Jaunākās grāmatas Daugavpils novada pagastu bibliotēkās
Latvija un latvieši
Anotācija:
Akadēmiskajā krājumā iekļauti 44 raksti, no tiem 23 raksti veido 1. sējumu,
bet 21 raksts - 2. sējumu. 1. sējuma raksti sagrupēti divās daļās: 1. daļā
raksturota Latvija un latvieši mūsdienu pasaulē, pievēršoties Latvijas
konstitucionālajiem pamatiem un demogrāfijai, tautsaimniecībai,
iedzīvotājiem, valodai, izglītībai un zinātnei, Latvijas kultūrainavai un
Baltijas valstu sadarbībai; 2. daļā apskatīta Latvijas kultūra mūsdienās ar
atskatu vēsturē, pievēršoties literatūrai, mūzikai un dziedāšanai, teātrim, kino un vizuālajai
mākslai, arhitektūrai, sportam, reliģijām, kā arī minoritāšu kultūrai Latvijā. Rakstu autori ir
Latvijā atzīti speciālisti attiecīgajās jomās. Krājums atspoguļo mūsdienu zinātnieku un zinātnes
skatījumu uz rakstos skartajām problēmām. Tas domāts lasītājiem Latvijā un ārzemēs.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:
Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Daugavpils nov., tālr.
28305012, e-pasts: veronikaandrejeva@inbox.lv
Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
tālr. 65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv
Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Daugavpils nov. tālr. 65471127, epasts: biblioteka@nicgale.lv
Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Daugavpils novads, e-pasts:
biblioteka@viski.lv

Latvija un latvieši
Anotācija:
Akadēmisko rakstu krājumā "Latvija un latvieši" II sējums sadalīts
tematiski divās daļās. Pirmajā no tām (3. daļa) izsekotas latviešu gaitas
senvēsturē un agrīnā valstiskuma iedīgļi Latvijas teritorijā vēl ilgi pirms
Latvijas valsts proklamēšanas. Otrajā daļā (4. daļa) analizēta Latvijas
valsts dibināšana un attīstība, tās tautas izdzīvošana okupācijas varu laikā
Latvijā. Rakstu autori - lielākoties vēsturnieki, kas attiecīgās tēmas
pētījuši daudzu gadu garumā. Krājumā lielā mērā atspoguļo mūsdienu
vēstures un vēsturnieku jaunākos atzinumus par rakstos skartajām problēmām. Tas domāts
lasītājiem Latvijā un ārzemēs, arī tiem, kam Latvijas vēsture līdz šim ir bijusi maz zināma.

Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:
Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
tālr. 65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv
Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Daugavpils nov. tālr. 65471127, epasts: biblioteka@nicgale.lv
Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Daugavpils novads, e-pasts:
biblioteka@viski.lv
Maļinovas pagasta bibliotēka- Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts,
Daugavpils novads, tālr. 65476127, e-pasts: biblioteka@malinova.lv

Deivids Bordvels. Kinomāksla
Anotācija:
Kino ir jauns medijs. Glezniecība, literatūra, deja un teātris pastāv jau
tūkstošiem gadu, turpretim kino izgudrots mazliet vairāk nekā pirms
simts gadiem. Šī grāmata ir fundamentāls darbs un kļuvusi par pamatu
kino izpratnes un kino izglītības veicināšanā. Grāmata adresēta
ikvienam, kas vēlas izprast ietekmīgā masu medija – kino – uzbūves un
darbības principus plašā kinovēstures un mūsdienu procesa kontekstā.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:
Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Daugavpils nov., tālr.
28305012, e-pasts: veronikaandrejeva@inbox.lv
Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
tālr. 65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv
Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Daugavpils novads, e-pasts:
biblioteka@viski.lv
Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils nov. tālr. 65440837, epasts: biblioteka@kalkuni.lv
Demenes pagasta bibliotēka – Briģenes iela 2, Demenes pagasts, Daugavpils novads, tālr.
65476707 e-pasts: jelena.sterlane@demene.lv
Kalupes pagasta bibliotēka - Ezeru iela 6, p./n. Kalupe, Daugavpils novads, tālr. 65407492
tālr. 65407492, e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv
Laucesas pagasta bibliotēka - 19 "Laucesa", Laucesas pagasts, Daugavpils nov., tālr.
65471034, e-pasts: bibl_laucesa@inbox.lv
Salienas pagasta bibliotēka- Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pag., Daugavpils nov.,
tālr.:65475309, e-pasts: irena_avlasina@inbox.lv

Dziesma. Svētki. Dzīve
Anotācija:
Muzejs un pētniecības centrs "Latvieši pasaulē" sagatavojis un izdevis
atmiņu stāstu grāmatu "Dziesma. Svētki. Dzīve", kurā apkopotas
mutvārdu liecības par dziesmu svētku tradīciju ārpus Latvijas, kas
izveidojās uzreiz pēc Otrā pasaules kara un turpinās līdz pat šai dienai.
Ar grāmatu "Dziesma. Svētki. Dzīve" muzejs "Latvieši pasaulē" vēlas
atklāt unikālus un aizraujošus atmiņu stāstus par piedzīvoto dziesmu
svētkos, dziesmu dienās un kultūras dienās Vācijā, ASV, Kanādā,
Austrālijā, Lielbritānijā un Zviedrijā.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:

Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Daugavpils nov., tālr.
28305012, e-pasts: veronikaandrejeva@inbox.lv
Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
tālr. 65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.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, epasts: biblioteka@nicgale.lv
Salienas pagasta bibliotēka- Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pag., Daugavpils nov.,
tālr.:65475309, e-pasts: irena_avlasina@inbox.lv
Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka - C.Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils
novads, tālr. 65476867, e-pasts: biblioteka.mirnijs@laucese.lv
Skrudalienas pagasta bibliotēka – Miera iela 12, c. Skrudaliena , Skrudalienas pagasts,
Daugavpils novads, tālr. 2880426, e-pasts: biblioteka@skrudaliena.lv
Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka –Skolas iela 6, c.Silene, Skrudalienas pagasts,
Daugavpils novads, LV 5470, tālr. 27176793, e-pasts: biblioteka.silene@skrudaliena.lv

Latvija Rio
Anotācija:
Grāmatas “Latvija Rio” redaktors un sastādītājs Dainis Caune uzsver, ka
šī ir jau divpadsmitā grāmata par Latvijas sportistu startiem
Olimpiskajās spēlēs. “264 lapaspusēs ikviens lasītājs vēlreiz varēs
atsaukt atmiņā spilgtākos šīs vasaras notikumus Riodežaneiro. Katrā no
izdevumiem cenšamies lasītājiem piedāvāt kaut ko jaunu. “Grāmata
piesaistīs ne tikai ar aizraujošiem tekstiem, bet arī vēl neredzētām
fotogrāfijām, kas katru reizi, atverot grāmatu “Latvija Rio”, ļaus
atcerēties tās emocijas, ko sagādāja mūsu Olimpieši. Izdevums ir papildināts ar visiem
Riodežaneiro Olimpiādes rezultātiem, kā arī ar īpašu statistikas sadaļu par Latvijas sportistiem
visās Olimpiskajās spēlēs, kurā mūsējo, arī padomju laiku un ārzemju tautiešu, veikums
sagrupēts pa sporta veidiem, radot vieglu pārskatāmību.”
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:
Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
tālr. 65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv

Una Ulme-Sila. Skaistumam nav gadu
Anotācija:
Balstoties uz iedvesmojošu sieviešu atziņām, praktiskiem padomiem,
pārbaudītām metodēm un pašas autores dzīves pieredzi, šī grāmata aizved
aizraujošā ārējā un iekšējā skaistuma izkopšanas ceļojumā. Grāmata ir
brīnišķīgs pieredzes apkopojums ar profesionālu saturu un
iedvesmojošiem, reāliem stāstiem par mums, sievietēm. Tas ir zināšanu
avots, kas dod iespēju izprast, ka viss ir saistīts un mūsu iekšējā būtība
vistiešākajā veidā atspoguļojas ārējā skaistumā. Dr. Jana Janovska,
dermatoloģe, zinātniece Unas ieteikumi vienmēr ir pašas pārbaudīti, kas
ļauj uzticēties viņas viedoklim. Mūsu straujajā dzīves ritmā Una precīzi, kompakti un ātri atklāj
būtiskāko, kas noderēs ikvienai sievietei, kura sevi grib pilnveidot ārēji, tā iekšēji. Un es
neredzu nevienu iemeslu, lai neieklausītos viņas pieredzē, kuru Una ir vērpusi kā smalkākās
pērles, rotājoties savā viedumā, gaumes izjūtā, sievišķīgā valdzinājumā un cilvēciskā siltumā.
Maija Silova, TV vadītāja, producente
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās:
Līksnas pagasta bibliotēka - Līksnas pag.,Daugavpils nov., Līksna, tālr. 65475235, e-pasts:
biblioteka@liksna.lv

Zane Višķere. Mazais pētnieks
Anotācija:
"Šis izdevums ir kā ideju krātuvītes turpinājums — nu jau papildināts
ar jauniem, sarežģītākiem darbiņiem. Montesori pedagoģiskajā pieejā
balstītām aktivitātēm nav robežu, un šī grāmata ir lielisks apliecinājums
tam. Šeit atrodamas gan idejas, kas tiešā veidā aizgūtas no Marijas
Montesori izstrādātajiem didaktiskajiem materiāliem, gan tādas, kas
veidotas radoši pieejot ikdienišķiem priekšmetiem un ņemot vērā bērnu
intereses un attīstības uzdevumus atbilstošajā vecumposmā. Montesori
devīze: “Palīdzi man veikt to pašam!” ir gan par bērna nepieciešamību veidoties neatkarīgam
un patstāvīgam, gan par pieaugušā būtisko lomu šajā ceļā. Ja izdodas radoši pieiet šim
procesam, tad gandarījums nenoliedzami tiek arī lielajiem. Tā ir burvīga iespēja būt tuvu līdzās
un nemitīgi augt kopā ar bērnu! Ļoti ceru, ka, lasot šo grāmatu, tiks atmodināts vai iedvesmots
katra vecāka un speciālista paša radošums un ideju vācelīte turpinās piepildīties arī pēc šo
darbiņu īstenošanas." (Inga Ādamsone, psiholoģe, Montesori speciāliste)
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās:
Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Daugavpils nov. tālr. 65471127, epasts: biblioteka@nicgale.lv

Kāpēc govīm ir ragi
Anotācija:
Šajā izdevumā aprakstītie attīstības, psiholoģiskie un uzvedības
fenomeni nepārprotami parāda, cik nozīmīgi govīm un citiem
atgremotājiem ir ragi. Ieteikums, kas no tā nepārprotami izriet, – gan
bioloģiskajai jeb organiskajai lauksaimnieku kustībai, gan ārpus tās –
ragi ir jāsaglabā. Izvairoties no iejaukšanās, kāda nepieciešama, lai
novērstu ragu augšanu katram atsevišķam ganāmpulka dzīvniekam,
tiek pieliktas aizvien lielākas pūles, lai izaudzētu ģenētiski tolus
dzīvniekus. Tas nozīmē, ka dzīvnieki tiek pasargāti no stresa un
sāpēm, kā arī tiek ietaupīts gan laiks, gan nauda.Tomēr audzējot tolus dzīvniekus, tomēr netiek
ņemts vērā, ko ragi govij patiesībā nozīmē. Tolu dzīvnieku selekcionēšana ir iejaukšanās
augstākajā līmenī, jo šādi tiek ietekmēts nevis atsevišķs dzīvnieks, bet vesela suga. Ja suga
zaudē ragus (kas nav grūti sasniedzams, jo ragu trūkums jeb tolums ir dominējošā iezīme, kas
tiek ģenētiski nodota, ja tā ir sapārotajiem indivīdiem), šis process ir neatgriezenisks. Mēs
nezinām, kādas sekas tas var nest nākotnē…
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:
Kalupes pagasta bibliotēka - Ezeru iela 6, p./n. Kalupe, Daugavpils novads, tālr. 65407492
tālr. 65407492, e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv

Guna Rukšāne. Flokši
Anotācija:
Guna Rukšāne ir Latvijā pazīstama dārzkope, vairāku grāmatu un rakstu
autore, kā arī ziemciešu audzētāja un selekcionāre. Šajā grāmatā autore
stāsta par tradicionālu, vēl nesen šķietami piemirstu, bet mūsdienās
atkal modē nākušu Latvijas košumdārzu elementu – flokšiem.
Aprakstīta šīs ģints augu atklāšanas vēsture un ieviešana dārzu kultūrā,
selekcijas attīstība un nozīmīgākie selekcionāri gan pasaulē, gan
Latvijā. Uzmanība pievērsta arī selekcijas paņēmieniem un jauniegūto hibrīdu novērtēšanai.
Atsevišķas sadaļas veltītas populārākajai flokšu sugai – skarainajam floksim, kā arī citu
nozīmīgāko sugu pārstāvjiem. Katrā grupā minētas populārākās un Latvijā biežāk audzētās
šķirnes. Stāstīts arī par flokšu audzēšanas un pavairošanas galvenajiem aspektiem, par
raksturīgākajām flokšu slimībām un kaitēkļiem, un to, kā ar tiem cīnīties.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:
Kalupes pagasta bibliotēka - Ezeru iela 6, p./n. Kalupe, Daugavpils novads, tālr. 65407492
tālr. 65407492, e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv

Andra Manfelde. Zemnīcas bērni
Anotācija:
"Zemnīcas bērni" pirmo reizi klajā nāca 2010. gadā un saņēma Ventspils
pilsētas un Ventspils Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas balvu
"Sudraba tintnīca". Grāmata tika nominēta arī Latvijas Literatūras gada
balvai. Andra Manfelde atslēdz paaudžu durvis, pārvar laiktelpu un nokāpj
zemnīcas krēslā. Atmiņu tēlojumā autore vēlas dalīties ar to, ko aizvestie,
izturēdami Sibīrijas stepē un sniegā, jūt. Tie ir viņas vecvecāki - Anna,
Kristaps un viņu bērni.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:
Tabores pagasta bibliotēka - Oktobra iela 2a, c. Tabore, Tabores pag., Daugavpils novads,
tālr. 65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv
Demenes pagasta bibliotēka – Briģenes iela 2, Demenes pagasts, Daugavpils novads, tālr.
65476707 e-pasts: jelena.sterlane@demene.lv
Dubnas pagasta bibliotēka - Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils novads,
tālr. 65475217, e-pasts: tamara.dele@dubna.lv
Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
tālr. 65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv
Medumu pagasta bibliotēka - Alejas iela 20, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov., tālr.:
65471555, e-pasts: medumubibl@inbox.lv
Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Daugavpils nov. tālr. 65471127, epasts: biblioteka@nicgale.lv

Jānis Akuraters. Kalpa zēna vasara
Anotācija:
Stāstu “Kalpa zēna vasara” Jānis Akuraters (1876–1937) uzraksta
Norvēģijā 1908. gadā, kad tur uzturas kā emigrants pēc 1905. gada
revolūcijas. Savā autobiogrāfijā “Dienu atspīdumi” (1923) par šī darba
tapšanu viņš vēsta: “Kad aukstās februāra dienās es kurināju mazo
krāsniņu ar koksu un man bija tikai gabals maizes, ar kuru vairāk dienas
jāiztiek, man nāca prātā Latvija un mani Zemgales skaistie lauki, meži,
saule un cilvēki. Un, gribēdams tiem kādu atmiņu sūtīt, es savādā
pusreibuma stāvoklī sarakstīju piecās sešās dienās “Kalpa zēna vasaru”.
Nevienu darbu es neesmu rakstījis vieglāk; tā likās vienkārši kāda vēstule draugiem.” Stāsta
pirmpublicējums — žurnālā “Zalktis” 1908. gadā. Pēc atgriešanās Latvijā tēva mājās Dignājas
pagasta “Beitānos” un sievas Marijas Annas mājās Seces pagasta “Birzniekos” Jānis Akuraters
uzraksta stāstu “Degoša sala”. Pirmpublicējums — 1912. gadā. Abi darbi ir starp Jāņa
Akuratera daiļrades virsotnēm. Kā labs apliecinājums iepriekš minētajam ir Jaunā Rīgas teātra
repertuāra izrāde, kura balstīta uz Jāņa Akuratera stāstu “Kalpa zēna vasara”, kas Latvijas valsts
simtgades programmas ietvaros pirmizrādi piedzīvojusi 2018. gada novembrī Alvja Hermaņa
režijā.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:
Kalupes pagasta bibliotēka - Ezeru iela 6, p./n. Kalupe, Daugavpils novads, tālr. 65407492
tālr. 65407492, e-pasts : andzella.nartisa@kalupe.lv
Maļinovas pagasta bibliotēka- Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts,
Daugavpils novads, tālr. 65476127, e-pasts: biblioteka@malinova.lv

Sandra Švarca. Klusumu meklējot
Anotācija:
Meklētājs jau kopš agras bērnības baidās no trokšņa – viņš nespēj paciest
pat putnu vai bērnu klaigas aiz loga. Un tās sievietes... Ja vien viņas nerunātu
tik daudz un tik skaļi... Kad izmeklēšanas grupa no Rīgas ierodas attālajā
novada centrā Pulkažos, atklājas, ka tur pazudušas vairākas sievietes. Ir
veseli pieci aizdomās turamie, un visi – ciemā labi pazīstami un godājami
vīri. Kurš no viņiem ir maniaks, kas meklē klusumu? Grāmata par ļaunumu
un tā iemesliem, par to, cik svarīgs ir katrs mūsu solis, vārds, rīcība. Autore
ir ne tikai centusies iedziļināties noziegumu aprakstā, bet arī meklējusi tā saknes, piedāvājot
atminēt mīklu – kurš tad ir vainīgais? Lasītājam būs interesanti iejusties detektīva lomā!
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:
Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Daugavpils novads, e-pasts:
biblioteka@viski.lv

Ēriks Kūlis. Ervīna Krīva mīlestības
Anotācija:
“… No rīta mūs pamodināja vētra. Brāzmas no Irānas puses seklo Kaspijas
jūru plosīja ar divkāršu niknumu. Neziņā gaidījām ziņas par savu biedru
likteni. Nākamajā dienā tās pienāca. Savu desanta kutera apkalpi un kuģi
izglāba kapteinis, kurš atgriezās ostā. Pārējie zaudēja gan kuterus, gan
apkalpes. Bojā bija gājuši arī divi latvieši — mans čoms radists Andris no
Rīgas un Antons no Latgales. Andri, ko vētra bija ieskalojusi jūrā ar visu
radiokabīni, meklēja ilgi un izmisīgi. Ne tik daudz viņa, cik karaflotes
slepenā sazināšanās koda dēļ. Andri neatrada, bet pārējos matrožus skaloja krastā visu nākamo
nedēļu. Iedomājos — ja es elektriķu kursa eksāmenā saņemtu teicamu atzīmi, varbūt jūrā
meklētu arī manas mirstīgās atliekas...” Tas ir stāsts par puisi, kas iedomājās, ka savu likteni
izvēlēsies pats un tas būs gaišs kā ejot pretī saullēktam. Taču liktenim piedurknē ir allaž kāds
dūzis...
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:
Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Daugavpils nov. tālr. 65471127, epasts: biblioteka@nicgale.lv
Vaboles pagasta bibliotēka – Vabole, Vaboles pag.,Daugavpils nov., tālr. 65475846, e-pasts:
vabolebibl@inbox.lv

Nele Noihausa. Mežā
Anotācija:
Nakts vidū mežā pie Rupertshainas aizdegas dzīvojamais treilers.
Krāsmatās tiek atrasts bojāgājušais. Olivers un Pia izmeklē ļaunprātīgu
dedzināšanu. Drīz pēc tam kādā pansijā tiek atrasta mirusi veca sieviete.
Olivers ir satriekts, jo pazinis šo sievieti jau kopš savas bērnības.
Izmeklēšanas gaitā atklājas saikne ar seniem notikumiem, kas risinājušies
1972. gada vasarā. Toreiz bez pēdām pazuda desmitgadīgais Arturs,
Olivera labākais draugs, bet izmeklēšanā nekas tā arī netika atklāts. Olivers un Pia ķeras pie
lietas atkārtoti, cenšoties pārvarēt apkaimes iedzīvotāju neuzticēšanos un nevēlēšanos cilāt
senas atmiņas...
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils nov. tālr. 65440837, epasts: biblioteka@kalkuni.lv

Pērla Baka. Mūžīgais brīnums
Anotācija:
“Mūžīgais brīnums” ir aizkustinošs stāsts par izcili talantīga jaunekļa
pieaugšanu. Cik neparasts ir pats Rendolfs Kolfakss, tik neparasta veidojas
arī viņa dzīve. Būdams ārkārtīgi zinātkārs, jaunais cilvēks ar sajūsmu tver
visu, ko pasaule piedāvā, – ļaužu pūļus Ņujorkā, kaisli Anglijas laukos,
mākslu Parīzes muzejos un bibliotēkās, varas spēles militārajā dienestā
Korejā. Tikpat aizrautīgi Rendolfs iepazīst arī mīlestību, ko viņam dāvā
brīnišķīgā Stefānija – meitene, kuras tēvs ir ķīnietis, bet māte amerikāniete.
Abus jauniešus satuvina ne tikai kvēlas jūtas, bet arī neapslāpējama zinātkāre, savas patiesās
identitātes meklējumi un centieni pārvarēt atšķirīgu kultūru novilktās robežas. Dinamiskā
notikumu virkne, kas eleganti izvada lasītājus caur smiekliem un asarām, būtībā ir
atgādinājums par mūžīgo brīnumu – dzīvi, kuru veido neatkārtojami mirkļi. Ne velti “Mūžīgais
brīnums” tiek uzskatīts par autores Pērlas Bakas vispersoniskāko un emocionālāko romānu.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Vaboles pagasta bibliotēka – Vabole, Vaboles pag.,Daugavpils nov., tālr. 65475846, e-pasts:
vabolebibl@inbox.lv

Džesika Barija. brīvais kritiens
Anotācija:
Kad Alisonas un viņas līgavaiņa privātā lidmašīna avarē kalnos, visi uzskata,
ka jaunā sieviete ir mirusi. Tomēr Alisonas māte atsakās tam ticēt. Par spīti
policijas apgalvojumiem un tam, ka meita jau divus gadus ir sarāvusi
attiecības ar ģimeni, Megija sāk pati savu izmeklēšanu. Viņas atklājumi ir
šokējoši. Izmeklēšanai seko līdzi vēl viens cilvēks, kurš arī netic tam, ka
Alisona ir mirusi, bet ļoti vēlētos, lai viņa būtu mirusi.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils nov. tālr. 65440837, epasts: biblioteka@kalkuni.lv
Tabores pagasta bibliotēka - Oktobra iela 2a, c. Tabore, Tabores pag., Daugavpils novads,
tālr. 65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv

Dina Džeferisa. Safīra atraitne
Anotācija:
Ceilona, 1935. gads. Veiksmīga dārgakmeņu tirgotāja meitas Luīzas Rīvas
un viņas vīra Eliota, šarmanta biznesmeņa, laulība šķiet nevainojama.
Viņiem ir viss, taču nav bērna, pēc kura abi ļoti ilgojas. Kamēr Luīza cenšas
pārvarēt zaudējuma sāpes pēc vairākām neveiksmīgām grūtniecībām,
Eliots arvien biežāk laiku pavada netālajā kanēļa plantācijā. Kad viņš
negaidīti aiziet bojā, Luīzai vienai nākas šķetināt vīra noslēpumu.
Vairākkārt apmeklējot plantāciju, Luīza ieskatās tās īpašniekā Leo, skarbā,
bet labestīgā vīrietī. Kad atklājas Eliota rīcības patiesie iemesli, Luīzai ir tikai viens cilvēks,
pie kura vērsties, - Leo. Vai pēc laulības, kas balstījusies uz meliem, var iemācīties mīlēt no
jauna?
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Dubnas pagasta bibliotēka - Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils novads,
tālr. 65475217, e-pasts: tamara.dele@dubna.lv

Sāra Larka. Cerība pasaules malā
Anotācija:
Šo darbu var lasīt kā atsevišķu romānu. Taču tie, kam nav sveša Sāras
Larkas triloģija "Balto mākoņu zemē", "Maoru dziesma" un "Kivi
aicinājums", ar prieku sastapsies ar sev pazīstamiem un tuviem
personāžiem - Gloriju, Džeku, Liliānu un viņu tagad jau pieaugušajiem
bērniem, iztēlē izjutīs Kenterberijas līdzenuma plašumus, kalnu spirgto
gaisu un uzzinās daudz interesanta par maoru tradīcijām. Autore lieliski
ievij savā romānā patiesus notikumus un mazāk zināmus vēsturiskus
faktus gan par Otro pasaules karu un poļu tautas deportācijām uz Sibīriju, gan par maoru
kultūru un tradīcijām.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils nov. tālr. 65440837, epasts: biblioteka@kalkuni.lv
Līksnas pagasta bibliotēka - Līksnas pag.,Daugavpils nov., Līksna, tālr. 65475235, e-pasts:
biblioteka@liksna.lv

Sāra Pinboro. Viņai nemanot
Anotācija:
Luīze viena audzina bērnu, strādā par sekretāri un jūtas ikdienas rutīnas
nomākta. Vienu vakaru viņa bārā iepazīstas ar kādu vīrieti, un aizšķiļas
dzirkstele. Beidzot! Beidzot arī viņai ir attiecības! Kad pirmdien Luīze
ierodas darbā, viņa satiek savu jauno priekšnieku Deividu. Vīrieti no
bāra. Vīrieti, kuru viņa sastapa bārā, kurš ir precējies un kurš tagad saka,
ka viņu skūpsts bija vien kļūda, tomēr neizlaiž viņu no acīm... Un tad
Luīze iepazīstas ar Adeli, kas nesen pārcēlusies uz šo pilsētu un kam
nepieciešams draugs. Bet sagadīšanās pēc viņa ir precējusies ar Deividu.
Un, ja šobrīd domājat, ka zināt, kurp tālāk ved šis stāsts, padomājiet
vēlreiz, jo neko tādu kā romāns “Viņai nemanot” jūs nebūsiet lasījuši...
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Vaboles pagasta bibliotēka – Vabole, Vaboles pag.,Daugavpils nov., tālr. 65475846, e-pasts:
vabolebibl@inbox.lv
Līksnas pagasta bibliotēka - Līksnas pag.,Daugavpils nov., Līksna, tālr. 65475235, e-pasts:
biblioteka@liksna.lv

Līza Džūela. Zelta meitene
Anotācija:
Elija bija lieliska zelta meitene. Priekšā vēl visa dzīve, bet vienā mirklī viss
spēji mainījās. Elijas vairs nebija. Tagad ir pagājuši desmit gadi kopš Elijas
nozušanas. Tikai māte Lorela tā arī nav atteikusies no cerības viņu atrast.
Vienā dienā Lorela iepazīstas ar apburošu svešinieku vārdā Floids, un drīz
abi saprot, ka viņiem varētu būt kopīga nākotne. Tikšanās ar Floida meitu
Popiju izrādās tikpat elpu aizraujoša kā iepazīšanās ar Floidu. Popija tik
ļoti līdzinās viņas pazudušajai meitai Elijai. Kā tas var būt? Kurš vēl glabā
kādus noslēpumus?
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Dubnas pagasta bibliotēka - Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils novads,
tālr. 65475217, e-pasts: tamara.dele@dubna.lv
Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils nov. tālr. 65440837, epasts: biblioteka@kalkuni.lv

Jaunais inženieris
Anotācija:
Inženieri vēro pasauli un cenšas izzināt, kā viss darbojas. Jaunais
inženieris palīdzēs izprast dažādas tehnoloģiskas konstrukcijas,
piemēram, reaktīvos dzinējus, kuģus uz gaisa spilvena, aizsprostus un
tuneļus, debesskrāpjus. Grāmatā ir daudz aizraujošu faktu, interesantu
eksperimentu un projektu, kas palīdzēs atrast atbildes uz dažādiem
āķīgiem jautājumiem un saprast mums apkārt notiekošo.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils nov. tālr. 65440837, epasts: biblioteka@kalkuni.lv

Zane Volkinšteine. Augstāk par zemi

Anotācija :
"Augstāk par zemi" ir izklaidējošs stāsts par kolorītu trīsbērnu
ģimeni, kas apmeklē Rīgas virsotnes un, risinot savas privātās
drāmas, daudz uzzina par Rīgas arhitektūru, vēsturi un dažādām
jomām, kas saistītas ar attiecīgu namu funkcijām. Grāmata ir
domāta ģimenēm un skolas vecuma bērniem, un tā radīta ar mērķi vienkāršā un tēlainā valodā
runāt par kultūras mantojumu un vēsturi, kā arī parādīt, ka pasaulē visas mākslas un zinātnes ir
savstarpēji saistītas. Pateicoties divkrāsu tekstiem, ir iespēja izvēlēties - lasīt pamatstāstu, lai
uzzinātu, "kā viss beigsies", vai ļauties enciklopēdiskai šķirstīšanai "pa diagonāli". Ik atvērumā
publicētas ilustrācijas - pilsētas skati un arhitektūras objekti, ko māksliniece Agnese Aljēna
zīmējusi akvareļtehnikā.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
tālr. 65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv

Solvita Denisa-Liepniece. Caps - un ciet jeb Vilks manipulators
Anotācija :
Grāmatā lieli un mazi lasītāji atradīs medijpratības pasaku, kas uzskatāmā
veidā palīdzēs labāk izprast informācijas manipulācijas procesus un
tehnikas. Grāmata veidota kā izglītojošs un izklaidējošs stāsts, kas
bērniem vecumā no 9 līdz 11 gadiem palīdzēs saprast, kā veidojas
informatīvā vide, un mācīties kritiski izvērtēt redzēto vai dzirdēto, tostarp,
internetā atrastos apgalvojumus tādās lapās, kas nav uzticami mediji,
paturot prātā, ka ne viss ir tāds, kā tas izskatās.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Daugavpils nov., tālr.
28305012, e-pasts: veronikaandrejeva@inbox.lv
Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
tālr. 65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv
Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Daugavpils nov. tālr. 65471127, epasts: biblioteka@nicgale.lv
Salienas pagasta bibliotēka- Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pag., Daugavpils nov.,
tālr.:65475309, e-pasts: irena_avlasina@inbox.lv
Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka –Skolas iela 6, c.Silene, Skrudalienas pagasts,
Daugavpils novads, LV 5470, tālr. 27176793, e-pasts: biblioteka.silene@skrudaliena.lv

Einata Carfati. Kaimiņi
Anotācija :
Jaunas, talantīgas Izraēlas mākslinieces Einatas Carfati sarakstīta un
krāšņi ilustrēta grāmata. Kopā ar mazu meitenīti dodamies pa viņas mājas
kāpņu telpu augšup uz dzīvokli septītajā stāvā, kur viņa dzīvo ar šķietami
garlaicīgajiem, bet tik mīļajiem vecākiem. Pa ceļam jākāpj garām
kaimiņu dzīvokļu durvīm – aiz tām gan kūsā varen interesanta un
aizraujoša dzīve, jo kaimiņi nudien ir ļoti interesantas personības. Lai
kāpiens grāmatas garumā izdodas līksms!
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
tālr. 65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv

Kārlis Vērdiņš. Dilles tante
Anotācija :
Dilles tantes kaislība ir pantu rakstīšana, tikai nav neviena, kas viņas
pantos būtu ar mieru klausīties – ne kioska pārdevēja, ne pastniece un pat
ne citplanētieši. Kad Dilles tante savus pantus mēģina lasīt skolēniem
klasē, viņa tiek apcietināta par huligānismu, bet, kā jau tas gadās, veiksme
pantu rakstītājai uzspīd visnegaidītākajā brīdī. “Dilles tante” vēsta par
radošu kaislību un mēģinājumu caur to izveidot saikni ar ārpasauli, tomēr
Vērdiņš šo tēmu ironiski apspēlē, dodot lasītājam mājienus par Dilles
tantes – diletantes grafomāniskajām nosliecēm.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
tālr. 65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv

Toms Kreicbergs. Havanas kaķu karalis
Anotācija :
Kad Riku Gutjeresu viņa sešpadsmitajā dzimšanas dienā pamet draudzene,
puisis saprot: ir pienācis laiks pārmaiņām. Riks iestājas salsas deju skolā...
citas meitenes dēļ, un aicina viņu sev līdzi pavadīt vasaru Kubā. Oficiālais
iemesls: mācīties dejot. Slēptā programma: romantika zem palmām.
Tomēr Kuba nenozīmē tikai sauli, salsu un mūziku. Un, kad abi jaunieši
beidzot atrod mīlestību, viņiem sāp...
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils nov. tālr. 65440837, epasts: biblioteka@kalkuni.lv
Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
tālr. 65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv

Lēlo Tungala. Biedrs bērns un lielie cilvēki
Anotācija :
Romāns, kuras darbība notiek pēckara gados padomju Igaunijā, uzrakstīts
no mazas meitenes skatpunkta un atklāj sarežģītās izjūtas un ikdienu, kad
varas iestādes apcietina un aizved viņas māti. Mazā Lēlo cenšas būt labs
bērns, jo tic, ka tad mamma pie viņas atgriezīsies.
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

Ulrika Kestere. Kā Otto pie džempera tika
Anotācija :
Otto ilgi, ilgi ir braucis ar velosipēdu, lai apciemotu savus draugus Līsu
un Nilu, kuri dzīvo tālu ziemeļos. Tur viņš grib uzgleznot skaisto
ziemeļblāzmu. Taču nakts ir auksta, un Otto kažoks nav gana silts. Līsa
un Nils prāto, kā draugam palīdzēt. Kāda veiksme - lemuram Otto ir tik
izpalīdzīgi draugi!.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Medumu pagasta bibliotēka - Alejas iela 20, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov., tālr.:
65471555, e-pasts :medumubibl@inbox.lv

Sīri Petešena. Burbulis
Anotācija :
Kīne ir spiesta rītos celties, iet uz skolu, iekalt to, kas viņai nav
nepieciešams, dzīvot ar iesauku Burbulis, aizstāt pilnpienu ar vājpienu, iet
uz peldēšanu un dziedāt pretīgajā Ziemassvētku korī. Viņai jāpakļaujas citu
draņķīgajiem noteikumiem draņķīgā pilsētā, draņķīgā pasaulē…
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Dubnas pagasta bibliotēka - Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts,
Daugavpils novads, tālr. 65475217, e-pasts: tamara.dele@dubna.lv
Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
tālr. 65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv

Linda Malelija Hanta. Zivs kokā
Anotācija :
Sestklasniece Ellija jūtas kā zivs ūdenī, kad zīmē vai rēķina galvā, un kā
zivs, kam jārāpjas kokā, kad skolā ir jāraksta vai jālasa. Ja zivi vērtētu pēc
prasmes rāpties kokos, tā taču uzskatītu sevi par nekam nederīgu radību...
Nez, kā būtu, ja es skolā justos normāli, nevis nemitīgā stresā? - prāto
Ellija, jau atkal sēžot direktores kabinetā. Taču kādu dienu jaunais
skolotājs atklāj, ka savādniece patiesībā ir ārkārtīgi inteliģents un ar
māksliniecisku talantu apveltīts bērns, kas cieš no disleksijas, un palīdz
Ellijai saprast, ka cilvēks ir kas vairāk par viņam piekarināto birku.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
tālr. 65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv

Informāciju par citām Daugavpils novada bibliotēku krājumos esošām
grāmatām skatīt:

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

