
 

 

 

Jaunākās grāmatas Daugavpils novada pagastu bibliotēkās 
 

Nozaru literatūra 
 

 

 

Juris Jelāgins. Latvija ceļā uz tiesiskumu 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā apkopoti bijušā Satversmes tiesas tiesneša un LU lektora Jura 

Jelāgina raksti. Tie tapuši pārejas laikā no padomju tiesiskās sistēmas uz 

kontinentālās Eiropas tiesisko sistēmu, un J. Jelāgins bijis viens no tiesiskās 

sistēmas transformācijas procesa sekmētājiem. Līdzās autora jau 

publicētajiem rakstiem, kuri aktualizēti atbilstoši jaunākajām tiesību teorijas 

atziņām un tendencēm, krājumā ievietoti arī iepriekš nepublicētu 

priekšlasījumu teksti. Krājumā iekļauti arī raksti par starpkaru perioda 

Latvijas tiesību zinātnieku mantojuma apzināšanu un aktualizēšanu, īpaši tiesību filozofijas un 

tiesību teorijas jomā. 

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 

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   
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Ivars Ījabs. Atgūtā demokrātija Nr.2 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā ir apkopota daļa no politologa I. Ījaba publicētajiem rakstiem laika 

posmā no 2012. līdz 2018. gadam, kas lasāmi izdevumos "Rīgas Laiks", 

"Klubs", "Playboy", "Laiks Pasaulei", "Latvijas intereses Eiropas 

Savienībā" un portālā "Satori". Raksti ir par konkrētām situācijām un 

notikumiem, kas tieši vai netieši ir ietekmējuši Latvijas sabiedrisko dzīvi. 

Lasāmviela ne tikai rūpīgiem iekšpolitikas un ārpolitikas procesu 

novērotājiem, bet arī ikdienas ekspertam politiskajos procesos Latvijā un ārpus tās. 

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   

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

 

Brigita Ektermane. Saulgriežu grāmata 

 

Anotācija: 

 
Četri gadskārtu svētki, tradīcijas un rituāli, kā arī četri galvenie dzīves posmi 

cilvēka dzīvē - šajā grāmatā tie ir apskatīti caur latviešu dainām, kas ir universāla 

filozofija bez laika noilguma. Grāmatā ir arī vienkāršas receptes, kā pagatavot 

svētkos svarīgu maltīti, simboliski sagaidot tradicionālos dabas ritus un cilvēkam 

nozīmīgus gada posmus. Tie ir harmoniskas un līdzsvarotas dzīves 

priekšnoteikumi: sajust svētkus sevī, izveidot attiecību noskaņu savās mājās, kas 

kļūst par miera ostu, kurā gribas atgriezties no pasaulīgas burzmas. 

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   

 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@svente.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv


Toms Ķencis. Vācot padomju folkloru 

 

Anotācija: 

 
T. Ķenča monogrāfija aizved aizraujošā ceļojumā uz pēckara pirmo 

desmitgadi un izseko folkloristu gaitas Tukuma, Siguldas, Cēsu, Ventspils 

un citos Latvijas rajonos, kur no 1947. līdz 1954. gadam tika rīkotas 

zinātniskās folkloras vākšanas ekspedīcijas. Tautasdziesmas par Staļinu, 

sakāmvārdi par kolhozu, pionieru dzeja un sienas avīžu virsraksti ir tikai 

daļa no tā laika padomju folkloras materiāliem, kas mūsdienās atrodami 

Latviešu folkloras krātuvē. Grāmata ir pētījums par šī neērtā kultūras 

mantojuma tapšanu, izmantošanu propagandas darbā, vākšanu un interpretēšanu. Pirmā pētījuma 

daļa veltīta Folkloras institūta akadēmiskajām aizkulisēm un unikālos arhīvu materiālos balstītai 

institucionālajai vēsturei vēlīnā staļinisma laikā, savukārt otrajā daļā ir apkopoti tipiskākie un 

interesantākie no vairāk nekā 5000 padomju folkloras materiāliem. 

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   

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

biblioteka@vabolespag.lv 

 

Arnolds Klotiņš. Mūzika pēckara staļinismā 

 

Anotācija: 
 

Izdevums ir Latvijas mūzikas vēstures pētījums par desmit gadu laikposmu 

no sovjetiskās varas atjaunošanas Rīgā 1944. gadā līdz Staļina nāvei (1953). 

Pētījums hronoloģiski turpina izzināt Latvijas mūziku politiskas un radošas 

nebrīves apstākļos, ko grāmatas autors aizsāka monogrāfijā "Mūzika 

okupācijā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940–1945" (2011). Politisko 

un sociālo norišu fonā un kontekstā tiek sniegta mūzikas dzīves un jaunrades 

panorāma – mūzika koncertos, operā, radio, sadzīvē un izklaidē, koros un dziesmu svētkos. Tiek 

raksturota mūzikas izglītība un audzināšana, atskaņotājmāksla, mūzikas kritika un prese, 

Komponistu savienības darbība, publikas attieksme pret sava laika mūzikas norisēm. Ir aplūkots 

komponistu devums, latviešu mūzikas stila attīstība. Skarti jautājumi par mūziķu pretošanos 

režīmam un kolaborāciju. 

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   

  

mailto:biblioteka@laucesa.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@vabolespag.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv


Vilis Lapenieks. Dullā Daukas piezīmes 

 

Anotācija: 

 
Grāmatas autors Vilis Jānis Lapenieks - kinorežisors, producents, scenārists 

un aktieris, viens no Latvijas kino pamatlicējiem. "Dullā Daukas piezīmes" 

ir vaļsirdīga un valdzinoša autobiogrāfiska grāmata. Autora pārsteidzošais, 

nefiltrētais un amizantais dzīvesstāsts vēsta par Latvijas 20. gadsimta 

vēstures sarežģītajiem līkločiem. Viņš atklāj daudzus patiesus notikumus un 

faktus un dalās ar plašākai auditorijai līdz šim nezināmām 

liecībām. Grāmatas caurviju pavediens ir kino - galvenokārt latviešu - un tā 

gaitas no pašiem pirmsākumiem, kā arī tas, kas filmu jomā noticis trimdas periodā. 

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 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   

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

pasts: biblioteka@saliena.lv 

 

 

Daiga Mazvērsīte. Mirgo mana Margarita 

 

Anotācija: 

Aizraujošais stāsts par to, kā Tomskā dzimis meitēns kļuva par tālu aiz 

Latvijas robežām slavenu dziedātāju, dodas pie lasītājiem! Margaritas 

Vilcānes dzīve atspoguļo lielos vēsturiskos samezglojumus, kādus 

piedzīvojuši daudzi latvieši: piedzimšana Sibīrijā, pēckara plānā maize, 

patstāvīgas dzīves sākšana "no nulles", smags ikdienas darbs padomju 

gados, par ko neatkarīgā Latvija atalgoja ar niecīgu pensiju, sākotnēji 

atsakot pat pilsonību. Taču par īpašu cilvēku viņu padarīja talants - pāri 

visam Margaritas dzīvē valdīja nepārvarama vēlme dziedāt, un ar savas balss maģiju viņa 

apbūrusi miljoniem cilvēku. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 
 

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

biblioteka@ambeli.lv 

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

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

 

 

mailto:biblioteka@medumi.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@saliena.lv
mailto:biblioteka@malinova.lv


 

Dace Lamberga. Latvijas māksla simbolisma laikmetā 

 

 

Anotācija: 
 

Mākslas zinātnieces Daces Lambergas pētījums sniedz visaptverošu ieskatu 

simbolisma vēsturē Eiropā un tā izpausmēs Latvijas mākslā. Apjomīgais 

pētījums atspoguļo latviešu un Baltijas vācu profesionālās glezniecības, 

grafikas un tēlniecības vēsturi 19./20. gadsimta mijas iezīmīgā virziena 

strāvojumu izpausmēs. 

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   

 

 

 

 

Aigars Kokins. Krāsu zemes 

 

 

Anotācija: 

 
Autors grāmatā pievēršas krāsu simbolisma aizsākumam akmens laikmetā, 

ļaujot lasītājam ne tikai apskatīt un savstarpēji salīdzināt senākos zināmos 

zīmējumus uz alu sienām un artefaktiem, bet arī uzzināt par dažādām 

simbolu nozīmes un satura korelācijām un interpretācijām. Simboli dzimst 

no sākotnējā haosa, kurā dzīvību rod arī rituāli, kulti un reliģijas, kas ļauj 

cilvēkiem iegūt garīgo līdzsvaru kā indivīda, tā kopienas līmenī. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās: 

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

biblioteka@ambeli.lv 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

 

  

 

 

mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@svente.lv


 

Pēteris Korsaks. Latviešu fotogrāfi - kara liecinieki 

 

Anotācija: 

 
Latviešu fotogrāfi karā kā fotoreportieri − līdz šim tāds vārdu salikums 

latviešu periodikā nav bijis, jo atšķirībā no rakstniekiem fotogrāfu 

biogrāfijas sistemātiski vāktas un apkopotas nav tikušas. Grāmatā apkopoti 

dati par 16 latviešu fotogrāfiem, kas tika iesaukti Pirmajā un Otrajā 

pasaules karā. Lasītājiem būs neliels pārsteigums un patiess lepnums par 

to, ka arī mums, latviešiem, ir bijuši izcili pasaules klases kara reportieri 

kā Jānis Doreds un Eduards Kraucs, par kuru spožo talantu, neparasto 

drosmi un nozīmīgo veikumu gan Latvijā, gan pēc tam ārzemēs mums nebija ļauts uzzināt 

pusgadsimta garumā. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās: 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.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 

 

 

 

Andžils Remess. Noslēpumainā Karosta 

 

Anotācija: 
 

Latvijai ir sava senā militārā pilsētiņa – Liepājas Karosta, kuras leģendas ir 

dzīvas un vilinošas joprojām. Krievu caru izlolota, neatkarīgās Latvijas 

apgādāta un padomju laikos slēgta, tā kļuvusi par noslēpumu glabātavu 

vairākiem gadsimtiem. Daudzus no tiem atklāj grāmatas autori, būdami 

Liepājas vēstures pētnieki un liecinieki. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

 
 

 

 

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


Zane Zusta. Tarakāni tavā galvā 

 

Anotācija:  
 

 Protams, arī vīriešiem ir savi tarakāni. Katrs stāsts šķiet tik saprotams 

un reāls. Taču labākais ir tas, ka katram stāstam ir turpinājums. Lai viss 

nešķistu kā vienkārša vīriešu aprunāšana, grāmatā ir VIŅŠ. 

Psihoterapeits Gatis Līdums ar savām trāpīgajām vēstulēm katram stāsta 

varonim ļauj uz izlasīto paskatīties vēl no cita skatpunkta. 

 

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

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

 

 

 

Filipa Perija. Jūs vēlēsieties, kaut šo grāmatu būtu izlasījuši jūsu vecāki 

 

 

Anotācija: 

 
Aizraujoša, amizanta un asprātīga grāmata, kuras autore ir ievērojamā angļu 

psihoterapeite Filipa Perija. Viņa stāsta par to, kam, audzinot bērnus, ir 

nozīme un no kā svarīgi izvairīties, – gudri padomi vecākiem, kā rīkoties un 

ko noteikti nedarīt. Filipa Perija nevis iesaka “ideālo plānu”, bet sniedz 

vispusīgu ieskatu par to, kas veido labas attiecības starp vecākiem un 

bērniem. Šī grāmata piedāvā pilnīgi jaunu skatījumu uz bērnu audzināšanu. 

Neviena metode netiek nosodīta, toties autores dzirkstīgie norādījumi 

palīdzēs jums: saprast, kā tas, kā jūs pats tikāt audzināts, var ietekmēt to, kā audzināt savus 

bērnus; vēsu prātu pieņemt, ka pieļausiet kļūdas, un kā ar tām tikt galā; pārraut negatīvos 

uzvedības modeļus un ieciklēšanos uz mazsvarīgo; tikt galā ar savām un bērna emocijām; 

saprast, kādu informāciju sniedz dažādi uzvedības veidi. Grāmatā apkopoti noderīgi padomi un 

vērtīgi ieteikumi, tāpēc to vēlēsies izlasīt visi vecāki, un katrs bērns gribēs, kaut to būtu lasījuši 

viņa vecāki. 

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   

 

 

 

mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@skrudaliena.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv


 

Valērijs Siņeļņikovs. Dzimtas dziedināšana 

 

Anotācija: 

 
Viens no svarīgākajiem tematiem ir dzimta un attiecības tajā. Tieši šim 

tematam vēlējāmies veltīt atsevišķu grāmatu. Ikviena dvēsele ierodas šajā 

pasaulē, pateicoties vīrieša un sievietes savienībai. Vai esat kādreiz 

aizdomājušies, kāpēc esat piedzimuši tieši šiem vecākiem un tieši šajā dzimtā? 

Nejaušība? Nē, pasaulē nav nekā nejauša! 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 
 

 

Viesturs Ķerus. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017 

 

 

Anotācija: 
 

Grāmata, kuras 512 lappusēs apkopota informācija par visām vairāk nekā 

220 Latvijā ligzdojošo putnu sugām un to skaita un izplatības pārmaiņām, 

uzskatāma par pēdējās desmitgadēs apjomīgāko un informatīvi bagātāko 

izdevumu par putniem Latvijā. Katrai putnu sugai veltīto grāmatas 

atvērumu ilustrē arī paša putna un tā tipiskas ligzdošanas dzīvotnes 

fotogrāfijas, kuras grāmatai dāvinājuši vairāk nekā 40 fotogrāfi. 

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   

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@svente.lv


Daiļliteratūra 

 
 

Vizma Belševica. Dienasgrāmata 1947-1960 

 

Anotācija: 
 

Dienasgrāmatu Vizma Belševica rakstīja no 1947. gada 13. maija līdz 2005. 

gada 14. jūlijam. Ir saglabājušās 33 atsevišķas vienības – klades jeb pabiezas 

burtnīcas, bloknoti, blociņi, divas A4 izmēra lapu kopas. Šajā izdevumā 

iekļautas pirmās deviņas no šīm vienībām – par periodu līdz 1960. gada 19. 

septembrim. V. Belševica dienasgrāmatās visvairāk raksta nevis par sevi, bet 

par to, kas viņai apkārt, sniedzot ārkārtīgi kolorītu, dokumentālu liecību par 

laikmetu. Interesanti, kā gadu no gada mazinās komjaunietiskais naivums skatījumā uz to. 

Piezīmēs par lasīto, muzejos, kino un teātrī redzēto iezīmējas tas kultūras fons, kāds nu pēckara 

gados topošajiem rakstniekiem bija pieejams. 

 

 Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:  

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

pasts:  biblioteka@bikerniekupag.lv 
 

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

e-pasts: biblioteka@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 : 

biblioteka@kalupe.lv 

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

pasts: biblioteka@laucesa.lv 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.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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Ziedonis Siliņš. Latviešu leģionāra piezīmes 

 

Anotācija: 
 

Grāmatā Z. Siliņš ar jauna cilvēka acīm, no sirds, dalās ar piedzīvoto, kad 

pret savu gribu, prom no saviem mīļajiem, bija spiests pavadīt gan leģionā, 

gan lēģerī, ka arī NKVD celtniecības bataljonos. Desmiti un simti šādu 

atmiņu palīdz veidot laikmeta zīmējumu. Mūsdienu lasītājam, tādam, kurš 

godīgi vēlas saprast, kas īsti notika pretrunīgajā 20. gadsimtā, šis vēstījums 

atklās veselu pasauli, kas nav ideoloģijas un politikas angažēta. Šīs atmiņas 

varētu nodēvēt par "ierakumu patiesību" no laikmeta, kurš samala pelnos 

desmitiem miljonu dzīvju. 

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 

 

 

 

Maija Migla-Streiča. Matildes gadsimts 

 

Anotācija: 
 

Maiju Miglu Latvijā daudzi pazīst kā ilggadēju LTV "Panorāmas" žurnālisti. 

Bērnu dienās un vēlāk dzirdētie vecmammas stāsti ir tik spilgti, ka noteikti 

izstāstāmi citiem. Tie vēsta, kā dzīvoja vienkāršie ļaudis pagājušā gadsimta 

Liepājā, par ko sapņoja un kam ticēja. Matildei no visa 20. gadsimta pietrūkst 

sešu gadu, jo viņa dzimusi trīs gadus pēc 19. un 20. gadsimta mijas, bet mirusi 

trīs gadus pirms nākamās. Viņas māte, māsas un brālis visu mūžu turas kopā. 

Plaisu ģimenes attiecībās ienes jauno laiku sākums Latvijā - tā ir plaisa starp Matildi un meitu 

Austru, kas iestājusies komjaunatnē un apprecas ar šīs organizācijas sekretāru. Bet viņu meita 

Maira vēro cilvēku attiecības, pēta bēniņos atrastas vecas avīzes un žurnālus, noklausās lielo 

sarunas, iztaujā vecmammu par senāku laiku notikumiem. Un pastāsta to mums. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:  

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

mailto:biblioteka@malinova.lv


 

Laima Kota. Cilvēks ar zilo putnu 

 

Anotācija: 
 

Autore saka: "Ir viens dzīves posms, ko Anšlavs Eglītis aprakstījis maz, 

skopi, pusvārdos vai iztālēm. Tā ir trimda. Pieci gadi pēc Otrā pasaules kara 

Vācijā, mazā pilsētiņā gandrīz pie Šveices robežas. Tos pieminot, visos 

avotos gandrīz viens meldiņš: "Trimdas laiku pavada Vācijā." Tas mani 

ieintriģēja. Izēdos cauri periodikas kalnam, ieniru laikabiedru atmiņu avotos, 

uzzīmēju karti, un aidā - sanāca pilna istaba ar latviešu leģionāriem, 

rakstniekiem, dievputniņiem un švābiem, visi sāka teikt un mācīt, kam romānā jābūt. Dzīve 

trimdas izolācijā bija skarba un grūta, tomēr Anšlavs Eglītis savos darbos allaž mudina varoņus 

spirināties, viņš saka: "Dzīvo, lai tur vai kas!". 

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   

 

 

 

Aldis Bukšs. Brāļi 

 

Anotācija: 
 

Neveiksmīga pokera spēle ekskluzīvā Londonas klubā latvieti Edgaru ievelk 

notikumu ķēdē, kuri noved viņu Helsinku cietumā. Pa šo laiku Igaunijā bez 

vēsts pazūd Edgara jaunākais brālis. Aizsākas Edgara pēddziņa gaitas: no 

Igaunijas uz Ziemeļlatgali, Latvijas-Krievijas pierobežas joslu un Londonu, 

pamazām izgaismojot sarežģītu starptautisku noziedzības tīklu. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu 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 

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

tālr. 65476127, e-pasts: biblioteka@malinova.lv 
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Inguna Bauere. Marta, mana Andromeda 

 

Anotācija: 

 
Visaugstākā svētīts izrādījās Martas Celmiņas šīszemes ceļš, piedzīvojot lielu 

mīlestību un strādājot darbu, kura lielākā alga - simtu un tūkstošu cilvēku 

neizmērojama pateicība par izglābto veselību un dzīvību. Marta Celmiņa - 

medmāsa, varonīgo latviešu strēlnieku baltais eņģelis, Latvijas Žēlsirdīgo 

māsu kustības dibinātāja. Hugo Celmiņš, Latvijas brīvības cīņu dalībnieks, 

viņu sauca par savu Andromedu, jo abi vienlīdz stipri mīlēja zvaigznes un 

vienlīdz spoži dega tām līdzās. Labais un ļaunais eksistē cieši līdzās. Viss atrodas līdzsvarā. Un 

tomēr labā uz pasaules noteikti ir vairāk, jo kā gan citādi mēs varētu izdzīvot... 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@ambeli.lv 

 

 

Valentīna Pavlovska. Tēva meita 

 

Anotācija: 

 
Valentīnas Pavlovskas grāmata ''Tēva meita'' ir aizraujošs stāstījums par 20. 

gadsimta 60. un 70. gadiem Latgalē, pašā Latvijas austrumu pierobežā, 

Ludzas rajonā. Latvijā tas ir pretrunīgs pārmiju laiks, kad sabiedrībā arvien 

vēl dzīvas pirmskara brīvvalsts tradīcijas un vērtības, taču arvien vairāk 

ielaužas padomju iekārtas priekšskati un reālijas - kolhozi, piespiedu 

iziešana no viensētām uz ciematiem, komunistiskā audzināšana skolās, 

ateisma propoganda. Pamatvērtības ''Dievs, daba, darbs'' ļaužu apziņā pakāpeniski tiek 

nomainītas ar ''veikals, pasts un autobusa pietura...''. Tas viss tiek izdzīvots caur bērna vecāku, 

kaimiņu, radu stāstiem par Otro pasaules karu un pēckara laiku, traģiskais tiek izstāstīts bez 

sentimenta un jūtināšanās. Interesanta nianse ir stāsts par autores senčiem - Ludzas igauņiem jeb 

lutciem,kas līdz šim latviešu daiļliteratūrā ir minēti ļoti reti. Grāmata būs interesanta arī tiem, 

kuriem ir jāskaidro, kas ir kolhozs un biešu ravēšanas normas, kaprona lakatiņš, tintes 

pildspalvas un bītlenes... 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

pasts: biblioteka@laucesa.lv 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

mailto:biblioteka@laucesa.lv
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Инга Абеле. Ивовый монах 

 

Anotācija: 

 
Ingas Ābeles romāns ir stāsts par pirmo Latgales latviešu baznīckungu un 

lidotāju debesu alkām, par cilvēka sirds un saprāta ceļiem, par grēku un 

piedošanu. Galvenā varoņa prototips ir Francis Trasuns - katoļu priesteris, 

teoloģijas maģistrs, ievērojams valstsvīrs un sabiedriskais darbinieks. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

e-pasts: biblioteka@demene.lv 

 
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   

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 

 

 

 

Aija Mikele. Zirneklis 

 

Anotācija: 
 

Mazpilsētas parkā vienu pēc otra atrod pie laternas staba piesietu vīriešu līķus. 

Ar smalku intuīciju apveltītajam jaunajam izmeklētājam Maksim Mežalam ir 

aizdomas, ka slepkavības saistītas ar seniem pagātnes notikumiem, kad bijušā 

skārda ceha teritorijā neatļauti ielavījās trīs zēni. Viens no viņiem kļuva par 

invalīdu, bet otrs pazuda bez vēsts. Varbūt slepkavību motīvs ir atriebība par 

toreiz notikušo? Vai arī pilsētā tomēr uzdarbojas maniaks? 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
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 
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Rolanda Bula. Noilguma lieta 

 

Anotācija: 
 

Pēc dzimšanas dienas svinībām pazūd biznesmenis Guntris Veldre. Viņa līķis 

tā arī netiek atrasts. Mājienu par iespējamo notikumu gaitu dod vien uzņēmēja 

ierastajā skrējiena trasē līdzās šosejai atrastais sadauzītais mobilais telefons. 

14 gadus vēlāk aizdomās par būvmateriālu zādzību turēts vīrietis izpļāpājas, 

ka Veldre ticis nogalināts, un to noteikti izdarījusi viņa sieva. Izmeklēt 

noziegumu tiek uzticēts Asnātei Griezei. Viņas kolēģis Juris Zvirbulis ir 

atvaļinājumā, tomēr arī labprāt iesaistās izmeklēšanas gaitā... 

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 

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   

 

 

Džeina Šteinberga. Lasītāja 

 

Anotācija: 
 

Pastiprinot cilvēka smadzeņu darbības kapacitāti ar kvantu skaitļošanu, ir 

radīta jauna profesija - lasītājas, kuru apstrādātā informācija tiek izmantota 

ekonomisku un politisku lēmumu pieņemšanā. Tomēr prestiža darbavieta, 

neierobežotas iespējas un augsts statuss sabiedrībā nespēj kompensēt 

neizskaidrojamo tukšumu, ko Anna jūt. Pēc nelielas tehniskas kļūmes viņa 

tiek izslēgta no lielās spēles un ir spiesta no jauna palūkoties uz sevi un savu 

dzīvi. Mulsinoši atklājumi par uzņēmumu, kas viņu noalgojis, ved Annu 

arvien tuvāk patiesībai un liek uzdot jautājumu: kas ir lielāks apdraudējums cilvēcei – mākslīgais 

intelekts vai tomēr mēs paši? 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

 

 

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


 

 

Māra Svīre. Bailes no dziļuma 

 

Anotācija: 
 

Laiva bez airiem Daugavā pusotru diennakti nes Alīnu pretim nezināmajam. 

Neparastās un bīstamās situācijas laikā Alīnā pakāpeniski mainās izjūtu 

gamma - cerības uz drīzu izglābšanu nomaina arvien augoša bezpalīdzība un 

nāves bailes, ko veicina garāmbraucošo pasažieru vienaldzība. Alīnai ir bailes 

no dziļuma, tāpēc viņa nespēj mesties peldus. Tomēr īstais sievietes eksistenci 

apdraudošais dziļums izrādās kāds cits, un Alīnai jāsaņem drosme, lai šajā tik 

biedējošajā laikā spētu ieskatīties viņas un vīra Niklāva attiecību dziļumā. Izrādās, ka baisāko 

noslēpumu glabā ne jau upes dzīles, bet gan attiecības. 

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   

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

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

  

 

Nele Noihausa. Mātes diena 

 

Anotācija: 
 

Kādā mājā tiek atrasts tās īpašnieka Teodora līķis. Tomēr tas nav vienīgais 

nepatīkamais atradums, kas sagaida kriminālinspektori Piu – voljērā līdzās 

novārdzinātam sunim tiek atrasti apgrauzti cilvēka kauli. Kopš sievas nāves 

Teodors ir dzīvojis ļoti noslēgti, tomēr neviens no apkārtnes iedzīvotājiem 

nespēj noticēt, ka viņš varētu būt vainojams slepkavībā. Tiesu mediķiem 

izdodas identificēt dažus upurus, kas tikuši nogalināti jau pirms daudziem 

gadiem. Tās ir sievietes, kas pazudušas kādā maija svētdienā. Pia ir pārliecināta, ka īstais 

slepkava vēl nav zināms. Viņš, visticamāk, noskata savu nākamo upuri. Piai jāpasteidzas, jo 

tuvojas maijs... 

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 
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Pērs Petersons. Vīrieši manā situācijā 

 

Anotācija: 
 

Arvida dzīvoklī svētdien agri no rīta iezvanās telefons. Zvana pavisam 

izmisusi Tūrida, viņai nepieciešama palīdzība, taču viņa nezina, kur atrodas. 

Arvids atrod viņu un aizved uz māju Šetenē, kur viņa ar meitām dzīvo jau 

gadu. Mājā Arvids neredz nekā no viņu kopīgās dzīves. Itin kā viņš būtu 

izdzēsts. Pa šo gadu, kopš Tūrida viņu pametusi, Arvids ir klīdis no bāra uz 

bāru Oslo, automašīnā braucis gar savām bērnības vietām, cauri 

Austrumnorvēģijas mežiem vai pāri Zviedrijas robežai uz Arvīku Vermlandē. Šajā septembra 

svētdienā viņš varbūt atradīs atbildi uz jautājumu, kāpēc viss notika tā, kā notika. Taču lielākais 

pārbaudījums nāks vēlāk, kad viņu vajadzēs vecākajai meitai Vigdisai. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

Džeimss Mīks. Uz Kalē. Sērgas laikā 

 

Anotācija : 
 

Romāna darbības apstākļi ir nepastarpināti vēsturiski. Tā ir dienvidrietumu 

Anglija 1348. gadā, divus gadus pēc Kresī kaujas, kura ir izšķīrusi angļu 

panākumus Simtgadu kara sākumā, kad sauja stopiem bruņotu angļu ir 

uzveikusi francūžus un ieņēmusi Kalē. Tronī ir karalis Edvards III, Eiropā 

plosās mēris, un trīs ļoti atšķirīgi ceļinieki - garīdznieks Tomass, lorda 

meita Bernadīne un viņas tēva dzimtcilvēks Vils tiek likteņa savesti kopā, 

lai "in ordinary time" (parastajā liturģiskajā laikā) kopīgi šķērsotu Angliju 

un nokļūtu Kalē. Romāns ir mēģinājums izzināt atšķirību starp romantisku un patiesu mīlestību, 

alegoriju un realitāti, vēsturi un tagadni. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

 

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


 

 

 

Nora Robertsa. Mantojums 

 

Anotācija : 

 

Fitnesa treneri Eidrienu dzīve nav lutinājusi - viņai nācies samierināties ar to, 

ka pašas tēvs viņu nav vēlējies un māte bijusi pārāk aizņemta ar savu spožo 

karjeru, lai pievērstos meitai. Mīlestības siltumu viņa guva pie vecvecākiem. 

Kad traģiski iet bojā Eidrienas vecmāmiņa, viņa saprot, ka pienācis laiks 

atgriezties dzimtajā pilsētiņā, lai atbalstītu vectēvu. Eidriena nojauš, ka šis 

lēmums kardināli mainīs viņas dzīvi... Par pārcelšanos zina arī kāds, kurš 

Eidrienai jau gadiem ilgi raksta draudu vēstules. Vai šis svešinieks tiešām 

grasās nodarīt viņai pāri? 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

 

 

Klēra Sendija. Ne gluži ideāla ģimene 

 

Anotācija : 

 

Fērnai Kārlailai nav laika turēt rokas klēpī. Par laimi, viņa mīl savu lielo, 

nepavisam ideālo ģimeni, jo tieši viņa ir tā, kas mazgā veļu, atbluso suni un 

piedevām vēl vada pati savu biznesu. Sātīga maltīte allaž ir spējusi vienot 

Kārlailus, tomēr viena gada laikā atrodas ne mazums jautājumu, kas sašķeļ 

ģimeni…Un te... Draudīgi mākoņi savelkas pār saulaino pagalmu. Un te... 

Draudīgi mākoņi savelkas pār saulaino pagalmu… 

 

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 
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Bērnu literatūra 

 

Penti Huovinens. Sveiki, te baktērija! 

 

Anotācija: 

Vai zini, kāpēc tu pēkšņi saslimi, bet tavs draugs ne? Kas ir negantnieki, kuri 

izraisa saslimšanu? To uzzināsi šajā grāmatā. Izlasi, kā rīkoties, lai 

nesaslimtu. Noskaidrosi, kas ir mikroskops, un varēsi caur to palūkoties, kā 

izskatās tie sīkie radījumi, kurus citādi ieraudzīt nav iespējams. Droši vien 

kādreiz jau esi nodevis analīzei asinis vai saņēmis kādu poti. Kāpēc tas ir 

jādara - atbildi uz šo jautājumu un daudz ko citu interesantu sameklēsi 

grāmatā. 
 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

pasts: biblioteka@laucesa.lv 

 

 

Jeļena Skuratova. Rīgas ēdampasakas 

 

Anotācija: 

Vai tu zini, kāda ir Rīga? Liela un skaļa. Sena un svarīga. Skaista un 

aizraujoša. Bet vai Rīga var būt arī garda? Nāc - iepazīsti pilsētu kopā ar 

"Rīgas ēdampasaku" varoņiem! Pavizinies ar zirgu tramvaju un nogaršo 

miega putru, satiec Lielo Kristapu un pamielojies ar konfekšu zupu. 

Izdibini Doma pagrabu noslēpumus, kopā ar rūķiem ķeries pie 

Ziemassvētku egles rotāšanas un baudi tikko no krāsns izceltus speķa 

pīrādziņus. "Rīgas ēdampasakas" ir grāmata visai ģimenei - bērnus aizraus teiksmainie nostāsti, 

vecāki varēs pārbaudīt savas zināšanas par pilsētas vēsturi un arhitektūru. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

e-pasts: biblioteka@demene.lv 

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

biblioteka@svente.lv 
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Mana pirmā pulksteņa grāmata 

 

Anotācija : 

 

Šī aizraujošā grāmatiņa būs lielisks palīgs, lai bērns sāktu pazīt 

pulksteni. Kopīgi grieziet rādītājus uz ciparnīcas un lasiet, kā 

dzīvnieciņiem sokas skolas gaitās! 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

pasts: biblioteka@laucesa.lv 

 

 

Meklē un mācies jaunus vārdus! Braucamie 

 

Anotācija : 
 

Mācīties jaunus vārdus bērnam ir ļoti svarīgi, un ar šo grāmatu tas būs ne 

tikai viegli, bet arī aizraujoši. Krāsainās ilustrācijas ar parakstiem palīdzēs 

apgūt dažādu braucamrīku un ar tiem saistītu lietu nosaukumus, kā arī 

attīstīs uztveres un koncentrēšanās spējas un trenēs atmiņu. 

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 

 

 

Meklē un mācies jaunus vārdus! Laukos 

 

Anotācija : 
 
Mācīties jaunus vārdus bērnam ir ļoti svarīgi, un ar šo grāmatu tas būs ne tikai 

viegli, bet arī aizraujoši. Krāsainās ilustrācijas ar parakstiem palīdzēs apgūt vārdus, 

kas saistīti ar dzīvi laukos. Bērns uzzinās dažādu mājdzīvnieku, darbarīku, 

transportlīdzekļu, augļu un dārzeņu nosaukumus, attīstīs uztveres un 

koncentrēšanās spējas un trenēs atmiņu. 

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 
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Andra Manfelde. Kaķis mākoņos 

 

Anotācija : 

 
Deviņgadīgā Elza kopā ar vecākiem dzīvo Dubultos starp upi un jūru pie nīgrās Lū 

tantes, kuru nedrīkst uztraukt un kura ir par vecu, lai ar meiteni dotos pastaigās. 

Tāpēc Elzai dienu no dienas jānīkst pagalmā. Kādu dienu Elzu apciemo ne vien 

runājošs, bet arī lidojošs kaķis vārdā Kaķis, kas garlaicības mākto meiteni aiznes uz 

pavisam dīvainu pasauli.! 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

pasts: biblioteka@laucesa.lv 

 

 

 

 

Ilona Bakše. Mārīte Punktīte meklē draugus un mājas 

 

Anotācija : 
 

Mārīte Punktīte dodas piedzīvojumos un iepazīst citus pļavas iemītniekus. 

Viņa iemācās, ka ir svarīgi novērtēt īstu draudzību un saprot, ka ikvienam 

savas mājas ir vismīļākās. Kopā ar Punktīti kaut ko skaistu iemācīsies gan 

lielie, gan mazie lasītāji un klausītāji. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

pasts: biblioteka@laucesa.lv 

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

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

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

65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv 
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Māja Lunde. Pasaulē foršākie bērni 

 

Anotācija: 

 
Ir tādi cilvēki, kas ir forši. Piemēram, Markuss. Viņam futbola bumba klausa 

labāk par visiem, un viņam ir bedrīte kreisajā vaigā un aizraujoši smiekli. Un 

arī Kornēlija ir viena no foršajiem. Viņai ir gari, zīdaini mati, un viņa 

pārvietojas it kā atrastos uz skatuves pat dodoties uz tualeti. Un ir tādi, kas ir 

vēl foršāki! Tādi kā mēs. Helēna, Alfrēds, Īvans un es. Mēs esam tik forši, ka 

neviens to vēl nav sapratis. Bet tas ir tikai laika jautājums. Vismaz Helēna tā 

saka. 

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 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

biblioteka@svente.lv 

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

 

 

 

Džefs Kinnijs. Grega dienasgrāmata. Demontāža 

 

Anotācija: 
 

Grega ģimene negaidīti saņem mantojumu un nolemj to ieguldīt mājas 

pārbūvē. Taču pavisam drīz Hefliji apjauš, ka tā nemaz nav tik lieliska ideja, 

kā viņiem bija šķitis. Uzsākot piebūves celtniecību, atklājas arvien jaunas 

problēmas: sapuvusi koka siena, toksisks pelējums, nevēlami grauzēji un pat 

kaut kas vēl briesmīgāks... Gregam un viņa ģimenei rodas šaubas, vai mājas 

renovācija ir piedzīvoto neērtību vērta. Vai, celtniecības putekļiem 

nosēžoties, Hefliji varēs tur palikt, vai arī viņiem nāksies meklēt citu 

dzīvesvietu? 

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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Džefs Kinnijs. Grega dienasgrāmata. Pašā dibenā 

 

 

Anotācija : 

 

Kad Gregs Heflijs ar ģimeni kemperī dodas apceļot dzimto zemi, visi ir 

gatavi mūža lielākajam piedzīvojumam. Taču Hefliju ģimenes plāni 

neīstenojas, un viņi nonāk kempingu parkā, kurš nav nekāda vasaras 

atvaļinājuma paradīze. Turklāt virs galvas pēkšņi samilst lietus mākoņi un 

ūdens upē strauji ceļas. Kļūst arvien sliktāk, un Heflijiem ir jādomā, vai 

vasaras atpūta vēl ir glābjama vai arī vienkārši jālaižas dibenā. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

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

 

 

Ērina Hantere. Klanu kaķi. Rītausma 

 

Anotācija : 
 

Sāga turpinās! Tumsa, gaiss, ūdens un debesis satricinās mežu līdz pašām 

saknēm. Jaunie kaķi, kuri devās ceļā, lai glābtu klanus, ir atgriezušies savās 

apmetnēs ar baisu vēsti: kaķiem ir jāatrod jaunas mājas, pretējā gadījumā tos 

sagaida posts un iznīcība. Taču aiz klanu teritoriju robežām draud 

neparedzamas briesmas, turklāt kaķi nemaz nezina, kurp doties. Viņiem ir 

vajadzīga Zvaigznes klana zīme... 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

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

 
 

Informāciju par citām Daugavpils novada bibliotēku krājumos esošām 

grāmatām skatīt:  

 

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