
Jaunākās grāmatas Daugavpils novada pagastu bibliotēkās 
 

Nozaru literatūra 
 

 

Sanita Osipova. Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu 
 

 

Anotācija: 

 
Tiesību zinātnieces un profesores Sanitas Osipovas grāmatā apkopoti 

autores pēdējos gados tapušie raksti, runas, referāti. Tā kā autore savā 

zinātnieces darbā iepriekš pievērsusies tiesību vēstures izpētei, arī šajā 

izdevumā ievietotajos rakstos tēmas aplūkotas vēsturiskā skatījumā. 

Tēmas sagrupētas četrās nodaļās: nācija, valoda, tiesiska valsts, rītdienas 

skatījums šodienas kontekstā. Lai arī krājumu veido atsevišķi raksti, tiem 

visiem ir vienojošs saturs, kas atbilst izdevuma nosaukumam. Autore 

vairākkārt uzsvērusi, cik svarīgi apzināties mūsu tautas vēsturi, lai sekmētu tās pašvērtējumu. 

Šajā nolūkā S. Osipova īpaši uzsvērusi un analizējusi Latvijas vēsturē nozīmīgu personību 

lomu un pienesumu valsts attīstībā.  

 

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 

 

 

Herberts fon Blankenhagens. Pasaules vēstures malā 
 

Anotācija: 

 
Grāmatas autors barons Herberts fon Blankenhagens, vācbaltietis, mūsu 

vēstures līdzgaitnieks, cēlies no senas muižnieku dzimtas, vēsta par paša 

pieredzēto vecajā Vidzemē (tā sauca daļu tagadējās Latvijas un Igaunijas) 

laikā, kad sagruva 700 gadu sena impērija. Barona dzimtās mājas bija 

Akenstaka - muižiņa Rīgas apriņķī, Krievijas impērijas Vidzemes guberņā, 

tolaik - pasaules vēstures mala. Viņš raksta par personīgi pieredzēto 

sarežģītajā laikā, kad notika Pirmais pasaules karš, apraksta tā radītās 

radikālās pārmaiņas, dažādu sabiedrības slāņu sadursmes un Latvijas brīvības cīņas, kurās 

radās Latvijas valsts. 

 

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


Latvija: kultūru migrācija 
 

Anotācija: 

 
Monogrāfija ļaus lasītājiem paplašināt skatījumu uz Latvijas teritorijā 

dzīvojošā etnosa spēju uzņemt un radoši ietvert savā kultūrā citu kultūru 

pieredzi, vienlaikus Latvijai kā nelielai valstij dodot savu pienesumu 

pasaules kultūrā. 

 

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  

 

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

 

 

 

Gunta Celma. Mans mīļais Čiekurkalns 
 

Anotācija: 

 
Čiekurkalns ir viena no senākajām Rīgas vēsturiskajām latviešu celtajām 

apkaimēm. Pirmais priekšstats par jebkuru vietu veidojas no namiem, 

arhitektūras, ielu izkārtojuma. Taču rajonu veido ne tikai mājas un ielas - 

tie ir arī cilvēki, kas tur dzīvojuši agrāk un mīt arī tagad, piepildot apkaimi 

ar ikdienas ritmu, rūpēm, priekiem un bēdām, veidojot savu neatkārtojamu 

dzīves vidi un vēsturi. Grāmatas autore - čiekurkalniete piektajā paaudzē - 

māksliniece Gunta Celma. Grāmatā meistarīgi savītas trīs līnijas. Pirmā - 

rajona vēsturiskais apraksts, attīstība, ieguvumi un zaudējumi kontekstā ar konkrētu 

laikposmu. Otrā - cilvēku, kā ikdienišķu, tā izcilu personību stāsti. Trešā līnija - autores 

personīgie vērojumi un atmiņas. Māka ieraudzīt, izstāstīt un papildināt ar plašu fotomateriālu 

veido Čiekurkalna neatkārtojamo kolorītu, ļaujot lasītājiem to izstaigāt cauri gadsimtiem un 

gadiem. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

ambelu.biblioteka@inbox.lv 

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

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

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

irena_avlasina@inbox.lv 

  

mailto:jelena.sterlane@demene.lv
mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv
mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv
mailto:biblioteka@saliena.lv


Gunārs Zemgals uz un aiz skatuves 
 

Anotācija: 

 
Apjomīgais un vizuāli bagātais izdevums stāsta par vienu no Latvijas 

izcilākajiem skatuves scenogrāfiem Gunāru Zemgalu (1934-2018), kurš 

Nacionālajā teātrī strādāja vairāk nekā 50 gadus kā teātra galvenais 

mākslinieks. Grāmatā atainota mākslinieka darbības daudzveidība, 

reproducēti plakāti, skatuves maketi, scenogrāfijas skices, darba 

uzmetumi, kas ataino vairāku nozīmīgu iestudējumu tapšanu. Par 

Gunāru Zemgalu grāmatā izsakās viņa līdzgaitnieki - režisori, aktieri, uzveduma daļas 

darbinieki. Svarīga vieta arī paša mākslinieka atziņām par scenogrāfa darbu un atmiņām par 

gaitām Jaņa Rozentāla mākslas skolā. 

   

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

ambelu.biblioteka@inbox.lv 

 

 

Inguna Bauere. Jānis Lūsēns Trešais 

Anotācija: 

Jānis Lūsēns trešais, kā nojaušams, ir Jānis Lūsēns trešajā paaudzē - 

Latvijā labi pazīstams komponists, radoša, daudzšķautnaina, ļoti vīrišķīga 

un, protams, arī sarežģīta personība. Lai gan sacerējis daudz brīnišķīgas, 

dvēseliski izjustas mūzikas, kas tautā tiek ļoti mīlēta, pats saka, ka 

"komponistu būšanu" nevajagot romantizēt, jo tas esot tāds pats darbs kā 

visi citi. Iedvesmu viņš negaida, bet strādā. Ārējais tēls var maldināt. 

Kādam Lūsēns šķiet skarbs, citam augstprātīgs vai pārāk tiešs. Tomēr 

dziļākajā būtībā Jānis ir romantiķis, kurš priecājas par vienkāršām, katram latvietim mīļām 

lietām - klusiem ezera ūdeņiem, košiem saulrietiem un pļavu puķēm, zvaniņu skaņām un 

Ziemsvētkiem. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 
 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

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

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

 

 

 

mailto:biblioteka@malinova.lv


Jānis Erenštreits. Kroņu pinējs 
 

 Anotācija: 
 

Estētiski baudāmā literārā valodā grāmata "Kroņu pinējs" turpinās un, 

tikpat smeldzīgā kā iepriekš, vēsturiskā tvērumā ieved laikmeta 

sarežģīto līkloču un J. Cimzes ideju turpinātāju dzīvēs, atainojot viņus 

psiholoģiskā realisma stilā. Grāmata veidota kā atsevišķu biogrāfisku 

epizožu virknējums, kuras caurvij vieni un tie paši ideju akcenti: 

pedagoģijas un mūzikas savstarpējība, mācību grāmatu tapšanas process 

latviešu valodā, teorijas un prakses vienotība, savstarpējo attiecību 

labirinti, kas padziļināti līdz smeldzīgumam. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

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

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

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

vabolebibl@inbox.lv 

 

 

 

Viktors Freibergs. Kinomāna slimības vēsture 
 

Anotācija: 

 
Kino pētnieka Viktora Freiberga grāmata ir ļoti personisks viņa vērojums 

par savu dzīvi, kurā kino, protams, ieņem ļoti svarīgu lomu. Pats autors to 

dēvē par fiktīvu dienasgrāmatu, ko viņš sāka rakstīt, kad viņa dzīvē iestājās 

ļoti smags posms, un izrādījās, ka šī rakstīšana ir dziednieciska. Grāmatā 

viņš atklāti runā arī par savu cīņu ar slimībām, bet kopumā grāmatas 

intonācija ir gaiša un iedvesmojoša, ar melnā humora piedevu, kas tik 

raksturīgs Viktoram Freibergam. 

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 

 

 

 

mailto:biblioteka@malinova.lv
mailto:vabolebibl@inbox.lv
mailto:jelena.sterlane@demene.lv
mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv


Arnolds Klotiņš. Divatā ar tautasdziesmu 
 

 

Anotācija: 

 
Grāmata sniedz ieskatu, kā laika gaitā latviešu komponisti savos darbos 

ietvēruši tautas melodijas vai to atsevišķas īpašības, un cik dažāds, 

atkarībā no katra savdabības un mūzikas stila, ir veidojies 

mākslinieciskais rezultāts. Pakļaujot folkloras mantojumu sava 

laikmeta profesionālās mūzikas stilam, tautas mūzika var kļūt ne tikai 

klausītājiem tuvāka, bet arī iegūt gluži jaunas estētiskās īpašības. Reizē 

ar to grāmata atklāj latviešu folklorā pamatoto kompozīciju lielo skaitu un krāšņumu kopš 

nacionālās atmodas laika līdz pat mūsu gadsimta sākumam. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās: 

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 

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

vabolebibl@inbox.lv 

 

 

Dace Ļaviņa. Baltars 

 
Anotācija: 

 
Viens no Latvijas lepnumiem ir pagājušā gadsimta 20. gados tapušais 

"Baltars" porcelāns, iekļauts arī Latvijas Kultūras kanonā. Mākslas 

zinātnieces Daces Ļaviņas sastādītā grāmata ir līdz šim apjomīgākais 

pētījums par "Baltars" darbību. Tā izseko gan darbnīcas tapšanas 

vēsturei, gan personībām, kas to veidoja, bet absolūts jaunais pienesums 

ir iespēja vienkopus aplūkot visus līdz mūsdienām saglabājušos 

priekšmetus, ko autorei izdevies atrast, un to ir vairāk nekā divi simti, tāpēc izdevumu var 

uzskatīt arī par pirmo darbnīcas izstrādājumu katalogu. Fotogrāfijas papildina arī priekšmetu 

stāsti, un daži no tiem ir detektīvsižeta cienīgi. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

e-pasts:  veronikaandrejeva@inbox.lv 

 

 

 

 
 

mailto:vabolebibl@inbox.lv


Asnate Smeltere. Piecdesmit gadi Rīgas Modē 
 

 

Anotācija:  
 

 "Piecdesmit gadi Rīgas modē" nav visaptveroša Latvijas modes vēsture 

- tas ir personisks atmiņu stāsts. Un tomēr grāmata vienlaikus ir arī 

nozīmīga vēsturiska liecība par modi kā neatņemamu Latvijas kultūras 

daļu. Grāmata ir Asnātes Smelteres atmiņu un pārdomu stāsts par viņas 

ilgo un veiksmīgo ceļu modes industrijā, kas aizsākās jau 20. gadsimta 

60. gados ar modeles gaitām tolaik visā Padomju Savienībā plaši 

pazīstamajā Rīgas Modeļu namā un žurnālā "Rīgas Modes". Galvenais 

impulss rakstīt šādu grāmatu bijis vēlēšanās fiksēt to, kas, šķiet, pazūd. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

ambelu.biblioteka@inbox.lv 

 

 

Psihologu profesionālā darbība Latvijā 
 

 

Anotācija: 

 
Grāmatas tapšanas pamatā ir jaunais Psihologu likums, kas stājies spēkā 

2018. gada 1. janvārī. Šis likums faktiski ir pirmais likums, kas tieši 

reglamentē psihologu profesionālo darbību un līdz ar to iezīmē nozīmīgu 

pagrieziena punktu visā psihologu profesionālajā darbībā Latvijā. 

Grāmatai ir trīs daļas. Pirmā daļa iepazīstina lasītāju ar vispārīga 

rakstura jautājumiem psiholoģijas jomā. Otrā daļa ir galvenā grāmatas 

daļa, jo tā plaši izskaidro un komentē Psihologu likuma konkrēto pantu 

piemērošanu praksē, skaidrojot arī nozīmīgākos terminus. Savukārt trešajā daļā skarti svarīgi 

konkrēti psihologu profesionālās darbības aspekti: psihologa statuss kriminālprocesā, 

civilprocesā un administratīvajā procesā, kā arī aplūkots jautājums par fizisko personu datu 

aizsardzību psihologa profesionālajā darbībā. 
 

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 

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

e-pasts: bibl_laucesa@inbox.lv 

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


Valdis Segliņš. Senās Ēģiptes medicīnas papirusi 
 

Anotācija: 

 
Valda Segliņa monogrāfija "Senās Ēģiptes medicīnas papirusi" veltīta 

Senajā Ēģiptē uzkrātajām zināšanām medicīnā, ciktāl tās ir aprakstītas 

avotos - senajos papirusos. Tik bagātīgs seno dokumentu klāsts latviešu 

valodā pieejams pirmoreiz. Grāmatā iekļauts vairāk nekā 1500 recepšu, 

ziņas par daudzu slimību noteikšanu, diagnozi un ārstēšanas stratēģiju, 

kāda bijusi Senajā Ēģiptē. Daudzpusīgais skatījums ļaus lasītājam 

iepazīt senās zināšanas plašākā kontekstā, arī apzināt daudzos joprojām 

neskaidros medicīnas vēstures jautājumus un palīdzēs izvērtēt šo 

zināšanu nozīmi mūsdienu skatījumā. 
 

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 

 

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

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

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

65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.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 

 

 
 Eiropas Savienības tiesības 

 

Anotācija: 
 

Grāmatā ietvertas desmit nodaļas: ES tiesības (jēdziens un nozīme), ES 

vēsture un attīstība, ES tiesību pamati, ES iestādes, likumdošana, tiesību 

avoti, ES tiesību īstenošana, prasības ES tiesu institūcijās, ES un 

dalībvalstu atbildība, ES budžeta tiesības. 

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 

 

 

 

mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv
mailto:biblioteka@tabore.lv
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mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv


Daiļliteratūra 

 
 

Jānis Rokpelnis. tīmeklītis 
 

Anotācija: 
 

Jāņa Rokpeļņa dzejoļu krājuma teksti virtuozi balansē starp lirismu, 

grotesku un traģismu. Kārtojums tematiskos ciklos akcentē gan viņa tēmu 

un intonāciju daudzveidību, gan arī ļauj skatīties uz dzejas rakstīšanas 

procesu kā nebeidzamu ceļu, kura mērošanas jēga dažkārt var šķist 

apšaubāma, tomēr allaž noved pie negaidītām atskārsmēm. 
 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:  

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

vabolebibl@inbox.lv 

 

 
 

 Valdis Rūmnieks. No Raiņa līdz Čakam 

 
 

Anotācija: 
 

Kuru latviešu rakstnieci apdraudēja traktorsa Kā Čaks savā simtgadē 

neļāva Valdim Rūmniekam atvērt diplomātui Kāpēc Rakstnieku 

savienībā ieradās policijas specvienībau Atbildes uz šiem un citiem 

jautājumiem, kā arī draiskulīgus un nopietnus stāstus par gadsimtu mijas 

kultūras personībām savā autobiogrāfijas otrajā grāmatā "No Raiņa līdz 

Čakam" piedāvā pazīstamais rakstnieks Valdis Rūmnieks. Pirmajā 

grāmatā "Starp Mežaparku un Murjāņiem" autors iemūžinājis atmiņas par 

bērnību, kas aizritējusi radošu cilvēku sabiedrībā, par studiju un pirmajiem patstāvīgā darba 

gadiem, bet otrajā - par vēlākajiem savas dzīves gadiem. Tajā turpinās rakstnieku 

piedzīvojumi, paša radošās kaislības un atklājas daži pilnīgi nezināmi literatūrvēsturiski fakti. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

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

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

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

sventes.biblioteka@inbox.lv 

 

 

 

mailto:vabolebibl@inbox.lv
https://www.3td.lv/lv/ebooks/191
mailto:biblioteka@malinova.lv
mailto:sventes.biblioteka@inbox.lv


Nora Ikstena. Runādamies 
 

Anotācija: 
 

Satikties un runāt. Runāt dzīvi un tieši, pārteikties, kļūdīties, iesmieties un 

apraudāties. Piedzīvot sarunas prieku. Mūsu nervozajā pasaulē, kurā 

pazūd laiks un viss mainās tik strauji, šādi mirkļi ir retums. Mijoties 

gadsimtiem, autorei ir bijusi iespēja tos piedzīvot - ar ļaudīm, kuri ir 

laikabiedri. Grāmatā ir Noras Ikstenas sarunas ar Dzintaru Sodumu, 

Imantu Ziedoni, Valentīnu Jākabsonu, Dagniju Dreiku, Jāni Einfeldu, 

Renāti Blumbergu, Aldi Gobzemu, Tītu Reinu Vītso, Dairu Āboliņu, 

Liānu Langu, Edvīnu Raupu un Raimondu Tigulu. 
 

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 

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

biblioteka@nicgale.lv 

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

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

 

 
 

 Linda Nemiera. Kaķis otrpus ceļam 

 
 

Anotācija: 
 
Leonīdu Fēliksu gaida karsta vasara. Viņa vislabprātāk to pavadītu jūras krastā, 

tomēr darbi negaida. Leo priekšniece, ragana Viktorija dodas atvaļinājumā un 

uztic Leonīdai vadīt reklāmas aģentūru. Tikmēr Tukuma pusē risinās baisi 

notikumi - ezera krastā pazuduši trīs jaunieši. Aizdomās par noziegumu tiek turēts 

vilkaču bars, un barvedis Rego lūdz Leonīdas palīdzību. Leo nāksies noskaidrot - 

ko tad īsti spēj paveikt sieviete-kaķis ar deviņām dzīvībām? 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 

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

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

biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

https://3td.lv/lv/ebooks/484


 

 

Kristīne Ulberga. Kariete uz Santjago 
 

Anotācija: 

 
2015. gada vasarā Kristīne Ulberga nostaigāja Santjago svētceļojuma 

900 kilometrus. Bez jebkādas kristīgās eksaltācijas un neklanoties pie 

katra ceļmalas akmens ar iekaltu krustu. Šis svētceļojuma romāns gluži 

kā sīpolu izloba tā galveno varoni no visām, pat nenojaustām, jebkura 

jaukā labā cilvēka neredzamajām patībām - augstprātības, paštaisnuma, 

neiecietības un citām mizām. Skaudri atklāts un savā tiešumā suģestējošs 

darbs. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

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

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

65475309, e-pasts: irena_avlasina@inbox.lv 

 

 

 

Ēriks Vilsons. Me & Mo 
 

Anotācija: 

 
Ēriks Vilsons saviem romāna tēliem ļauj ievilkt mūs savos 

neikdienišķajos trīs jūnija nedēļu dzīves notikumos. Ar kurzemniecisku 

ironiju uz mums skatās pats stāstītājs, kamēr priekšplāna varoņi pārtiek 

no saviem rēgiem, nožēlām un sapņiem. Romāns par laiku, ko tik viegli 

nepiepildīt, izniekot. Par draugiem, kuri jānotur, bet kurus jāprot arī 

palaist. Par mīlestību – bijušu, esošu, gaisušu. Par pēdām liedaga smiltīs, 

ko aizskalo krastā nākoši viļņi. Par krasta cilvēkiem – mums visiem. 

 

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 

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 

 

mailto:biblioteka@saliena.lv
mailto:biblioteka@liksna.lv
mailto:biblioteka.silene@skrudaliena.lv
mailto:biblioteka@saliena.lv


Pēters Hēgs. Sūzanas efekts 
 

Anotācija: 
 

Sūzanai ir kāds neparasts talants – viņa profesionāli izdibina citu glabātus 

noslēpumus. Cilvēki neizprotamā kārtā jūt pret viņu īpašu uzticību un 

nevilšus atklāj savas visapslēptākās domas. Visu savu dzīvi Sūzana ir 

izmantojusi šo savu talantu, bet šobrīd viņas ģimenes nākotne ir 

apdraudēta un viņai pašai draud cietumsods. Un tieši tagad Sūzana saņem 

piedāvājumu no bijušā Tiesību ministrijas ierēdņa: pielietot savu īpašo 

talantu vēl vienu reizi apmaiņā pret visu apsūdzību atcelšanu. Viņai 

jāatrod noslēpumainās "Nākotnes komisijas" izdzīvojušie locekļi un jāiegūst viņu pēdējās 

sanāksmes protokols. Tomēr ir gana daudz ietekmīgu cilvēku, kuri uzskata, ka šis protokols 

nekad nedrīkst nonākt atklātībā. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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

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

ambelu.biblioteka@inbox.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 

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

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

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

65471555, e-pasts: medumubibl@inbox.lv 

 

 

Emma Hīlija. Elizabete ir pazudusi 
 

Anotācija: 

 
Emmas Hīlij lieliskais debijas romāns ļauj mums piedalīties sena 

nozieguma atklāšanā un iepazīt vienu no neaizmirstamākajiem 

personāžiem pēdējo gadu britu literatūrā… 

 

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 

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

e-pasts: bibl_laucesa@inbox.lv 

https://www.3td.lv/lv/ebooks/516
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:medumubibl@inbox.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:bibl_laucesa@inbox.lv


 

 

Reins Rauds. Rekonstrukcija 
 

 

Anotācija: 
 

Enns Padriks jau sen ir zinājis, ka reiz viņam vajadzēs noskaidrot meitas 

Annijas nāves patiesos cēloņus. Tagad tas brīdis pienācis. Lai iegūtu 

skaidrību, viņam jāizbraukā liela daļa Igaunijas un jādodas arī uz 

Franciju. Sarunās ar cilvēkiem, kas Anniju pazinuši, atklājas daudz 

sarežģītāka aina, nekā Enns būtu varējis iedomāties. Meklējumu fonu 

veido gan stāstījums par viņa ģimenes dzīvi padomju laikā un 

pēcpadomju gados, gan cilvēcisku vājību un reliģisku maldu drāmas. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

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

 

 

 

Leīla Slimani. Klusa dziesma 
 

Anotācija: 
 

Divu bērnu māte Mirjama grib atgriezties darbā advokātu birojā un meklē 

auklīti saviem mazajiem. Viņa izvēlas lielisko Luīzi, kam piemīt viss 

nepieciešamais - pacietība, atsaucība, precizitāte. Bet ar laiku arī labās 

īpašības kļūst kaitinošas: aukle ir pārāk nevainojama, pārāk neaizstājama. 

Mirjama nedaudz atmaigst, kad uzzina - Luīzi dzīve nav saudzējusi, viņa ir 

vientuļa, nav iepazinusi nedz prieku, nedz laimi. Ar katru romāna lappusi 

pieaug tā varoņu nemiers un satraukums, līdz notiek traģēdija... 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

e-pasts:  veronikaandrejeva@inbox.lv 
 

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

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

 

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

novads, tālr. 65476127, e-pasts: biblioteka@malinova.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:biblioteka.silene@skrudaliena.lv
mailto:veronikaandrejeva@inbox.lv
mailto:biblioteka.mirnijs@laucese.lv
mailto:biblioteka@malinova.lv
mailto:biblioteka@saliena.lv
mailto:biblioteka@tabore.lv


  

Paša Matsinovs. Gogoļa disko 

 

Anotācija: 
 

Romāna notikumu virpulis savērpjas nenosakāmā, taču neapšaubāmi 

netālā nākotnē salīdzinoši īsā laikā nogrieznī - Krievijas impērijai 

atkalpievienotās Igaunijas pilsētiņā Vīlandē, kur vairs nav palicis gandrīz 

neviena igauņa, apmēram nedēļu klīst no miroņiem augšāmcēlies krievu 

literatūras klasiķis Nikolajs Gogolis. Šī dīvaini ģērbtā un acīmredzami 

apjukušā personāža parādīšanās vietējā dēkaiņu un dīvaiņu sabiedrībā 

izraisa sajūsmu, izbīli, biznesa ideju vētru un galu galā saceļ diezgan 

pamatīgu haosu.   

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

Italo Kalvīno. Ja reiz ziemas naktī ceļinieks 
 

 

Anotācija: 
 

Slaveno itāļu 20.gadsimta modernistu un literāro eksperimentu meistaru 

Italo Kalvīno latviešu lasītāji iepazina salīdzinoši nesen, kad Daces 

Meieres tulkojumā iznāca viņa dzejprozas grāmata "Neredzamās 

pilsētas". Turpinot iepazīstināt ar viņa daiļradi, piedāvājam savdabīgo 

"prozu par prozu" jeb "prozu prozā" – romānu "Ja reiz ziemas naktī 

ceļinieks". Kalvīno mums piedāvā meistarīgi savītu stāstu, kas ik mirkli 

gatavs ļauties nebeidzamām mutācijām. Viena romāna vietā mūsu rokās 

nonākuši desmit – katram savs sižets, stils, noskaņa, pat autors, un ikviens pārtrūkst 

visspraigākajā mirklī… Visi kopā tie veido pazīstamas un nepazīstamas, tikko tapušas un sen 

nebūtībā pagaisušas literatūras labirintu, kurā Lasītājs un Lasītāja, meklējot aprāvušos 

vēstījumu pavedienus, ar interesi iepazīst arī viens otru. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
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 

 

mailto:biblioteka@saliena.lv


 

Francis  Verfels. Musa Daga četrdesmit dienas 
 

 

Anotācija : 
 

"Musa Daga četrdesmit dienas" ir slavenākais Verfela darbs - vēsturisks 

romāns, kam grūti atrast līdzinieku 20. gadsimta literatūrā. Tas stāsta par 

Musa Daga kalna apkaimes armēņu pretošanos turkiem 1915. gada 

armēņu genocīda laikā. Šī Pirmā pasaules kara epizode ir atspoguļota 

precīzi un literāri meistarīgi, ļaujot izprast vispārcilvēciskās, pārlaicīgās 

traģēdijas raksturu un mērogu. Tieši tāpēc romāns sniedz emocionālu 

pārdzīvojumu un vielu pārdomām arī tiem, kam nav personiskas saiknes ar aprakstīto vietu, 

laiku un notikumiem. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

Kotrīna Zīle. Samainītais 
 

 

Anotācija : 

 

Kādā februāra dienā neilgi pirms Meteņiem, kad Viļņas mākslas skolas 

pēdējā kursa audzēkņi gatavo karnevāla maskas, pilsētu pārņem pat 

ziemas apstākļiem neparasts sals un puteņi, un sešpadsmitgadīgie Gabija 

un Geds tiek ierauti savādu notikumu virpulī. Ar šiem ļoti atšķirīgajiem 

jauniešiem sāk notikt neizprotamas lietas un tikko modušās jūtas cenšas 

nomākt gluži neticami spēki. Mūsdienu pasaulē atdzīvojas mitoloģiskas 

būtnes... 
 

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 

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

65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv 

 

 

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


 

 

Bērnu literatūra 

 

 

Tomijs Ungerers. Kāpēc es neesmu tu? 

 

Anotācija: 

 Lielie filozofiskie jautājumi allaž paliek tie paši – kā pirms diviem 

tūkstošiem gadu, tā arī šodien, neatkarīgi no tā, vai esi astoņus vai 

astoņdesmit gadus vecs. Bērni uzdeva jautājumus leģendārajam 

elzasiešu māksliniekam, rakstniekam, Francijas Goda leģiona ordeņa 

kavalierim Tomijam Ungereram, un viņa atbildes ir dzirkstoši 

asprātīgas, viedas, reizēm – arī stipri mulsinošas. Grāmatā apkopotas 

Tomija Ungerera interesantākās slejas no žurnāla "Philosophie 

Magazin", kuras papildina viņa paša zīmētas ilustrācijas. Tā paver 

apvāršņus un vairo domātprieku, un to var lasīt gan bērni, gan pieaugušie. 

 

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 

 
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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jelena.sterlane@deme.lv
mailto:bibl_laucesa@inbox.lv
mailto:Naujenes.biblioteka@inbox.lv
mailto:vabolebibl@inbox.lv


Daina Gāga-Ēķe. Gribu būt dizainers 
 

Anotācija : 

 

Teksta un ilustrāciju autore Daina Gāga Ēķe vienkāršā un rotaļīgā 

veidā iepazīstina bērnus ar dizaina pamatprincipiem un izstāsta par 

trīs dizaineru profesijām. Grāmatas saturs ir izklaidējošs un 

izglītojošs. Nobeigumā iekļauti 12 radoši uzdevumi un 2 uzlīmju 

lapas, kas veicinās bērna iztēli un ļaus iejusties dizainera lomā. 

 

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 

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 

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

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

 

 

 

Marina Levina. Vecpilsētas stāsti jeb pavisam patiesa Vecrīgas vēsture 
 

 

Anotācija : 
 

 "Vecpilsētas stāsti" ir asprātīgs ekskurss Rīgas vēsturē. To jo īpaši 

vērtīgu padara autores dabiskais humors, plašās zināšanas un pieredze, 

jo arhitekte Marina Levina ir ilggadēja kultūras mantojuma pētniece. 

Lasītājs var izsekot patiesiem notikumiem Rīgas vēsturē, taču leģendas 

par notikumiem Vecpilsētā var lasīt arī kā skaistu, daudzviet romantisku 

pasaku. Grāmata ir labs ceļabiedrs, jo tajā ir arī karte, dodoties 

ekskursijā - izstaigājot un apskatot aprakstītās Vecrīgas ielas un namus. 

 

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 

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

e-pasts: bibl_laucesa@inbox.lv 
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Ieva Samauska. Pavasaris lapsas alā 
 

Anotācija : 
 

Krājuma "Pavasaris lapsas alā" dzejoļi veido stāstu par ziemas un 

pavasara nomaiņu, pievēršoties poētiskam dabas norišu vērojumam. Taču 

abi gadalaiki šoreiz rakstāmi ar lielo burtu, jo vienlaikus tās ir arī divu 

būtņu, divu raksturu attiecības, kas līdzinās reālu bērnu attiecībām 

bērnudārzā vai skolā - konkurencei, kautrībai, simpātijām, pāridarījumiem 

un kopīgiem piedzīvojumiem. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

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

 

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

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

 

 

Ieva Samauska. Septiņas spārnotas atziņas mazā somiņā 
 

 

Anotācija : 

 

Ievas Samauskas jaunā literārā pasaka vēstī par putnu – somzīlīšu pāri 

un viņu mazuļiem, šādi atainojot vecāku un bērnu attiecības mīlošā 

ģimenē. Autore apzināti akcentē pasakas mērķi – iepazīstināt jauno 

lasītāju ar dzīvē pārbaudītām patiesībām, kuras ikreiz no jauna 

apgūstamas katram pašam, un vislabāk, ja šī dzīves skola tiek izieta 

bērnībā – ar vecāku atbalstu un viņu uzraudzībā. Otrs akcents pasakā ir 

citādība un tas, kā pret to izturēties. 

 

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 

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

pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv 

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

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

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

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

 

mailto:biblioteka.mirnijs@laucese.lv
mailto:biblioteka@malinova.lv
mailto:veronikaandrejeva@inbox.lv
mailto:jelena.sterlane@deme.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:biblioteka@malinova.lv
mailto:biblioteka.silene@skrudaliena.lv


Ieva Melgalve. Īsti cilvēki 
 

 

Anotācija : 

 

Rakstnieces Ievas Melgalves literārā pasaka ir izteikti 

mūsdienīgs gudri uzrakstīts filozofisks darbs bērniem, kas 

lasītājos rosinās daudzslāņainu tēlaino un vizuālo domāšanu. 

Māksliniece Anita Rupeika ar ilustrācijām ir radījusi savu 

pasauli, kas brīnišķīgi papildina autores stāstījumu. Grāmata 

pārsteigs lasītājus ar savu oriģinalitāti. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 
 

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

ambelu.biblioteka@inbox.lv 

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

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

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

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

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

biblioteka@nicgale.lv 

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

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

 

 

 

Mika Kerenens. Armando 
 

Anotācija: 

 
Armando ir pirmklasnieks, kurš vairāk par visu pasaulē vēlas spēlēt 

futbolu. Zēna izskats atšķiras no skolasbiedriem, tāpēc ar viņu neviens 

negrib draudzēties. Stāsts atklāj ar kādām grūtībām un izaicinājumiem būs 

jāsastopas Armando, ceļā uz jauniem draugiem un iedzīvošanos jaunajā 

skolā. Armando futbola spēles talants ir iedzimts, jo pat čiekura spārdīšana 

viņam padodas ļoti prasmīgi un futboliski. Viņa talants ļauj viņam iegūt 

draugus Tallinas skolā un "atkausē" dažkārt tik atturīgo klasesbiedru sirdis, jo īpaši meiteņu, 

daloties ar tango deju soļu noslēpumiem. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

mailto:biblioteka@malinova.lv


Terijs Pračets. Mazā brīvā cilts 
 

Anotācija: 
 

Upē iemitinājies zaļacains briesmonis, pa ceļu jādelē bezgalvains 

jātnieks... bet vairs nav Smelgu vecmāmuļas, kas spētu izskaidrot, kas 

notiek. Ir tikai vienpadsmit gadus vecā Tifānija Smelga, kurai tagad ir 

jānosargā robežas. Jo otrpus robežām viņas pasaule cenšas iekļūt... viss 

kas. Tā ir viņas zeme. Tas ir viņas uzdevums. 

 

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 

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 

 

 

 

 

Džesika Taunzenda. Nekadbija. Moriganas Kraukles pārbaudījumi 
 

 

Anotācija : 

 

10 gadus vecā Morigana Kraukle ir nolādēta. Tāpat kā citus bērnus, kas 

dzimuši kārtējā laikmeta pēdējā dienā, līdzcilvēki viņu vaino visās savās 

neveiksmēs, turklāt lāsts nozīmē, ka Moriganai jāmirst savā 11. 

dzimšanas dienā. Tomēr liktenīgajā dienā pie Moriganas ierodas 

neparasts vīrs vārdā Jupiters Ziemelis, lai nogādātu meiteni drošībā uz 

slepeno, maģisko pilsētu Nekadbiju. Lai Morigana varētu tur palikt, 

viņai jāiekļūst prestižajā Brīnamainajā Biedrībā. Moriganai jāiztur četri 

pārbaudījumi, sacenšoties ar simtiem citu kandidātu, un katram piemīt kāds īpašs talants... 

"Moriganas Kraukles pārbaudījumi" ir maģiskās sērijas par Moriganu Kraukli pirmā grāmata. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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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Džesika Taunzenda. Brīnamkale. Moriganas Kraukles aicinājums 
 

 

Anotācija : 

 

Moriganas Kraukles piedzīvojumi, kuri aizsākās "Nekadbijā", turpinās. 

Izsprukusi no nāvējoša lāsta un iekļuvusi prestižā maģiskā skolā, 12 

gadus vecā Morigana Kraukle ir pārliecināta, ka tagad dzīve ies tikai uz 

augšu. Tomēr slepenajā Nekadbijas pilsētā mīklainos apstākļos sāk pazust 

iedzīvotāji un Moriganas jaunos draugus šantažē nezināmi ļaundari, 

draudot atklāt visiem Moriganas noslēpumu – viņa ir pirmā zināmā 

Brīnamkale kopš bēdīgi slavenā ļaundara Ezras Skvalla... 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 

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 

 

 

 

 

 

Andruss Kivirehks. Tilda un putekļu eņģelis 
 

 

Anotācija : 

 

Dažreiz gadās tā, ka mēs aizmirstam. Aizmirstam kaut ko svarīgu. 

To, kas jāatceras. Tad talkā nāk putekļu eņģeļi. Tie ir mazi – tāpat 

kā putekļi, bet atceras visu, jo putekļi ir bijuši vienmēr un nekad 

nepazudīs. Viens tāds putekļu eņģelis ielido pa Tildas logu... 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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 

 

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

biblioteka@liksna.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 

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

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