
 

Jaunākās grāmatas Daugavpils novada pagastu bibliotēkās 
 

Nozaru literatūra 
 

 

 

Gvido Straube. Labie zviedru laiki. Vai tiešām? 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā var rast atbildes uz jautājumiem, kādi bija Zviedrijas patiesie mērķi 

Vidzemē, vai tiešām zviedri gribēja te atcelt dzimtbūšanu un rūpējās par 

zemnieku izglītību, vai vietējie muižnieki tiešām bija zemnieku izsūcēji un 

varmākas, vai mācītāji bija muižnieku pakalpiņi, vai Vidzemē bija jūtamas 

pasaules garīgās vēsmas, vai "zviedri" vispār bija zviedri, kā zviedru laiki 

pierāda, ka "700 verdzības gadi" ir mīts? 

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   

 

 

 

Karš un sabiedrība Latvijā 1914-1920 

 

Anotācija: 

 
Monogrāfija ir pirmais mēģinājums Latvijas historiogrāfijā apkopojoši 

analizēt Pirmā pasaules kara un Neatkarības kara ietekmi uz sabiedrību. 

Latvijas situācija šajos gados bija sevišķi sarežģīta, pat unikāla visas Eiropas 

mērogā, un tā noder par izcilu piemēru, lai atspoguļotu militāri politiskos un 

sociālos procesus arī Eiropā kopumā, jo Latvijas teritorija un sabiedrība īsā 

laika posmā tika pakļauta ne vien intensīvai karadarbībai, bet arī masu 

deportācijām, Vācijas okupācijai, boļševiku režīmam, epidēmijām, sociālai katastrofai, pilsoņu 

kara elementiem, cīņai par neatkarību ar vairākiem ienaidniekiem. 

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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mailto:biblioteka@naujene.lv


Māris Ruks. Latvijas valsts noslēpums 

 

Anotācija: 

 
Kas īsti slēpjas zem/aiz/iekš šī "valsts noslēpuma" - cilvēki, notikumi, lietas, 

vietas vai vēl kaut kas cits? Vai valsts noslēpums ir visu mūsu redzīgums, 

zināšanas, pieredze un atmiņa? Latvijas plūdmaiņa pamazām pārvirzās, lai arī 

cik tumša izskatītos Saeimas "skatuve" un valdības "aktieri" šobrīd. Kāpēc 

Latvija kļuvusi par savdabīga eksperimenta upuri? Vai ir kāda izeja? Un kā 

Latvijas cilvēkiem nezaudēt savu pašapziņu, neļaut tai izkust kā saldējumam uz sveša galda? Par 

to visu šajā jaunākajā Māra Ruka grāmatā. 

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 

 

 

 

Olga Dreģe. Ak, sirds, tev pašai sevi jāsastop! 

 

Anotācija: 

 
Šī ir otrā grāmata sērijā "Dzejas teātris". Tajā apkopota 18 latviešu autoru 

dzeja, kas nozīmīga, tuva un mīļa Dailes teātra leģendārajai aktrisei Olgai 

Dreģei. Dzejas izlasē aktrise iekļāvusi dzejoļus, kurus runājusi savas 80. 

dzimšanas dienas koncertos. Dzeju caurvij sarunas ar aktrisi – atmiņas un 

emocionālas pārdomas par dzīvi un dzeju rada klātbūtnes izjūtu un ļauj 

lasītājam ieraudzīt katru no dzejoļiem pilnīgi no jauna. 

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 

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

biblioteka@kalupe.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 
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Miķelis Rubenis. Futbols rīmēs un Sports atmiņu zīmēs 

 

Anotācija: 

 
Grāmata ir kādreizējo laikraksta "Sports" darbinieku kopdarbs. Par darbu 

redakcijā stāsta tā bijušie līdzstrādnieki. Viņu atmiņas un piedzīvojumi darba 

gaitās Latvijā un ārzemju komandējumos ir bagātīga lasāmviela. Darba 

procesā izgaismojās arī redaktoru personības. 

 
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 

 

 

  

 

Klauss Beks. Mediju un komunikācijas zinātne 

 

 

Anotācija: 

 
Komunikācija un mediji bauda pieaugošu popularitāti ne vien katra cilvēka 

ikdienā, bet arī kā pētniecības un mācību priekšmets. It visur Eiropā un 

ārpus tās pēdējos gadu desmitos ir pastāvīgi pieau dzis mediju un 

komunikācijas zinātnes studiju interesentu un studējošo skaits, tāpat kā ir 

pieaudzis arī augstskolu un universitāšu piedāvājums. Trīsdesmit gadus 

esmu mācījis mediju un komunikācijas zinātni dažādās Vācijas universitātēs 

un kopš tā laika mēģinu studiju iesācējiem atvieglot ienākšanu šajā tiklab populārajā, kā arī bieži 

vien nenovērtētajā zinātnes nozarē. Zinātniskā monogrāfija ir radusies pēc lekciju pieredzes 

vairāku gadu garumā un ir vērsta ne tikai uz mūsu nozares studiju iesācējiem, bet arī uz 

skolēniem, kuri apsver domu to studēt, kā arī socioloģijas, psiholoģijas, politikas, ekonomikas, 

mediju un kino zinātņu, pedagoģijas un citu radniecīgo disciplīnu studentiem. 

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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Šellija Fena. Vai mākslīgais intelekts mūs aizvietosa 

 

Anotācija: 

Pēdējos sešdesmit gados esam bijuši liecinieki mākslīgā intelekta (MI) 

satriecošai izaugsmei. Radītas tehnoloģijas, kas māca mašīnām just, mācīties, 

domāt un rīkoties. No sociālajiem medijiem līdz Netflix – MI jau ir ienācis 

mūsu ikdienā. Pašbraucošie automobiļi un cilvēkveidīgie roboti ievieš 

graujošas pārmaiņas mūsu mijiedarbībā ar pasauli. Vai esam uz sliekšņa 

laikmetam, kurā dominē MI Vai šai strauji augošajai jomai ir arī kādi ētikas 

principi` Vai un kā tos būs iespējams iedzīvināt praksē Vai MI pārspēs 

cilvēkusa Šis precīzais un vienlaikus satraucošais pārskats izvērtē, vai MI var pārveidot 

sabiedrību un cilvēci, padarot to labāku, vai arī to raksturo milzīgas iespējas nākotnē radīt 

distopijas māktu un MI kontrolētu planētu. 

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   

 

 

 

Keita Stetersa.  1000 neaizmirstamu piedzīvojumu dabas pasaulē 

 

 

Anotācija: 
 

Šīs grāmatas lappusēs "izdzīvosiet" 1000 piedzīvojumu ar 

apbrīnojamākajiem pasaules dzīvniekiem un augiem. Neklātienes ceļojums 

elpu aizraujošās, krāšņās fotogrāfijās un iedvesmojošos aprakstos rosinās 

jūs atrast skaistumu, majestātiskumu un mieru, izjust sajūsmu un 

aizrautību. Ceram, ka grāmata iedvesmos saglabāt dabu – gan milzu 

sekvojas un graciozās vikunjas, gan Indijas pāvus un degunradžus, gan 

žirafes un Pikaso vaboles, gan Galapagu bruņurupučus un jūras iguānas, gan amorfofallus un 

lielos pandas un vēl tūkstošiem citu sugu, lai arī nākamās paaudzes varētu ar godbijību tās vērot. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.lv 
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Ieva Smiļģe. Itālija ar mani 

 

 

Anotācija: 

 
Grāmatas autore jau vairākus gadus dzīvo Itālijā (Abruco reģionā), 

tradīcijām bagātā itāļu ģimenē, un pati ir piedzīvojusi visu to, par ko raksta, 

sākot ar espresso gatavošanu tradicionālajā itāļu kafijas kanniņā, svaigas 

pastas gatavošanu kopā ar vīramāti un beidzot ar enerģisku žestikulēšanu un 

vietējā dialekta izmantošanu. Ieva piedāvā tieši tos itāļu kultūras aspektus, 

kas lasītājus varētu visvairāk pārsteigt, mulsināt, aizraut un uzjautrināt! 

Izlasot Ievas pieredzi, uzzināsiet, piemēram, kāda ir atšķirība starp Romas 

un Neapoles picu, kā Itālijā tiek svinēts karnevāls un kāpēc itāļi žestikulē. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

Ilze Jansone. Saule, kaļķis, fosfors un D vitamīns 

 

 

Anotācija: 

 
Saulei ir liela nozīme - īpaši pie locītavu un muguru vainām, pie kaulu, 

skrimšļu un deformētu locekļu atjaunošanas, pie sliktas ādas un matiem, 

plaušu vainu gaidījumos, pie izkaisītās sklerozes u.c. smagām saslimšanām. 

Smagos gadījumos ir pilnīgi nepieciešamas Saules vannas un pat ierakšanās 

jūrmalas smiltīs. Saule, ūdens, vējš un Zeme. Daba dziedē! 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās: 

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

pasts:  biblioteka@bikerniekupag.lv 
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Māra Skrīvele. Es mācos augļkopību 

 

Anotācija: 
 

Autore ir sekojusi līdzi Latvijas komercdārzu stāvoklim no stādīšanas laika 

līdz ražai, piedalījusies Dārzkopības institūta pētījumos, iepazinusi 

augļkopības attīstības tendences citās valstīs, līdz ar to viņa ir izvērtējusi 

mūsu priekšteču pieredzes nozīmību mūsdienās un padarījusi šo pieredzi 

izprotamu visiem – gan komercaugļkopjiem, gan iesācējiem un dārzu 

mīļotājiem. Ieteikumi par gandrīz visu Latvijā plašāk audzēto kultūru 

audzēšanas, kopšanas, mēslošanas, šķirņu izvēles niansēm ir uzrakstīti vienkāršā, viegli 

uztveramā veidā. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalupe.lv 

 

 
 

Lielā dārza darbu grāmata 

 

Anotācija:  
 

 Grāmata dalīta 12 nodaļās atbilstoši gada mēnešiem un katra nodaļa 

iedalās 4 tematiskajās kopās: Sakņu dārzam. Sēšanas darbi, dēstu 

audzēšana, rūdīšana, izstādīšana siltumnīcā un uz lauka, augu kopšanas 

gudrības sezonas laikā, ražas novākšana un pareizas uzglabāšanas 

nosacījumi; Augļu dārzam. Stādāmā materiāla izvēle, stādīšanas knifiņi, 

augu formēšana, kopšana, augļu normēšana, potēšana un aizsargāšana pret 

klimata svārstībām un dzīvniekiem; Daiļdārzam. Skaistāko puķu un 

oriģinālāko košo lapu īpašnieku augu aprūpe no agra pavasara līdz ziemai. Mēslošana, 

apgriešana, augu palieku utilizēšanas paņēmieni kompostā. Zāliena ierīkošana un kopšana 

sezonas garumā. Putnu būrīšu un barotavu ierīkošanas padomi, kā arī derīgo kukaiņu 

piesaistīšanas paņēmieni; Istabai, balkonam un lodžijai. Balkona jeb urbānās dārzkopības pamati, 

augu izvēle izsauļotām lodžijām, dārzeņu sēšana, stādīšana un kopšana toveros un kastēs. 

Diedzējumu agrotehnika agrām ražām uz palodzes un istabas puķu audzēšanas padomi. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 

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

biblioteka@svente.lv 
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Sandra Ošiņa. Ziemas krājumi 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā pastāstīts, kādus mājsaimniecības priekšmetus vēlams sarūpēt, 

pirms ķerties pie konservēšanas, kā pareizi noteikt galda etiķa daudzumu, 

ja receptē norādīta esence. Tajā sniegti padomi par higiēnu konservēšanas 

laikā un citi ieteikumi. Grāmatā ir dārza un meža ogu ievārījumu receptes, 

marmelādes, sulas un uzlējumi, kompoti, dārzeņi izcilās marinādēs. 

Pastāstīts par melnā plūškoka, vilkābeļu, mežrozīšu, pīlādžu sagatavošanu 

ziemai. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

pasts:  biblioteka@bikerniekupag.lv 

 

 

 

 

 

Ludmila Fjodorova. Frizūru veidošanas pamattehnika 

 

 

Anotācija: 

 
Izdevums paredzēts gan profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem friziera 

profesijas pamatu apguvei, gan skolotājiem, gan frizieriem-stilistiem. 

Grāmatā iekļauta plaša un vispusīga informācija, kas ļauj frizieriem 

patstāvīgi strādāt, izvēršot piedāvātās tēmas atbilstoši savām interesēm, 

radošajām spējām un fantāzijas lidojumam. Modes tendences mainās, 

parādās jauni matu ieveidošanas un kopšanas līdzekļi, bet klasiskie darba 

paņēmieni paliek nemainīgi. Izveidot pareizu frizūras formu, piešķirt 

noskaņojumu un radīt kopiespaidu - tas ir sekmīga darba pamats. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

e-pasts: biblioteka@demene.lv 
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Daiļliteratūra 

 
 

Agnese Zarāne. Laba meitene 

 

Anotācija: 
 

Esi laba, esi skaista, esi pieklājīga, nerunā pretī! Esi veiksmīgs, esi gudrs, esi 

stiprs – čaļi neraud! Lai cik dīvaini tas būtu, mēs vēl joprojām mēdzam 

ierāmēt cilvēkus stereotipiskos sociālos konstruktos, atsakoties redzēt 

ainavu, kas paliek ārpus rāmja. Tomēr tieši šīs šķautnes, šie skati parasti ir 

visinteresantākie. Es domāju, ka neapzinātās emocijas vada mūs daudz 

biežāk, nekā mums pašiem šķiet. Un tam nav lielas saistības ar prātu un 

domāšanu. Iestājoties tumsai, princese pārvēršas par pelnrušķīti. Un šī pelnrušķīte ir mazliet 

nobijusies, mazliet apvainojusies un mazliet dusmīga uz visu pasauli. Pa nakti viņa izdusmosies 

un no rīta pamodīsies atkal laba… 

 Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:  

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

biblioteka@ambeli.lv 

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

pasts: biblioteka@laucesa.lv 

 

 

Andris Kalnozols. Kalendārs mani sauc 

 

Anotācija: 

 
Romāna centrālais tēls ir jauns vīrietis ar grūti definējamu garīgās veselības 

stāvokli. Brīžiem šķiet, ka viņa prāts strādā kā bērnam, citkārt - ka labāk nekā 

vairumam pieaugušo. Stāsta struktūru veido vietējās mazpilsētas mācītājam 

rakstītas vēstules, kurās galvenais varonis reflektē par savā dzīvē notiekošo, 

tādējādi iepazīstot pats sevi un apkārtējo pasauli. Nelaimīga iemīlēšanās viņu 

novedusi pie eksistenciālas nepieciešamības no galvas iemācīties katra 

kalendāra datumā svinamās vārdadienas, lai "nokļūtu tuvāk" iecerētajai meitenei, proti, - starp 

visiem vārdiem atrodams arī viņējais. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:  

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

biblioteka@ambeli.lv 
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Nora Ikstena. Ūdens mirdzēšana 

 

Anotācija: 
 

"Ūdens mirdzēšana" ir romāns vīzija par jauna eksistences lauka 

meklējumiem — pusmūžā viss ir šķietami jau izdzīvots, tomēr piepildījuma 

apvāršņi joprojām atrodas aiz biedējoši nesasniedzamā horizonta. Romāna 

varone — jeb, precīzāk, varones, jo galvenais tēls veidots metaforiskā 

pavairojumā kā nebeidzamā spoguļattēlu virknē, katram apzināti rādot citus 

vaibstus, - soli pa solim pārstaigā bijušo un, ikreiz no jauna līdz sāpēm sasprindzinot redzi, 

lūkojas pēc tālākceļa. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:  

 
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 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   

 

 

Ingrīda Pulvere. Gribu apprecēties 

 

Anotācija: 
 

Sintija (120-92-120, komentāri lieki) ir skaistumkopšanas salona īpašniece, 

kam bagātīgas zināšanas sievietes psiholoģijā, fizioloģijā, dvēselē un visās 

pārējās jomās sniegusi gan pašas, gan draudzeņu un klienšu pieredze. Arī 

vīrieši viņai nepavisam nav sveši. Un vīriešu vēlmes, rīcība, domāšana 

Sintijai sagādā vilšanos un nepatiku, pat izraisa niknumu. Viņa nav no tām, 

kas klusē! Grāmatā vērpjas Sintijas dialogi ar vīriešiem un draudzenēm, bet 

vēl būtiskāks ir ar dialogiem saplūstošais nebeidzamais iekšējais monologs. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu 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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Gunars Janovskis. Ines 

 

Anotācija: 
 

Gunars Janovskis kādu laiku ir dzīvojis un audzis Pārdaugavas pusē, tādēļ 

šī apkārtne rakstniekam uz visiem laikiem iespiedusies atmiņā. Grāmatā 

pieminētās Pārdaugavas vietas ir aprakstītas tik precīzi un īsti, ka lasītājs 

burtiski aizceļo uz Ojāra Ziemeļa bērnības takām. No Kalnciema ielas līdz 

mazajai, smilšu klātajai un nezālēm pāraugušajai Alises ielai. No Mārtiņa 

baznīcas līdz Māras dīķim. Romāna titulvarone Ines ir Ojāra liktenis un 

galvenais romāna dzinējspēks. Ko lasītāji ir nodēvējuši par Pārdaugavas 

Lolitu, jo Ines, vēl mazs bērns būdama, instinktīvi nojauš savu sievišķīgo varu. Romāna darbība 

galvenokārt norisinās divdesmitajos un agrajos trīsdesmitajos gados, kuros aizrit galveno tēlu 

bērnība, bet grāmatas turpinājumā, kaut arī brīžiem tikai fragmentāri, lasītāji tiek aicināti 

ielūkoties varoņu likteņu līkločos no pirmā krievu okupācijas gada līdz kara beigām. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:  

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

biblioteka@ambeli.lv 

 

 

Vilis Seleckis. Nozagtais sapnis 

 

Anotācija: 

 
Tālajos septiņdesmitajos viņi visi mācījās vienā klasē un viņu audzinātājai 

Vandai Gravai visi bija vienlīdz mīļi bērni. Taču tagad, salidojumā pēc 40 

gadiem, viņi jau ir pavisam citādi. Dažādi. Viņu vidū ir miljonāri, politiķis, 

fermeris, skolotāja, trūcīgs dzejnieks... It īpaši dziļas pēdas viņu likteņos 

atstājusi Atmoda un tās nestās pārmaiņas. Katram savs liktenis, katram sava 

domāšana un priekšstati par godu, taisnību, naudu, valsti. Tomēr skolotājai 

pat prātā neienāk, ka viņas bērni varētu nonākt līdz tam, ka slepkavotu cits 

citu. Taču notiek tieši tā. Stāstīdams par cilvēku likteņiem dažādos laikmetos, V. Seleckis atklāj 

vēsturiskos procesus, īpašu uzmanību pievērsdams Atmodai un tās iznākumam. Lasītājs tiek 

vedināts domāt, cik taisnīgas bija pārmaiņas, ko nesa pašu izkarotā brīvība. 

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 

 

 

 

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


Laila Hirvisāri. Viņas Augstība Katrīna II 

 

Anotācija: 

 
Reiz dzimusi kā vācu princese, Viņas augstība Katrīna II nu ir īstena 

Krievijas impērijas valdniece. Iejutusies krievu kultūrā un sirdī pieņēmusi 

pareizticību, viņa valda ar īsti slāvisku vērienu – vēl dzīves laikā carieni sāk 

devēt par Katrīnu Lielo, savukārt viņas valdīšanas laiku – par Zelta laimetu. 

Tomēr varas nasta nav viegla – nozīmīgi lēmumi, nemitīgas intrigas un 

galma izšķērdīgā uzdzīve nereti nonāk pretrunā ar Katrīnas noslēpumu pilno 

sievietes sirdi. "Nebiju iedomājusies, cik gan smags var būt carienes kronis 

un kā tas vienlīdz stipri spiež gan manu galvu, gan dvēseli.. Es pati sevi biju kronējusi par 

carieni. Bet kronēšanas laikā es biju arī māte." Somu rakstnieces Lailas Hirvisāri (1938) romāns 

“Viņas augstība Katrīna II” papildina latviešu lasītāju jau iepazītajā grāmatā “Es, Katrīna” 

iesākto stāstu par Krievijas ķeizarieni Katrīnu II Lielo. 

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 

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.lv 

 

 

 

Olga Gromova. cukura bērns 

 

Anotācija: 

 
Kādas Maskavas inteliģentu ģimenes rāmā ikdiena piepeši tiek izpostīta. 

Piecgadnieces Stellas tēvs tiek apsūdzēts dzimtenes nodevībā un apcietināts, 

bet meitenīti un viņas mammu izsūta uz Kirgīzijas stepi, kur dienu no dienas, 

gadu no gada jācīnās par izdzīvošanu. Taču viņas nesūdzas un nezaudē ticību 

pasaulei, uztur možu garu, dziedot un lasot dzeju, un viena par otru no sirds 

rūpējas. Un izrādās - apkārt ir daudz labu cilvēku, kas gatavi viņām palīdzēt. 

Šī grāmata vēsta par mazo cilvēku uzvaru pār lielo ļaunumu. "Cukura bērns" ir dokumentāls 

stāsts par krievu meitenītes Stellas Nudoļskas gaitām izsūtījumā, kur viņa kopā ar mammu 

pavadīja gandrīz desmit gadus. 

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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Džordžs Orvels. Posts Parīzē un Londonā 

 

Anotācija: 
 

Kāpēc tāds jauks Ītonas zēns kā Ēriks Blērs mitinās netīros graustos, nevis 

mācās Oksfordā vai Kembridžā? Juzdamies vainīgs par apstākļiem, kādos 

jādzīvo pasaules trūcīgajiem un izstumtajiem, viņš dzīvo kā līdzīgs ar 

"ekscentriskiem ļaudīm, kas nokļuvuši postā un atmetuši cerību kļūt normāli 

vai cienījami". Viņš ir gatavs strādāt jebkuru darbu, kas pieejams nabadzības 

piemeklētajiem. Parīzē viņš strādā par trauku mazgātāju. Kopā ar klaidoņiem 

un viesstrādniekiem ceļo pa Angliju. Viņš dzīvo postā Parīzē un Londonā, 

atteicies no cienījamās pārtikušo ļaužu sabiedrības, un atdzimst kā... Džordžs Orvels. Grāmata ir 

tikai daļēji autobiogrāfiska, galvenais varonis nav gluži Orvels pats - vēstītājs paliek it kā 

anonīms, un tas ļauj lasītājam iztēloties sevi viņa vietā. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

Maikls Konelijs. Nevainības likums 

 

Anotācija: 
 

Panākumiem bagātais advokāts Maikls Hallers tikko ir uzvarējis sarežģītā 

prāvā. Mājupceļā no svinībām, kurās atzīmēts šis notikums, viņu aptur 

policija. Halleram šķiet, ka tas ir tikai sīks pārpratums, bet, kad likumsargs 

viņa bagāžniekā atrod līķi, advokāts saprot, ka ir iekūlies pamatīgās 

nepatikšanās. Turpmākajos mēnešos Halleram visiem jāpierāda, ka viņš nav 

vainīgs. Advokāts ir uzņēmies sevi aizstāvēt pats. Uz spēles ir likta viņa 

brīvība un reputācija. Kopā ar komandu Hallers ķeras pie nozīmīgākās lietas savā dzīvē. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
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 
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mailto:biblioteka@vabolespag.lv


 

Kara Hantere. Kāds no savējiem 

 

Anotācija: 
 

Kā bērns var pazust, neatstājot nekādas pēdas? Iepriekšējā vakarā 

astoņgadīgā Deizija Meisone pazuda no ģimenes ballītes. Neviens no klusās 

piepilsētas ieliņas iedzīvotājiem neko nav redzējis - vai vismaz tā viņi saka. 

Inspektors Ādams Folijs cenšas neļauties aizspriedumiem, tomēr viņa 

pieredze liecina, ka deviņos gadījumos no desmit vainīgais parasti ir kāds 

upurim pazīstams cilvēks. Visticamāk, kāds melo. Un Deizijas prombūtne 

bīstami ieilgst. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

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

 

 

Kamilla Lekberga. Zelta būris 

 

Anotācija: 
 

Feija ir mīlējusi Džeku kopš biznesa skolas studiju gadiem. Džeks uzaudzis 

turīgā ģimenē atšķirībā no Feijas, kura ir smagi strādājusi. Kad Džekam 

nepieciešama palīdzība jauna uzņēmuma dibināšanā, Feija pamet skolu, lai 

viņu atbalstītu. Kad bizness sāk attīstīties, Feijai un Džekam piedzimst 

mazulis un Feija sevi velta ģimenei un mājas rūpēm, dzīvojot turīgāk, nekā 

jebkad būtu varējusi iedomāties. Tomēr Džeka attieksme ir mainījusies. Kad 

Feija atklāj, ka viņam ir dēka, viņas perfektā pasaule sašķīst lauskās. Šajā draiskulīgajā, 

dzirksteļojošajā stāstā par seksu, nodevību un noslēpumiem Džeks saņems tieši to, ko pelnījis, jo 

sievietes atriebība ir nežēlīga, bet skaista. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
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   

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 
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Romija Felka. Nāves jūdze 

 

Anotācija: 
 

Toreiz, kad tika nogalināta labākā draudzene, Frīdai bija 13 gadu. Baidoties 

par savu dzīvību, meitene gadiem ilgi glabāja noslēpumu, kura atklāšana būtu 

varējusi palīdzēt notvert slepkavu. Tagad, tēvam nokļūstot slimnīcā, Frīda 

spiesta atgriezties dzimtas mājās, kur viņa satiek izmeklētāju Hāverkornu. Lai 

arī ieradies izmeklēt uzbrukumu Frīdas tēvam, Hāverkorns nav aizmirsis 

pirms gadiem notikušo un savu nojautu, ka Frīda kaut ko slēpj. Vai starp 

noziegumu Paulsenu saimniecībā un jaunās meitenes slepkavību pirms daudziem gadiem varētu 

būt saistība? 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

Šarlote Linka. Pagātnes ēnas 

 

Anotācija: 
 

Četri skolas laika draugi savās dzīves neveiksmēs vaino tikai vienu cilvēku – 

bagāto, nesaudzīgo un vientuļo Dāvidu Belino. Tomēr atmaksas diena 

tuvojas... Šķetinot mokošu atmiņas kamolu, draugi kopīgi mēģina atbrīvoties 

no pagātnes ēnām. Š. Linka savērpj liktenīgu, romantisku un baiļu pilnu 

attiecību tīklu. Ar empātijas un asu intuīciju rakstniece atklāj savu varoņu 

emocijas, kas diktē viņu rīcību, un cēloņus, kuri ir noveduši pie nozieguma. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
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 

 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@nicgale.lv
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Elīna Hilderbrenda. Divdesmit astoņas vasaras 

 

Anotācija : 
 

Kad Melorijas Blesingas dēls Links no mirstošās mātes saņem norādījumu 

piezvanīt uz konkrētu telefona numuru, viņš nezina, ko sagaidīt. Apmulsums 

kļūst vēl lielāks, kad klausuli paceļ Džeiks Maklauds, ietekmīgas politiķes un 

valsts prezidenta kandidātes vīrs. Kā Melorija un Džeiks ir saistītii Links pat 

nenojauš, ka viņas mātes sirds daudzus gadus ir piederējusi kādam citam. Ka 

viņi abi ik gadu ir tikušies uz pāris dienām un tad atgriezušies katrs savā 

dzīvē, gaidīdami atkal pienākam nākamo gadu. 28 smeldzīgas vasaras, 

šaubas, ilgas, nemitīga cīņa starp pienākumu un sapni... Cik dziļas pēdas būs atstājušas šīs 

aizliegtās attiecības... 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

biblioteka@liksna.lv 

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 

 

 

Alesandro Bariko. Tūkstoš Deviņsimt 

 

Anotācija : 

 

"Virginian" bija tvaikonis. Gados starp abiem lielajiem kariem tas kursēja 

starp Eiropu un Ameriku, un tā pasažieri bija miljardieri, emigranti un 

visvisādi parasti ļaudis. Runā, ka uz Virginian katru vakaru esot uzstājies 

satriecošs pianists ar neiedomājamu spēles tehniku, un viņš esot spēlējis 

brīnumainu, nekad agrāk nedzirdētu mūziku. Runā, ka viņa dzīvesstāsts esot 

pilnīgi neprātīgs, ka viņš esot piedzimis uz tā paša kuģa un ne reizi neesot no 

tā nokāpis. Runā, ka neviens nezinot, kāpēc tā... 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@nicgale.lv 
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Kristofs Onodibio. birmiete 

 

Anotācija : 

 

"Birmiete" ir stāsts par jauna, naiva topošā žurnālista neprātīgo mīlestību pret 

franču humānās misijas mediķi un abu apmātību ar valdzinoši skaisto zemi - 

Birmu. Krāšņā daba, mīti un realitāte, mīlestība, jutekliskums, Zelta Trīsstūra 

pulsējošās kaislības, dārgakmeņi un narkotikas, etnisko cilšu brīvības alkas 

un huntas nežēlība - ik lappuse atklāj kaut ko jaunu par šo brīnišķīgo, 

skaudrām cīņām plosīto zemi. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

Džo Aberkrombijs. Karaļu pēdējais arguments 

 

 

Anotācija : 

 

Beigas ir tuvu. Logenam Deviņpirkstim spēka pietiek vairs tikai vienai 

cīņai. Ziemeļnieku ķēniņš joprojām ir savā tronī, un viņu apturēt var tikai 

viens cilvēks. Viņa senākais draugs un ienaidnieks. Savā karā ir devies arī 

vecākais inkvizitors Glokta, kuram ir pārāk daudz saimnieku, bet pārāk 

maz laika. Džezals dan Lutārs ir sapratis, ka gūt slavu karā ir pārāk bīstami, 

tāpēc dod priekšroku vienkāršai dzīvei kopā ar mīļoto sievieti. Taču arī 

mīlestība var sagādāt ciešanas. Kamēr Savienības karalis guļ uz nāves 

gultas, zemnieki dumpojas, bet augstmaņi grib nozagt viņa kroni. Neviens netic, ka pār pašu 

Savienības sirdi varētu gulties kara ēna. Pirmajam magam ir plāns pasaules glābšanai, taču 

pastāv risks. Galu galā nav nekā riskantāka, kā pārkāpt Pirmo likumu... 

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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Bērnu literatūra 

 

Juta Birzniece. Ceļvedis skolēniem zinātniski pētnieciskā darba veikšanā 

 

Anotācija: 

Mācību materiāls sniedz iespēju skolēnam labāk saprast zinātniski 

pētnieciskā darba rakstīšanas noteikumus. Apkopotā informācija 

atvieglo darbu skolotājam norāžu došanā. Darba lapas ļauj labāk 

izprast pētījuma plānošanas procesu, pētījuma metožu izvēli un darba 

prezentācijas sagatavošanu. 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

 

 

Maira Dobele. Lupatiņu māja 

 

Anotācija: 

Lupatiņus, mazos audumu bērniņus - Zeķīti, Cimdiņu, Lakatiņu un 

Spilventiņu, mēs jau pazīstam no animācijas filmām un bilžu grāmatām. 

Kopā ar Kaķi viņi dzīvo savā audumu mājiņā un turpina izzināt pasauli 

ikdienas gaitās un rotaļās. Grāmata sekmēs bērnu interesi par 

mācīšanos, jaunu un pazīstamu lietu izzināšanu. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@ambeli.lv 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@liksna.lv
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Guna Pitkevica. Buču pods 

 

Anotācija: 

"Buču pods" ir pavasarīgi saulaina dzejoļu izlase bērniem, kas veltīta visām 

māmiņām, vecmāmiņām, krustmāmiņām un pārējām mīļajām būtnēm, kuras 

līdzinās mammām. Tajā apkopoti dažādi dzejoļi: gan latviešu literatūras 

klasiķu vārsmas, gan mūsdienu autoru dzejoļi, tostarp arī īpaši šim krājumam 

sacerēti dzejoļi. Arī dzejas noskaņu gamma ir ļoti bagātīga. Grāmatā 

sastapsim sirsnīgus veltījumus, mīlestības pilnus pateicības vārdus un 

dedzīgus solījumus, dzirkstošu draiskošanos, pārsteidzošus jociņus, bet arī gaismas caurstrāvotas 

skumjas un tālu atmiņu pieskārienus. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās: 

 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

Inga Žolude. Pirmo reizi uz Zemes 

 

Anotācija : 
 

Grāmatas galvenais varonis ir zēns, kas ārēji līdzinās citiem, taču tikai ārēji - 

uz Zemes viņš ar vecākiem atrodas izpētes misijā. Par zēna galveno 

pētniecības objektu kļūst draudzība ar diviem Zemes bērniem, ar kuriem viņš 

nodibina aliansi un atklāj viņiem zvaigžņu pasauli. Citplanētietim sākotnēji 

svešā parādība – draudzība, pamazām izvēršas par personiski izjustu 

emocionālu nepieciešamību, bet viņa draugi zemieši atklāj citādības 

pastāvēšanu, paplašina priekšstatus par pasauli un savu eksistenci plašākā kontekstā. Attiecības 

ar citplanētieti, kurš zemiešu draudzību tikai apgūst un pat īsti neizprot, arī viņiem paver labāku 

izpratni par to, kas draudzība ir un kāpēc tā ir svarīga. 

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 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv  

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 
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Aija Lisovska. Tas būs piedzīvojums, Made! 

 

 

Anotācija : 

 
Kamene Made ik dienu tek kā strautiņš, palēkdamās pāri neveiksmju 

akmeņiem un likstu sprunguļiem. Allaž viņa ir gatava rosīties - pieskatīt 

draudzenes bērnus, cept mežģīņu pankūkas un pat piedalīties orientēšanās 

sacensībās. Madei visu gribas izmēģināt, jo gan viņas draugi, gan pašas sirds 

mudina: tas būs piedzīvojums, Made! 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv 

 

 

 

 

Juris Zvirgzdiņš. Kapteiņa zirdziņš 

 

 

Anotācija : 
 

Grāmatas galvenais varonis ir sarkans koka zirdziņš – rotaļlieta, kas 

uzdāvināta kādam zēnam. Izaugot un atstājot mājas, zēns pamazām no 

zirdziņa atsvešinās, tāpat kā no savas bērnības. Taču zirdziņš intuitīvi 

uztvēris un saglabājis zēna sapni par jūru - sižetiski tas tiek pamatots ar 

aizraujošajiem stāstiem, ko citām rotaļlietām vēsta jūras gliemežnīca. 

Zirdziņš ir kā pieaugušajā cilvēkā saglabātā bērnība, kas viņu vieno ar savu 

vecāku un savu bērnu paaudzēm. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
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 

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   

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 
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Dzintars Tilaks. Šausmiņa 

Anotācija : 

 
Šarlotei Ausmai ir divi vārdi un divas lielas problēmas - mazais augums un 

matemātika. Ja ar matemātiku vēl kaut kā varētu "cīnīties", tad ar stiepšanos 

garumā ir sarežģītāk. Mūsu mazās nepilnības mūs padara ievainojamus. Vai 

vērts uztraukties par to, ka esam atšķirīgi? Šarlote domā, uztraucas un meklē 

risinājumus, līdz galu galā tas kļūst pat smieklīgi. Kā radusies iesauka 

Šausmiņa, droši vien nav grūti uzminēt. Jaunajiem lasītājiem tā būs ne tikai 

laba lasāmviela, bet arī iemesls padomāt un "neķert kreņķi", paraugoties uz sevi no malas. 

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 

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

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

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

 

Diāna Kaijaka. Hugo meklē sapnīti 

 

 

Anotācija : 

 

"Hugo meklē sapnīti" ir stāsts par āpsi Hugo, kurš ir ļoti čakls, 

apzinīgs un tālredzīgs āpsis. Viņš ir strādājis visu vasaru un tagad 

mierīgi varētu iet gulēt līdz pavasarim. Bet... Hugo nevar aizmigt 

un saprot, ka ir jāizdomā, par ko sapņot garajā gulēšanas laikā. Un 

tā āpsis dodas pie draugiem, lai uzzinātu, par ko sapņo viņi. Pēc 

ciemošanās pie lāča, vāveres, pūces un eža, iedvesmojies no draugu sapņiem, Hugo liekas uz 

guļu, sapņojot sapni par draugiem un piedzīvojumiem, kas viņus gaida, kad ziema būs galā un 

viņi visi satiksies. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalupe.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 
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Ieva Melgalve. Emī un Rū. Robota sirds 

 

Anotācija: 

 
Emīlija un Rūdis iepazīstas pavisam jocīgi - kādā dienā uz mājas bēniņiem 

viņus atvilina robotiņš Palauzis, kas abus grib padarīt par saviem palīgiem - 

slepenajiem aģentiem. Tā rodas Čimpiņ-Rimpiņ aģentūra. Grāmatas 

lasītājam būs iespēja sekot līdzi aģentu gaitām, smieklīgiem un bailīgiem 

notikumiem, ar ko nākas saskarties, risinot uzdevumus un cīnoties ar sētnieci 

un citiem pasaules nekārtību cēlājiem. Paralēli šiem notikumiem veidojas arī 

skaista draudzība starp Emīliju un Rūdi, un varbūt arī robotiņu Palauzi... Grāmata tapusi pēc 

Latvijas bērnu detektīvseriāla "Emī un Rū" motīviem.. 

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  

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

  

 

Petri Tamminens. Kā sagaidīt citplanētieti 

 

Anotācija: 
 

Kosmoss ir milzīgi plašs, un tajā noteikti kaut kur dzīvo citplanētieši. Kādu 

dienu var gadīties tā, ka citplanētieši ierodas uz Zemes un, iespējams, tieši 

tavā pagalmā. Tad būtu labi zināt, kā rīkoties. Petri Tamminena un Valpuri 

Kertulas humorpilnā grāmata māca, kā pārvarēt bailes no nepazīstamiem 

cilvēkiem, tikt galā ar nepatīkamām sajūtām un neērtām situācijām. Tā būs 

interesanta lasāmviela ne vien bērniem, bet arī pieaugušajiem. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
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 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 
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Kairi Looka. Pija Prjaņika un bandīti 

 

Anotācija : 

 

Igauņu bērnu rakstnieces Kairi Lookas jaunākā grāmata "Pija Prjaņika un 

bandīti" stāsta par māju Papeļu alejā 5, kurā dzīvo mazā Pija un viņas ģimene 

– mamma, tētis Pauls Prjaņiks, brālīši trīnīši un kaķis Vīkšķis. Pie viņiem 

bieži ciemojas vecmāmiņa un vectētiņš, kurš domā, ka Lieldienas var svinēt, 

kad tikai iegribas. Citā dzīvoklī apmeties dīvains politiķis ar savu onkuli - 

draugu Džeku no Kanādas, kurš prot sarunāties ar lāčiem. 

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 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

 

 

 

Ilo Pikovs. Tuk-tuk! 

 

Anotācija : 
 

Kādu dienu klusajā un mierīgajā mežā sāk skanēt skaļa klaudzināšana. Visi putni 

un zvēri ir šausmās: kas te notiek, kurš taisa tādu jandāliņu un traucē ierasti rāmo 

dzīvi? 

 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
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 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 
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Anete Shāpa. Lampiņa 

 

Anotācija : 
 

Šis ir stāsts par jūru. Par noslēpumainām radībām un mežonīgiem jūras 

laupītājiem. Par admirāļa Melno namu, kurā, kā stāsta, mājo briesmonis. Par 

pelēku bāku uz mazas saliņas jūrā un par Lampiņu, bākas uzrauga meitu, kas 

katru vakaru kāpj sešdesmit vienu pakāpienu augšā bākas tornī, lai iedegtu 

gaismu. Par kādu vētrainu nakti, kad ir izbeigušies sērkociņi un viss noiet 

greizi. Taču galvenokārt par drosmi un spēju paveikt vairāk, nekā jebkad no 

sevis esi gaidījis. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

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

e-pasts: biblioteka@demene.lv 

 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

Ulfs Starks. Bēguļi 

 

Anotācija : 
 

Stāsts ļauj vēlreiz tuvoties tai šēru salai, kas lasītājiem jau pazīstama no stāsta 

"Mans draugs Pērsijs, Bufalo Bils un es". Tur atrodas vectēva māja, kurā 

mazdēls pavadījis daudzas vasaras. Tagad māja uz klints stāv tukša, jo 

vecmāmiņa ir mirusi, bet vectēvs nonācis slimnīcā. Viena brūkleņzaptes 

burciņa vēl gaida mājas pagrabā, un tikai mazdēls spēj vecajam vīram 

palīdzēt gan beidzamo reizi pabūt savā īstajā dzīvē, gan sagatavoties atkal 

satikt vecmāmiņu… 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
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 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   
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Halina Vdovičenko. 36 un 6 kaķi 

 

Anotācija : 
 

36 un 6 kaķi – tieši tik Halinas Vdovičenko grāmatas astaino varoņu, ne 

vairāk un ne mazāk, kādā lietainā vakarā apmetās Krepa kundzes dzīvoklī 

pret viņas gribu. Taču nepiekāpīgās saimnieces sirdi pret bezmāju kaķiem 

atmaidzināja sfinksu šķirnes kaķene vārdā Baronese. Ne Krepa kundze, ne 

viņas krustdēls Stass pat iedomāties nevarēja, par ko izvērtīsies 36 lielu un 6 

mazu kaķu ielaušanās viņu mazajā dzīvoklī, un ka šī satikšanās būs īsts 

veiksmes stāsts gan kaķiem, gan cilvēkiem. 

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās: 

 
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 

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 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

 

 

Informāciju par citām Daugavpils novada bibliotēku krājumos esošām 

grāmatām skatīt:  

 

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