Jaunākās grāmatas Daugavpils novada pagastu bibliotēkās
P. Šmits. Latviešu mitoloģija
Anotācija:
P. Šmits - valodnieks, etnogrāfs, folklorists. Latvijā pazīstams ar saviem
darbiem par latviešu folkloru un etnogrāfiju. Ieskatu mitoloģijā sniedz
tautasdziesmas, hronikas un citas senas rakstiskas liecības par senlatviešu
ticējumiem un rituāliem, kas saglabāti no 12. un 13. gadsimta. Senči dzīvoja
saskaņā ar Dabas (Dieva) likumiem. Viņi zināja, ka dabā eksistē ne tikai
acīm redzamais un rokām taustāmais, bet pastāv augstāki spēki. No visām
dievībām visaugstākā ir Dievs.
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
Demenes pagasta bibliotēka – Briģenes iela 2, Demenes pagasts, Daugavpils novads, tālr.
65476707 e-pasts: jelena.sterlane@demene.lv
Ambeļu pagasta bibliotēka - Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, epasts: ambelu.biblioteka@inbox.lv

Māris Ruks. 20. gadsimta latvietis Gunārs Astra
Anotācija:
Grāmata bagātināta daudziem līdz šim nezināmiem faktiem. Vairāk nekā
20 gadus Gunārs Astra par savu darbību tautas un cilvēktiesību labā
pavadījis padomju stingra režīma soda nometnēs un ir paraugs
nelokāmībai, izturībai un ticībai ideāliem. Šā cilvēka lielo nozīmi latviešu
nācijas cīņā par savu brīvību pauž arī fakts, ka viņa bēres iezvanīja atmodu
Latvijā, tajās piedalījās tūkstošiem cilvēku un Gunāra Astras kaps tika
aizbērts rokām. 90.gados Daugavas Vanagi atklāja Gunāram Astram
veltīto plāksni pie Rīgas Apgabaltiesas nama, kur 1983.gadā viņš, riskēdams ar daudziem īpaši
barga ieslodzījuma gadiem, teica savu slaveno un joprojām tik aktuālo pēdējo vārdu. Māra
Ruka grāmatā laikmets organiski savijas ar Gunāra Astras pieredzēto gan privātā dzīvē, gan
čekas vajāšanās, gan PSRS soda nometnēs…
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

Uldis Neiburgs. "Grēka un ienaida liesmās!"

Anotācija:
Grāmata "Grēka un ienaida liesmās!" ir izdevniecības "Lauku Avīze" 2014.
gadā klajā laistā darba "Dievs, Tava zeme deg! Latvijas Otrā pasaules kara
stāsti" turpinājums. Jaunākajā grāmatā apkopoti 33 stāsti – raksti, kas
savulaik publicēti laikrakstā "Latvijas Avīze" un žurnālā "Mājas Viesis".
Tie ir pārstrādāti un papildināti ar pēdējos gados apzinātiem jauniem
vēstures dokumentiem un pētījumiem, aculiecinieku liecībām un atziņām,
kas diskusijās par Latvijas Otrā pasaules kara vēsturi izskanējušas publiskajā telpā.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:
Dubnas pagasta bibliotēka - Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils novads,
tālr. 65475217, e-pasts: tamara.dele@dubna.lv

Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas
kontekstā

Anotācija:
Monogrāfija ir starpdisciplinārs rakstu krājums. Tajā apkopoti 2014. gadā
Gotharda Frīdriha Stendera (1714-1796) 300. dzimšanas dienai veltītās
konferences ziņojumi. Latvijas un ārzemju zinātnieku publikācijas sniedz
ieskatu turpat vai visās G.F. Stendera darbības sfērās, kā arī pievērš
uzmanību Baltijas kultūras kontekstiem, apgaismības ideju pārvietošanās
ceļiem un to recepcijai 19. gadsimtā. Krājums paredzēts plašam lasītāju
lokam Latvijā un pasaulē, tādēļ visi raksti publicēti tajās valodās, kurās to autori uzstājās
konferencē, tomēr visām publikācijām pievienots arī izvērsts kopsavilkums latviešu vai vācu
valodā, bet visi teksti latviešu valodā atveidoti atbilstoši mūsdienu latviešu valodas ortogrāfijas
prasībām. Krājums būs noderīgs ikvienam, kam sagādā prieku Baltijas kultūrvēstures studijas
un jauni pavērsieni Rietumeiropas un Baltijas vācu apgaismotāju attiecību ceļos.
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

Ieva Kalve. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z

Anotācija:
Grāmatā aptverti visi dokumentēšanas procesu posmi no nepieciešamības
veidot dokumentu līdz nodošanai arhīvā. Grāmata veidota, aktualizējot un
papildinot 2002. gadā izdoto "Jaunās paaudzes lietvedību", citētie
normatīvie akti ir 2013. gada augusta redakcijā. Aplūkotas ne tikai
normatīvo aktu prasības, bet arī dažādu darbību jēga un būtība, tādējādi
veidojot dziļāku izpratni par dokumentēšanas procesiem organizācijā.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:
Demenes pagasta bibliotēka – Briģenes iela 2, Demenes pagasts, Daugavpils novads, tālr.
65476707 e-pasts: jelena.sterlane@demene.lv

Rokasgrāmata vidusskolu skolotājiem darbam ar skolēniem, kuriem ir
disleksija
Anotācija:
Biedrība Pro Futuro Erasmus+ projekta “Mobility of Educational
Services for Adolescents with Dyslexia” (Izglītības pakalpojumu
mobilitāte jauniešiem ar disleksiju) ietvaros izdevusi elektronisku un
papīra izdevuma grāmatu “Rokasgrāmata vidusskolu skolotājiem darbam
ar skolēniem, kuriem ir disleksija”. Tas ir pirmais šāda veida izdevums
latviešu valodā, jo par specifiskiem mācīšanās traucējumiem Latvijā vairs
nerunā – tie netiek ne identificēti, ne skolēniem ar tiem tiek sniegts
formalizēts papildu izglītības pakalpojums un netiek piesaistīts papildu
finansējums šī pakalpojuma nodrošināšanai. Rokasgrāmata noteikti ir zinātniski precīzākais,
plašākais un mūsdienīgākais izdevums par disleksiju un kvalitatīvu izglītību jauniešiem ar
disleksiju, kāds līdz šim publicēts Latvijā. Rokasgrāmatā iekļauta informācija balstās gan uz
visu četru projekta partnervalstu – Latvijas, Čehijas, Bulgārijas un Turcijas - pieredzi jauniešu
ar disleksiju izglītībā, gan labāko starptautisko praksi, gan Eiropas Speciālo vajadzību un
iekļaujošas izglītības aģentūras (European Agency for Special Needs and Inclusive
Education; https://www.european-agency.org/) vadlīnijām un ieteikumiem.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās:
Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
tālr. 65450246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv

Lolita Šelvaha. Gatavo pats!
Anotācija:
Arvien populārāks kļūst mājās gatavots ēdiens, kas ļauj labāk rūpēties par
savu un ģimenes locekļu veselību, turklāt var ievērot arī katra ēdāja
vēlmes. Ja ēdienu gatavo pašu spēkiem, var izvēlēties veselīgākos un
lētākos produktus, pievērst uzmanību to izcelsmei, dot priekšroku
Latvijas precēm, kā arī izmantot pašu dārzā audzēto un mežā lasīto.
FAST FOOD gatavošana var kļūt arī par interesantu un jautru laika pavadīšanas veidu dažādās
ballītēs kopā gan ar draugiem, gan ģimenes locekļiem. Lolita Šelvaha aicina skolu jauniešus,
studentus, visus aktīvos un steidzīgos cilvēkus izmantot šajā grāmatā sniegtās receptes un
gatavot savu maltīti pašiem. Elvijas Melnikas foto.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotekās:
Salienas pagasta bibliotēka- Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pag., Daugavpils nov., tālr.:
65475309, e-pasts: irena_avlasina@inbox.lv

Rūdolfs Blaumanis. Noveles
Anotācija:
Rūdolfa Blaumaņa noveles, kas uzrakstītas pirms vairāk kā simts gadiem,
joprojām ir aktuālas un mūsdienīgas, jo cilvēciskās vērtības nemainās vienmēr vērtība būs godīga mīlestība, krietnums, harmoniskas attiecības
un spēja palīdzēt, arī upurēšanās ir kā augstākā altruisma pakāpe.
Psiholoģiski spēcīga ir novele “Salna pavasarī”, kā arī “Purva bridējs”.
Abi daiļdarbi pirmo reizi publicēti 1898.gadā žurnālā “Mājas Viesa
Mēnešraksts”. Novele “Purva bridējs” ieguva pirmo godalgu žurnāla
redakcijā izsludinātā stāstu konkursā. Daiļdarbā atklāta Alaines muižas dzīve, kas tiek
simboliski dēvēta kā purvs, kurā grimst Edgars ? pārgalvīgs, bet godīgs puisis, dziļi sirdī mīlot
Kristīni, kas latviešu literatūrā tiek dēvēta kā ētisko vērtību nesēja un sievietes mīlestības
simbols…
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
Vaboles pagasta bibliotēka – Vabole, Vaboles pag.,Daugavpils nov., tālr. 65475846, e-pasts:
vabolebibl@inbox.lv

Lida Pakraste. Laika lokos
Anotācija:
Lauku meitene Malva pēc studijām Rīgā atgriežas dzimtajā Sērsnas ciemā.
Ar laiku viņa uzsāk rakstīt ciema vēsturi un kopā ar savu skolotāju apkopo
cilvēku dzīvesgājumus. Tikmēr viņas brālis Daniels nodarbojas ar nelegālu
biznesu – pāri robežai ved robežpārkāpējus. Izzinot pagātni atklājas
visnegaidītākie ļaužu noslēpumi… Un paralēli tam visam ieskanas arī
mīlestības stīgas, jo Renārs, kurš Anglijā mācās par ārstu, ciemojoties sava
dzimtajā Sērsnas ciemā, nejauši satiek Malvu…
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:
Dubnas pagasta bibliotēka - Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils novads,
tālr. 65475217, e-pasts: tamara.dele@dubna.lv
Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils nov. tālr. 65440837, epasts: biblioteka@kalkuni.lv

Karīna Račko. Samaitātā
Anotācija:
Rainers Millers ir viens no spožākajiem Latvijas teātra jaunajiem
talantiem. Dēvēts par spēka un ekstāzes aktieri, vīrietis ieguvis
atpazīstamību sabiedrībā ne tikai ar līdzšinējo skatuves pieredzi, bet arī
skandalozo slavu. Jaudīgs motocikls, tetovējumi, nebeidzama bohēma un
sievietes - Rainera dzīve ir brīvība vispārākajā pakāpē. Rīgas elitārākā
džentlmeņu kluba pole dance zvaigzne Adriāna Jansone dejas virpulī uz
bāra letes ir ikviena vīrieša sapnis - plastiska, jutekliska, ugunīga -, taču,
starmešu gaismām apdziestot, pārvēršas aukstasinīgā aprēķinātājā. Dzīvnieciskajā līmenī viņi
pievelkas nekavējoties, iekāre ieplūst dzīslās kā narkotika, ar prātu neizskaidrojama un ar
gribasspēku neapturama. Ir tikai viena problēma - Adriāna ir Rainera tēva mīļākā, iemesls
vecāku laulības sabrukumam un mātes depresijai. Nīstama sieviete, kurai viņš dzelžaini
apņēmies atriebties... Vērpjoties grēcīgu kaislību, tumšu intrigu un aizliegtu attiecību
pavedieniem, rodas jautājums - kurš izrādīsies izcilāks aktieris dzīves un jūtu spēlēs?
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:
Dubnas pagasta bibliotēka - Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils novads,
tālr. 65475217, e-pasts: tamara.dele@dubna.lv
Ambeļu pagasta bibliotēka - Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, epasts: ambelu.biblioteka@inbox.lv

Roiss Skots Bakingems. Strupceļš
Anotācija:
Stjūarts ir jurists paša dibinātā firmā, viņam ir pieklājīga māja un
satriecoši skaista sieva. Dzīve ir pilnībā nokārtota, jo katrs solis ir iepriekš
plānots un paredzams. Viņa firmas partneris Klejs 40 gadu jubilejā
noorganizē abiem ceļojumu uz Aļasku. Lieliska nedēļa tikai vīru
kompānijā – kalnu namiņš, medības, atpūta pie mežonīgās dabas. Stjū
nebūt nealkst pamest ierasto rutīnu, tomēr dodas ceļojumā, pašlepnuma
un spīta vadīts. Jau lidostā viņu piemeklē pirmais neparedzētais
pavērsiens... Romāns liks jūsu iztēlei mesties auļos, paātrinot sirdspukstus. Notikumi strauji
ierauj lasītāju sižeta atvarā, liekot just līdzi romāna varoņu piedzīvojumiem.
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

Anja Jonuleita. Ābolu smarža
Anotācija:
Sens īpašums Umbrijā. Ilgus gadus glabāts noslēpums. Lielas mīlestības
stāsts. Pēc tantes nāves Hanna dodas uz Itāliju, kādu Umbrijas ciemu, lai
sakārtotu pārdošanai tantes māju. Nejauši atrasta senu vēstuļu kaudzīte
pastāsta viņai daudz jauna par tantes Eli dzīvi un iezīmē sen glabātu
noslēpumu, kas izmaina pašas Hannas dzīvi. Mateo visi dēvē par “ābolu
vācēju”, jo viņš aizrautīgi kopj un audzē senas ābolu un bumbieru šķirnes.
Šķiet, ka viņš par tanti Eli zina kaut ko vairāk, jo abus saistījušas īpašas
draudzības saites, bet vai viņš būs gatavs to atklāt? Nekas nav aizmirsts, tas tikai dus zem
klusēšanas plīvura...“Vēl šodien, kad eju pa mežu un zem maniem soļiem čab lapas, es domāju
par mums, par to, kā mēs toreiz tur gulējām un mīlējāmies, par pašu pirmo reizi. Es domāju par
zemes un koka smaržu un par atvasaras debesīm virs mūsu galvām, tik skaidrām un zilām
debesīm ...”
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:
Līksnas pagasta bibliotēka - Līksnas pag.,Daugavpils nov., Līksna, tālr. 65475235, e-pasts:
biblioteka@liksna.lv

Larss Keplers. Uguns liecinieks
Anotācija:
Flora Hansena pelna iztiku, strādājot par mediju starp dzīvajiem un
mirušajiem. Tomēr, kad vairāku simtu kilometru attālajā ciematā tiek
brutāli nogalināta jauna meitene, Flora sāk redzēt īstas vīzijas. Taču tās
gatavs uzklausīt tikai izmeklētājs Jona Linna. Kaut arī slepkava aiz sevis
atstājis neapgāžamus pierādījumus, asiņainas pēdas un āmuru, tomēr
vienīgi Floras vīzijas apstiprina Jonas izvirzīto teoriju, ka slepkavība
izdarīta
ar
akmeni.
Izmeklētājs atsakās no vienkāršām atbildēm un šķetina notikumus gan tālākā, gan nesenākā
pagātnē. Arī paša Jonas Linnas dzīve pirms dažiem gadiem sagriezusies kājām gaisā.
Lārss Keplers (Lars Kepler) ir Zviedrijā dzīvojoša rakstnieku pāra (Alexandra Coelho Ahndoril
(1966) un Alexander Ahndoril (1967) — pseidonīms. Kopš 2009. gada viņu grāmatas par
izmeklētāju Jonu Linnu iznākušas vairāk nekā 10 miljonos eksemplāru 40 valodās, un
rakstnieku pāris ir Zviedrijas mūsdienu veiksmīgākie autori.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās:
Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils nov. tālr. 65440837, epasts: biblioteka@kalkuni.lv

Roberts Kreiss. Zaglis
Anotācija:
Septiņpadsmit gadus vecais Taisons ir pavisam parasts pusaudzis: spurains
saskarsmē, apsēsts ar videospēlēm un vienmēr izsalcis. Tomēr puiša māte
ar bažām ievēro izmaiņas dēla uzvedībā, un, kad sieviete zem Taisona
gultas atrod dārgu Rolex pulksteni, viņu pārņem bailes, ka dēls iesaistījies
kādā nelikumīgā afērā. Sieviete uzmeklē privātdetektīvu Elvisu Kolu un
lūdz sākt izmeklēšanu. Detektīvs Kols atklāj saikni starp Taisonu un
vairākām neatrisinātām krimināllietām Losandželosas bagātākajā
apkaimē. Pēkšņi Taisons pazūd. Un mīklainos apstākļos tiek noslepkavoti
cilvēki... Roberts Kreiss ir viens no talantīgākajiem modernā detektīvromāna rakstniekiem.
Viņa grāmatas publicētas vairāk nekā 62 valstīs un iekarojušas lasītāju sirdi visā pasaulē. Kreiss
savu literāro karjeru sācis, rakstot scenārijus populāriem detektīvseriāliem. Kad autors nolēma
pievērsties sava mūža sapnim – romānu rakstīšanai –, viņš uzreiz guva. Zaglis ir rakstnieka
jaunākais romāns: nervus kutinošs trilleris par jauniešiem, kuri naudas dēļ ir gatavi uz visu.
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

Jū Nesbē. Makbets
Anotācija:
Viņš ir vislabākais policists pilsētā. Kad narkotiku kravas pārtveršanas
operācijā sākas asinspirts, Makbets un viņa specvienības vīri ir tie, kuriem
jāglābj situācija. Viņš ir izbijis narkomāns ar drūmu pagātni. Par
panākumiem viņš tiek atalgots. Vara. Nauda. Cieņa. Tas viss ir
sasniedzams. Taču tādi kā viņš netiek līdz varas virsotnēm. Halucināciju
un paranojas dzīts, Makbets ķeras pie lietas. Viņš ir pārliecināts, ka
nesaņems to, kas pienākas pēc tiesas un taisnības... Ja vien viņš tā vārdā
nesāks slepkavot.
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
Līksnas pagasta bibliotēka - Līksnas pag.,Daugavpils nov., Līksna, tālr. 65475235, e-pasts:
biblioteka@liksna.lv
Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Daugavpils nov. tālr. 65471127, epasts: biblioteka@nicgale.lv

Paula Hokinsa. Ūdenī
Anotācija:
Neuzticies rāmai ūdens virsmai. Nekad jau nevar zināt, kas slēpjas
dziļumā... Upē, kas plūst cauri pilsētai, tiek atrasta noslīkusi sieviete,
vārdā Nela. Vasaras sākumā līdzīgs liktenis bija piemeklējis pusaugu
meiteni. Viņas nav pirmās, kas zaudējušas dzīvību šajos tumšajos ūdeņos,
tomēr viņu nāve iztraucē upi un tās pagātni, paceļot augšup sen
nogremdētas patiesības... Nelas meita nu ir palikusi pavisam viena, un
Džūlsai, kas savulaik aizbēga no pilsētas uz visiem laikiem, ir
jāatgriežas, lai parūpētos par māsasmeitu un stātos pretī seniem noslēpumiem. Turklāt viņa
apzinās, ka Nela nekad nebūtu lēkusi upē...
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils nov. tālr. 65440837, epasts: biblioteka@kalkuni.lv
Ambeļu pagasta bibliotēka - Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, epasts: ambelu.biblioteka@inbox.lv

Vils Heigens. Rūķi
Anotācija:
Ir pagājuši jau vairāk nekā 40 gadu, kopš holandiešu mākslinieks Rīns
Portvlīts un viņa draugs Vils Heigens radījuši šo krāšņo, visaptverošo
enciklopēdiju par mazajām, noslēpumainajām radībiņām, ko dēvējam par
RŪĶIEM. Arī latviešu lasītāji pirms 20 gadiem varēja iepazīties ar šo
brīnišķīgo grāmatu, un kopš tā laika nereti izskanējis jautājums: “Vai
kādam mājās nav lieks enciklopēdijas “Rūķi” izdevums?” Tad nu
saausieties visi rūķumīļi – klajā tiek laists šīs vērtīgās grāmatas otrais
izdevums.
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

Jolanta Līdaka. Kur pazūd garumzīmes?
Anotācija:
Krājumā apkopoti vingrinājumi, kas palīdz novērst īso un garo patskaņu
jaukšanu. Tā ir problēma, ar ko saskaras daudzi bērni. Pirmajā grāmatā
bija sniegts teorētisks ieskats šajā problēmā un metodiski ieteikumi, kā arī
vingrinājumi darbam ar burtiem un zilbēm. Otrajā grāmatā atrodami
vingrinājumi ar vārdiem un teikumiem. Ievadā sniegtas arī radošas
metodiskas idejas. Krājumu var izmantot pirmsskolas un sākumskolas
pedagogi, logopēdi un arī vecāki. Autore ir vairāku vingrinājumu krājumu autore ar plašu
praktiskā darba pieredzi. Viņas izdevumus recenzējuši un augstu novērtējuši labākie Latvijas
speciālisti logopēdijā un speciālajā pedagoģijā.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Demenes pagasta bibliotēka – Briģenes iela 2, Demenes pagasts, Daugavpils novads, tālr.
65476707 e-pasts: jelena.sterlane@demene.lv

Felisitija Bruksa. Gatavojos skolai
Anotācija:
Pieci draugi gatavojas skolai, un viņu dienas paiet aizraujošās
nodarbībās, rotaļājoties un mācoties par skaitļiem, krāsām, formām,
dzīvniekiem un dabas parādībām. Kopā ar viņiem tu uzzināsi daudz
jauna un noderīga skolas gaitu uzsākšanai.
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
Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Daugavpils nov. tālr. 65471127, epasts: biblioteka@nicgale.lv
Tabores pagasta bibliotēka - Oktobra iela 2a, c. Tabore, Tabores pag., Daugavpils novads,
tālr. 65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv

Agnese Vanaga. Plastmasas huligāni
Anotācija:
Čiekurkalna puikas Klāvs un Intars nejauši sastop plastmasas maisiņu
Dusmukuli, kurš izrādās ne tikai dzīvs un runīgs, bet arī pikts - viņš ir
izsviests mēslainē un nu, tāpat kā neskaitāmi citi maisiņi, bezdarbībā
klimst pa ielām, pinas koku zaros un plunčājas peļķēs. Kā izglābt pasauli
no šiem plastmasas huligāniem?
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils nov. tālr. 65440837, epasts: biblioteka@kalkuni.lv

Džesika Martinello. Pat briesmoņi tīra zobus
Anotācija:
Džesikas Martinello grāmata bērniem "Pat briesmoņi tīra zobus" ar
Greguāra Mabīra ilustrācijām. Pat briesmoņi tīra zobus! Vai netici? Ver
vaļā grāmatu un uzzini, kā gadījās mazajai meitenītei, kura atteicās tīrīt
zobus. Tikai uzmanies... tu vari sastapt šaušalīgus briesmoņus!
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils nov. tālr. 65440837, epasts: biblioteka@kalkuni.lv

Astrida Lindgrēne. Ziemassvētki kūtiņā
Anotācija :
Pār veco kūtiņu augstu debesīs mirdzēja Ziemassvētku zvaigzne, jo tā
bija Ziemassvētku nakts, kad viss notika. Astridas Lindgrēnes izjusto
stāstījumu par bērniņu, kas piedzimst kūtiņā tieši Ziemassvētku naktī,
meistarīgi un ar sirds siltumu ilustrējis mākslinieks Larss Klintings.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Daugavpils nov., tālr.
28305012, e-pasts: veronikaandrejeva@inbox.lv

Mazie lasītāji
Anotācija :
Jaukais stāstu krājums palīdzēs attīstīt un pilnveidot bērna lasītprasmi.
Liela izmēra burti ļaus vieglāk izlasīt tekstu, bet košās ilustrācijas
palīdzēs labāk uztvert uz saprast izlasītā jēgu.
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

Džeimss Patersons. Pamatskola. Kā es izdzīvoju cīņā ar huligāniem,
brokoļiem un čūsku klanu
Anotācija :
Reifs kopā ar māsu Džordžiju pēc mammas ierosinājuma dodas uz vasaras
nometni, taču tā vis nav parasta nometne ar daudzveidīgām izklaidēm. Tūlīt
pat noskaidrosim vienu faktu: Vanamoras nometnē, dzirdot vārdus
“jautrība” un “spēles”, nevienam pat prātā neienāk, piemēram, dziedāšana
pie ugunskura visas nakts garumā vai ceptu māršmelovu ēšana. Katru dienu
no astoņiem rītā līdz pulksten divpadsmitiem tajā paredzētas stundas. Kā
saka Reifs: “Es un vasaras darbi. Atkal kopā.” Taču šajā vasarā Reifs pirmo reizi mūžā ir
ieguvis draugus! Kāds ir rezultāts, apvienojot bariņu Reifam līdzīgu “lūzeru” ar grupu patiešām
ļaunu “stilīgo jauniešu”, kam vienmēr izdodas panākt, lai pieaugušie skatītos pretējā virzienā?
Nekas cits kā vien lielas nepatikšanas! Trakākajā vasarā valdīs pamatīgs haoss!
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

Ingo Zīgners. Mazais pūķis Kokosrieksts. Svinības uz Ugunsklints

Anotācija :
Svinības uz Ugunsklints ir pūķu mācību gada lielākais notikums. Visi
dedzīgi pošas svētkiem, vienīgi Kokosrieksts nejūt ne mazāko prieku. Viņš
nav pietiekami centīgi vingrinājies lidošanā, tāpēc līdz Ugunsklintij nespēj
aizlidot. Mazā pūķa draugi dzeloņcūka Matilde un aszobu pūķītis Oskars
labprāt viņiem palīdzētu – taču kā? Par laimi, viņi iepazīstas ar pasaules
čempionu lidošanā Dīteru Sprauslu.
Grāmata ir pieejama Daugavpils novada bibliotēkās:
Sventes pagasta bibliotēka – Alejas iela 11, Sventes pagasts, Daugavpils novads, tālr.
26799130, e-pasts: sventesbiblioteka@inbox.lv

Informāciju par citām Daugavpils novada bibliotēku krājumos esošām
grāmatām skatīt:

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

