgajām zināšanām 

kino mākslas praktiskajos aspektos, radot Latvijas kontekstā vēl nebijušu 

darbu, kas noteikti izrādīsies liels atbalsts turpmākajām filmu veidotāju 

paaudzēm. Grāmatā apkopota gan Valda Eglīša ilgā operatora pieredze, gan no operatora darba 

viedokļa analizētas izcilas pasaules filmas, tāpēc šī būs interesanta lasāmviela arī vienkāršam 

kino skatītājam. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Daugavpils nov., tālr. 28305012, e-

pasts:  veronikaandrejeva@inbox.lv 

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

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

 

 

Ludmila Neimiševa. Darbnīcas "Burtnieks" un "Ripors" 

 

Anotācija: 

 
Sēriju "Latvijas mākslas klasika" turpina jau divdesmitais izdevums – 

grāmata par mākslas porcelāna darbnīcām "Burtnieks" un "Ripors", kas 

atšķir mazāk zināmu, taču ne mazāk interesantu lappusi īsajā, bet spilgtajā 

Rīgas mākslas porcelāna vēsturē. Izdevums ietver plašu reprodukciju 

klāstu un pilnu teksta tulkojumu angļu valodā. Grāmatu papildina arī laika 

josla, kas latviešu mākslinieku dzīvi ļauj skatīt pasaules notikumu 

kontekstā, atklājot kopsakarības, paralēles vai vienkārši interesantas 

sakritības. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās: 

Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Daugavpils nov., tālr. 28305012, e-

pasts:  veronikaandrejeva@inbox.lv 

 

Laucesas pagasta bibliotēka - 19 "Laucesa", Laucesas pagasts, Daugavpils nov., tālr. 65471034, e-

pasts: bibl_laucesa@inbox.lv 
 

Vecsalienas pagasta bibliotēka – Vecsaliena,Vecsalienas pag., Daugavpils nov., e-pasts: 

irena_avlasina@inbox.lv 

 

 

mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv
mailto:veronikaandrejeva@inbox.lv
mailto:bibl_laucesa@inbox.lv
mailto:biblioteka@saliena.lv


Daiga Mazvērsīte. melnbaltās dziesmas 

 

Anotācija: 

 
Melnbaltas notis un melnbaltas fotogrāfijas, bet tik krāsaini likteņi! Gadiem 

ejot, mūzika piepildījusi gandrīz ikvienu mūsu dzīves jomu. Aiz katra 

skaņdarba stāv neredzama autoru un izpildītāju komanda, kura radījusi mūsu 

ausīm domāto skanisko brīnumu. Daudzi 20. gadsimta komponisti, mūziķi 

un dziedoņi, orķestri un ansambļi savulaik tika cildināti un celti vai debesīs, 

bet tagad viņi ir aizmirsti. Kādreizējās slavenības - no Alfrēda Vintera līdz 

Zigfrīdam Račiņam - var atcerēties šajā grāmatā, kas ir triloģijas "Melnbaltās dziesmas" pirmā 

daļa. 

Var lasīt arī e-grāmatu bibliotēkā Lasi 3td.lv! 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās: 

Demenes pagasta bibliotēka – Briģenes iela 2, Demenes pagasts, Daugavpils novads, tālr. 65476707 

e-pasts: jelena.sterlane@demene.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 

 

 

 

Sandra  Bondarevska. Pētersoni Īrijā 

 

Anotācija: 

 
Baltic-Ireland žurnālistes un publicistes Sandras Bondarevskas desmit gadu 

pētījums par Pētersonu dzimtas gaitām, sasniegumiem, kā arī devumu mītnes 

zemei Īrijai un dzimtenei Latvijai. Monogrāfijas "Pētersoni Īrijā" pirmā daļa 

ir veltīta uzņēmējam un izgudrotājam Kārlim Pētersonam, otrā - 

revolucionāram, Latvijas un Īrijas kūdras nozares attīstītājam un uzņēmumu 

direktoram Konrādam Pētersonam, bet trešā - Kārļa meitai, kustības 

"Amnesty International" dibinātājai Īrijā Izoldei Pētersonei. 

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 

Vecsalienas pagasta bibliotēka – Vecsaliena,Vecsalienas pag., Daugavpils nov., e-pasts: 

irena_avlasina@inbox.lv 

 
 

 

https://www.3td.lv/lv/ebooks/543
mailto:jelena.sterlane@deme.lv
mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv
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Nora Vilmane. Latvieši Brazīlijā 

 

Anotācija:  
 

 Vārpas ciems nav pazudis no Brazīlijas kartes arī mūsdienās, lai gan 

iedzīvotāju skaits tajā ir neliels, vairums (tostarp latviešu pēcteču) runā 

portugāļu valodā. Taču Vārpas (plašāk - Brazīlijas latviešu) fenomens ir 

gana saistošs un nozīmīgs Latvijai un latviešiem arī mūsdienās. Tas ļauj 

miniatūrā paraudzīties uz latviešu izceļošanu gadsimtu gaitā, smago cīņu par 

izdzīvošanu jaunajās mītnes zemēs, ar laiku iegūtu materiālo labklājību, 

pārtautošanos, bet ļauj arī pamanīt nelielās saliņas, kurās latviskums par 

spīti visam ir saglabāts. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

65476867, e-pasts: biblioteka.mirnijs@laucese.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 

Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka –Skolas iela 6, c.Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils 

novads, tālr. 27176793, e-pasts: biblioteka.silene@skrudaliena.lv 

Vecsalienas pagasta bibliotēka – Vecsaliena,Vecsalienas pag., Daugavpils nov., e-pasts: 

irena_avlasina@inbox.lv 

Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Daugavpils novads, e-pasts:  biblioteka@viski.lv 

 

 

 

Agris Purviņš. Ģenerālis Pēteris Radziņš 

 

Anotācija: 

 
Stratēģis, domātājs un karavīrs. Patiess savas valsts patriots. Tikai 

vēsturnieki, militārie speciālisti un neliela sabiedrības daļa zina par ģenerāļa 

Radziņa nozīmīgo lomu Neatkarības cīņās. 

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 

 

 

 

 

mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv
mailto:biblioteka.silene@skrudaliena.lv
mailto:biblioteka@saliena.lv
mailto:medumubibl@inbox.lv


Igors Šuvajevs. Individuālpsiholoģija Latvijā 

 

Anotācija: 

 
2012. gadā filosofs, psiholoģijas un psihoanalīzes vēstures pētnieks Igors Šuvajevs ar 

darbu "Psihoanalīzes pēdas Latvijā" aizsāka apkopojumu ciklu, kas veltīts dzīļu 

psiholoģijai Latvijā. Šī ir otrā grāmata minētajā ciklā, tajā atsegta 

individuālpsiholoģijas specifika, tās attīstības gaita kopumā un šā virziena atbalsis un 

ietekme mūsu valstī. Starpkaru periodā interese par individuālpsiholoģiju Latvijā bija 

liela, vietējo interesentu darbība - aktīva, un Rīgā samērā bieži viesojās un lasīja 

lekcijas, kā arī konsultēja atzinību guvuši individuālpsiholoģijas pārstāvji no Vācijas un Austrijas. 

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

vabolebibl@inbox.lv 

 

 
 

Jānis Neimanis. Satversmes tiesas procesa tiesības 

 

Anotācija: 
 

Ņemot vērā, ka autors ir Satversmes tiesas tiesnesis un līdz ar to pārzina tiesas 

procesa gan teorētisko, gan praktisko pusi, aplūkotās tēmas izklāsts ir ļoti 

detalizēts. Autors ar grāmatu vēlējies stabilizēt tiesību normu piemērošanu 

Satversmes tiesas procesā un izglītot sabiedrību. Tā kā Satversmes tiesa 

nodrošina konstitucionālo principu aizsardzību un pilda konstitucionālās tiesas 

funkcijas Latvijas valstī, ir svarīgi šos jautājumus apgūt, jo jebkuram var rasties 

nepieciešamība vērsties Satversmes tiesā. 

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 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv
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Daiļliteratūra 

 
 

Madara Eversone. Laiku nospiedumi 

 

Anotācija: 
 

Grāmatas saturu veido Ilgoņa Bērsona privātā arhīva dokumenti, kā arī 

Latvijas PSR Valsts drošības komitejas personu lietas par Ilgoņa Bērsona 

vecākiem un brāli, Rakstnieku savienības valdes sēžu protokoli un citi 

dokumenti, žurnāla "Karogs" arhīvs, lekciju konspekti, privātas un oficiālas 

vēstules, Ilgoņa Bērsona dienasgrāmatas un piezīmes, fotogrāfijas, 

apsveikuma kartītes, diplomi u. tml. Materiāls grupēts hronoloģiski un 

atlasīts, iekļaujot literatūrvēsturniekam nozīmīgus brīžus, pārdomas un cilvēkus, dokumentālo 

materiālu papildinot ar komentāriem un skaidrojumiem. Dokumentāli biogrāfiskā grāmata ir 

mēģinājums atklāt sarežģītā padomju literārā procesa aizkulises un pretrunīgumu, vienlaikus 

caur viena cilvēka dokumentālu dzīvesstāstu iezīmēts arī latviešu tautas kolektīvais liktenis. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:  

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

biblioteka@liksna.lv 

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

sventes.biblioteka@inbox.lv 

Vecsalienas pagasta bibliotēka – Vecsaliena,Vecsalienas pag., Daugavpils nov., e-pasts: 

irena_avlasina@inbox.lv 

 

 
 

Melānija Vanaga. Dvēseļu pulcēšana 

 
 

Anotācija: 
 

Grāmata ir vēstījums par M. Vanagas (1905-1997) dzīves skaistākajiem 

mirkļiem - par mūža lielo mīlestību, par dēla piedzimšanu. Turpinās arī 

apraksts par kora "Dziesmuvara" kāpšanu slavas kalnā. Vienlaikus tas ir arī 

vēstījums par Latvijas valsts attīstību, ietverot arī 1934. gada 15. maija 

notikumus. Grāmatas centrā izvirzās Aleksandra Vanaga personība, dots 

ieskats viņa dzimtas - Lietuvas Vanagu vēsturē. 

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


 

Imants Ziedonis. Es skaitīju un nonācu pie Viena 

 

Anotācija: 
 

Krājums ir bilingvāls - latviešu un vācu valodā. Šo dzejas izlasi savulaik 

sakārtojis pats Imants Ziedonis. Valdis Bisenieks arī saglabājis dzejnieka 

kārtojumu, klāt nākuši tikai daži dzejoļi, kas iekļaujas šai kopumā. Izlasē 

iekļauti laika posmā no 1968. līdz 1994. gadam radīti dzejoļi. Izcilais dzejnieks 

Imants Ziedonis iziet cauri daudzu atziņu lokiem un nonāk pie Viena – kas ir 

gaismā un mīlestībā piepildīts laiks. Dzejnieks ir apliecinājis latviešu valodas 

(kas ir viena no vissenākajām dzīvajām indoeiropiešu valodām pasaulē) 

poētisko skaistumu un filosofisko dziļumu. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:  

 
Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Daugavpils nov., tālr. 28305012, e-

pasts:  veronikaandrejeva@inbox.lv 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 
 

Sandra Ratniece.  Šķietami klusu 

 
 

Anotācija: 
 

Sandras Ratnieces pirmajā dzejoļu krājumā "Šķietami klusu" iekļauti gan 

beidzamajos gados, gan senāk sarakstītie darbi. Grāmatai ir trīs daļas - pirmo 

veido dzejoļi par autores dzimtas pieredzēto izsūtījumā Sibīrijā, otro – cilvēka 

emociju un dabas simbiozes atainojums, trešo – dzimtas mājām un mūsdienu 

reālijām veltīti dzejoļi. 

 

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 

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

vabolebibl@inbox.lv 

 

 

 

 

mailto:veronikaandrejeva@inbox.lv
mailto:biblioteka@saliena.lv
mailto:vabolebibl@inbox.lv


Vladis Spāre. Gājiens ar klibo zirdziņu 

Anotācija: 

 
Kādi ir jaunie Vlada Spāres stāsti? Tīrs blūzs. Smeldze. Kā uguns svešā logā 

tur, tumša lauka otrā pusē. Kā viegla ugunskura dūmu smarža no tālas 

tālienes, tikko jaušama, saldi rūgta. Lāsteka, kura viegli nočīkst starp zobiem 

un izkūst. Sen pazaudēta fotogrāfija, atmiņas par kuru kavējas prāta stūrītī - 

bet vairs īsti nav skaidrs, vai tāda vispār ir bijusi. Kā ienākt bērnības mīļā 

parka bīstamajā stūrī un atklāt, ka bubuļu tur nav un varbūt nekad nav bijis. 

Atklāsme, kas iepriecina un nedaudz skumdina vienlaikus. Pēc izlasīšanas 

prātā paliek tieši šī sajūta - vieglums un mazlietiņ skumjas. Smalkas un 

tīrtīras. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 
Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Daugavpils nov., tālr. 28305012, e-

pasts:  veronikaandrejeva@inbox.lv 

 

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

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

Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka –Skolas iela 6, c.Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils 

novads, tālr. 27176793, e-pasts: biblioteka.silene@skrudaliena.lv 

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

vabolebibl@inbox.lv 

 

Ramona Indriksone. Pāris metru zem ūdens 

Anotācija: 

 
Ramonas Indriksones stāstiem raksturīgi psiholoģiski precīzi un niansēti 

portreti, bieži vien ar līdzjūtību pievēršoties "dzīves pabērniem". Autorei 

piemīt savdabīgs izteiksmes veids, kas apvieno vienkāršu, saprotamu 

valodu ar niansētiem noskaņu zīmējumiem. Ar šo grāmatu latviešu 

literatūrā ienāk drosmīga autore, kura nevairās runāt par dzīves tumšajām 

pusēm atklāti, bez pārspīlējumiem un ar dziļu izpratni par sarežģītām 

situācijām un raksturiem, kuru sadures punktos veidojas gan traģiski, gan 

traģikomiski notikumi. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
Var lasīt arī e-grāmatu bibliotēkā Lasi 3td.lv! 

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

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

Laucesas pagasta bibliotēka - 19 "Laucesa", Laucesas pagasts, Daugavpils nov., tālr. 65471034, e-

pasts: bibl_laucesa@inbox.lv 

 

 

 

mailto:veronikaandrejeva@inbox.lv
mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv
mailto:biblioteka.silene@skrudaliena.lv
mailto:vabolebibl@inbox.lv
https://3td.lv/lv/ebooks/481
mailto:bibl_laucesa@inbox.lv


Iveta Rēdliha. Mānīgā ziemeļblāzma 

Anotācija: 
 

Galvenajai varonei Inārai Svalbāra ir ilgu zeme – viņa vēlējusies tur nokļūt, 

un par to ir sapņots gadiem. Tāda iespēja pienāk gluži negaidīti, taču viņai 

nākas atteikties, jo tieši tajā laikā jāpārcērt samezglojusies laulības dzīve. 

Ināras likteņa ironija izrādās pārāk drūma, un jaunā sieviete nenojauš, ka uz 

Svalbāru tomēr nāksies doties. Turklāt arhipelāga lielākā sala Špicbergena 

kļūs par viņas dzīves pašām svarīgākajām krustcelēm. To būtiskākās iezīmes 

– sievietē vēl neiznīkušās cerības uz laimi līdzās šokējošam dramatismam un 

bīstamiem notikumiem tagadnē un pagātnē. Pēc tam kad Ināra ir iepazinusies ar vietējiem 

iedzīvotājiem, Ināra saprot, ka ziemeļos neviens nemēdz ierasties nejaušības pēc. Šie cilvēki 

viņai palīdz pārvarēt gan nomācošo tumsu, gan zaudējumu smeldzi un mokošās šaubas. 

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 
 

 

 

Džūda Devero. Kurš ir nākamais 

Anotācija: 

 
Lai nomainītu ierasto vidi, Sāra savai brāļameitai Keitai un abu draugam 

Džeksonam noorganizē ceļojumu uz kādu ekskluzīvu muižu Anglijā. Kad viņi 

tur ierodas, kļūst skaidrs, ka tā nebūs parasta atpūta. Pirms daudziem gadiem 

no šīs muižas aizbēga divi cilvēki, kuri vairs nekad nav redzēti. Vai viņi vēl ir 

dzīvi, un kas lika spert šādu soli? Gribēdama to noskaidrot, Sāra uz muižu ir 

uzaicinājusi vairākus viesus, kuri bija klāt liktenīgajā naktī, bet kopš tā laika 

savā starpā nesarunājas… 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.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 

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

vabolebibl@inbox.lv 

 

 

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


Mailisa de Kerangala. Salabot dzīvos 

 

Anotācija: 
 

Agrā svētdienas rītā vēl pirms rītausmas trīs jaunieši dodas sērfot. Būdami 

pārguruši, atpakaļceļā viņi iekļūst avārijā. Divi no puišiem ir 

piesprādzējušies, bet trešais ietriecas automašīnas logā. Ārsti slimnīcā viņam 

konstatē smadzeņu nāvi, taču viņa sirds turpina pukstēt... "Salabot dzīvos" ir 

romāns par sirds transplantāciju. Varoņeposs, kas tiek izspēlēts tieši 

divdesmit četrās stundās. Spriedze un pacietīgas gaidas, trauksmaini darbības 

kāpinājumi un meditatīvas pauzes, metafizisks piedzīvojums, kolektīvs un 

reizē dziļi personisks, kurā sirds ne tikai veic organiskās funkcijas, bet ir arī emociju mājvieta un 

mīlestības simbols. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

Kimberlija Makkreita. veiksmīga laulība 

 

Anotācija: 
 

Kad advokātei Lizijai piezvana kādreizējais studiju biedrs Zaks, tagad 

veiksmīgs uzņēmējs un miljonārs, viņa saprot, ka noticis kaut kas ārkārtējs. 

Zaka sieva Amanda ir brutāli noslepkavota, un aizdomās tiek turēts viņš. 

Cenšoties izprast notikušā apstākļus, Lizija iepazīstas ar elitāro aprindu dzīvi. 

Izskatās, ka Zaka un Amandas laulība nemaz nav bijusi tik ideāla. Greznajā 

mājā viņi dzīvojuši kā svešinieki. Aizdomas raisa arī viņu draugi – šķiet, katrs 

izmisīgi glabā kādu noslēpumu. Vai Zaks tiešām ir nogalinājis sievu? Vai kāds cenšas viņu 

padarīt par grēkāzi? Kādēļ par Amandas pagātni gandrīz nekas nav zināms? 

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 

Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Daugavpils novads, e-pasts:  biblioteka@viski.lv 

  

 

 

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


Serhijs Žadans. Mezopotāmija 

 

Anotācija: 
 

Romāns veltīts Harkivai, to veido stāsti par vienkāršiem šīs pilsētas puišiem, 

kas mīl, cieš, cer un meklē laimi. Vienīgais, kam tik tiešām ir nozīme, ir mūsu 

iemīlēšanās, mīlestība, kuru mēs sevī glabājam, kuru nēsājam līdzi, ar kuru 

dzīvojam. Tu taču nekad nezini, cik tās tev atvēlēts, cik tās tevī ir, cik tās tevi 

gaida. To atrast ir prieks, zaudēt – sarūgtinājums. Mēs visi dzīvojam šajā 

brīnišķīgajā pilsētā, mēs visi esam tajā palikuši, mēs visi agri vai vēlu tajā 

atgriežamies. Un dzīvojam, nesdami sevī šo mīlestību gluži kā vainu, gluži kā atmiņu, kurā 

pietiek vietas visai mūsu pieredzei, visām mūsu zināšanām. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

ambelu.biblioteka@inbox.lv 

Laucesas pagasta bibliotēka - 19 "Laucesa", Laucesas pagasts, Daugavpils nov., tālr. 65471034, e-

pasts: bibl_laucesa@inbox.lv 

 

 

 

Karolina Mitčela. zelta krātiņš 

 

Anotācija: 
 

Roza ir jauna, nabadzīga meitene gaidībās. Viņa vēlētos būt perfekta māte 

savam bērnam, taču - jo vairāk aizdomājas par pašas haotisko bērnību, jo 

lielāka kļūst pārliecība par to, ka labākā dzīve mazulīti gaidīs pēc iespējas 

tālāk no dzimtās pilsētas Īrijā. Roza uzmeklē elitāru adopcijas aģentūru un 

iepazīstas ar bagātu slavenību pāri, kuri ir gatavi pieņemt viņas bērnu. 

Romānā autore atgādina par vērtībām, ko nākas pārdomāt, kad uz spēles tiek 

likta dzīvība. Vai bagātība un statuss sabiedrībā ir uzticības garants? 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

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


Jusi Adlers-Olsens. Upuris 2117 

 

Anotācija : 
 

Mirusī tiek nodēvēta vienkārši "upuris numur 2117" - viņa ir divi tūkstoši 

simt septiņpadsmitais bēglis, kas zaudējis dzīvību Vidusjūras ūdeņos. Tomēr 

trim cilvēkiem šī nāve nozīmēs daudz vairāk, turklāt tā aizsāks virkni 

notikumu, kuri Karla Merka vadīto Q nodaļu iemetīs ļoti bīstamas un 

vienlaikus arī ļoti personiskas lietas izmeklēšanā. Kādam pusaugu dānim 

"upura numur 2117" nāve kļūs par simbolu visam, ko viņš nicina, un 

vienlaikus arī par pamudinājumu ļauties sen gruzdošajām atriebības alkām. 

Gālibam, bēdīgi slavenā Abu Graibas cietuma spīdzinātājam, šī nāve ir gadiem ilgi plānota 

terorakta pirmais posms. Savukārt Asadam šis upuris ir saikne ar viņa sen zaudēto ģimeni un 

noklusēto pagātni... 

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 

 

 

Adrians Čajkovskis. Laika bērni 

 

Anotācija : 

 

Cilvēces pēdējie pārstāvji ir pametuši mirstošo Zemi, izmisīgi meklējot 

jaunas mājas izplatījumā starp zvaigznēm. Sekojot senču pēdās, viņi atklāj 

aizgājušo laiku lielāko dārgumu – teraformētu planētu, kas piemērota 

cilvēkiem. Bet jaunajā paradīzē ir arī savi noslēpumi... Daudzajos 

pamestības gados tās radītāju sētajām sēklām aizmetušies baisi augļi. 

Atnācējus negaida tīra un neskarta planēta. Tās jaunie pavēlnieki cilvēces 

pēdējo patvērumu ir pārvērtuši tās ļaunākajā murgā. Tagad divas attīstītas civilizācijas sastopas 

uz kara takas, un abām ir jāpārkāpj savu spēju robežas, lai izdzīvotu. Cilvēces liktenis karājas 

mata galā. Kas gan būs jaunās Zemes īstie saimnieki? 

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 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

Skrudalienas nodaļā (Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka) – Miera iela 12, c. Skrudaliena , 

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

 

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


 

Bērnu literatūra 

 

Juris Petraškevičs. Ērika un bailes 

 

Anotācija: 

 Ērikai līdzās dzīvo Bailītes - mazas būtnes, kas slēpjas mājā un dārzā un 

labprāt spēlē ar Ēriku paslēpes un baidīšanās spēles. Šī poētiskā bilžu 

grāmata mudina apdomāt, kā vienmēr mainīgās emocijas ik brīdi ietekmē 

cilvēka pasaules izjūtu un uzvedību, cik trausla ir robeža starp bailēm un 

drosmi. Izmantojot drosmīgas krāsas, leņķus, tekstūras un perspektīvas, 

Juris Petraškevičs ļauj lasītājam just visu, ko jūt grāmatas galvenā varone 

Ērika. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 
Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Daugavpils nov., tālr. 28305012, e-

pasts:  veronikaandrejeva@inbox.lv 

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

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

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

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

 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

65471555, e-pasts: medumubibl@inbox.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 

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

65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:veronikaandrejeva@inbox.lv
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Vilis Plūdons. Rūķīši un Mežavecis 

 

Anotācija : 

 

Grāmatā iekļauti Viļa Plūdoņa kaukākie ziemas noskaņās radītie dzejoļi, 

kurus bagātīgi ilustrējusi māksliniece Inita Zēriete. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

65471127, e-pasts: biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

Marts Pujāts. Pujāts, Marts 

 

Anotācija : 
 

 Marts Pujāts pārvērš dzejā savu bērnību – ar tās spilgtajām sajūtām, 

emocijām, kas uzrodas pēkšņi un nez no kurienes. Pujāta dzejoļos ir bērna 

pasaulei piemītošā nedrošības un noslēpumainības izjūta, gatavība 

aizraujošam vai bīstamam pārsteigumam, kas parādās tepat, it kā drošajā 

pasaulē – istabā, dārzā, aiz loga, vecmāmiņas ierastajā klātbūtnē. Bērns, 

kuram vēl tik daudz kas aizliegts, vērojot pasauli, cenšas sevi tajā iztēloties – 

"kā ir būt mašīnai uz ceļa, kā ir būt baļķvedējam uz ceļa, kā ir būt autobusam uz ceļa". 

Iztēlojoties sevi otra cilvēka, piemēram, vecmāmiņas, ādā, labais, uzticamais pēkšņi tiek 

apšaubīts un spēle to pārvērš pretējā, briesmīgajā tēlā. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Daugavpils nov., tālr. 28305012, e-

pasts:  veronikaandrejeva@inbox.lv 
 

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 

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 
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Lauris Gundars. Vaļa balss 

Anotācija : 
 

Mazajai Spindzelei šķiet, ka vecāki pārāk nenopietni attiecas pret 

vēlēšanām, tāpēc dienu pirms lielā notikuma viņa izspēlē viltīgu plānu: 

ieslēdz ģimeni dzīvoklī, bet vienīgo atslēgu izmet pa logu. Lai durvis 

atslēgtu, ģimenei kā īstās vēlēšanās jāievēl atbildīgais, kam viņi uzticēs 

atrisināt sarežģīto situāciju. Tomēr negaidīti sižeta pavērsieni situāciju uz 

brīdi padara pavisam saspringtu un draudīgu. 

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 

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

65471555, e-pasts: medumubibl@inbox.lv 

Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Daugavpils novads, e-pasts:  biblioteka@viski.lv 

 

 

Dzintars Tilaks. Piedzīvojumu meistari 

 

Anotācija : 

 

Viss nav tā, kā pirmajā brīdī izskatās - tā varētu teikt par vairākām epizodēm 

šajā stāstā. Piemēram, tad, kad sadraudzējas Atis un Armands – pilnīgi 

atšķirīgi puiši, arī tad, kad Atis satiek Anitu un Lolitu, kas ir dvīņumāsas, un 

arī tad, kad starp pieaugušajiem uzsprāgst pamatīgs konflikts un zēniem 

nākas to atrisināt. Protams, ar savām metodēm... Un, tiklīdz kaut kas tiek 

uzsākts, tā piedzīvojums seko piedzīvojumam. Nu kā tu, cilvēk, nekļūsi par 

piedzīvojumu meistaru, ja dīvainas situācijas pašas tevi atrod ik uz soļa? 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
Demenes pagasta bibliotēka – Briģenes iela 2, Demenes pagasts, Daugavpils novads, tālr. 65476707 

e-pasts: jelena.sterlane@demene.lv 

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

andzella.nartisa@kalupe.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 

Skrudalienas nodaļā (Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka) – Miera iela 12, c. Skrudaliena , 

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

Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Daugavpils novads, e-pasts:  biblioteka@viski.lv 
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Laura Vinogradova. Mežpasakas. Par Zalktēnu un stirnu meitenēm 

 

 

Anotācija : 

 

Laura Vinogradova kopā ar Ievu Ozolu turpina stāstus par zaļā, 

varenā, dzīvā meža iemītniekiem. "Mežpasakas" atklāj vissvarīgākās 

dzīves vērtības. Skaistais, veiklais Zalktēns ar Vecā Āpša palīdzību 

saņem atklāsmi, ka spēj paveikt neskaitāmas lietas tieši tāpēc, ka ir 

čūskulēns - rāpulis, nevis četrkājainis vai divkājainis. Stirnu meitenes Luīze un Mūna izdibina, 

ka par dejotprasmi būtiskāka ir spēja piedot un ka Mīlestībai nav noteikumu un ierobežojumu. 

Pasaku vēstījums iekrāsots sirsnīgā, gaišā un teiksmainā noskaņā, netrūkst arī humora. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 
 

Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Daugavpils nov., tālr. 28305012, e-

pasts:  veronikaandrejeva@inbox.lv 

 
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 

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

biblioteka@nicgale.lv 

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

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

Skrudalienas nodaļā (Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka) – Miera iela 12, c. Skrudaliena , 

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

Vecsalienas pagasta bibliotēka – Vecsaliena,Vecsalienas pag., Daugavpils nov., e-pasts: 

irena_avlasina@inbox.lv 
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Ketlina  Kaldmā. Būt sliktai meitenei ir dievīgi 

 

 

Anotācija: 

 
Stāsta notikumi risinās ap 1980. gadu. Padomju Igaunijā ir kāds parasts 

kolhoza ciemats, ir kartupeļu lauki un cūku kūtis, ir deficīts – dažādu preču 

trūkums, un neglītas skolas formas. Tā nav nekāda memmīšu pasaule - lai šo 

vietu iepazītu, vajadzīgi rūdīti bērni. Grāmatas galvenā varone Lī ir 11 gadus 

veca apsviedīga meitene, kura kopā ar jaunāko māsu, mazo brāli un 

draugiem - kaimiņu puikām šajā Igaunijas lauku nostūrī piedzīvo dažādas 

dēkas. Bieži vien gājieni uz mežu un pie upes ir bīstamāki, nekā bērni spēj aptvert, bet pieaugušo 

tuvumā nav, un bērni var visu izmēģināt uz savas ādas. Taču pamazām varoņdarbi kļūst arvien 

pārgalvīgāki, un arī nepatikšanas ir klāt. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada 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 

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

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

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 

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

65471555, e-pasts: medumubibl@inbox.lv 

Skrudalienas nodaļā (Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka) – Miera iela 12, c. Skrudaliena , 

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

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

sventes.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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Hovanness Tumanjans. Pasakas 

 

Anotācija: 
 

Hovanness Tumanjans armēņu tautai ir apmēram tas pats, kas latviešiem – 

Pēteris Šmits. Zīmīgi, ka abiem šogad atzīmējama 150. dzimšanas 

gadskārta. Tumanjans bija dzejnieks, izcils sabiedriskais darbinieks, taču 

armēņu kultūras vēsturē galvenokārt zināms kā pasaku un leģendu 

apkopotājs un pārstāstītājs. Krājumā apkopotās pasakas izvēlējusies un 

tulkojusi armēņu kultūras pazinēja Valda Salmiņa. Savukārt ilustrācijas 

latviešu izdevumam īpaši pēc Jāņa Rozes apgāda pasūtījuma veidojusi ievērojama armēņu 

māksliniece un bērnu grāmatu ilustratore Naira Muradjana. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

ambelu.biblioteka@inbox.lv 

Demenes pagasta bibliotēka – Briģenes iela 2, Demenes pagasts, Daugavpils novads, tālr. 65476707 

e-pasts: jelena.sterlane@demene.lv 

 

 

 

 

 

Renē Kloka. Meža draugu piedzīvojumi 

 

Anotācija : 

 

Pievienojies Ozolu meža dzīvnieciņiem aizraujošās dēkās. Sirsnīgās pasakas, 

kas papildinātas ar skaistām ilustrācijām, izklaidēs un ieaijās miedziņā. 

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 
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Pavels Šruts. Lietrīļas 

Anotācija : 

 

Vai Tev vakar vai šorīt gadījumā nav pazudusi zeķe? Jā, un kas pie tā 

vainojams? Veļasmašīna? Mamma? Nē, Lietrīļa! Izveicīgais radījums, kam 

vairāk par visu garšo zeķes. Šajā grāmatā tu uzzināsi daudz ko par mazajiem 

laupītājiem, pilnīgi iespējams - par to, ko negribētu zināt. Piemēram, ka pie 

tevis mājās jau slepeni dzīvo lietrīļu ģimenīte! Pasaulē lietrīļu ir tikpat 

daudz, cik cilvēku, bet tikai diviem izredzētajiem tie ļāvuši sevi ieraudzīt - 

profesoram Renē Žuburainim un muzikantam Egonam Vainagam. 

Pateicoties viņiem, noslēpumainajā zeķu rijēju pasaulē iekļuva arī autoru tandēms - rakstnieks 

Pavels Šruts un māksliniece Galina Miklīnova - un izkļuva ar aizraujošu un asprātīgu stāstu, kuru 

bērniem nebūtu jālasa pirms gulētiešanas. Jo grāmata viņiem neļaus aiz bailēm vai no smiekliem 

aizmigt. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada 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 

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

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

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

andzella.nartisa@kalupe.lv 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

Laucesas pagasta bibliotēka - 19 "Laucesa", Laucesas pagasts, Daugavpils nov., tālr. 65471034, e-

pasts: bibl_laucesa@inbox.lv 

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 

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

65475309, e-pasts: irena_avlasina@inbox.lv 

Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka –Skolas iela 6, c.Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils 

novads, tālr. 27176793, e-pasts: biblioteka.silene@skrudaliena.lv 

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

sventes.biblioteka@inbox.lv 

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

vabolebibl@inbox.lv 

Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Daugavpils novads, e-pasts:  biblioteka@viski.lv 
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Informāciju par citām Daugavpils novada bibliotēku krājumos esošām 

grāmatām skatīt:  

 

 

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

 

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

