
 

Jaunākās grāmatas Daugavpils novada pagastu bibliotēkās 
 

Nozaru literatūra 
 

 

 

Aivars Stranga. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika 

 

Anotācija: 

 
Grāmata ir aizraujošs pētījums par Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma 

saimniecisko politiku (1934–1940). Autors sev raksturīgajā informatīvi 

piesātinātajā stilā, dažviet eleganti iezibinot lasītāja prātā iepriecinošu, teju 

nojaušamu intelektuālo ironiju, vēstī arī par to, ko mēs vēl nezinājām par 

Ulmaņa autoritārās valdības iecerēm un paveikto tautsaimniecībā. Ar šo 

monogrāfiju Latvijas historiogrāfija ir ieguvusi detalizētu stāstu par Ulmaņa 

autoritāro režīmu. Pētījums balstīts uz arhīvu dokumentiem, aplūkotā laika preses publikācijām, 

daudziem citiem vēstures avotiem un vēsturisko literatūru. Analizētais jauno faktu materiāls liek 

nobirt bez barotnes palikušajām "vīģes lapām", ar kurām līdz šim sevi piesedza mīts par 

Ulmaņlaikiem kā zelta laikiem Latvijas valstiskuma vēsturē. 

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

biblioteka@ambeli.lv 

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

biblioteka@kalupe.lv 

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: biblioteka@naujene.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 

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

biblioteka@svente.lv 

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

65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv 
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Ilgvars Butulis. Latvijas vēsture 

 

Anotācija: 

 
Latvija ir teritorijas ziņā maza zeme ar nelielu iedzīvotāju skaitu, kas allaž 

atradusies satiksmes ceļu un lielvalstu ģeopolitisko interešu krustpunktā, tādēļ 

autori iespēju robežās skata savas zemes pagātni Baltijas jūras reģiona un 

Eiropas vēstures kontekstā. Akcentējot politiskās vēstures notikumus, autori 

vienlaikus ataino arī saimnieciskās un kultūras vēstures norises. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

pasts: biblioteka@laucesa.lv 

 

 

 

Aivars Stranga. Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums 1920. gada 11. 

augustā 

 

Anotācija: 

 
Aivars Stranga analītiski izvērtējis pirms simts gadiem noslēgto Latvijas un 

Padomju Krievijas miera līgumu, kā arī Rīgas un Maskavas attiecības 20. 

gadsimta 20. gadu pirmajā pusē, un šis darbs ir viegli lasāms, elegantiem 

salīdzinājumiem, trāpīgiem aprakstiem un paradoksiem bagāts. Šajā pētījumā 

vēsture ir dziļdomīgi un salīdzinoši tverta plašākā telpā, teju visas Eiropas 

kontekstā. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu 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: biblioteka@naujene.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:  

biblioteka@svente.lv 
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Latvijas Neatkarības karš 1918.-1919. gadā: Lielbritānijas kara flotes 

ziņojumi 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā apkopoti oriģinālvalodā un latviešu valodā publicēti Lielbritānijas 

Nacionālajā arhīvā esošie Britu Karaliskās kara flotes ziņojumi no Rīgas un 

Liepājas ostas par militāro un politisko situāciju Latvijā Neatkarības kara 

laikā no 1918. gada beigām līdz 1919. gada beigām. Tie papildināti ar 

zinātnisku ievadrakstu un komentāriem. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

pasts: biblioteka@laucesa.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   

 

 

 

Sauļus Grībkausks. Padomju "ģenerālgubernatori" 

 

Anotācija: 
 

Maskavas "vagari"? Padomju okupācijas īstenotāji? Kas īsti bija nacionālo 

republiku kompartijas otrie sekretāri un kāda bija to loma Baltijas 

republikās? Vai viņi izrīkoja republikas varasvīrus, arī kompartijas pirmo 

sekretāru? Lietuviešu vēsturnieks Sauļus Grībkausks meklējis atbildes uz 

šiem jautājumiem Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Kazahstānas un 

Gruzijas arhīvos, kā arī intervijās ar bijušajiem otrajiem sekretāriem, PSKP 

CK augsta ranga darbiniekiem, nacionālo republiku nomenklatūras pārstāvjiem. Grāmata ir 

pirmais plašais pētījums par otro sekretāru institūta tapšanu un tā lomu Padomju Savienības 

impēriskās varas sistēmā. Te ir visai izsmeļoši aplūkota otro sekretāru darbība un loma Lietuvā 

un Latvijā. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 
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Santa Hirša. Andris Breže. Gaismas konstruktors 

 

Anotācija: 

 
Andris Breže ir viens no svarīgākajiem Latvijas laikmetīgās mākslas 

pārstāvjiem, kas pieder Latvijas kultūras vēsturē nozīmīgajai robežpārkāpēju 

paaudzei, kuru māksla gan atainoja, gan stimulēja Atmodas laika izmaiņas 

sabiedrībā. Tā bija paaudze, kas jaudīgi ienesa Rietumu laikmetīgās mākslas 

stratēģijas Latvijas mākslā, piesakot jauna veida tēlainību, domāšanu un 

izpratni. Andris Breže ienāca mākslā ar asu, pret totalitārismu vērstu ironiju 

un jauniem mākslas izteiksmes meklējumiem poētisku instalāciju virzienā. Vairāk nekā 40 gadu 

darbības laikā A. Brežes māksla ir saglabājusi spēju izteikt sarežģītas laika un varas attiecības 

mākslas valodā. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 
Vecsalienas nodaļā (Salienas pagasta bibliotēka)  – Vecsaliena,Vecsalienas pag., Daugavpils nov., e-

pasts: biblioteka@saliena.lv 

 

 

Jānis Kudiņš. Oskars Stroks 

Anotācija: 

Interesējoties par Oskara Stroka radošo biogrāfiju, ir nācies secināt, ka 

Daugavpilī dzimušais mūziķis joprojām ir sava veida margināla figūra 

Latvijas kultūrvēsturē, un līdz pat šodienai nav tikuši atbildēti vairāki 

jautājumi. Jāņa Kudiņa monogrāfija piedāvā objektīvā kultūras konteksta 

analīzē, izmantojot dažādas kultūras, kultūrvides atmiņas, populārās mūzikas 

teorijas un izpētes metodes, balstītu vispusīgu vērtējumu Oskara Stroka 

radošajam mantojumam pagātnē un mūsdienās. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 
 

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

pasts:  biblioteka@bikerniekupag.lv 

 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

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

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.lv 

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

 
Anotācija: 

 

Tēlnieks Kārlis Jansons (1896–1986) ir vitālu, temperamenta uzspriegotu 

tēlu autors, kurš darbojies galvenokārt monumentālās un memoriālās 

skulptūras jomā, radot virkni nozīmīgu pieminekļu. Varas maiņu gaitā tie 

daudzkārt cietuši un iznīcināti, taču izcilākie no tiem, pateicoties viņa dēla, 

tēlnieka Andreja Jansona pūlēm, atjaunoti. Grāmatas autors centies aptvert 

ne vien visu Kārļa Jansona radošo mantojumu un pedagoga darbību, bet arī bagātīgo dzimtas 

vēsturi, kas saistās ar senajām, ģimenei aizvien piederošajām Siļķu mājām Gaujas krastā Cēsīs, 

kur mākslinieks dzīvojis un strādājis visu mūžu, ilgus gadus dodot pajumti arī Latvijas Mākslas 

akadēmijas Tēlniecības nodaļas studentu vasaras praksēm. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.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: 

biblioteka@vabolespag.lv 

 

 

Rolanda Kalniņa telpa 

 

Anotācija: 

 
Apjomīgais un bagātīgi ilustrētais pētījums apskata dažādas tēmas režisora 

Rolanda Kalniņa filmogrāfijā un dzīvē. Grāmatas tekstus radījis astoņu 

autoru kolektīvs, un katrs no viņiem savā nodaļā izpētījis atsevišķu rakursu 

R. Kalniņa radošajā mūžā. Kinozinātņu doktore Dita Rietuma attīsta nupat 

Kannu kinofestivālā uzskatāmi pierādīto tēzi, ka R. Kalniņa filmas lieliski 

iederas pasaules kinovēstures kontekstā, kur tās perfekti atbilst sava laika 

"jaunajiem viļņiem" - autorkino uzplaukumam un modernisma tendencēm. Grāmata papildināta 

ar iepriekš neapzinātiem, bet ļoti nozīmīgiem materiāliem no vairākiem arhīviem - gan 

fotoliecības par filmas "Piejūras klimats" (1974) iznīcināto kinomateriālu, gan fotogrāfijas no 

aktiermēģinājumiem tā arī neuzņemtai filmai. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās: 

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

pasts:  biblioteka@bikerniekupag.lv 

 

 

 

 

  

mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka.silene@skrudaliena.lv
mailto:biblioteka@vabolespag.lv
mailto:biblioteka@bikerniekupag.lv


 

Silvija Geikina. Pēdējie romantiķi 

 

Anotācija: 

 
Dailes teātra 3. aktieru studija, kas no 1959. līdz 1962. gadam darbojās vecajā 

Dailes teātra ēkā Lāčplēša ielā 25, vēlākajos gados nereti tika dēvēta par 

leģendāru. Kad studija atzīmēja savu pirmo desmitgadi, teātra zinātniece Lilija 

Dzene tās audzēkņus nosauca par pēdējiem romantiķiem skatuves mākslā. Par 

leģendāru Dailes teātra 3. studiju var saukt tāpēc, ka tā bija pēdējā, kas mācījās 

teātra dibinātāja un ilggadīgā mākslinieciskā vadītāja Eduarda Smiļģa vadībā. Tieši pirms 

sešdesmit gadiem topošie aktieri sapulcējās Dailes teātrī, lai uzsāktu mācības pie izcilajiem 

pedagogiem. Tagad viņi sapulcējušies grāmatā, lai atcerētos un pieminētu. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   

 

 

 

Vilis Rīdzenieks 

 

Anotācija: 
 

Vairākās tematiskās nodaļās sakārtoto Viļa Rīdzenieka fotogrāfiju izlasi 

papildina virkne analītisku tekstu. Mākslas zinātniece un fotogrāfijas 

pētniece Alise Tīfentāle izgaismo galvenos žanrus un tēmas Rīdzenieka 

mantojumā un tā vietu pasaules fotogrāfijas vēstures kontekstā, īpašu 

ievērību veltot tā saiknei ar 20. gs. sākumā aktuālo piktoriālisma 

virzienu. Mārtiņš Mintaurs iezīmē laikmeta notikumu fonu un idejas, Katrīna Teivāne-Korpa 

sniedz ieskatu Viļa Rīdzenieka dzīvē, profesionālajā darbībā un fotogrāfa darba specifikā 20. 

gadsimta sākumā. Mākslas vēsturniece, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja fotokrājuma 

glabātāja Lauma Lanceniece iepazīstina ar Viļa Rīdzenieka fotosalonu darbību, bet fotogrāfs 

Gunārs Janaitis, aplūkojot Rīdzenieka rīcībā bijušās fototehnikas arsenālu un ar tā lietojumu 

saistītās nianses, skaidro ar ko un kā uzņemtas meistara izcilās fotogrāfijas. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   
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Arnis Terzens. Lūsis. Laikmeta iezīmētais 

 

Anotācija:  
 

 2019. gadā Latvijas izcilākais sportists Jānis Lūsis atzīmēs savu 80 gadu 

jubileju. Grāmata atklāj lasītājiem vēl nezināmus Jāņa Lūša dzīves un 

sportisko cīņu faktus, kas mums ļauj novērtēt viņa aso prātu, dziļo cilvēcību 

un vienkāršību saskarsmē ar līdzcilvēkiem. Jānis Lūsis, latviešu zemnieces 

dēls, spējis sevi attīstīt līdz trenētības augstākajām virsotnēm cilvēces 

senākajā sporta rīkā - šķēpa mešanā, ar kuru mūsu sentēvi ieguva pārtiku un 

gāja karā, bet Jānis uzvarējis 200 lielākajās pasaules sacensībās, ceturtdaļu 

gadsimta valdot pasaules šķēpa mešanā. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

Igors Šuvajevs. Rūpēs par dvēseli 

 

Anotācija: 

 
Cik lielā mērā Kanta filosofija iestrādāta latviešu kultūrā? Kā tajā atbalsojas 

Lutera un Ļeņina veikums? Vai latviešiem ir raksturīga bēgšana no brīvības 

un ļaušanās sajūsmai par karu? Kas aizmirsts, un kā notiek 

pašapstulbināšanās? Kā iespējama apgaismība, un vai tiešām filosofija ir 

Eiropas liktenis? Tie ir daži jautājumi, kuru risinājums rodams Igora 

Šuvajeva grāmatā "Rūpēs par dvēseli". 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

pasts:  biblioteka@bikerniekupag.lv 

 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

biblioteka@nicgale.lv 

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

biblioteka@svente.lv 

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

65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv 
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Veselības psiholoģija 

 

Anotācija: 

 
Kolektīvajā monogrāfijā aplūkoti daudzi būtiski veselības psiholoģijas 

pamatjautājumi. Grāmata adresēta psihologiem un veselības jomas 

speciālistiem un studentiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar veselības 

saglabāšanas un slimību profilakses jautājumiem, stresa mazināšanu, pacientu, 

kam ir hroniskas slimības, veselības aprūpi, veselības uzvedības novērtēšanu 

un optimizēšanu, pacientu izglītošanu un komunikācijas uzlabošanu veselības aprūpes vidē. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

pasts:  biblioteka@bikerniekupag.lv 

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

biblioteka@kalupe.lv 

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

pasts: biblioteka@laucesa.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 

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

65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv 

 
 

Latviešu literatura. 2007-2015 

 

Anotācija: 
 

Grāmatā apkopotas dažādu humanitāro zinātņu pētnieku, literatūrkritiķu un 

rakstnieku apceres par jaunāko latviešu literatūru. Nepretendējot uz visu 

literatūras veidu un žanru pārskatu, kolektīvā monogrāfija pievēršas 

konkrētām tendencēm latviešu mūsdienu dzejā, prozā un dramaturģijā, kā 

arī sniedz ieskatu krievu, latgaliešu un lībiešu autoru darbos. Vairāki 

grāmatas autori ir ar attiecīgo tēmu cieši saistīti literatūras praktiķi, līdz ar 

to šo grāmatu lielā mērā veido ieskati "no iekšpuses", kritiķa lomu apvienojot ar informēta 

līdzdalībnieka skatpunktu. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

 

mailto:biblioteka@bikerniekupag.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:biblioteka@laucesa.lv
mailto:biblioteka@nicgale.lv
mailto:biblioteka.silene@skrudaliena.lv
mailto:biblioteka@tabore.lv
mailto:biblioteka@vabolespag.lv


Daiļliteratūra 

 
 

Gunta Šnipke. Ceļi 

 

Anotācija: 
 

Liepājas dzejnieces un arhitektes Guntas Šnipkes (1955) trešā grāmata 

"Ceļi" ir spilgti vizuāla, blīva un emocionāli saspringta dzeja. Kā saka 

grāmatas redaktore dzejniece Inese Zandere, Gunta Šnipke ir šobrīd latviešu 

literatūrā, šķiet, vienīgā dzejniece starp arhitektiem un vienīgā arhitekte starp 

dzejniekiem. "Guntas Šnipkes dzejoļiem dotās dažādu pilsētu "vizītkartes" 

identificē pieturas un izejas punktus, taču pats ceļojums notiek nevis "pa globusu", bet "galvā" - 

tur, kur pieredzējums atbalsojas, sāp un pārveidojas. Šajā tekstā praktiski nav nejaušību, 

lasītājam, ja vien tas nav paviršs ekskursants, dzejolis atklāj rūpīgi izstrādātu domas 

konstrukciju; detaļa pie detaļas, vārds pie vārda sastiprinās cieši, vienīgajā autorei iespējamajā 

veidā, pie kura viņa nonāk, spontāno iestrādājot noturīgajā," raksta Inese Zandere. 

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 

 

 
 

Kaspars Zaviļeiskis. pilnīgs Šahs 

 

Anotācija: 
 

Gadu tūkstošu mija. Jauna ēra. Jaunas sajūtas. Sekss, narkotikas un rokenrols 

pret mīlestību, studiju gadu reibumu un alkām pēc nepiepildāma miera dvēselē. 

Alternatīvas ievirzes ballītes un ļaušanās neprātam. Pirmā īstā mīlestība un 

vieglas depresijas uzplūdi. Viss kā šahā un reālajā dzīvē. Mūzikas žurnālists, 

dažādu projektu redaktors un arī rakstnieks Kaspars Zaviļeiskis garstāstā 

"Pilnīgs Šahs" piedāvā mazāk autobiogrāfisku, vairāk literāru atskatu uz 

jaunību un lietām, vietām un tipāžiem, kas jau ir nostalģiska pagātne. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:  

 
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 

 

 

 

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


Baiba Zīle. Aukstākā ziema simt piecdesmit gados 

 

Anotācija: 
 

Stāstu krājuma tēmas ir identitātes un dzīves jēgas meklējumi, atsvešināšanās 

mūsdienu sabiedrībā, kā arī ikdienas maģiskais reālisms. Stāstu varoņi ir 

neparasti - studente, kura nozog un iznīcina ģeniālu mākslas darbu, atraitne, 

kura aizbēg no pašas vīra bērēm, vīrietis, kurš staigā noslēpumainus apļus pa 

pilsētu, un citi. Mīlestība, nāve, šķiršanās, piedošana un attiecību daudzstūri... 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:  

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

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

pasts:  biblioteka@bikerniekupag.lv 

 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

pasts: biblioteka@laucesa.lv 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

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

65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv 

 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

 

Oskars Vizbulis. Pēcjēzus vecuma sviests 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā iekļautie stāsti ir par cilvēkiem un viņu dzīvēm. Ar šķietami 

vienkāršu un saprotamu valodu autors ievelk sadzīviskās situācijās, kuras 

izvēršas traģiskas vai komiskas, dažbrīd abas kopā. Krāsu poētikas un 

ironijas piesātinātajiem stāstiem piešķir spēles ar stāstītāja un skatpunkta 

maiņu, kas sniedz iespēju uz attēlotajiem notikumiem paskatīties no 

dažādām perspektīvām. Spilgta un pārliecinoša debija latviešu literatūrā. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

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

biblioteka@liksna.lv 

https://www.3td.lv/lv/ebooks/540
mailto:biblioteka@bikerniekupag.lv
mailto:biblioteka@dubna.lv
mailto:biblioteka@laucesa.lv
mailto:biblioteka@medumi.lv
mailto:biblioteka@tabore.lv
mailto:biblioteka@vabolespag.lv
https://www.3td.lv/lv/ebooks/557
mailto:biblioteka@liksna.lv


 

 

 

Ēriks Kūlis. Ja ietu vēl labāk, vairs nevarētu ciest 

 

Anotācija: 

 
Ironiskai prozai piemīt maķenīt radniecīgas attiecības gan ar pašu nopietnāko 

literatūru, jo arī tās rūpju pilnajā vaigā par dzīves subjektīvismu pavīd kāda 

smaida ēna, gan ar humoresku, kas, ļoti iespējams dažus nejaušus gēnus varētu 

būt saķērusi no kāda lecīga feļetona.  

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 

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

biblioteka@nicgale.lv 

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

 

 

 

Inguna Dimante. ilūziju spēles 

 

Anotācija: 

 
Sibilla un Dagnis ir žilbinošs laulāts pāris. Ar sievas palīdzību Dagnis ir 

atradis veiksmes formulu interjera dizaina nozarē, kas nodrošina apskaužamu 

rocību un dzīves stilu. Taču kāds jauns pasūtījums birojam sašķoba viņu 

dzīvi. Atklājas laulības ļodzīgie pamati un pagātnē gūtās dvēseles rētas. 

Viņiem vēl nav 30, vai tiešām skapī jau noglabāti tik "smagi" skeleti? Dagnim 

tā ir muļķības dēļ pazaudēta mīlestība – Ita, ar kuru studēja dizaineros. Dagnis 

nolemj Itai piezvanīt, kaut gan precējies ir gan viņš, gan Ita... Sibillas 

noslēpums ir tik intīms un patiesība var būt tik postoša, ka par vaļsirdību nevar būt ne runas. 

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 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@malinova.lv
mailto:biblioteka@nicgale.lv


 

 

Dace Judina. Pēdas putekļos 

 

Anotācija: 
 

Pēc vizītes pie Ķesterkalnu reģes Silvijas uz naksnīgās šosejas mīklaini iet 

bojā ziņu aģentūras īpašnieks Tuncis. Viņa auto lūžņos atrodas ģenerālim 

Bozem nolaupītie dokumenti. Melnpils mērs Poķis pēc pamatīga tusiņa tiek 

ierullēts asfaltā. Abi upuri saistīti ar skandalozo politisko spēku "Mājai un 

Ģimenei". Savukārt no Sanktpēterburgas tiesu arhīva izgaisusi deviņkārtējā 

slepkavas lieta. Pēdas ved uz Rīgu...  

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@ambeli.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: biblioteka@naujene.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: 

biblioteka@vabolespag.lv 

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

 

Giljermo Martiness. Slepkava Alise 

 

Anotācija: 

 
Kāda jauna Oksfordas pētniece no Lūisa Kerola brālības atrod slavenā romāna 

"Alise Brīnumzemē" autora dienasgrāmatas lappusi, ko uzskatīja par 

nozaudētu kopš 1863. gada. Viņa jau gatavojas visiem pavēstīt par savu 

aizraujošo atradumu, kas, iespējams, varētu atklāt pavisam citā gaismā dažus 

delikātus, ar Kerola dzīvi saistītus notikumus, kad meiteni uz ielas notriec 

automašīna. Pēc tā Lūisa Kerola brālības godājamie un ekscentriskie biedri 

kļūst vienlaikus par apdraudētajiem un aizdomās turētajiem...  

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: biblioteka@naujene.lv   

mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@nicgale.lv
mailto:biblioteka@vabolespag.lv
mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv


 

 

Dāvids Grosmans. Bārā ienāk zirgs 

 

Anotācija: 
 

Nelielā Izraēlas pilsētiņā uzstājas komiķis Dovs Grinšteins. Viņš iecerējis, ka 

šī vakara priekšnesums atšķirsies no ierastajiem stendapa jociņiem, un 

ielūdzis uz izrādi savu bērnu dienu paziņu - bijušo tiesnesi Avišaju Lazaru un 

vēl dažus citus, kuri atceras savādo puišeli, kurš staigāja uz rokām un nelikās 

zinis par apkaimes resgaļu nežēlīgo ķircināšanu. Pakāpeniski kā skatītāji, tā 

lasītāji tiek arvien dziļāk ievilkti viņa atmiņu virpuļos un, elpu aizturējuši, 

seko tam, kā šajā viena aktiera teātrī tiek izspēlēts neiespējamais. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

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

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

Tommi Kinnunens.  Četru ceļu krustojums 

 

Anotācija: 
 

Romāns ir somu rakstnieka T. Kinnunena apžilbinoši spožā un veiksmīgā 

debija. Kopš iznākšanas romāns ticis izdots vairāk nekā 20 valstīs, saņēmis 

dažādus apbalvojumus (Somijas Grāmatu tirgotāju asociācijas balva, Bonnier 

gada labākās grāmatas balva un citas), pēc tā motīviem radīta opera un teātra 

izrādes. Romāna vēstījumu veido četri stāsti, kuru centrā ir sabiedrības 

normām spītējošā akušiere Marija, viņas meita fotogrāfe Lahja, kas gribētu 

pareizu dzīvi, Lahjas vīrs, sava laika izpratnē pilnīgi nepareizais galdnieks 

Onni un Lahjas vedekla Kārina. Personāži ir daudzslāņaini, katrs ar saviem noslēpumiem un 

identitātes mokām, cilvēku attiecības ir saspringtas līdz baltkvēlei. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalupe.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: biblioteka@medumi.lv 

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

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

  

mailto:biblioteka@skrudaliena.lv
mailto:biblioteka@svente.lv
mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:biblioteka@malinova.lv
mailto:biblioteka@medumi.lv
mailto:biblioteka.silene@skrudaliena.lv


 

 

Jans Ņemecs. Gaismas vēsture 

 

Anotācija: 
 

Fotogrāfs Ainārs Mazjānis par Jana Ņemeca romānu saka šādi: "Tas, ko 

grāmatas varonis darīja fotomākslas jomā 20.gs. sākumā ir kas neaptverams 

un jebkurš esošais vai topošais fotogrāfs var daudz no viņa mācīties. 

Gaismas, ēnu un formu spēle padara viņa darbus ļoti atšķirīgus no tīras 

fotogrāfijas un pietuvina tos mākslai - savā ziņā tā ir kā gleznošana ar 

gaismu. Ļoti interesants romāns ikvienam, kuru interesē foto un māksla." 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@ambeli.lv 

 

 

Judīte Mērčanta. Elpo 

 

Anotācija: 
 

Nīlei ir tas, par ko daudzas sievietes tikai sapņo - īsta un patiesa mīlestība. 

Taču pēkšņi Bens pazūd bez pēdām. Nelāgu aizdomu mākta, Nīle 

nekavējoties uzsāk meklēšanu. Nesaņēmusi atsaucību no Bena draugiem, Nīle 

vēršas pie vienīgā cilvēka, kas neatsakās palīdzēt. Bena bijušās sievas. Soli pa 

solim abas sievietes atklāj arvien vairāk nesakritību Bena dzīvē. Notikumiem 

kļūstot spraigākiem, Nīle saprot - šajā spēlē uzticēties nevar nevienam... Jo 

īpaši Flo. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

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

biblioteka@nicgale.lv 

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

 

 

 

 

mailto:biblioteka@liksna.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@nicgale.lv


 

Anna Starobiņeca. Paskaties uz viņu 

 

 

Anotācija : 
 

Gaidības parasti ir cerību un patīkama satraukuma pilns laiks. Diemžēl 

nākotnes sapņi sabrūk, ja gaidāmajam bērniņam ir nopietnas veselības 

problēmas un izredzes izdzīvot – praktiski nekādas. Idille vienā mirklī 

pārvēršas par elli, izmisums un bēdas sievieti ievelk neaptveramu sāpju 

virpulī. Kā rast spēku stāties pretī iesīkstējušai medicīnas sistēmai un nekļūt 

par upuri brīdī, kad jūk un brūk visa tava pasaule? Annas Starobiņecas 

autobiogrāfiskā grāmata "Paskaties uz viņu" ir drosmīgs un pārsteidzoši atklāts stāsts par pašas 

piedzīvoto. Grāmata savā ziņā ir izdzīvošanas instrukcija tiem, kam jāstājas aci pret aci ar 

neizturamām bēdām. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalupe.lv 

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

pasts: biblioteka@laucesa.lv 

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.lv 

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

 

 

 

Džo Aberkrombijs. Pirms tie pakārti 

 

Anotācija : 

 

Vecākajam inkvizitoram Gloktam ir grūts uzdevums. Kā aizsargāt 

ienaidnieku aplenktu un nodevēju apsēstu pilsētu, ja nevari uzticēties saviem 

sabiedrotajiem un tavs priekštecis jau ir pazudis bez vēsts. Visnīstākā 

sieviete Dienvidos, bīstamākais vīrs Ziemeļos un patmīlīgākais jauneklis 

Savienībā ir dīvaina, tomēr nāvējoša komanda. Varbūt viņi pat varētu 

paglābt cilvēci no ļaunajiem ēdājiem, ja vien viens otru tik ļoti neienīstu. 

Tiks atklāti seni noslēpumi. Tiks piedzīvotas gan uzvaras, gan zaudējumi asiņainās kaujās. Tiks 

piedots nāvīgiem ienaidniekiem, bet ne pirms tie pakārti. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

 

mailto:andzella.nartisa@kalupe.lv
mailto:biblioteka@laucesa.lv
mailto:biblioteka@saliena.lv
mailto:biblioteka@vabolespag.lv


 

Bērnu literatūra 

 

Laila Ābola. Dziesmiņas par valodiņu 

 

Anotācija: 

Krājumā apkopotas Lailas Ābolas dziesmas ar Leontīnes Apšenieces vārdiem. 

Gan pēc satura, gan grūtības pakāpes tās piemērotas pirmsskolas un 

sākumskolas bērniem. Dziesmu tematika ir dzimtā valoda, daba, lauku darbi, 

dienas un gada ritms. Tās piemērotas gan svētkiem, gan ikdienas mūzikas 

nodarbībām. Tās var rosināt arī fantāziju vizuālās mākslas un teātra 

nodarbībās. Laila Ābola ir mūzikas pedagoģe no Kuldīgas. Viņa strādā par mūzikas pedagoģi 

Kuldīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” un jau ir izdevusi vairākas grāmatas 

un disku ar savām dziesmām. Leontīne Apšeniece ir mediķe un dzejniece, bērnu dzejas grāmatu, 

nošu grāmatu, muzikālu izrāžu dziesmu tekstu autore. Dzīvo Rēzeknes pusē. Grāmata noder arī 

mūzikas nodarbībām ārpus skolas un muzicēšanai ģimenes lokā. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

 

 

 

 

Pelītes Paulas bilžu vārdnīca 

 

Anotācija : 

 

Jaukajā bilžu vārdnīcā ietverts vairāk nekā 200 objektu. Tā radīta, lai kopīgi 

uzspēlētu spēli "Kas tas ir?", un drīz vien bērniņš pratīs nosaukt attēlotās 

būtnes un priekšmetus. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

tālr. 65476127, e-pasts: biblioteka@malinova.lv 
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Anete Melece. Kiosks 

 

Anotācija : 
 

Stāstu par kāda Rīgas kioska pārdevēju Olgu, kas ir tik resna, ka iesprūdusi 

kioskā un netiek no tā ārā, Anete Melece vispirms īstenoja, 2013. gadā 

izveidojot animācijas īsfilmu, kas ieguva starptautisku atzinību dažādos 

festivālos. Olga dienas vada, apkalpojot un uzklausot pircējus, šķirstot 

žurnālus un ilgojoties ceļot. Viņas sapnis ir nonākt siltajās zemēs un pie jūras 

baudīt skatu ar saulrietu. Kādu dienu nejaušu notikumu ķēde izvēršas tā, ka 

Olga ar visu kiosku iekrīt pilsētas kanālā, kas viņu aizpeldina tālu pasaulē - 

līdz pat kārotajai pludmalei ar palmām un sauli. Sižets mudina domāt par cilvēka "iesprūšanu" 

savā dzīvē un nespēju īstenot sapņus. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

pasts: biblioteka@laucesa.lv 

 

 

Līva Eihmane. Puiku alfabēts 

 

Anotācija : 
 

Tā ir izraujošu stāstu grāmata puikām un drosmīgām meitenēm, kas 

papildināta ar autores zīmētām ilustrācijām katram alfabēta burtam. 

Grāmatas stāsti atklāj, kāpēc gan mazi, gan lieli puikas Apbrīno 

Astoņkāji Augustu, ko Dinozaurs Didzis kāro saņemt savā Desmitajā 

Dzimšanas Dienā, kā Leduslācim Leo veicas ar papīra Lidmašīnas 

Locīšanu un, vai Modrā Mūmija iegūs Medaļu Monstru un Mošķu ātrumsacīkstēs, kā arī citus 

aizraujošus piedzīvojumus. Grāmata bērniem rosina interesi par burtiem un to apgūšanu. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

pasts:  biblioteka@bikerniekupag.lv 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.lv 

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

65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv 
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Laima Bikše. Grāmata par zilo zirdziņu 

 

Anotācija : 

 

Vai tev ir bijusi tāda diena, kurā jūties skumīgi? Tā mēdz gadīties. Skumjas 

reizēm piemeklē pat bez īpaša iemesla, vai ne? Izlasot grāmatu par zilo 

zirdziņu, tu sapratīsi, kā sev tādā brīdī palīdzēt. Lai neparastais zirdziņš kļūst 

par tavu ceļabiedru! 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalupe.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 

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.lv 

Vecsalienas nodaļā (Salienas pagasta bibliotēka)  – Vecsaliena,Vecsalienas pag., Daugavpils nov., e-

pasts: biblioteka@saliena.lv 

 

 

Kristina Rūšifte. Visi skaitās 

 

Anotācija : 
 

Autore ir atklājusi jaunu veidu, kā strādāt mudžgrāmatu žanrā. Pirmajā lapā 

nav cilvēku, tikai meža ainava. Otrajā lapā mēs redzam mazu zēnu, kurš guļ 

gultiņā un skatās pa logu, un lappuses apakšā lasāms: "Viens cilvēks. Viņš 

guļ un skaita savus sirdspukstus. Viņš prāto, cik cilvēku šajā mirklī vēro tieši 

tās pašas zvaigznes." Nākamajā lappusē šis zēns ir pirmajā lapā redzamajā 

mežā kopā ar kādu vīrieti. Tekstā lasāms: "Divi cilvēki pārgājienā pa 

mežu...". Un šādi Rūšifte turpina būvēt stāstu: 5 cilvēki ģimenē, 13 cilvēki zīmēšanas kursos, 45 

cilvēki satiksmē, 135 cilvēki lidostā... Katru lappusi papildina teksts tajā pašā mazliet 

atsvešinātajā intonācijā, kas liek lasītājam saprast, ka daudzo sakarību atklāšana ir viņa paša 

ziņā. Tas, kas padara lasīšanu interesantu, ir veids, kā Rūšifte ļauj vieniem un tiem pašiem 

cilvēkiem parādīties dažādās lapās, kā tie dzīvo savu dzīvi un stāstītāja balss notiekošo komentē 

tikai ar mājieniem. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 
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Lelde Braķe-Klaverī. Grafiti noslēpums 

 

Anotācija: 

 
Katru nakti uz pilsētas namu sienām parādās aizvien vairāk jaunu uzrakstu, 

ķeburu un zīmējumu. Turklāt ielās ir parādījušies jocīgi, krāsaini radījumi, 

kas dara visādus nedarbus. Tiģerēni-detektīvi Jāgo un Rikss ķeras klāt 

nopietnai izmeklēšanai. Viņi sastop grafiti tēlus, kuri, kā izrādās, naktī 

atdzīvojas... Šī ir mākslinieces L. Braķes-Klaverī un viņas dēla Nila Klaverī 

(12 gadi) otrā kopīgi sarakstītā un ilustrētā grāmatiņa sērijā "Tīģerēnu-

detektīvu piedzīvojumi". Grāmatiņas ilustrācijas tapušas, iedvesmojoties no Rīgas grafiti un ielu 

mākslinieku darbiem. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

pasts:  biblioteka@bikerniekupag.lv 

 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.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: biblioteka@laucesa.lv 

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.lv 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

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

 

 

 

Džungļu grāmata 

 

Anotācija: 
 

Šis skaistais stāsts vēstī par Maugli - pamestu cilvēkbērnu, kuru audzina un 

sargā džungļu dzīvnieki. Tomēr reiz pienāk diena, kad zēnam jādodas 

nozīmīgā ceļojumā, lai iepazītu sevi. 
 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
Vaboles pagasta bibliotēka – Vabole, Vaboles pag.,Daugavpils nov., tālr. 

65475846, e-pasts: biblioteka@vabolespag.lv 
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Dace Kravale. Dorabellas istaba 

 

Anotācija : 

 

Daces Kravales debijas grāmatas "Dorabellas istaba" adresēta pirmsskolas un 

sākumskolas vecuma bērniem. Dorabella ir meitene, kas no savas mammas 

Doriannas un viņas māsas Izabellas mantojusi ne vien "salikto" vārdu, bet arī 

rakstura īpašības, izdomu, aizraušanos ar mākslu un senām, interesantām 

lietām. Tās ir lietas ar vēsturi un stāstu, kā arī ar savu raksturu – katrs 

Dorabellas istabas iemītnieks prot runāt un atklāj viņai savu izcelsmi un 

piedzīvojumus… 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@ambeli.lv 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.lv 

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

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 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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