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Nozaru literatūra 

 

 

Juta Birzniece, Agnis Timermanis 

“Ceļvedis skolēniem zinātniski pētnieciskā darba veikšanā” 

 

Mācību materiāls, kas 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 sagatavoties 
darba prezentācijai. 

 

“Gadskārtu grāmata” 

 

Cik liela vieta svētku norisē ir mantotām tradīcijām, dziesmām, 

rituāliem, dejām, ēdieniem? Lielās dienas rīts, Jāņu vakars, Veļu laiks, 

Ziemassvētki - katru gadu no jauna, bet ikreiz citādāk. Ko gadskārtas 
nozīmē un kādas iespējas piedāvā mūsdienu cilvēkam?  

Gadskārtu grāmatā atrodama ne tikai pavasara ieražu apcere, dziesmas, 

rotaļas, spēles, mīklas un joki, bet arī vasaras darbi, prieki un nieki, 
rudens pārdomas Veļu laikā, maskoto ļaužu izdarības no Mārtiņiem līdz 

Meteņiem, ziemas zīmes debesīs un zemē, nošu raksti, ornamenti, 

ticējumi un vēl daudz citu lietu. 
Gadskārtu grāmata piedāvā dialoga iespēju ar senču pieredzi - lieliem un 

maziem, bērniem un pieaugušajiem, zinošajiem un nezinošajiem, 

skolēniem un skolotājiem. 

 

“Latgales pavārgrāmata” 

 

Krāslavas novada dome sadarbībā ar biedrību “Latgales kulinārā 
mantojuma centrs” ir izdevusi “Latgales pavārgrāmatu ”, kurā apkopotas 

Latgales reģiona un Krāslavas novada tradicionālo ēdienu un dzērienu 

receptes. Pavārgrāmata sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā iekļautas 
Latgales vietējo ēdienu receptes, bet otrajā daļā – Krāslavas novadā 

vēsturiski dzīvojošo tautību – latviešu, poļu, ebreju, krievu un baltkrievu 

– nacionālās virtuves receptes un fotoattēli. 

  



Mūsdienu daiļliteratūra 

 

 

Melisa Harisone “Zeltains miežu lauks” 

 

ES literatūras balvas laureāts 

 
“Jo lauki ir mūžīgi, mūsu dzīve ir vienīgā lietu kārtība, un es darīšu visu, 

ko vajadzēs, lai to nosargātu.” 

 
1933. gada rudens ir visskaistākais, kādu Edija Meitere spēj atcerēties, 

lai gan Pirmā pasaules kara ēna joprojām gulst pār laukiem ap viņas 

mīļotajām mājām – Gobu fermu. 

 
Kad no Londonas ierodas dzirkstošā Konstance Ficallena, lai ievāktu 

materiālus un rakstītu par gaistošām lauku tradīcijām un ticējumiem, 

viņa ieinteresējas par četrpadsmitgadīgo Ediju un izrāda tai laipnību un 
uzmanību, kādu meitene iepriekš nav piedzīvojusi. Tomēr aiz 

pievilcīgās svešinieces ārienes slēpjas kas vairāk. Tuvojoties ražas 

laikam, pieaug arī apkārtnes iedzīvotāju dzīves spriedze, un Edijai ir 
jāatrod veids, kā uzticēties savai iekšējai balsij un paglābties no 

nelaimes. 

  

Literatūra bērniem un jauniešiem 

 

 

Maša Zurikova  “Bilingvālā ābece” 

 

Latviešu - krievu ilustrētā ābece bērniem. Bilingvālā ābece palīdzēs 

bērnam orientēties divās dažādās rakstībās - latviešu rakstībā, kuras 

pamatā ir latīņu alfabēts un krievu rakstībā, kuras pamatā ir kirilica. 
Katrā valodā ir gan burti, gan skaņas. Skaņas mēs dzirdam, savukārt 

burti ir grafiskas zīmes, ar kurām valodas skaņas tiek apzīmētas rakstos. 

Burti paši ar sevi neko nenozīmē, tāpēc bērnam ir svarīgi saprast, kādu 
skaņu burts apzīmē. Dažkārt abu alfabētu burti izskatās vienādi, bet 

dažkārt - nē. 

 

Autores Mašas Zurikovas ilustrācijas palīdzēs bērnam asociāciju līmenī 
izveidot burtu un skaņu atbilsmes abās valodās. 

 

Laipni lūgti pārsteidzošajā burtu un skaņu pasaulē! 

 

“Mani pirmie 100 braucamrīki” 

 

28. lpp., cietie vāki , 12,7x15,5x2,5cm, 
 

 

Cietlapu grāmatiņa ar košajiem attēliem ļaus bērnam iepazīt 
visdažādākos transportlīdzekļus. 



 

“Pirmie vārdi laukos” 
 

Šī cietlapu grāmatiņa ar košajiem attēliem palīdzēs bērniņam iepazīt 

dažādus ar lauku sētu saistītus vārdus 

 

“Skaitļi, krāsas, figūras” 

 

Šī cietlapu grāmatiņa ar košajiem attēliem palīdzēs bērniņam iemācīties 

skaitīt, kā arī apgūt krāsas un figūras. 

 

Angela Veinholde “Ko darām ziemā?” ( 2 - 4 gadi) 

 

 

 

Andrea Erne “Ko darām pavasarī?” (2 - 4 gadi) 



 

 

Katrīna Randela “Čells, Sofija un Parīzes jumti”  

(vecuma grupai 15 + ) 

Kuģim nogrimstot, Lamanša jūras šauruma ūdeņos tiek atrasts čella 
futrālis un tajā – maza meitenīte. Viņas glābējs ir ekscentriskais 

zinātnieks Čārlzs Maksims, kas dod viņai vārdu Sofija un ņem savā 

paspārnē. 
Meitene izaug ar ciešu pārliecību, ka reiz atradīs savu mammu, kas 

noteikti spēlē čellu un dzīvo Parīzē. Un kādu dienu viņi abi ar Čārlzu 

sēžas vilcienā un dodas uz Parīzi, bet tur... 

Elpu aizraujoša pasaka bērniem, ko sarakstījusi viena no izcilākajām 
britu mūsdienu bērnu rakstniecēm Katrīna Randela (1987). Tā iznākusi 

2013. gadā un ir visvairāk godalgotā viņas grāmata, tulkota daudzās 

valodās un nominēta arī prestižajai Kārnegija medaļai. 

 

“Iepazīsti Latvijas dabu! Kas te atlidojis?” 

 

Cietalpu kartona grāmatiņa mazuļiem. 

 

Džeina Šteinberga  “Lasītāja” (vecuma grupai 15 + ) 

 

Pastiprinot cilvēka smadzeņu darbības kapacitāti ar kvantu skaitļošanu, 

ir radīta jauna profesija – Lasītājas, kuru apstrādātā informācija tiek 
izmantota ekonomisku un politisku lēmumu pieņemšanā. Tomēr prestiža 

darbavieta, neierobežotas iespējas un augsts statuss sabiedrībā nespēj 

kompensēt neizskaidrojamo tukšumu, ko Anna jūt. Pēc nelielas 
tehniskas kļūmes viņa tiek izslēgta no lielās spēles un ir spiesta no jauna 

palūkoties uz sevi un savu dzīvi. Mulsinoši atklājumi par uzņēmumu, 

kas viņu noalgojis, ved Annu arvien tuvāk patiesībai un liek uzdot 
jautājumu: kas ir lielāks apdraudējums cilvēcei – mākslīgais intelekts 

vai tomēr mēs paši? 

Informāciju par citām Demenes pagasta bibliotēkas krājumā esošām 

grāmatām skatīt: 

Demenes bibliotēkas krājums http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/ 

Kumbuļu ārējas izsniegšanas 

punkta krājums:  naujene.bibliotēka.lv/Alise/lv 
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