
 

Jaunākās grāmatas Augšdaugavas novada pagastu 

bibliotēkās 
 

Nozaru literatūra 
 

 

Latvijas leģendas 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā aprakstīti notikumi un personības, kas atklāj ne vien konkrētu cilvēku 

likteņus, bet raksturo arī Latvijas vēsturi kopumā. Sabiedrība, kas zina savu 

vēsturi, savas leģendas un to dzīves stāstus, ir bagāta sabiedrība. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

Maļinovas pagasta bibliotēka- Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas 

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

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

65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv 

 

 

 

Gita Vanaga. Dzimtu rakstos 

 

Anotācija: 

 
Nīcas novada lielākā bagātība ir tā ļaudis. Strādīgie, uzņēmīgie, izturīgie. Tie, 

kas ne pēc savas gribas piedzīvoja Sibīriju. Var aizmirst un var atcerēties. Var 

piedot, bet ir jāatceras. Šī grāmata ir, lai atcerētos. Šī grāmata ir atmiņu 

piemineklis jums, Sibīriju piedzīvojušie, jūsu bērnībai un jaunībai, jūsu spēka 

gadiem, jūsu sapņiem un cerībām, jūsu mūžam. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

 

 

 

mailto:biblioteka@dubna.lv
mailto:biblioteka@malinova.lv
mailto:biblioteka@tabore.lv
mailto:biblioteka@vabolespag.lv


Modris Ziemiņš. Rīgā deg ugunskuri 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā iekļauti detalizēti apraksti, kā barikādes veidoja un organizēja Vecrīgā 

un daļēji arī Zaķusalā pie televīzijas objektiem. To visu atceras nevis vienkārši 

barikāžu aizstāvji, bet to organizatori un vadītāji. Atmiņu autoriem grāmatā 

izdevies absolūti godīgi, apbrīnojami detalizēti un precīzi, pilnībā atbilstīgi 

aprakstīt to, kas un kā toreiz notika. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Augšdaugavas novad., tālr. 

28305012, e-pasts:  biblioteka@bikerniekupag.lv 
 

Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

biblioteka@nicgale.lv 

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

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

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

biblioteka@vabolespag.lv 

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka - Ilūkste, Brīvības iela 12, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

 

Aigars Lielbārdis. 150. kolekcija 

 

Anotācija: 

 
Grāmata sniedz ieskatu latviešu buramvārdu pētniecībā, tajā raksturotas 

skaitliski lielākās buramvārdu grupas (rozes vārdi, sāpju vārdi, asins 

apturēšanas vārdi, vīveļu un liesas vārdi) un ietverti Debesu grāmatu 

izplatītākie tipi. Grāmata ir bagāta ar vizuālo materiālu – buramvārdu 

grāmatiņu un burtnīcu fotogrāfijām, kas glabājas Latviešu folkloras krātuvē. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

 
Laucesas pagasta bibliotēka - 19 "Laucesa", Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, tālr. 

65471034, e-pasts: biblioteka@laucesa.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

 

 

 

mailto:biblioteka@bikerniekupag.lv
mailto:biblioteka@nicgale.lv
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Ilze Zveja. Nameja gredzena kods 

 

Anotācija: 

 
Lasītājs grāmatā atradīs Aigara Graubas un Maksa Kiningsa izstrādāto 

mākslas filmas "Nameja gredzens" scenāriju, kā arī Ilzes Zvejas sagatavoto 

12.-13. gadsimta autentiskās vēstures apskatu. Grāmatā apkopotas vēstures 

avotu ziņas, kā arī vēsturnieku viedokļi par zemgaļiem, par viņu vadoņiem un 

cīņām pret vācu krustnešiem. Lasītāji atkal iepazīs kādreiz tik populārās 

Latvijas senvēstures mīklas, par kurām tik daudz diskutēts, piemēram, kur atradusies slavenā 

Zemgales osta; kur notika un kāda nozīme bija Saules kaujai; vai Namejs bija agrākā Tērvetes 

valdnieka radinieks?  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka - Ilūkste, Brīvības iela 12, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

Rihards Zariņš. 1869-1939. Ko Latvijas meži šalc 

 

Anotācija: 

 
Cenšoties apzināt un atspoguļot mākslinieka Riharda Zariņa daudzpusīgo 

darbību, Nacionālais mākslas muzejs sagatavojis rakstu krājumu, kā autorus 

pieaicinot vairāku jomu speciālistus. Grāmatā lasāmi Kristīnes Ducmanes, 

Maritas Bērziņas, Edvardas Šmites, Andreja Bogdanova, Agitas Ančupānes, 

Māras Lāces, Valda Villeruša, Anitas Meinartes, Imanta Lancmaņa, 

Gundegas Gailītes, Ramonas Umblijas un Aijas Jansones raksti par dažādiem R. Zariņa radošās 

dzīves aspektiem. Izdevums ir secīgs turpinājums vērienīgajai tāda paša nosaukuma izstādei, kas 

bija skatāma muzejā 2020. gadā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   

 

 

mailto:biblioteka@kalupe.lv
mailto:biblioteka@liksna.lv
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Māris Brancis. Kārlis Miesnieks 

 

Anotācija: 

Latvijas mākslas klasiķiem veltītajā sērijā - reālisma skolas pārstāvis un 

turpinātājs Kārlis Miesnieks. Sērija "Latvijas mākslas klasika" ir neliela 

izmēra grāmatas, kas ērti uztveramā veidā ļauj iepazīt Latvijas mākslas 

klasiķu darbus un to tapšanas apstākļus. Grāmata ietver pilnu teksta 

tulkojumu angļu valodā un plašu reprodukciju klāstu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 
 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   

 

 

 

Anna Eižvertiņa. Ceļvedis darbības teātrī: profesionālās aktieru un režijas 

mākslas teorija 

 

 

Anotācija: 

 
Tas ir mācību līdzeklis profesionālās teātra mākslas teorijā. 20. gadsimta teātra 

reformas un atklājumi ir saistīti ar pētījumiem profesionālās aktiera meistarības 

un režijas mākslā, atrastām un praksē pārbaudītām likumsakarībām. Ir 

izstrādājušies profesionāļu likumi, jēdzieni, valoda, ko autore dara zināmu 

profesionālo aktiera un režijas meistarību studējošajiem. Te ir likumi, kurus A. 

Eižvertiņa lietojusi savā aktiera meistarības pedagoga un režijas praksē, iestudējot izrādes ne 

tikai ar studentiem, bet pētot arī dažādu tautību izcilu režisoru izrādes 20. un 21. gadsimtā un 

viņu atstāto teorētisko mantojumu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

 

 

 

 

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


Andris Staģis. Šķēpiem mirdzot 

 

Anotācija: 

 
Latvijas šķēpa mešanas vēsture ir spoža. Atceramies Ineses Jaunzemes zelta 

medaļu Melburnā, Jāņa Lūša pilno medaļu komplektu, Daiņa Kūlas zeltu, 

Vadima Vasiļevska un Aināra Kovala sudraba medaļas. Tieši pateicoties 

vēsturei, šodien varam lepoties ar izciliem rezultātiem. Arī tagad medaļas 

izcīna gan jaunieši, gan juniori Eiropas un pasaules čempionātos. Mēs varam 

būt lepni, ka mūsu šķēpmetēju saime kopīgi domā par nākotni un pašaizliedzīgi 

piedalās nākotnes veidošanā. Šodienas panākumi nebūtu iespējami bez treniņiem, sacensību 

organizēšanas un Latvijas Šķēpmetēju kluba darbības. Lai nākotne būtu tikpat spoža kā mūsu 

vēsture! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

 

Alēns Finkelkrots. Pirmajā personā 

 

Anotācija: 

 
Franču filozofs un rakstnieks Alēns Finkelkrots ir aptuveni trīsdesmit grāmatu 

autors, Franču akadēmijas loceklis no 2014. gada, viens no šodienas Francijas 

ievērojamākajiem domātājiem. Alēns Finkelkrots savos darbos ir analizējis 

šobrīd visai aktuālo tabu tematu, proti, identitātes jautājumus. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   

 

 

 

mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@svente.lv
mailto:biblioteka@dubna.lv
mailto:biblioteka@kalupe.lv
mailto:biblioteka@medumi.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv


Ingvars Villido. Emocijas 

 

Anotācija: 

 
Mūsdienu cilvēks ir kļuvis par emociju vergu, zaudējis būtiskas zināšanas par 

sevi, savu patieso būtību un to, ka viņam klātos pārvaldīt emocijas, nevis ļaut 

emocijām valdīt par sevi. Cilvēkam ir svarīgi justies emocionāli labi. Tomēr 

labsajūta nav noturīga, jo emocijas ir nepastāvīgas. Tā nu cilvēki dzenas pēc 

nepiepildāma sapņa – nepārtrauktas labsajūtas. Visas mūsu nepatikšanas, sākot 

ar ģimenes strīdiem un beidzot ar sociālām un ekoloģiskām katastrofām, izraisa izpratnes 

trūkums un emocijas, kuras nepārtraukti aktivizējas. Emocijas ir cilvēces lielākā atkarība, arī 

masu manipulācijas rīks. Šī grāmata piedāvā vēl nebijušu, krija jogas tradīcijā balstītu 

risinājumu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka - Ilūkste, Brīvības iela 12, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

Tanita Kerija. Ko domā mans pusaudzis? 

 

Anotācija: 

 
Attīstoties pusaudža smadzenēm, uzbango hormoni un pastiprinās 

neatkarības tieksmes, radot perfektu vidi vētrainiem ģimenes konfliktiem. 

Tikt galā ar vecāku pienākumiem kļūst arvien sarežģītāk. Bet, lūk, te 

palīdzība! Šajā padomu grāmatā par pusaudžu audzināšanu mūsdienu 

pasaulē autore, izmantojot jaunākos zinātnes pētījumus par šo attīstības 

posmu, izskaidro pusaudžu uzvedību un sniedz ieteikumus, kā dažādās situācijās vislabāk 

rīkoties vecākiem - gan uzreiz, gan ilgtermiņā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka - Ilūkste, Brīvības iela 12, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka - Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstebb@inbox.lv 

mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@kalupe.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:ilukstesbiblioteka@inbox.lv
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Natālija Morozova. Meitene hameleons 

 

Anotācija: 

 
Kaija Klinta ir literārs tēls, kurā apkopotas iezīmes, kas atspoguļo 

diagnosticētu depresiju un robežstāvokļa personības traucējumus. Kaijas stāsts 

sniedz iespēju lasītājiem ielūkoties psihisku traucējumu radītajā murgā, 

atklājot, kā emocionāls sabrukums var kļūt par totālu iznīcību, kā bezcerība var 

novest līdz pašnāvībai un kā cerība var izglābt dzīvību.  

Var lasīt arī e-grāmatu bibliotēkā Lasi 3td.lv! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@ambeli.lv 

Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka - C.Mirnijs, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, 

tālr. 65476867, e-pasts: biblioteka.mirnijs@laucese.lv 

Maļinovas pagasta bibliotēka- Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas 

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

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.lv 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka - Ilūkste, Brīvības iela 12, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

Linda Apse. De Profundis - Mārtiņš Rītiņš 

 

Anotācija: 

 
Mārtiņš Rītiņš ir Latvijas pavārmākslas lielmeistars — unikāla un spilgta 

personība ar reti aizraujošu dzīvesstāstu. Mārtiņš ir radījis jaunu diplomātijas 

veidu — kulinārijas diplomātiju — un parādījis pasaulei, ka Latvija ir 

“garšīga”. Viņš mūs ir iedvesmojis apzināties, ka latviešu kultūras kodu veido 

ļoti izsmalcināta estētika, un mūsu uzdevums ir to izkopt un pilnveidot. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 
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Dora Švīkule. Veselīgākās zāļu tējas 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā ir iekļauta informācija kā vākt ārstniecības augus, kā tos sagatavot 

tējās, kompresēs un vannās.  Šī grāmata palīdzēs ne tikai darīt pieejamāku augu 

dziedniecisko īpašību izmantošanu, bet arī iedrošinās vākt augus no mums 

pieejamām pļavām vai meža malām. Oriģināli šī grāmata tika izdota 1939. 

gadā, bet padomi kā izmantot augus dziedniecībā un organisma attīrīšanā, vēl 

joprojām strādā! Iedvesmojoties un atrodot padomus kā izmantot attiecīgo augu, sākot no lapām 

beidzot ar saknēm, atradīsi pielietojumu arī tādiem augiem, ko mēs esam pieraduši uzskatīt par 

nezālēm dārzā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka - Ilūkste, Brīvības iela 12, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 
 

Valērijs Siņeļņikovs. Veselības receptes 

 

Anotācija: 

 
Grāmata ir praktisks kulinārijas ceļvedis, kuru izmanto doktora Valērija 

Siņeļņikova skolā "Svetoč", lai gatavotu veģetārus un laktoveģetārus ēdienus. 

Tā stāsta par vēdisko ēšanas mākslu, kuru apgūstot, sātu gūst ne tikai ķermenis, 

bet arī Dvēsele. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@liksna.lv
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Daiļliteratūra 

 

 

Kārlis Kazāks. Sākums mūs atrod pats 

 

Anotācija: 

 
Kārlis Kazāks - Sākums mūs atrod pats... Tā tas tiešām ir, ja ļaujamies. Arī 

muzikālo velobraucienu jeb Velomūzikas stāsts aizsākās gluži nejaušās vakara 

sarunās. Vēlāk jau deviņās vasarās un desmit ceļojumos piedzīvotais prasījās 

tikt pastāstīts. Vārdos izteikts, teju 5000 kilometru garais ceļš ir pastiepies 

garāks, nekā sākumā plānots. Tāda ir ceļa daba, un es tai ļaujos. "Sākums mūs 

atrod pats" ir mans stāsts par cilvēkiem, ceļu un Latvijas vietām. Tas ir arī mīlestības stāsts.  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotekās: 

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

 

 

 

Valentīne Lasmane. Nakts jau nav tikai gulēšanai 

 

Anotācija: 

 
Ar šo grāmatu LU Filozofijas un socioloģijas institūts, asociācija "Dzīvesstāsts" 

un apgāds "Mansards" aizsāk mutvārdu vēstures sēriju "Bezbailīgie" - par 

Latvijas valsts vienaudžiem, kuri riskēja ar dzīvību, lai Otrā pasaules kara 

beigās glābtu cilvēkus no atkārtotas padomju okupācijas. Valentīnes Lasmanes 

dzīvesstāsts izdots Gaita Grūtupa literārajā apdarē. V. Lasmane ir viena no 

bezbailīgajiem, kuri II pasaules kara noslēgumā organizēja bēgļu laivas uz 

Zviedriju. Jaunībā viņa bieži pārdzīvojusi bailes un mācījusies tās pārvarēt.  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotekās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

 
Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Augšdaugavas novads, e-pasts:  biblioteka@viski.lv 
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Maija Migla-Streiča. Nenopietni nopietnie TV aizkadri 

 

Anotācija: 

 
Daudzi televīzijas darbinieki strādā aizkadrā – tā dēvē vietu, kurā darbojošos 

skatītāji neredz. Tie ir operatori, režisori, redaktori un daudzi citi. Maija Migla-

Streiča savos četrdesmit televīzijas darba gados bieži bija kadrā. Un šajos gados 

piedzīvots daudz – gan nopietnu, gan amizantu gadījumu. Un arī tos skatītāji 

visbiežāk neredzēja. Tāpēc autore pastāstiņus par amizantajiem gadījumiem 

nosauc par aizkadriem.  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka - C.Mirnijs, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, 

tālr. 65476867, e-pasts: biblioteka.mirnijs@laucese.lv 

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka - Ilūkste, Brīvības iela 12, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 
 

Helēna Ora. Panika 

 

Anotācija: 

 
H. Ora kopš bērnības eksperimentē ar vizuāli uztveramiem formātiem, kuros 

ietērpt savus stāstus. Pozicionē vai drīzāk nepozicionē sevi kā brīvu meklētāju, 

procesus un neesošās jēgas pētošu un caur mākslas izpausmēm pašironizējošu 

frīlanceri. Savu dumpīgumu neizpauž agresijā, bet gan patiesā laikmeta tirgus 

precē - dzīves performēšanā. Performancē process ir rezultāts. Dzīvē tagadne 

apzīmē viņai nesaprotamo jēgu. Mākslā pielāgo atbilžu variantus saviem esības jautājumiem. 

Izmanto dažādus paņēmienus, lai maksimāli tuvotos savai aktuālajai tā brīža virssajūtai. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka - Ilūkste, Brīvības iela 12, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 
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Juris Zvirgzdiņš. Esse un... un... 

 

Anotācija: 

 
Kas ir Esse? Iespējams, Esse varētu būt ES - SE: autora ES un tā spoguļattēls 

SE (lai nu kas, bet dirnēšana spoguļa priekšā un sava "es" apjūsmošana ir 

literātu visiecienītākā nodarbošanās). Tomēr spoguļattēls - tas būtu pārlieku 

vienkārši. Spoguļattēls tāda garlaicīgi plakana un nīkulīga kopija vien ir. Essi 

varētu uztvert kā autoru, kurš, ielīdis starp diviem pretstatītiem spoguļiem, 

groza galvu uz vienu un otru pusi, priecādamies par bezgalībā aizejošām Zvirgzdiņu virknēm. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 
 

Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

biblioteka@nicgale.lv 

 

 

Osvalds Zebris. Šaubas 

 

Anotācija: 

 
"Stāstu krājums ir veltījumi dažiem man tuviem dzejniekiem, rakstniekiem un 

viņu tekstiem. Tie nav klasiķu stilistiski atdarinājumi vai viņu darbos skarto 

tēmu turpinājumi, bet šo tekstu atbalsošanās manējos. Desmit stāstu 

(veltījumu) kopsaucējs ir šaubas, jo man tas ir bijis un ir izšķiroši nozīmīgs 

stāvoklis rakstīšanā," teic autors. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka - Ilūkste, Brīvības iela 12, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 
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Dace Vīgante. Bumbulītis 

 

Anotācija: 

 
Lasītāju iemīļotās un literatūrkritiķu novērtētās latviešu prozaiķes Daces 

Vīgantes trešais stāstu krājums ir īsti vijīgas valodas un jutekliskas tēlainības 

svētki. Autore joprojām pievēršas smalkai un niansētai cilvēku, dzīves, pasaules 

uztverei un atveidei, caur mazo, dažviet ar humoristisku un ironisku vērojumu 

rādot arī grūto un nopietno. Krājuma trīspadsmit stāstu uzmanības centrā 

joprojām ir sieviete – viņas jūtas, domas, pieredze, viņas seksualitāte, pagātne 

un nākotnes nojausmas. 

Var lasīt arī e-grāmatu bibliotēkā Lasi 3td.lv! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

 
Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Augšdaugavas novad., tālr. 

28305012, e-pasts:  biblioteka@bikerniekupag.lv 

 

Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka - C.Mirnijs, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, 

tālr. 65476867, e-pasts: biblioteka.mirnijs@laucese.lv 

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.lv 

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

 

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka - Ilūkste, Brīvības iela 12, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka - Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

Indriķis  Latvietis. Bailes 

 

Anotācija: 

 
Romāna lasītāji paši savas labsajūtas vārdā tiek laipni aicināti uzskatīt, ka šīs 

un citu Indriķa Latvieša grāmatu pamatā nekādā gadījumā nav patiesi notikumi 

un ka to varoņi ir izdomāti no A līdz Z, jo Latvijas valstī, cik nu no tās vairs ir 

palicis pāri, nekas tāds notikt joprojām nevar. Bet, ja gadījumā arī notiek, tad 

zināšanas par to var būt kaitīgas veselībai un reizēm arī dzīvībai. Un, kā 

zināms, pie nāves pierast nevar. Vismaz pie savas ne. Pie valsts nāves - pie tās gan var… 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

65476707 e-pasts: biblioteka@demene.lv 
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Andris Zeibots. Lēngaitis 

 

Anotācija: 

 
A. Zeibota darbs ir romāns daudzveidis - tas ir filozofiski risināms 

detektīvromāns, tas ir psiholoģisks pētījums, savā ziņā arī kara drāma, kas 

norisinās "vēl divdesmit gadus pēc kara". Divi rakstnieki intelektuāļi, 

akadēmisko pasauli tracinošais elektrisko balsu pētnieks Konstantins Raudive 

un literatūrzinātniece Zenta Mauriņa, savās mājās Dienvidvācijas mazpilsētiņā 

Bādkrocingenē kādunakt piedzīvo neizprotamus notikumus, kuri, pa lappusei, pa nodaļai 

šķetinoties, piebriest arvien visaptverošākā negaisa padebesī - gluži kā pirms vētras arvien 

skaidrāk un detalizētāk izgaismojot visas lielās izrādes kopplānu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

 

 

 

Ivans Fīla. Vīrs, kas stāvēja ceļā 

 

Anotācija: 

 
Romāns par čehu ārstu un politiķi Františeku Krīgelu, kurš 1968. gadā, 

neraugoties uz fiziskas likvidācijas draudiem, nostājās pret okupācijas varu un 

vienīgais neparakstīja Maskavas dokumentu, kas legalizēja invāziju. Romāna 

autors izspēlē fascinējošu drāmu par varonības un nodevības tēmu, sniedzot 

sīku ieskatu Františeka Krīgela un viņa pretinieka Gustāva Husāka dzīvē. Mēs 

kļūstam liecinieki aizkulišu intrigām pirms liktenīgās 1968. gada nakts no 20. uz 21. augustu, 

kad Varšavas līguma valstu karaspēks okupē Čehoslovākiju. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Augšdaugavas novads, e-pasts:  biblioteka@viski.lv 
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Karena Bliksena. Pēdējie stāsti 

 

Anotācija: 

 
Dāņu rakstnieces K. Bliksenas "Pēdējie stāsti" gan nekļuva par viņas pēdējo 

darbu, kā vedina domāt nosaukums, bet gan par priekšpēdējo viņas dzīves 

laikā iznākušo grāmatu, tomēr tieši "Pēdējie stāsti" pamatoti tiek uzskatīti par 

viņas daiļrades vainagojumu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

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

 

 

 

L. Dobičins. Enpils 

 

Anotācija: 

 
"Leonīda Dobičina romāns "Enpils" ("Город Эн") ir daudzējādā ziņā 

neparasts romāns. Neredzēta ir tā uzbūve, neparasts bijis romāna liktenis, 

ārkārtīgi neparasts - tā autora liktenis," grāmatas pēcvārdā raksta Aleksandrs 

Zapoļs. Romāna darbība notiek pērnā gadsimta pirmajā desmitgadē Dvinskā. 

Pētnieki konstatējuši, ka daudzas detaļas atainotas dokumentāli precīzi, ka 

daudziem tēliem bija reāli prototipi. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65476707 e-pasts: biblioteka@demene.lv 

 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

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

biblioteka@vabolespag.lv 
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Frēdriks Bakmans.  Nervozie ļautiņi 

 

Anotācija: 
 

Aizkustinošs, apburošs stāsts par nekad nenotikušu noziegumu, potenciālu 

bankas aplaupītāju, kas pazūd bez pēdām, un astoņiem bezgala nervoziem 

svešiniekiem, kuriem izrādās daudz vairāk kopīga, nekā varētu iztēloties. 

Atvērto durvju dienas iespējamiem dzīvokļa pircējiem parasti neapdraud 

dzīvību, taču, kad šādā apskatē negaidot iebrāžas neveiksmīgs bankas 

aplaupītājs, sākas neparedzēta un neparasta ķīlnieku krīze. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

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

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka - Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

Kristīne Hanna. Baltā nekuriene 

 

Anotācija: 

 
1974. gads. Aļaska Neparedzama. Nepiedodoša. Nepieradināta. Galējs 

izdzīvošanas pārbaudījums ģimenei krīzes situācijā.  Ernts Olbraits ir atgriezies 

mājās no Vjetnamas kara, viņš ir apjucis, mainījies un nikns uz visu pasauli. 

Zaudējis kārtējo darbu, viņš pieņem impulsīvu lēmumu – ar ģimeni pārcelties 

uz ziemeļiem, uz Aļasku, lai apmestos uz dzīvi tur, kur maz citu ļaužu un varēs 

dzīvot pēc pašu likumiem. Sākumā šķiet, ka Aļaska atbilst visām viņu cerībām, 

bet, pienākot ziemai, kad visapkārt valda tumsa un aukstums, sākotnējais piedzīvojums pārvēršas 

par drāmu. Trīspadsmitgadīgajai Lenijai un viņas mātei nāksies uzzināt briesmīgo patiesību, ka 

Aļaska ir vienlīdz skaista un briesmīga, ka tā spēj gan cilvēku izglābt, gan pazudināt, un viņas 

neglābs neviens... viņām būs jātiek galā pašu spēkiem. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka - Ilūkste, Brīvības iela 12, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 
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Elena Ferrante. Pieaugušo melīgā dzīve 

 

Anotācija: 
 

Mazās Džovannas daiļā seja ir pārvērtusies, tajā parādās neglīti vaibsti, vismaz 

tā domā viņas tēvs. Viņš saka, ka Džovanna ar katru dienu vairāk sāk izskatīties 

pēc tantes Vitorijas. Bet vai tiešām tā ir? Vai Džovanna patiesi mainās un kļūs 

par tanti Vitoriju – sievieti, par kuru pati nezina gandrīz neko un kuru atklāti 

nicina gan viņas tēvs, gan māte? Kur lai atrod spoguli, kurā var redzēt sevi tādu, 

kāda patiesībā esi? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

biblioteka@nicgale.lv 

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

 

Džūlija Kvinna. Hercogs un es 

 

Anotācija: 

 
Saimons Basets gatavojas bildināt sava labākā drauga māsu – jauko Dafni 

Bridžertonu. Tomēr tikai viņi divi vien zina, ka tā ir rūpīgi izplānota viltība, lai 

pasargātu Saimonu no smalko aprindu precību pārņemtajām mātēm. Un arī 

Dafnei tas ir izdevīgi, jo tagad viņai uzmanību pievērsīs arī citi ievērības 

cienīgi pielūdzēji. Tomēr, kā zināms, mīlestība neatzīst likumus un norunas... 

Valsējot ar Saimonu no balles ballē, Dafnei kļūst aizvien grūtāk atcerēties, ka šī ir tikai 

izlikšanās. Iespējams, vainojams ir viņa velnišķīgi pievilcīgais smaids un, visticamāk, arī tas, kā 

viņa acu skatiens iekvēlina ik reizi, kad Saimons palūkojas uz viņu...  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

biblioteka@liksna.lv 

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka - Ilūkste, Brīvības iela 12, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 
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Makss Sēks. Ļaunuma tīkls 

 

Anotācija: 

 
Pēc grandiozas ballītes pazūd divi slaveni influenceri. Abu sociālajiem kontiem 

ir desmitiem tūkstošu sekotāju, bet pēdējais ieraksts teju identisks – vientuļas 

bākas bildi papildina ļaunu vēstošs dzejolis. Vai tas ir tikai publicitātes triks, vai 

tomēr abu dzīvībām draud briesmasa Kādu brīdi izmeklētāju komandai šķiet, ka 

ikviens pavediens beidzas strupceļā, bet, spriedzei augot, arvien skaidrāks, ka 

pretinieks negrasās apstāties…  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@ambeli.lv 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

biblioteka@nicgale.lv 

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka - Ilūkste, Brīvības iela 12, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

Jū Nesbē. Greizsirdis un citi stāsti 

 

Anotācija: 
 

Grieķu kriminālpolicists, kuram ir īpašs talants risināt ar greizsirdību saistītus 

noziegumus, tiek nosūtīts uz Kalimnas salu. Tālu kādā citā zemē taksometra 

vadītājs atrod sievas auskaru priekšnieka mašīnā. Kā tas tur nokļuvis? Un augstu 

debesīs kāda sieviete lidmašīnā, reisā uz Londonu, vēlas pielikt punktu savai 

dzīvei, nespējot piedot vīra sānsoli ar viņas labāko draudzeni. Bet kas ir tas 

vīrietis, kurš sēž viņai blakus?  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

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

 

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka - Ilūkste, Brīvības iela 12, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 
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Bērnu literatūra 

 

Fungarium 

 

Anotācija: 

Laipni lūgti Fungarium! Šis muzejs ir vienmēr atvērts un var lepoties ar 

izcilāko sēņu kolekciju pasaulē. Sēnes ir visnoslēpumainākie un vismazāk 

izpētītie organismi uz Zemes – mikroskopiskas un milzīgas, spocīgas un 

fantastiski skaistas; tās ir visur un pasaule bez tām nebūtu tāda, kādu to 

pazīstam. Uzzini vairāk par sēņu apbrīnojamo daudzveidību, izsmalcinātajām 

formām, dzīvesveidu un svarīgo lomu mūsu dzīvē. Vai esi dzirdējis par 

zombijsēnēm, kas var ieperināties kukaiņu ķermenī un to kontrolēt Kā sēnes izmanto medicīnā 

un pārtikas ražošanāi Kā tās vairojas un sadarbojas ar augiemB Iepazīsti sēņu pasauli visā tās 

diženumā! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

Antonins Šplihals. 1111 angļu vārdu 

 

Anotācija: 

Ilustrētā vārdnīca palīdzēs bērniem spert pirmos soļus angļu valodas pasaulē. 

Vārdi pie attēliem atspoguļoti angļu, latviešu un krievu valodās. Lai 

mācīšanās ir priekpilna un sagādā gandarījumu! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Augšdaugavas novads, e-pasts:  biblioteka@viski.lv 
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Klaivs Džifords. Pirmā kosmosa grāmata 

 

Anotācija: 

Uzzini, kas ir kosmoss, un sāc šo aizraujošo piedzīvojumu, dodoties 

ceļojumā pa Saules sistēmu un tad - tālāk Visumā! Katrā lappusē ir daudz 

interesantas informācijas, bet krāsainais plakāts sniedz priekšstatu par 

planētām.. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

 
Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

biblioteka@nicgale.lv 

 

 

Kevins Petmens. "Among Us" spēles ceļvedis 

 

Anotācija : 
 

Vai tu gribi iznīcināt apkalpi vai izsprukt cauri sveikā? Šajā neoficiālajā 

ceļvedī ir viss, kas jāzina, lai būtu visizcilākais viltvārdis! Daudz noderīgu 

padomu apkalpes locekļiem par izdzīvošanu un viltvāržu atmaskošanu. 

Grāmata palīdzēs ikvienam spēlētājam! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

biblioteka@nicgale.lv 

 

 

Mans veikals 

 

Anotācija : 
 

Visi šīs interaktīvās grāmatas uzdevumi izpildāmi, izmantojot spēles 

kartītes. Ar tām var atbildēt uz jautājumiem, tās var grupēt un saskaņot ar 

objektiem grāmatas lapās. Rotaļīgā apkārtējās pasaules iepazīšana sagādās 

bērnam patiesu prieku. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

biblioteka@nicgale.lv 

 

 

mailto:biblioteka@nicgale.lv
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Suzane Gernhoizere. Meklē lietas! 

 

Anotācija : 
 

Vai tu jau esi redzējis mazus un lielus dzīvniekus, kas dzīvo mežā? Vai tu 

pazīsti ari dzīvnieku mazuļus? Un vai pamanīji, ka nerātnā vāvere ceļo no 

grāmatas lappuses uz lappusi? Skaista bilžu grāmata, kas parāda, kā mežs 

mainās dažādos gadalaikos..  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

 

Suzanna Gernhauzere. Mani transporta līdzekļi 

 

Anotācija : 

 
Uzmanīgi klausoties stāstiņos, bērni varēs atbildēt uz jautājumiem par attēlā 

redzamo, kā arī sameklēt dažādas lietas, kas saistītas ar transporta 

līdzekļiem. Jautrības pilna grāmatiņa mazajiem transporta līdzekļu faniem. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   

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

biblioteka@svente.lv 

 

Transportlīdzekļi 

Anotācija: 

 
Jauna grāmatu sērija pašiem mazākajiem. Grāmatā bērni iepazīsies ar 

visdažādākajiem transporta līdzekļiem - ekskavatoru, buru laivu, ātro 

palīdzību, lidmašīnu un daudziem citiem. Jautra vārdnīca ar daudziem 

spēļu atlokiem veicinās bērniem valodas attīstību. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Augšdaugavas novads, e-pasts:  biblioteka@viski.lv 
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Kristīne Neimane. Mušiņa, kurai sasāpējās vēders 

 

Anotācija : 
 

Lietainā vasarā bitēm grūti savākt tik daudz medus, lai pietiktu visai ziemai. 

Trīs mušiņu meitenes - Zī, Zū un Šū - nolēma bitēm palīdzēt. Tomēr tik 

viegli negāja, kā sirsnīgajai trijotnei sākumā likās. Ko nu? Rīts gudrāks par 

vakaru! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka - C.Mirnijs, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, 

tālr. 65476867, e-pasts: biblioteka.mirnijs@laucese.lv 

Tabores pagasta bibliotēka - Oktobra iela 2a, c. Tabore, Tabores pag., Augšdaugavas novads, tālr. 
65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv 

 

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

 

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka - Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

Arta Ozola-Jaunarāja. Kurmītis un sudraba kurpes 

 

Anotācija: 

 
Arta Ozola-Jaunarāja, iedvesmojoties no dzejnieka Ulda Ausekļa 

dzejoļa, uzrakstījusi jautru stāstu par Kurmīti, kuram pa pastu atsūtīta 

paciņa – sudraba kurpes. Darbs izpildīts kolāžas tehnikā. Ilustrācijas ir 

asprātīgas, iedvesmojošas un fantāziju raisošas, tās palīdz sajust 

Latvijas dabas un zemes noskaņas un rosina mazā lasītāja iztēli. 

Grāmata ir neparasta gan stilistiski, gan saturiski. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

Nīcgales tautas biblotēka - Daugavas iela 4, Nīcgale, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

biblioteka@nicgale.lv 

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

biblioteka@svente.lv 
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Edgars Niklasons. Atgriezies, ērgli! 

 

Anotācija : 

 
Aizkustinoša un aizraujoša grāmata par Pirkstiņu, septiņus gadus vecu zēnu, 

kurš savas dienas vada, nebēdnīgi kāpelēdams pa vectēva akmeņu krāvumiem 

un spēlēdamies ar taksīti Toto. Dienā, kad automašīna sunīti notriec, zēns 

paliek bez rotaļu biedra. Viņa dzīve mainās. Mēģinājumiem atrast kādu, kas 

piepildītu māju ar prieku, ceļā stājas vecmāmiņas pārspīlētās rūpes par 

mazdēla drošību. Radio un televīzijas ziņas vēsta, ka no tuvējā zoodārza 

izbēdzis jūras ērglis Juris. Kas notiks, ja negantais plēsējs saķers bērnu un aiznesīs jūrā? Zēns 

gan par to neuztraucas līdz dienai, kad pagalmā zem vectēva akmeņiem pamana kaut ko 

savādu... 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

 

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka - Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

Guna Pitkevica. Zirgs svītrainā pidžamā 

 

Anotācija : 
 

Visvisādi temati – no šķības miegadziesmas mazulim līdz greizam 

rokkoncertam, visvisādi varoņi – no bērndārzniekiem līdz policistiem un 

Āfrikas un Indijas ziloņiem, visas jautrības gradācijas – no šķelmīgas vīpsnas 

līdz pat krišanai no kājām, asarām un gorillas cienīgiem rēcieniem. Patiks 

visiem – maziņiem, lieliem un arī veciem. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   

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

biblioteka@svente.lv 

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka - Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstebb@inbox.lv 
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Laura Vinogradova. Tētis un suns 

 

Anotācija : 

 
Magda nevar saprast, vai bēdāties par zaudēto, vai labāk priecāties par to, kas 

viņai palicis. Mirkli padomājusi, viņa nolemj labāk priecāties un saka visiem 

paldies. Cik daudz labāk tomēr ir priecāties nekā skumt! “Tētis un suns” ir 

sirsnīgs stāsts visai ģimenei par svarīgāko un vērtīgāko. Mēs katrs nojaušam, 

kas tas ir, bet ne vienmēr protams nosaukt vārdā. Šī grāmata ir par draudzību 

starp paaudzēm, vienaudžiem, mani un tevi. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   

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

biblioteka@svente.lv 

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka - Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

Mani sirsnīgie miedziņa stāsti 

 

Anotācija : 
 

Ieritinies zem segas un steidz paviesoties brīnišķīgajā pasaku pasaulē! 

Vienpadsmit sirsnīgi, draudzības un prieka piepildīti stāsti iepazīstinās ar 

pērtiķēniem, kam allaž patīk sacensties, pastāstīs par žirafēnu, kas negrib iet 

vannā, aizvedīs palūkoties ziemeļblāzmu kopā ar laduslācenīti un ļaus 

uzzināt par vēl citiem jaukiem piedzīvojumiem. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   
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Eliass Volunds. Rokasgrāmata supervaroņiem 

 

Anotācija : 

 
Pēkšņi Līsa ieraudzīja grāmatu, kas it kā izstaroja gaismu. Uz muguriņas bija 

rakstīts "Rokasgrāmata supervaroņiem". Grāmata it kā uzrunāja viņu, lūdzot 

to paņemt rokās. Jaunajā skolā Lisu izsmej un pazemo pusaudžu banda, un 

viņa bēg uz bibliotēku, lai paglābtos no vajāšanas. Kādu dienu viņa atrod 

grāmatu, kurā aprakstīts kā trenēties, lai kļūtu par supervaroni. Vai tas ir 

iespējams? Aizraujoša grāmata par meiteni, kura nepadodas un sāk rīkoties. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
Maļinovas pagasta bibliotēka- Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas 

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

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

 
 

 

 

Deivids Valjamss. Pasaulē briesmīgākie bērni 

 

Anotācija : 
 

Šis ir turpinājums bestselleru autora pirmajai grāmatai "Pasaulē briesmīgākie 

bērni". Sargieties! Grāmatā ir desmit pilnīgi nedzirdēti stāsti par piecām 

drausmīgām meitenēm un pieciem šaušalīgiem puikām. Līdz ar citiem 

iepazīsiet badīgo bēbi Brenci, kurš vārda tiešā nozīmē izēda savus vecākus no 

mājām, un nepatikā saviebsieties, uzzinot par baiso Bertu, kura skolā labprāt 

izāzēja ikvienu ar savu briesmīgo ložņu kolekciju. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

 

Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Augšdaugavas novads, e-pasts:  biblioteka@viski.lv 
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Johanna Spiri. Heidija. Meitene no Alpu kalniem 

 

 

Anotācija : 
 

Lai gan mazo Heidiju dzīve nav lutinājusi, viņai piemīt dzīvesprieks un īpašas 

spējas padarīt dienu gaišāku ikkatram, kuru sastop. Meitene pārceļas pie 

vectēva, kurš dzīvo mazā namiņā Alpu kalnos un kopj savas kaziņas Gulbīti 

un Lācīti. Heidija ir sajūsmā par krāšņo Alpu dabu un vienkāršo ikdienas 

ritumu un pat nenojauš, ka viņu gaida pavisam cita dzīve krāšņā pilsētas 

namā. Vai Heidija spēs kļūt par pilsētnieci? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 
 

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka - Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstebb@inbox.lv 

 
 
 

 

Johanna Spiri. Heidija. Atkal mājās 

 

Anotācija : 
 

Heidija atkal atgriezusies pie vectēva Alpu kalnos, tomēr Frankfurtē viņa ir 

ieguvusi brīnišķīgus draugus. Meitene ar nepacietību gaida, kad draudzene 

Klāra un viņas ģimene atbrauks ciemos. Ganuzēns Pēteris, kurš arī ir ļoti 

pieķēries Heidijai, nepavisam nav sajūsmā par šo apciemojumu. Viņa dusmas 

aug augumā, jo zēns saskata Klārā savu niknāko ienaidnieci, taču reizēm ļauni 

domāta atriebība noved pie vislabākā iznākuma. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 
 

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka - Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstebb@inbox.lv 
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Jana Bauere. Mežlaumiņa Baigajā biezoknī 

 

Anotācija : 
 

Uz Baigā biezokņa pusi lidoja kaut kas dīvains. Mazs, salāpīts gaisa balons ar 

tējkannu groza vietā. Tas ieķērās kazenāju krūmā un apstājās. Tejkannas 

vāciņš ar troksni atsprāga vaļā. Ārā izrāpās maza, nokaitināta radība. 

Šausmīgi dusmīga. Vasaras kleitiņā un cepurītē, no kuras laukā auga tādi kā 

žuburi. Tā bija mežlaumiņa! Baigā biezokņa iemītnieki vēl pat nenojauta, kas 

viņus turpmāk sagaida... 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.lv 

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

65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv 

 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

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

 

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka - Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

Informāciju par citām Augšdaugavas novada bibliotēku krājumos esošām 

grāmatām skatīt:  

 

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

 

https://livani.biblioteka.lv/Alise/lv/7/home.aspx 
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