
Jaunākās grāmatas Daugavpils novada pagastu bibliotēkās 
 

 

 

Daina Kraukle. Dienvidlatgalē austās segas 
 

 

Anotācija: 

 
Pētījuma galvenie avoti ir segu kolekcija, kuras lielākā daļa atrodas 

privātajos krājumos, bet to attēli Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 

zinātniskajā arhīvā. Kopumā izpētītas 204 segas, kas darinātas Asūnes, 

Aulejas, Ezernieku, Indras, Izvaltas, Kombuļu, Robežnieku, Skaistas, 

Svariņu, Šķaunes un Šķeltovas pagastos. Otrs avots ir rakstiskās ziņas, 

kuras iegūtas Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta Etnogrāfisko materiālu 

krātuvē, un 2015. gada ekspedīcijas laikā aptaujāto Latgales audēju stāstījumi. Sastaptās 

teicējas dalījās atmiņās par to, kā ieguvušas aušanas prasmes, kādus darbarīkus un materiālus 

lietojušas, aužot segas, un kā šie materiāli aušanai tika sagatavoti. 

 

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 

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

65471555, e-pasts: medumubibl@inbox.lv 

 

 

Normunds Treimanis. Aukstums, tumsa, bads 
 

 

Anotācija: 

 
Aukstums, tumsa un bads padomju gūstā nav metaforas, bet ikdiena, par 

spīti kurai autoram izdodas izkļūt dzīvam un atgriezties mājās ar šo 

apbrīnojami detalizēto, patieso atmiņu stāstu. Atmiņas par lēģeri jeb lāģeri, 

kā to dēvē pats autors, sarakstītas pēc atgriešanās no gūsta. Leģionārs 

uzturējies gūstā tikai nedaudz vairāk par gadu. Latviešu leģiona 15. ieroču 

SS divīzijas artilērijas pulka oberšārfīrera Normunda Treimaņa atmiņas. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

vabolebibl@inbox.lv 

 

 

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


 

Melodija Bītija. Pārtraukt līdzatkarību 
 

 

Anotācija: 

 
Grāmata nav par to, kā jūs varat palīdzēt savam alkoholiķim (atkarīgajam 

no azartspēlēm, atkarīgajam no pārtikas, darbaholiķim, atkarīgajam no 

seksuālām attiecībām, krimināli sodītam cilvēkam, dumpinieciskam 

pusaudzim, neirotiskam pacientam, cita veida līdzatkarīgajam vai kādam 

ar jebkuru no iepriekš uzskaitīto lietu kombināciju). Šī grāmata ir par jūsu 

nozīmīgāko un iespējams visvairāk novārtā pamesto pienākumu: 

parūpēties pašam par sevi. Grāmata ir par to, ko jūs varat darīt, lai sāktu 

justies labāk. 

   

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 

 

 

 

Ceļojumi mistēriju pasaulē 

 

Anotācija: 

"… un tad, kad tev šķiet, ka esi nonācis strupceļā, ka tavas iespējas ir 

izsmeltas un tu sajūties bezgala vientuļš un bezpalīdzīgs, iesaistās Kāds, 

kuru stūrī iedzīt nevar. Kāds, kurš zina katru tavu sirdspukstu, katru tavu 

domu un katru situāciju. Viņš vienmēr nāk palīgā īstajā brīdī. Senos 

rakstos ir teikts: “Neviens nav palicis kaunā, kurš paļaujas uz Viņu.” Savā 

dzīvē un ceļojumos esmu to piedzīvojis vairākkārt…" (Ainārs Kadišs) 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 
 

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

pasts: biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

 

 

 

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


 

Laine Pērse. Āzijas brīnumi 
 

 

 Anotācija: 
 

Āzijas brīnumi, kur steidzīgā haosā atklājas maģisks, balts svētums. 

Kirgīzu klejotāja gars, filipīnieša smaids un indieša nedalītā uzmanība. No 

mulsinošām tehnoloģijām uz spožiem debesskrāpjiem, pāri tradīciju 

sargātām rīsu terasēm un tējas plantācijām, lai no varenajām Himalaju 

augstienēm nolaistu galvu bagātīgās Indijas svētajās pilsētās. Ik ap stūri 

gaida arvien neparedzamais, lai arī tik daudz paveikts iepriekš! Vētraini 

piedzīvojumi un aizraujoši stāsti! Divu latviešu solis pasaulē - sešdesmit 

četru valstu dziļumā, piecu kontinentu platumā, septiņpadsmit mēnešu garumā. Galvenais 

pārvietošanās veids ir autostopi, un mugursomā guļ uzticamā telts. 

 

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 

 

 

 

Juris Emsiņš. Latviešu koka krēsli 
 

 

Anotācija: 

 
Grāmata "Latviešu koka krēsli" ir aizraujošs ceļojums Latvijā radīto koka 

krēslu vēsturē. Tas ir vizuāls stāsts, kā tapis, attīstījies, pilnveidojies un 

mainījies to dizains no senākajiem dobtajiem koka bluķu un sakņu, zaru 

veidojumu krēsliem līdz slavenajiem Vidzemes krēslinieku dzimtu un 

mākslinieku Anša Cīruļa un Jūlija Madernieka autordarbiem, pārskatot 

Vīnes krēslus ražojošu galdniecību, padomju laika mēbeļu kombinātu un 

fabriku krēslu paraugus un nonākot līdz pat šodienai. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās: 

 

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

e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv 

 

 

 

 

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


 
 

 

Vilis Seleckis. Disidents 
 

 

Anotācija: 

 
Gan grāmatas autors Vilis Seleckis, gan grāmatas varonis Ints Cālītis ir 

bijušie Augstākās Padomes deputāti, kuri 1990. gada 4. maijā balsoja par 

Latvijas neatkarības atjaunošanu. Taču Inta Cālīša ceļš uz Latvijas 

neatkarības atjaunošanu nav bijis viegls - noziedzīgais padomju režīms 

viņam kopumā bija piespriedis 37 gadus ieslodzījuma, no kuriem nebrīvē 

viņš pavadīja 19 gadus. Grāmatā bieži skan Inta Cālīša balss - viņa paša 

stāstījums par pieredzēto un piedzīvoto, tāpat arī viņa dzīvesbiedres Ināras Serdānes 

vēstījums, ko nozīmēja būt disidenta sievai. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 

 

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

biblioteka@viski.lv 

 

 

 

 

 

Ēriks Kūlis. Kas vieno, kas šķir. Tā viš i 
 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā "Kas vieno, kas šķir. Tā viš i" ar apakšvirsrakstu "Liepājnieks 

maķenīt pasmaida arī par sevi" Ēriks Kūlis apkopojis humorīgus un arī 

mazāk jautrus notikumus no dzīves, kurus autoram stāstījuši aktieri, 

brīvmākslinieki un citi paziņas. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās: 

 

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

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

 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@malinova.lv


 

 

Rudīte Kalpiņa. Harijam augot 
 

 

Anotācija: 

 
Šajos humoristiskos stāstiņos, kuru galvenais varonis ir mazais Harītis, 

atainota augošā zēna interese par telefoniem, datoriem, viedtālruņiem, 

sociālajiem tīkliem un šo rīku raisītām komiskām situācijām viņa ģimenē. 

Ārkārtīgi runātīgais un uz komunikāciju vērstais Harītis pieskaitāms 

"zūmeru paaudzei", kas jau no agra vecuma prot apieties ar digitālajām 

tehnoloģijām un vēlas turēt līdzi tehnoloģiju attīstības nerimstošajam 

skrējienam. Harīša mātei un omītei ir cita dzīves pieredze, tāpēc dažādu 

laikmetu sadure viņu starpā ir neizbēgama. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Andris Zeibots. Krauklis 
 

 

Anotācija:  
 

Andra Zeibota romāns Krauklis — par vienu no populārākajiem latviešu 

dzejniekiem 20. gs. 20.—30. gados, "konsekventāko romantiķi" Jāni 

Ziemeļnieku. Romānam "Krauklis" autora dotais žanra precizējums 

"Fantāzija vēsturiskā iesaistē" ievirza lasītāju tajā gaisotnē, kas valda ļoti 

būtiskā Jāņa Ziemeļnieka mūža nogrieznī. Pēc ārstēšanās Šēnfelda nervu 

klīnikā dzejnieks cenšas apjēgt, kā dzīvot tālāk. Ziemeļnieks ļoti gribētu 

turēt solījumu nekad vairs nepieskarties opija pudelītei, tomēr skaudrais 

vīziju un īstenības savijums liek meklēt dēmoniskās Haijalijas apskāvienus. 

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
mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv


 

 

 

Kārlis Kurzemnieks. Likteņa slazdos 
 

 

Anotācija: 
 

Nogalināti četri vienas ğimenes locekļi. Slepkavības izmeklē izmeklētāji 

Beatrise Grīna, Kalvis Osis un tiesu eksperts Harijs Durbe, kā arī 

sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra iemītniece Velta. Identificēt 

slepkavu gan izmeklētājiem, gan sirmgalvei izdodas vienlaikus. Kāds 

skelets slēpjas nogalināto skapī? Vai notikušais ir atriebība? Kāds 

iemesls ir tam, lai nogalinātu jaunu meiteni, viņas vectēvu, mammu un 

tanti? 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:  

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

pasts: biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

 

 

Keita Ketnere. Svešiniece savā dzīvē 

 
 

Anotācija: 
 

Šajā daļā Lienes sirds Itālijā sildās mīlestībā, tikmēr Latvijā... dzīve 

kūleņu kūleņiem. Romāns ar jaunas sievietes – Lienes - acīm gudri vēsta 

ne tikai par viņas likteni, mīlestību un pārdzīvojumiem, bet ar spilgtām 

epizodēm parāda dzīvi Latvijā (Rīgā) padomju laikos. Mūsdienu jaunieši 

nevar pat iedomāties, ka vārda brīvība var būt delikatese, ko ikdienā 

nevar atļauties baudīt. Šķietami nekaitīgas mājas viesības nākamajā rītā 

var novest pie atlaišanas no darba, jo kāds no viesiem izrādījies nodevējs 

(„stukačs”). 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 

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

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

 

 

mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv


 

 
 

Mārtins Volkers. Tumšais vīnadārzs 
 

 

Anotācija: 

 
Vairākiem vīndariem iesaistoties cīņā par zemi un pieaugot arī vietējo 

iedzīvotāju neapmierinātībai, dzīve idilliskajā Sendenī – mazā pilsētiņā, 

kurā ir tikai viens policists Bruno, – pārvēršas spriedzes piesātinātā 

drāmā... Tostarp divi jauni vīrieši – Makss, kurš vēlas darināt organisko 

vīnu, un Fernando, liela amerikāņu uzņēmuma mantinieks, – kļūst sāncenši 

par jaunās Žaklīnas labvēlību. Spriedze pieaug, rezultējoties divos aizdomīgos nāves 

gadījumos, un Bruno saprot, ka atrisinājums šodienas notikumiem meklējams pagātnē un 

nāksies krietni vien pacīnīties, lai to noskaidrotu... 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

pasts: biblioteka@kalkuni.lv 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

vabolebibl@inbox.lv 

 

 

 

Eva Dolana. DNS. Ārstu lieta 
 

 

Anotācija: 

 
Nelielu Anglijas ciematu pāršalc šaušalīga vēsts - brutāli noslepkavots 

cienījams un ieredzēts ārsts Džošua Einsvērts. Kad detektīvi rekonstruē 

Einsvērta pēdējās dienas, viņi atklāj arvien jaunus noslēpumus un 

aizdomās turamos. Turklāt šī nav vienīgā lieta, kas jāizmeklē: no cietuma ir 

atbrīvots nežēlīgs slepkava, un detektīvi zina - viņš alkst atriebties 

likumsargiem. Atliek tikai minēt, kurš kļūs par pirmo upuri. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

pasts: biblioteka@nicgale.lv 

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


Emēlija Šepa. Iezīmēti uz mūžu 
 

 

Anotācija: 
 

Deviņu gadu vecumā Jāna pamodās slimnīcā, neatminoties itin neko no tā, 

kas viņas dzīvē noticis iepriekš - nedz savus vecākus, nedz vārdu. Laimīgā 

kārtā meiteni savā ģimenē pieņem ietekmīgs prokurors. Pēc divdesmit 

gadiem nu jau talantīgās prokurores Jānas Berzeliusas pārziņā nonāk 

imigrācijas departamenta ierēdņa slepkavība - šķietami ātri tiek atrasts arī 

aizdomās turētais. Taču apstāklis, ka tas ir apmēram desmit gadus vecs bērns, aizved 

izmeklētāju grupu pie daudz vērienīgāka un tumšāka nozieguma tīkla, kā viņi sākotnēji 

domājuši. Tomēr Jānas dzīvē šai izmeklēšanai ir daudz lielāka nozīme. Soli pa solim Jāna sāk 

atcerēties savu dzīvi pirms nokļūšanas Berzeliusu ģimenē. 

 

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 

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

irena_avlasina@inbox.lv 

 

 

Karina Gerhardsena. Melnais ledus 
 

 

Anotācija: 

 
Ziemā uz slidena ceļa notiek traģisks negadījums — dziļā gravā nogāžas 

automašīna. Vīrietis, kurš traucas pa sniegotajiem ceļiem. Sieviete, kura 

uzticējusies un iekāpusi svešinieka mašīnā. Mīlnieki, kas brauc meklēt 

nošķirtu tikšanās vietu. Viņi visi ir braukuši gar to pašu gravu. Kad 

avarējušo un pilnīgi apsnigušo mašīnu pēc četrām dienām atrod, atklājās, 

ka upuris ir miris milzīgās mokās. Nezinot cits cita eksistenci, varoņi tiek 

iesaistīti vardarbības spirālē, un, kaut arī neviens no viņiem nezina visu patiesību, kāds zina 

pietiekami, lai pastāstītu stāstu… 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv 

 

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


 

Rafaella Džordano. Tava otrā dzīve sākas tad, kad saproti, ka tev dota tikai 

viena 
 

 

Anotācija: 
 

Kamilu, trīsdesmit astoņus gadus vecu parīzieti, nepamet sajūta, ka dzīve, 

kāda tā ir, slēpj lietu patieso būtību, un viņa pastāvīgi jūtas nomākta. Viss, 

ko viņa vēlas, ir atgūt dzīvei jēgu un atkal just prieku. Un tad Kamila 

likteņa sūtīta Skolotāja veidolā satiek rutinologu Klodu – Šons Konerijs à 

la française –, kurš viņu pārliecina, ka dzīvesprieks ir atgūstams. Ja 

Kamila uzdrīkstēsies nospiest restarta taustiņu un uzsākt pārmaiņu ceļu, 

viņa var kļūt par dzīves jēgas melnās jostas ieguvēju! Grāmata var kļūt par iedvesmas avotu 

un padomdevēju arī lasītājam, kurš uzdrošināsies sekot Kamilai. 

 

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 

 

 

 

 Mariana Lekija. Ko var redzēt no šejienes 
 

 

Anotācija: 
 

Ikreiz, kad Zelmai sapnī parādās okapi, šis aplam skaistais, dīvainais 

dzīvnieks, nākamo divdesmit četru stundu laikā kāds no ciema 

iedzīvotājiem nomirst. Šādās reizēs ļaudis kļūst tramīgi, sāk baiļoties par 

sevi un saviem tuvajiem, un varbūtējā pēdējā stundiņā izmisīgi laužas uz 

āru gadiem ilgi noklusētas patiesības, ko, iespējams, tomēr labāk paturēt 

pie sevis. Šis ir stāsts par dzīvi, nāvi un mīlestību kādā mazā Vestervaldes 

ciemā, par Zelmu un viņas kluso pielūdzēju Optiķi, par Zelmas mazmeitu Luīzi un viņas 

draugu Mārtiņu, par Luīzes tēvu Pēteri, kurš ceļo pa pasauli, par budistu Frederiku, par 

Elzbetu, Palmu un skumjo Marlīzi, un visiem, visiem mums. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

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


 

 

Ketija Kellija. Laimīgas laulības noslēpumi 
 

 

Anotācija: 
 

Jebkura ģimene zina, ka dzimšanas diena ir lielisks iemesls visiem beidzot 

satikties. Tomēr Breningenu klanam gaidāmās svinības drīzāk atgādina 

bumbu ar laika degli. Tā būs diena, kurā neviens vairs nespēs apvaldīt ilgi 

glabāto aizvainojumu un dusmas. Tā būs diena, kad katram būs jāierauga 

plaisas pašam savā šķietami laimīgajā dzīvē. Besa cītīgi organizē viesības, 

cerot saņemt jaunā vīra ģimenes atzinību par spīti tam, ka viņa pirmo 

sievu visi dievināja un viņa meita no visas sirds ienīst Besu. Kādēļ ir tik grūti kļūt par savējo? 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

 

Sallija Rūnija. Normāli cilvēki 
 

 

Anotācija: 
 

Konels un Meriana ir uzauguši mazā pilsētiņā Īrijas rietumos. Konels 

skolā ir populārs puisis, bet Meriana ir savrupniece. Taču, kad abi uzsāk 

sarunu – neveiklu, bet aizraujošu, aizsākas kaut kas tāds, kas maina viņu 

dzīvi - stāsts par abpusēju valdzinājumu, draudzību un mīlestību. Kopš 

Konela un Merianas pirmās sarunas ir pagājuši vairāki gadi, un lasītājs vēl 

aizvien ir kopā ar abiem romāna varoņiem, kuri, mēģinot palikt šķirti, 

saprot, ka nespēj dzīvot viens bez otra. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

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


 

 

Diāna Čemberlena. Īrisa zieds margrietiņu pļavā 
 

 

Anotācija : 
 

Traģisks satiksmes negadījums Morganas Kristoferas dzīvi maina uz 

visiem laikiem. Viņai jāizcieš cietumsods par noziegumu, kuru izdarījis 

kāds cits. Morgana ir zaudējusi mīļoto, un viņai nākas atvadīties no sapņa 

par gleznotājas karjeru... līdz brīdim, kad viņa saņem unikālu darba 

piedāvājumu, kas ļautu ātrāk izkļūt brīvībā. 

 

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 

 

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

vabolebibl@inbox.lv 

 

 

 

 

Adele Pārksa. Lielais laimests 
 

 

Anotācija : 

 

Jau piecpadsmit gadus Leksija un Džeiks kopā ar saviem draugiem, 

Pīrsoniem un Hītkotiem, ik nedēļu iegādājas vienu loterijas biļeti. Tā ir 

sirsnīga tradīcija: īpaši izvēlēti skaitļi, dažas mārciņas no katras ģimenes 

un iemesls jautrībai pie vakariņu galda, kad ikviens var dalīties 

pārdrošākajos sapņos par to, ko iesāktu ar laimestu. 

 
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

biblioteka@viski.lv 
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Zenta Anspoka. Sākam mācīties! 

 

Anotācija: 

Komplektizdevums "Sākam mācīties!" paredzēts piecgadīgiem bērniem 

mācībām pirmsskolas izglītības iestādē un atbilst MK noteikumiem Nr. 716 

"Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas 

izglītības programmu paraugiem", 2018. Šajā grāmatā ir iekļauts 

teorētiskais pamatojums un metodiskie komentāri integrētā izglītības satura 

apguvei pirmajos trijos mēnešos. Bērniem un skolotājiem tiek piedāvāti trīs 

svarīgi dabaszinātņu temati - "Planēta Zeme: kur mēs dzīvojam?", "Ūdens – dzīvības pamats" 

un "Izejam svaigā gaisā!", kuros ir integrēti pārējie mācību jomu un caurviju jautājumi. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 
 

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

pasts: biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

Zenta Anspoka. Sākam mācīties! 

 

 

Anotācija : 

 

Komplektizdevums "Sākam mācīties!" paredzēts piecus gadus veciem 

bērniem un atbilst MK noteikumiem Nr. 716 "Noteikumi par valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu 

paraugiem", 2018. Skolotāja grāmatas otrajā daļā ir iekļauti metodiskie 

komentāri integrētā izglītības satura apguvei no decembra līdz februārim. 

Otrās daļas temati tiek saistīti ar dabas un sabiedrības dzīves ritmiem: 

"Kalendārs" (par dienu un nakti, darbdienām un svētkiem), "Gadalaiki" un "Dabas ritmi". 

Lielajos tematos ir integrēti pārējie mācību jomu un caurviju jautājumi. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

 

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

pasts: biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

 

 

 



 

Viktorija Saldava-Reice. Gudrā ābece 
 

 

Anotācija : 

 

Grāmata papildina komplektu "Gudrā ābece" ar īpaši pielāgotiem 

tekstiem. Grāmatas sākumdaļā ir materiāli, kas pilnveido problemātisko 

zilbju lasīšanas prasmes, bet noslēgumā - nelieli teksti, kurus lasot bērni 

var izmantot šīs prasmes. Komplekts tapis sākumskolā "Valodiņa" kā 

ilggadīgas praktiskas pieredzes rezultāts. To var izmantot gan skolotāji, 

gan vecāki, kuru bērniem ir valodas attīstības grūtības. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

pasts: biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

 

 

Vilnis Purēns. Dabas pētnieka darba burtnīca 
 

 

Anotācija : 
 

Izdevums papildina autora "Dabas pētnieka gudrību grāmatu". Katrs 

atvērums ir veltīts vienam tematam un satur uzdevumus, kurus pildot bērni 

var sistematizēt iegūto informāciju un apliecināt savus secinājumus. 

Metodiskie materiāli ir domāti pirmsskolai vadlīnijās (MK noteikumi Nr. 

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

veidojot, ir ievērota projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādātā 

pirmsskolas mācību programma. Materiālu skolotājs var izmantot darbā 1. mācību posmā ar 

1,5- 3 gadus veciem bērniem, bet sistemātiski ar tiem var strādāt rotaļnodarbībās 2. posmā (3-

5 gadi) un 3. posmā (5-6 gadi). 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

pasts: biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

 

 



Inita Zēriete. Pasakas par gadalaikiem 
 

 

Anotācija : 

 

Pasakas par gadalaikiem ļaus iepazīt visa gada ritējumu. Pēterītis ir mazs 

zēns, kurš dodas izzināt un iepazīt gadalaikus. Mazo lasītāju pārsteigs 

Pētera tikšanās ar Ziemu, Pavasari, Vasaru un Rudeni, jo viņš ar tiem 

sadraudzēsies. Katrs gadalaiks zēnam atklās savus noslēpumus un mācīs 

saskatīt skaistumu dabā, ļaus novērtēt patiesu draudzību. Pasakas 

veidotas ar mērķi attīstīt valodu un stāstītprasmi pirmsskolas un 

sākumskolas vecuma bērniem. 

 

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 

 

 

 

 

 

Svens Nūrdkvists. Pankūku torte 
 

 

Anotācija : 

 

Aizraujošs, fantāzijas pārpilns stāsts par pankūku tortes cepšanu kaķim, 

kuram dzimšanas diena ir trīs reizes gadā. Šajā stāstā ir ļoti daudz 

maiguma, iejūtības un neparasti pozitīvs skatījums uz dzīvi. Zviedrijas 

lauku ainava tēlota ar mīlestību un lielu rūpību, tāpat kā stāsta varoņi, 

kuri tiešām ir īstas personības. No zviedru valodas tulkojusi Mudīte 

Treimane. 

 

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 

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

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

 

Anotācija: 

 
Pīters un Pakss ir bijuši nešķirami, kopš zēns izglāba lapsēnu un pārnesa 

mājās. Taču kādu dienu notiek neparedzamais: Pītera tēvs dodas karā un 

liek palaist lapsu savvaļā. Nonācis sava vectēva mājās trīssimt jūdžu 

attālumā, Pīters saprot, ka neatrodas tur, kur viņam vajadzētu būt, – līdzās 

Paksam. Mīlestības, uzticības un skumju mudināts, zēns dodas ceļā, lai 

atrastu lapsu un abi atkal būtu kopā. Tikmēr Pakss neatlaidīgi gaida savu 

zēnu, iekuldamies dažādos piedzīvojumos un atklādams daudz jauna. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

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

 

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

pasts: biblioteka@kalkuni.lv 

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

e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

biblioteka@viski.lv 

 

 

 

Paw Patrol. Kucēni glābj futbola maču 
 

 

Anotācija: 
 

Mēre Gudveja izaicina kaimiņu pilsētu uz futbola maču, bet mērs 

Hamdingers un Kaķēnu Katastrofu komanda nav gatavi godīgai 

spēlei un atkal ķeras pie saviem vecajiem stiķiem. Vai Ķepu patruļa 

pratīs sadarboties, lai uzveiktu kaimiņu mēru un viņa viltīgos 

kaķēnus? 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

65475309, e-pasts: irena_avlasina@inbox.lv 
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Mika Kerenens. Rēgs uz divriteņa 
 

 

Anotācija : 

 

Marijas mammai nolaupa rokassomu. Zaglis aiztraucas ar divriteni. 

Izrādās, ka pilsētā pēdējā laikā notikušas daudzas slavenu dizaineru somu 

zādzības. Policija jau vairākas reizes ir gandrīz noķērusi garnadzi, bet 

viņš vienmēr parādās un pazūd neizskaidrojamā veidā - kā rēgs. Marija 

kopā draugiem cenšas atmaskot ļaundari. Vienīgais pavediens, kas viņiem 

varētu noderēt – savus uzbrukumus laupītājs filmē. Lai uzzinātu, kuram 

velosipēdistam pie ķiveres ir kamera, draugi dodas uz skeitparku un tur 

iepazīstas ar pilsētas prasmīgākajiem braucējiem. Kurš no viņiem ir Rēgs? 

 

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 

 

 

 

 

 

Indreks Kofs. Visu dienu labiņi 
 

 

Anotācija : 

 

Jaukā, sirsnīgā grāmata piedāvā ieskatu kādas mīlošas ģimenes ikdienā. 

Kamēr vecmāmiņa pieskata televīzijas seriālu varoņus, Lēne un Oskars 

nolemj visu dienu būt labiņi, labiņi - iztīrīt zobus, sakārtot māju, 

izmazgāt veļu un pat iepriecināt nogurušo māmiņu ar pašceptu kūku. Kā 

viņiem veicas un ko par to saka vecāki? 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

sventes.biblioteka@inbox.lv 

 

 

 

 

mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv
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Marians Orloņs. Detektīva Snīpja pēdējā dēka 
 

 

Anotācija : 

 

Grāmatas lasītāji iepazīsies ar detektīvu Snīpi un viņa uzticamo palīgu – 

sunīti Kubu, kā arī ar pirmā nozieguma izmeklēšanu. No 

pulksteņmeistara Brateka darbnīcas pazudusi vērtīga mūzikas kastīte. 

Vai zādzībā vainojams noslēpumains bārdainis, kurš nesen uzradies 

Pilsētiņā? Detektīvs Ambrozijs Snīpis un viņa uzticamais draugs, 

runājošais suns Kuba, sāk izmeklēšanu. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Informāciju par citām Daugavpils novada bibliotēku krājumos esošām 

grāmatām skatīt:  

 

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