
 

Jaunākās grāmatas Augšdaugavas novada pagastu 

bibliotēkās 
 

Nozaru literatūra 
 

 

Sibīrijas bērni 

 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā apkopotas 1941. gadā no Latvijas uz Sibīriju aizvesto bērnu atmiņas. 

Katrs stāsts ir liecība un piemiņa par brāļiem un māsām, kuri palika mūžīgajā 

sasalumā. Grāmatā intervēti 670 cilvēki Latvijā, Krievijā, Izraēlā, Amerikā. 

Tajā publicēti visi aizvesto bērnu vārdi un dzīvi palikušo dzīvesstāsti. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

65476707 e-pasts: biblioteka@demene.lv 

 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

 

 

Ērgļu vērtums 

 

Anotācija: 

 
Ērgļu vērtums nav grāmata par vietu vai laiku, par atmiņām vai cerībām, 

prieku vai skumjām, šī ir grāmata par tekstiem un autoriem. Šie cilvēki ir 

dzimuši, auguši, mācījušies, strādājuši, devušies prom un ieradušies Ērgļos - 

darījuši ikdienišķas lietas, tomēr kādā savas dzīves brīdī uzskatījuši par 

vajadzīgu kaut ko, viņuprāt, ļoti vērtīgu pierakstīt. Aiz katra teksta ir autors ar 

savu dzīves gājumu, raksturu un vērtībām, ar saviem dzirdētajiem un pierakstītajiem tekstiem, ar 

savu vērtumu. 

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@demene.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv


 

Gatis Ozoliņš. Liezēres vērtums 

 

 

Anotācija: 

 
Grāmata "Liezēres vērtums" pārstāv būtisku latviešu folkloristikas novirzienu 

– novadu folkloristiku, kas veltīta kāda Latvijas pagasta/novada/ciema 

tradicionālās kultūras diahroniskai izpētei. Grāmata atver jaunu lappusi 

novadu folkloristikas vēstures izpētē un apraksta kādas lokālās tradīcijas 

pastāvēšanu, pārnesi un nozīmi, sākot ar pirmo vākumu – A. Vītoliņa 

rokraksts Dažādas latviešu ļaužu dziesmas un ziņģes (1859), kas ir arī viens no senākajiem 

mums zināmajiem latviešu tautasdziesmu pierakstiem, un beidzot ar mūsdienu Liezēres folkloras 

tradīcijas turpinātājiem. 

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 

 

 

 

Rebolda Dženeta Bentona. Kā saprast mākslu 

 

 

Anotācija: 

 
Grāmata palīdzēs padziļināt mākslas pieredzi, nostiprinot spējas to saprast un 

novērtēt. Dž.R. Bentona piedāvā daudz dažādu ideju, kā veicināt prasmi 

ieraudzīt, tulkot un baudīt mākslu, ilustrējot savus ieteikumus ar piemēriem 

no visas pasaules. Viņa pēta, kā mākslinieki izmantojuši mākslas 

pamatelementus un eksperimentējuši ar materiāliem un tehnikām, skaidro 

konkrēta radošā stila izvēli un attēlojuma veidu, kā arī mākslas darbu nolūku 

un nozīmi 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu 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 

 

 

 

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


 

 

Dace Lamberga. Leo Svemps 

 

 

Anotācija: 

 
Latvijas mākslas klasiķiem veltīto sēriju papildina grāmata par kluso dabu 

meistaru Leo Svempu. Sērija "Latvijas mākslas klasika" ir neliela izmēra 

grāmatas, kas ērti uztveramā veidā ļauj iepazīt Latvijas mākslas klasiķu 

darbus un to tapšanas apstākļus. Grāmatas ietver pilnu teksta tulkojumu 

angļu valodā un plašu reprodukciju klāstu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@ambeli.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

 

 

 

 

Raimonds Pauls. Populārākās dziesmas 

 

 

Anotācija: 

 
Šajā, jaunajā izdevumā, līdzās superpopulārām un katram latvietim līdz 

kaulam zināmām dziesmām, ir iekļautas arī tādas, agrāk notīs nepublicētas un 

retāk atskaņotas, un formas, un satura ziņā komplicētākas dziesmas, kā 

“Lapsenes nāve” ar Imanta Ziedoņa dzeju, “Rudens ziedi” ar Vizmas 

Belševicas vārdiem, un “Šķiršanās dziesma” ar Austras Skujiņas 

smeldzīgajām rindām. Tomēr lielākais vairums kompozīciju šajā grāmatā jums būs ļoti 

pazīstamas un ir no latviešu populārās mūzikas zelta fonda. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

 

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


 

 

 

Anna Gamma. Miers vētrā 

 

Anotācija: 

Ikdienā būt vērīgam un klātesošam - saglabāt iekšējo mieru un līdzsvaru, 

koncentrēties uz būtisko, uztvert un domāt ar sirdi. Zen meistare un psiholoģe 

Anna Gamma parāda, kā mēs šīs kvalitātes ar iedvesmojošo zen gudrību varam 

attīstīt un padziļināt. Prasme nesaspringstot koncentrēties uz būtisko, ir garants 

veiksmīgam un atbildīgam kā privātās, tā darba dzīves ritumam. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 
 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

 

 

Dausons Čērčs. No prāta līdz matērijai 

 

 

Anotācija: 

 
Č. Dausona grāmatā aplūkoti pētījumi, kas soli pa solim parāda, kā tieši prāts 

veido materiālo formu. To pašu atklāj daudzi stāsti, ko vēstījuši cilvēki, kuri 

pieredzējuši dažādus gadījumus, kad prāts pārtop matērijā. Šī grāmata ikvienam 

lasītājam kļūs par ceļvedi, kas atklās, cik spēcīgs viņš var kļūt, ja saskaņoti 

organizēs savas domas un jūtas. Autors ir gādājis, lai šis darbs būtu ne tikai 

uztverams ar prātu, bet arī lietojams katram savā dzīvē, padarot to jaukāku. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@svente.lv
mailto:biblioteka@svente.lv


 

Hedviga Montgomerija. Bērnudārza laiks 

 

 

Anotācija: 

 
Grāmatu novērtēs vecāki, kuru bērni ir vecumā no 2 līdz 6 gadiem. Šis ir laiks, 

kad fantāzija piedzīvo savu augstāko lidojumu. Viss ir iespējams, iztēlei nav 

robežu. Psiholoģe un ģimenes terapeite Hedviga Montgomerija, draudzīgi un 

sirsnīgi uzrunājot lasītājus, atbild uz vissvarīgākajiem vecāku jautājumiem. Ko 

nozīmē labi audzināt bērnu? Vai bērnudārzā ir svarīgi atrast draugus? Vai brāļu 

un māsu ķīviņi patiešām ir tik nevēlami? Kā lai tiek galā ar "divgadnieka krīzi" un spēcīgajām 

emocijām, kas pārņem mazo cilvēku savā varā? Bērnam ir ļoti svarīgi būt kopā ar vecākiem, kuri 

saprot pārmaiņas un prot mierināt. 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

 

Gabriele Germanavičiene. Apzināta bērnu audzināšana 

 

 

Anotācija: 

 
Kā audzināt bērnus, lai viņi izaugtu tik veseli, cik vien iespējams – gan 

fiziski, gan psihiski? Meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, sapratu, ka 

vispirms mums ir jāpalīdz pašiem sev. Mums ir jāiemācās nomierināties un 

parūpēties par sevi – it īpaši tad, kad jūtamies apjukuši. Ir jānotic, ka pat tad 

esam gana labi vecāki saviem bērniem. Kad būsim iemācījušies sevi 

nomierināt un just līdzi, patiešām spēsim no jauna ieraudzīt daudzas šķietami 

neatrisināmas situācijas, varēsim veidot labākas attiecības, kas balstītas nevis uz noteikumiem un 

prasībām, bet gan uz tuvību un ieklausīšanos sevī un savos tuviniekos. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

mailto:biblioteka@dubna.lv
mailto:ilukstebb@inbox.lv
mailto:biblioteka@kalkuni.lv


Elvita Ruka. Paradīze ir tikai vieta uz zemes 

 

 

Anotācija: 

 
Elvitas Rukas grāmatā personiskie ceļojumu iespaidi sapludināti ar ieskatu 

kultūrvēsturē un dažādās reliģijās, veidojot koncentrētu, dinamisku un 

emocionālu vēstījumu par cilvēces daudzveidību. Stāsti aptver Azerbaidžānu, 

Beninu, Dāniju, Indiju, Izraēlu, Kolumbiju, Krieviju, Lielbritāniju, 

Mongoliju, Sumatru, Togo, Ukrainu, Vidusāzijas valstis un to, kas cilvēcei 

kopīgs – ticību, ka viss būs labi. Paradīze šajā grāmatā nav reliģisks termins, bet aicinājums 

sajust skaisto, labo un īsto, kas mums ir dots uz Zemes. 

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 

 

 

 

Ingrīda Veikša. Autortiesības digitālajā laikmetā 

 

 

Anotācija: 

 
Šajā monogrāfijā apkopoti dažādi materiāli, kurus autore gatavojusi gan 

dalībai zinātniskās konferencēs, gan publicēšanai starptautiskajos 

zinātniskajos žurnālos, gan diskusijai ar autortiesību speciālistiem, gan arī 

vienkārši izteikusi savu viedokli par sabiedrībai tajā brīdī aktuālu tematu. Šo 

auditoriju dažādība ir prasījusi arī atšķirīgu zinātniskā pamatojuma dziļumu. 

Tomēr katrā rakstā rūpīgi analizēti gan literatūras avoti, gan tā brīža normatīvie regulējumi un 

tiesu prakse. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu 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 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

 

 

 

 

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


 

Filozofija 

 

Anotācija: 

 
Kā ir "sākusies būt" pasaule? Kas ir patiesība? Kā nodzīvot labu mūžu? 

Šādi un vēl citi jautājumi par dzīvi un cilvēka eksistenci ir skanējuši 

vienmēr. Un ievērojamākie prāti ir piedāvājuši risinājumus, kas joprojām 

palīdz veidot mūsu pasauli. Šī grāmata satur īsus, taču saturīgus dažādu 

filozofiju skaidrojumus. Tajos lietoti gan profesionāli termini, gan izvērstas 

diagrammas, kas atšķetina sarežģītas teorijas. Viegli iegaumējami 

filozofijas klasiķu izteikumi, kā arī asprātīgas ilustrācijas, kas apspēlē ierastos priekšstatus par 

domātāju idejām. 

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  

 

 

 

 

Inta Kalniņa. Ieskats numeroloģijā un zodiaka zīmēs 

 

 

Anotācija: 

 
Ticēt vai neticēt numeroloģijai un horoskopiem - tā ir katra paša izvēle. Dažs to 

uztver ļoti nopietni, cits - tikai pavīpsnā. Taču ieskatīties grāmatā un uzzināt ko 

jaunu, lieliski pavadīt kādu brīvu brīdi ģimenes vai draugu lokā, nav peļama 

doma. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu 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 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:ilukstesbiblioteka@inbox.lv


 

Golubina. Koku un augu spēks tavai veselībai 

 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā autore dalās zināšanās par augu ezotēriskajām īpašībām, par koku 

biostrāvojuma spēku un iepazīstina ar veselības atjaunošanas iespējām. Viņa 

uzskata, ka veselības atjaunošana ar vienkāršajiem dabas līdzekļiem ir 

pieejama katram no mums. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

 
 

Sergejs Bubnovskis. Veseli asinsvadi jeb kāpēc cilvēkam ir muskuļi 

 

 

Anotācija: 

 
Medicīnas zinātņu doktors Sergejs Bubnovskis ir izstrādājis jaunu mugurkaula 

un locītavu ārstēšanas bezoperācijas metodi, izveidojis jaunu medicīnas 

virzienu - kineziterapiju, kurā pats slimnieks aktīvi piedalās sevis atveseļošanā. 

Šajā grāmatā viņš vēsta par asinsvadu slimību un ar tām saistīto sirds un galvas 

smadzeņu saslimšanu ārstēšanu. Kā asinsvadu slimības ir saistītas ar muskuļu 

sistēmas pavājināšanos? Kas kopīgs osteohondrozei un sirds išēmiskajai slimībai? Kāpēc, pat 

lietojot pareizu uzturu, rodas holesterīna nogulsnējumi? Kā atbrīvoties no galvassāpēm bez 

tabletēm? Uz šiem un citiem jautājumiem doktors Bubnovskis atbild grāmatā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@svente.lv
mailto:biblioteka@svente.lv


Daiļliteratūra 

 

 

Inguna Bauere. Elīza fon der Reke. Soļi rītausmā 

 

 

Anotācija: 

 
Viņas vecāmāte rūpējās, lai meitenes āda allaž paliktu balta, tāpēc liedza iet 

svaigā gaisā un atklāt seju saulei – 18. gadsimtā titulētā ģimenē augusi jaunava 

bija laba tirgus prece, kas nedrīkstēja zaudēt vērtību! Arī viņas pamāte uzskatīja, 

ka sievietes dzīves galvenais mērķis ir apgādāt sev turīgu vīru un dzemdēt 

bērnus. Kad pavīdēja iespēja kļūt par lielās Jaunpils muižas īpašnieka laulāto 

draudzeni, to nedrīkstēja laist garām, un jauniņo meiteni izdeva pie divreiz vecāka, nemīlēta, 

toties bagāta vīrieša. Viņa uzdrošinājās sacelties. Rodot spēku tikko plaukstošās Apgaismības 

filozofijā, iestājās par personības neaizskaramību un sievietes tiesībām. Viņa daudz mīlēja, bet 

vēl vairāk cieta. Saņēma likteņa sitienus un augšāmcēlās. Spēra pirmos soļus Apgaismības 

rītausmā, atļaujoties ignorēt augstākajā sabiedrībā iesīkstējušās normas un saņemties uz 

drosmīgu lēmumu – šķirties no nemīlama vīra. Ļauni aprunāta un bieži nesaprasta, izmisusi, bet 

stipra garā, viņa palika uzticama pati sev. "Tajā vietā, kurā mēs katrs atrodamies, mums 

jāmēģina kļūt tik noderīgiem un laimīgiem, cik vien iespējams. Tas ir mērķis mūsu esībai uz šīs 

zemes, caur kuru mēs pēc tam, kad būsim šo dzīvi gudri pratuši nodzīvot, trauksimies pretī 

augstākajai svētlaimei." 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotekās: 

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

biblioteka@ambeli.lv 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

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

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

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

 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 
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Laima Muktupāvela. Mīla. Benjamiņa 

 

 

Anotācija: 

 
Šī nav nekāda salda reminiscence par aizgājušiem laikiem. Es vēlētos, kaut pēc 

romāna sāktos saruna, lai mainītos attieksme. Man gribas, lai vēsture ir dzīva. 

(autore) Laima Muktupāvela savā grāmatā Mīla. Benjamiņa iemiesojusies 

Latvijas pirmās brīvvalsts miljonāres Emīlijas Benjamiņas tēlā, atklājot gan 

viņas intīmās, pasaulei slēptās, gan ārēji spožās, sabiedrībai demonstrētās 

izpausmes. Romāna pamatā dziļš un pamatīgs arhīvu dokumentu, preses un citu materiālu 

izpētes darbs, vēstījums - atraisīti spožs un aizraujošs. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotekās: 

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 

 

 

 

 

Viesturs Pirro. Burleska polārajam dinozauram 

 

Anotācija: 

 
"Burleska polārajam dinozauram" tapa kā atmiņu grāmata par dienestu Padomju 

armijā. Tā sāka "rakstīties" pati no sevis – izjutu to gandrīz kā fizisku 

nepieciešamību. Gāmata domāta visiem, kurus interesē liecības par Padomju 

armiju sabrukušās PSRS bruņotajiem spēkiem. Kāda valsts, tāda armija – mēs 

bijām rīcībnespējīga lielgabalu gaļa, un nešaubos, ka lielu militāru konfliktu 

gadījumā mūs sakautu vai iznīcinātu. Starp militārajām parādēm Maskavā, Sarkanajā laukumā, 

un realitāti pastāvēja tāda pati atšķirība kā starp spožām, bezgaumīgām teātra dekorācijām un 

dzīves īstenību. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

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

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

biblioteka@vabolespag.lv 

 

 
 

 

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


Valdis Rūmnieks. Sudrabiņš 

 

Anotācija: 

 
Romāns "Sudrabiņš" veltīts dzejniekam Jānim Sudrabkalnam. Stāstījums risina 

radoša cilvēka traģēdiju 20. gadsimta sarežģītajos vēsturiskajos apstākļos. Kad 

tiek publicēts viņa pirmais dzejolis, maisam gals ir vaļā: visas jaunā autora 

domas un darbi tiek veltīti kritikai, tulkojumiem, dzejai. Kad Sudrabkalna dzīvē 

ienāk Biruta Brīnišķīgā, kaislība pārtop mīlas dzejā un nekad nenosūtītās 

vēstulēs, bet dzīves ceļi jaunos cilvēkus tomēr nesavieno. Dzejnieka personība ir pretrunu pilna - 

no pārliecības līdz šaubām, no patmīlības līdz gļēvumam. Kādus posta darbus radoša cilvēka 

personībā spēj nodarīt sveša vara, kuri cilvēki gatavi pielāgoties, kuri - pretstāvēt un kurus vara 

salauž? Tas ir jautājums, uz kuru vienas atbildes nav. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

biblioteka@ambeli.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 

 

Inga  Žolude. Vendenes lotospuķe 

 

 

Anotācija: 

 
Inga Žolude ir radījusi tik pilnestīgu Jāni Poruku, ka lasot viņš kļūst par tuvu 

cilvēku, kam veltīt visu sajūtu spektru: līdzi just un apbrīnot, strīdēties un 

dusmoties. Viņas dzejnieks ne tikai mirkst asarās un cieš, ne tikai ielaistās ar 

Ķelnes ūdeni un pērk jaunas krāgas, bet raksta, raksta un raksta, lai atkal un 

atkal tiktu iekšā dzīvē, kas nepavisam nav saudzīga pret radošu cilvēku. Ne 

tolaik, ne tagad. Jo, kā teikts romānā, dižumam līdzi netiek dota apsargāšana, gluži pretēji - tu 

stāvi dižs un ievainojams, viens pret visu pasauli. 

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 

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 
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Dmitrijs Savvins. Rīts brīvajā Latvijā 

 

 

Anotācija: 

 
D. Savvins uzrakstījis romānu par tādu Latviju, kas 90. gados neizvēlas 

neatkarību un top par īstu padomju valsts mantinieci. Arī 21. gadsimtā te pastāv 

deficīts, ražo zemas kvalitātes automašīnas "Lielupe", valda Aivars Lembasts, ir 

dziļa korupcija, ienesīgākie arodi ir prostitūcija un kontrabanda, kas galvenajiem 

varoņiem reiz sagādā ļoti lielas nepatikšanas, jo no demokrātijas "brīvā Latvijā" 

var saņemt bargu sodu arī par neatbilstoši patiesu atmiņu ievešanu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu 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 

 

 

 

  

 Iveta Troalika. Tūlīt paliks labāk 

 

 

Anotācija: 
 

Rīga, 2000. gads. Mūžīgie bērni – paaudze, kas piedzīvojusi gadsimtu miju un 

mēģina pielāgoties aizvien jauniem apstākļiem, kuros pat viņu vecāki un 

padomdevēji jūtas pazaudējušies. Hierarhijas brūk un jūk, un veidojas jaunas. 

Viss ir tikai mūsu pašu rokās, un pasaule ir jāpadara labāka tieši šobrīd – tā ir 

liela brīvība un arī milzīga atbildība, kad esi kaut kur pa vidu starp pusaudzi un pieaugušo. 

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 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 
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Karīna Račko. Ekstāze 

 

Anotācija: 

 
Liktenīgā sieviete vai papīra salvete? Talantīgās buduāra fotogrāfes Efejas 

Vinteres laulība atrodas uz izjukuma robežas. Kad stāvu virs Efejas fotostudijas 

savu darbnīcu iekārto provokatīvais mākslinieks Eliass Blūms, drīz vien jaunā 

sieviete attopas ierauta mežonīgas iekāres, seksuālo rotaļu un postošu melu 

virpulī. Taču kaisles reibums pāraug apmātībā, orgasmi mijas ar asarām, un 

Efeja saprot – attiecībās ar Eliasu baudas cena ir pagrimums… Kas ir mīlestība? 

Kā tā rodas un kāpēc iznīkst? Vai par cilvēka dzīves un attiecību augstāko jēgu un laimi 

patiešām var uzskatīt… mirkļa ekstāzi? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  
 

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

biblioteka@ambeli.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 

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

 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

Lī Čailds. Pagātnes pēdās 

 

Anotācija: 

 
Džeks Rīčers nekad nav prātojis par pagātni... vismaz līdz šim. Jauns pāris ceļā 

uz Ņujorku piestāj kādā nomaļā motelī nekurienes vidū. Un pavisam drīz viņi 

tiek ierauti bīstamā dzīvības un nāves spēlē. Tikmēr Džeks ir devies ceļojumā 

pāri visai Amerikai. Dziļi Jaunanglijas mežos viņš pamana norādi uz vietu, kur 

nekad nav bijis, - tā ir pilsētiņa, kurā dzimis viņa tēvs. Kad Džeks tur ierodas, 

viņam paziņo, ka pilsētā ar uzvārdu Rīčers neviens nekad nav dzīvojis. Un rodas jautājums: kurš 

tad īsti melo? Spriedzei pieaugot, abi stāsti savijas 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

biblioteka@kalkuni.lv 
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Roberts Hariss. Pompeji 

 

Anotācija: 

 
Jūras piekrastē Romas impērijas bagātākie pilsoņi savās greznajās villās bauda 

dzīvi. Misēnu pilsētā noenkurojusies pasaules lielākā jūras kara flote. Baijas, 

Herkulānas un Pompeju kūrortos izklaidējas atpūtnieki. Mieru nerod tikai viens 

cilvēks - ūdensvadu ierīkotājs Atīlijs. Atīlijs apsolījis slavenajam zinātniekam 

un flotes komandierim Plīnijam salabot aizgruvušo Augusta akveduktu, pirms 

rezervuārs izžūst. Taču, nonācis Vezuva piekājē, viņš atklāj, ka sākuši darboties 

spēki, ko neviens nespēj ietekmēt. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@nicgale.lv 

 

 

Gijoms Miso. Bruklinas meitene 

 

Anotācija: 

 
Rafaels bija pārliecināts, ka Anna ir viņa mūža sieviete, un bija paredzētas viņu 

kāzas. Bet tad viens vakars visu mainīja. Protams, mīlestība nepazudīs, lai ko 

Anna būtu izdarījusi. Vismaz tā Rafaelam šķita, taču tad Anna parakņājās savā 

somā un pastiepa kādu fotogrāfiju. To izdarīju es. Apstulbis Rafaels vērās 

fotoattēlā. Pašam neapzinoties, viņš piecēlās un, ne vārda neteicis, aizgāja. Bet, 

kad atgriezās, bija jau par vēlu. Anna bija pazudusi. Un kopš tā laika Rafaels 

viņu meklē. 

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 

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

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

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 
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Toms Vuds. Noslēpumainais 

 

Anotācija: 

 
Pasūtījuma slepkava Viktors pēc uzdevuma veikšanas uz pāris dienām apmetas 

nomaļā Kanādas viesnīcā, izliekoties par makšķernieku. Viņš ieplānojis 

nogaidīt pāris dienu un tad izgaist bez pēdām. Bet, kad piepeši pazūd kāda 

viesnīcas darbiniece un viņas dēlēns, Viktors paliek, jo saprot – tikai viņš spēs 

abus atrast. Viktors sāk iztaujāt vietējos. Dažiem tas nepatīk, jo draud atklāties 

viņu netīrais bizness. Šie cilvēki domā, ka būs viegli tikt galā ar Viktoru. 

Viņiem nav ne jausmas, cik bīstams ir šis noslēpumainais klusētājs. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
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 

 

 

 

Keita Atkinsone. Kad reiz būs labas ziņas? 

 

Anotācija: 
 

Klusā Devonas lauku nostūrī sešgadīga meitenīte kļūst par aculiecinieci 

drausmīgam noziegumam. Pēc trīsdesmit gadiem cilvēks, kurš bijis notiesāts 

par šo noziegumu, iznāk no cietuma. Sešpadsmitgadīgā Redžija, dzīvē jau 

paguvusi pieredzēt daudz, Edinburgā strādā par auklīti pie ārstes Hanteres. 

Taču darba devēja pazūd kopā ar bērnu, un Redžija ir vienīgā, kura par to 

uztraucas. Arī policijas vecākā inspektore Luīze Monro meklē pazudušu 

cilvēku un nenojauš, ka tikmēr viņas vecais paziņa Džeksons Broudijs ir devies ceļojumā, kurš 

liktenīgi pārtrūks.. 

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 

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

65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv 
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Džoana Rīsa. Sapņotāja Parīzē 

 

Anotācija: 

 
Bēgot no pagātnes rēgiem, Vita Keisija atstāj Londonu un ierodas Parīzē. Lai 

gan Vitai kabatā nav ne graša, viņa ir apņēmusies piepildīt savu sapni – kļūt par 

atzītu tērpu dizaineri. Ieguvusi darbu prestižajā Ženijas Saserdotas salonā, Vita 

grasās pilnībā nodoties modes pasaulei. Tomēr mīlestības galvaspilsētā nav 

iespējams neļauties jūtām – Vitai nāksies izlemt, vai klausīt sirdij vai prātam. 

Turklāt jaunā sieviete nemaz nenojauš, ka viņas nelabvēļi turpina kalt atriebības 

plānus. 

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 

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 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

Kārena Vaita. Atgriešanās Tredstrītā 

 

Anotācija: 
 

Melānijas dzīve ir sagriezusies kājām gaisā – viņa nupat ir nosvinējusi 

četrdesmit gadu jubileju, uzzinājusi, ka gaida bērnu, un atraidījusi sava mīļotā 

bildinājumu. Turklāt izrādās, ka viņas vecās mājas pagalmā ir uzrakts kāds 

šokējošs atradums. Šis ir ceturtais romāns Tredstrītas sērijā, kas ieguvusi kulta 

statusu. Miljoniem lasītāju jau ir iemīļojuši nekustamā īpašuma mākleri 

Melāniju Midltoni, kura aizraujas ar vēsturiskajām mājām un to noslēpumiem. Šajās grāmatās 

harmoniski savijas romantika un pagātnes mistērijas, un tās ir izlasāmas vienā elpas vilcienā. 

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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Lūsinda  Railija. Pazudusī māsa 

 

Anotācija: 

 
Viņas pārmeklēs visu pasauli, lai atrastu pazudušo māsu... Katra no sešām 

māsām ir veikusi apbrīnojamu ceļojumu, lai noskaidrotu savu pagātni, tomēr 

vēl aizvien nav atrasta atbilde uz jautājumu, kur ir septītā māsa. Viņām ir tikai 

viena norāde – zīmējums, kurā redzams gredzens ar zvaigznes formā 

izkārtotiem smaragdiem. Pazudušās māsas meklējumi viņas aizvedīs no 

Jaunzēlandes uz Kanādu, Angliju, Franciju un Īriju. Pamazām tiks atklāts stāsts par mīlestību, 

spēku un ziedošanos, kas aizsācies pirms gandrīz simts gadiem, kad citas jaunas un drosmīgas 

sievietes uzdrošinājās riskēt, lai mainītu pasauli, kurā dzīvoja.  

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 

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 

 

 

Džūlsa Veika. Koventgārdena sniegā 

 

Anotācija: 

 
Tillijai ir lieliski draugi, viņa dievina savu grimētājas darbu un grasās 

apprecēties ar burvīgu vīrieti. Viss liecina par to, ka šogad Ziemassvētki būs 

vienkārši perfekti. Šo idilli izjauc Tillijas kolēģis Markuss, aukstasinīgais IT 

daļas vadītājs, kurš apņēmies viņai iemācīt rīkoties ar datoru. Pārsteigta Tillija 

atklāj, ka šī kaitinošā tipa klātbūtnē sāk izjust… tauriņus vēderā… 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
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 

 

 

mailto:biblioteka@dubna.lv
mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@nicgale.lv
mailto:ilukstesbiblioteka@inbox.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:ilukstesbiblioteka@inbox.lv


Ketija Kellija. Vīri, draugi un mīļākie 

 

Anotācija: 
 

Trīs sievietes, trīs samezglotas dzīves, trīs noslēpumi. Bea ir atraitne, kura viena 

audzina dēlu un vēl aizvien sēro par mirušo vīru. Marina ir precējusies, un viņas 

dzīve ārēji šķiet nevainojama, tomēr viņai ir kāda slepena kaislība. Sida ir 

neatkarīga, spuraina vientuļniece, kuras plecus nospiež noslēpums, ko viņa vēl 

nav atklājusi nevienam. Visas šīs sievietes saista ilggadēja draudzība, taču katrai 

ir kaut kas slēpjams. Un šajā sieviešu draudzībā atrodas vieta arī vīriešiem.. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 
 

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 

 

 

Mets Heigs. Cilvēki un es 

 

Anotācija : 
 

Lietainā naktī matemātikas profesoru Endrū Mārtinu atrod kailu un apmulsušu 

klīstam pa Kembridžu. Bet tas nav viņš pats. Profesorā iemiesojusies kāda 

krietni inteliģentāka būtne no tālas planētas, kura nav sajūsmā par savu jauno 

eksistenci un nedomā neko labu par cilvēkiem: visiem taču zināms, ka tie ir 

iedomīgi un egoistiski radījumi. Bet vai dzīvības forma, kas uz Zemes 

atklājusi dzeju, baltvīnu un zemesriekstu sviestu, patiešām varētu būt tik 

neganta? Un kas tās par dīvainām izjūtām, kas pārņem, klausoties Debisī un raugoties acīs 

profesora sievai Izobelai? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@ambeli.lv 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

 

mailto:biblioteka@liksna.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:ilukstesbiblioteka@inbox.lv
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Jennija Fāgelunda. 24 labie darbi 

 

Anotācija : 
 

Emma jau divus gadus nesvin Ziemassvētkus. Dzīve šķiet zaudējusi krāsas un 

iedvesmu līdz brīdim, kad, izpalīdzot svešiniekam, viņa nolemj paveikt 24 

labus darbus – pa vienam katru dienu. Soli pa solim, Emmas dzīvē atgriežas 

cilvēki, notikumi un, iespējams, arī mīlestība… Patiesi sirsnīgs un romantisks 

Ziemassvētku stāsts. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
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 

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.lv 

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

biblioteka@svente.lv 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

Elizabete Bakena. Divas sievietes Romā 

 

Anotācija : 
 

Lotija Ārčere saviļņota ierodas Romā, lai sāktu strādāt par arhivāri. Atradusi 

vērtīgu piecpadsmitā gadsimta gleznu, viņa alkst vairāk uzzināt par Nīnu 

Lorensu, kam šī glezna savulaik piederējusi. Šķiet, ka Nīna vadījusi veiksmīgu 

un piesātinātu dzīvi, pēc Otrā pasaules kara atjaunojusi Itālijas dārzus visā to 

krāšņumā. Tad kāpēc neviens neieradās uz viņas bērēmt Pētot Nīnas pagātni, 

Lotija atklāj traģisku mīlasstāstu, kas norit uz politiskā jucekļa fona Itālijā. Arvien vairāk 

saprotot Nīnu, viņa aizdomājas par zaudējumiem savā dzīvē. 

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 

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

biblioteka@liksna.lv 
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Bērnu literatūra 

 

Gunta Griģe. Gudrīšu dziesmas 

 

Anotācija: 

Krājumā apkopotas izglītojošas dziesmas pirmsskolas un sākumskolas vecuma 

bērniem, kuras palīdz apgūt matemātiskās prasmes (atņemt un saskaitīt), 

iepazīt alfabētu un izprast vārdu veidošanu. Dziesmu temati ir arī pieklājība, 

drošība uz ielas, profesijas. Dziesmas ir melodiskas, rotaļīgas, viegli 

papildināmas ar kustībām un ritma rotaļām.  

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 

 

 

Krista Blūma. No Antarktīdas līdz Zilonim 

 

Anotācija: 

Izzinoša, pamācoša un iedvesmojoša – šī grāmata ne tikai priecē ar skaistām 

ilustrācijām, bet arī izglīto. Ar oriģinālu zīmējumu palīdzību tiek parādītas 

dažādas tēmas un nozares, radot bērniem skaistu un tīkamu vidi, kas rosina 

interesi un vēlmi mācīties un izzināt pasauli, vienlaikus piedāvājot apgūt 

vārdus tās izteikšanai latviešu un arī angļu valodā. Grāmatā daudzas idejas 

aizgūtas Montesori pedagoģijā, paverot jaunas iespējas veicināt bērnu attīstību. 

Abi grāmatas autori sauc sevi par brīvmāksliniekiem “ar putniem galvā”. Krista radoši darboties 

sākusi jau mākslas skolā, tiesa, šobrīd sevi par mākslinieci nesauc, vien piebilst, ka viņai 

“vienkārši sanāk, un viss”. Grāmatā aplūkojamie akvareļi tapuši divu gadu gaitā un sākotnēji tika 

veidoti kā tematiskie plakāti bērnistabām. Savukārt Vilmāra pieredze reklāmas un grafiskā 

dizaina jomā palīdzējusi nonākt līdz galarezultātam grāmatas veidolā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

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

 

 

mailto:biblioteka@dubna.lv
mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@malinova.lv


 

 

Enna Marī Imafidona. Jaunais matemātiķis 

 

Anotācija: 

Atklāj spējas, kas palīdzēs kļūt par matemātikas meistaru! Matemātiķi ne 

tikai raksta skaitļus kladēs un rēķina. Viņi ir radoši, labprāt eksperimentē un 

nebaidās riskēt. Grāmatā "Jaunais matemātiķis" ir aprakstīti daudzi aizraujoši 

darbiņi un projekti, kas palīdzēs tev saskatīt matemātikas nozīmi ikdienas 

dzīvē un sākt domāt kā īstam matemātiķim. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

 

 

Kriss Vormels. Planetarium 

 

Anotācija : 
 

Sērijas "Laipni lūgti muzejā!" sestā grāmata iepazīstina ar zvaigžņotās debess 

noslēpumiem un ļauj uz brīdi iejusties astronoma lomā. Šis grāmatas formā 

veidotais muzejs ir īpašs, tas ir atvērts 24 stundas diennaktī un var lepoties ar 

pasaulē izcilāko kosmosa objektu kolekciju, sākot no nelieliem asteroīdiem 

un Saules sistēmas planētām līdz pat milzīgām galaktiku kopām. Cik liels ir 

Visums? Kur tas sākas, kad beigsies un kādus noslēpumus glabā? Vai mēs 

Visumā esam vienīgās dzīvās būtnes? Vai pastāv vēl citi Visumi? Dodies elpu aizraujošā 

kosmosa ekspedīcijā un atklājiet Visumu visā tā diženumā! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada 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 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@liksna.lv
mailto:biblioteka@liksna.lv
mailto:biblioteka@nicgale.lv


 

 

Ričards Vilkinsons. Historium 

 

Anotācija : 
 

Laipni lūgti Historium! Šis muzejs ir vienmēr atvērts, un tajā var aplūkot 

brīnišķīgu vēsturisko priekšmetu kolekciju, kas stāsta par senajām 

civilizācijām, to kultūru, mākslu un reliģiju. Iepazīsti senās pasaules ļaudis un 

atklāj fantastiskās, apbrīnojamās liecības, ko viņi pēc sevis atstājuši. Ienāc 

muzejā un izzini pagātni visā tās spožumā un godībā! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

 

 

 

Nīna Brokmane. Meiteņu grāmata 

 

Anotācija : 
 

Autores dalās ar vērtīgu informāciju, min piemērus no dzīves un sniedz 

ieteikumus meitenēm, kurām sākas pubertāte. Dažām meitenēm pubertāte var 

sākties agri, bet citām – vēlu, tādēļ grāmata piemērota meitenēm vecumā no 9 

līdz 16 gadiem. Tā noderēs arī pieaugušajiem, kuri runā ar jauniešiem par 

ķermeni un emocijām pārmaiņu laikā. 

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 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@liksna.lv
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Suzanne Gernhoizere. Meklē lietas! 

 

Anotācija : 
 

Grāmatā ievietoti rosinoši pirmie Ziemassvētku attēli mājās, bērnudārzā vai 

spilgti izgaismotā pilsētas centrā, kas palīdzēs sagaidīt gada visskaistāko 

laiku! Uzmanīgi klausoties stāstiņos, bērniem būs jāmācās arī atbildēt uz 

jautājumiem par attēlā redzamo, kā arī meklēsim dažādas lietas, kas 

saistītas ar šiem svētkiem. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

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

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

 

Ilze Neilande. Dziedi, dziedi putenīti 

 

Anotācija: 

 
Bērnu grāmata ar skaistām ilustrācijām, kas piesaistīs bērna uzmanību un 

raisīs interesi lasīt un attīstīs iztēli. Grāmatā apkopotas latviešu tautas 

pasakas un tautasdziesmas par ziemu un Ziemassvētku tradīcijām. Grāmata 

domāta pirmskolas un jaunāko klašu skolēniem. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

 

Vilis Plūdons. Rūķīši un Mežavecis 

 

Anotācija : 
 

Kas notiek mežā, kad atnākusi ziema un uzsnidzis sniegs? Mežs kļūst kluss, 

brīnumains un noslēpumains. Bet tad no slēptuvēm izlien rūķīši - mazi 

mazītiņi vīriņi garām bārdām -, uzsāk nebēdnīgu draiskošanos un pamodina 

Mežaveci... 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada 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 

mailto:biblioteka.mirnijs@laucese.lv
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Ziedīte Kalna. Ūriņš 

 

Anotācija: 

 
Pa ceļu atnāca pasaka, un tā iesākās dzīve. Brida migla rūsganā purvā, vēji 

debešus mezglā sēja. Saule ar mākoņiem klajumā ar kalnu virsotnēm 

sarunājās. Tik liela, cik paša ticība. Tik cieša, kā apņemšanās. Tik bezgalīga… 

Nu, kā lai top pasaka- nu, reiz taču ar laimīgām beigām. Pa ceļu atnāca pasaka, 

un tā iesākās dzīve. Tava dzīve, mazo draudziņ! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

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

 

 

 

 

Maija Laukmane. Diena kūst kā saldējums 

 

 

Anotācija : 

 
Katrs bērns to pateiks: visīsākais gadalaiks ir vasara un katra diena tajā (ja vien 

trakoti nelīst) izkūst tik ātri kā saldējums pludmales smiltīs. Jo ļoti, ļoti – visu 

gadu – gaidīta. M. Laukmanes krājumā apdzejoti un apcerēti vai visi vasarā 

iespējamie piedzīvojumi, prieki, baudas un noskaņas. Grāmata palīdzēs 

atgriezties iepriekšējās vasarās un sapņot par jaunām. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteka.mirnijs@laucese.lv
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mailto:biblioteka@svente.lv


Zane Nuts. Klusā karaļvalsts 

 

 

Anotācija : 
 

Iepazīsties - šī ir Klusā karaļvalsts, vieta, kur aizliegts sarunāties. Ikvienam 

iedzīvotājam ir jādzīvo pilnīgā klusumā, līdz dienai, kad Karalis pieļauj kļūdu 

un, vēloties izjokot savus pavalstniekus, dod cilvēkiem cerību atsākt 

sarunāties. Pasakas maģiskā pasaule atklāj vārdu spēku, parādot, kā vārdi "es 

tevi mīlu" var atvērt pat skarbākā karaļa sirdi! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

 

 

 

Mauri Kunnass. Ziemassvētku vecīša ziemas brīvdienas 

 

Anotācija : 

 
Ko Ziemassvētku vecītis un rūķi dara tad, kad dāvanas ir izdalītas? Kad 

aizvadīts Ziemassvētku vakars, Korvatunturos, Ziemassvētku galvenajā 

mītnē, sākas pelnītas brīvdienas. Tās ilgst trīspadsmit līksmas dienas – no 

Pirmajiem Ziemassvētkiem līdz Zvaigznes dienai. Tad darbs tiek aizmirsts 

un valda tikai jautrība. Vecītis un rūķi svētkus svin tāpat kā citi – viņi saņem 

dāvanas, mielojas, brauc zirga vilktā pajūgā, iet rotaļās un spēlē spēles. 

Tomēr Korvatunturu iedzīvotājiem ir arī pašiem savas Ziemassvētku tradīcijas.  

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 

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

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

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

biblioteka@svente.lv 
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K. Roulinga. Ziemassvētku Cūks 

 

Anotācija : 
 

Džekam ir mīļa rotaļlieta - Tas Cūks. TC vienmēr ir bijis Džekam līdzās. Taču 

Ziemassvētku priekšvakarā notiek kaut kas briesmīgs – TC tiek pazaudēts. 

Nakts pirms Ziemassvētkiem ir brīnumu nakts, kurā spēj atdzīvoties visas 

lietas. Arī rotaļlietas. Džeks un Ziemassvētku Cūks (TC aizstājējs, kurš 

Džekam nemaz nepatīk) dodas aizraujošā un bīstamā ceļojumā pa maģisko 

Pazudušo Zemi… 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

Kristīna Olsone. Spoku mājiņas noslēpums 

 

Anotācija : 

 
Tuvojas Ziemassvētki. Alba un viņas jaunākā māsa Ellena ir aizbraukušas uz 

Zvaigžņu ieleju apciemot tēvoci Baltsaru. Kādu dienu, kad gaudo vējš un 

virpuļo putenis, tēvocis parāda māsām vecu miniatūru mājiņu, kuru 

izgatavojis slavens galdnieks. Mājiņa Albu nobiedē. Naktīs viņa dzird balsis, 

kas čukst kaut ko par Kolekcionāru un to, ka Ziemassvētki esot visbīstamākais 

laiks gadā. Turklāt mājiņas mazajā krāsnī kāds ir iekūris uguni. Tikmēr sniegavētra kļūst aizvien 

stiprāka un draud izolēt ciemu no ārpasaules… 

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 

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

biblioteka@liksna.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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Mikija Ziemassvētku atmiņas 

 

Anotācija : 
 

Šajā grāmatā uzzināsi, cik brīnišķīgas Ziemassvētku tradīcijas ir Mikijam 

un viņa draugiem. Sākot ar skaistākās egles izraudzīšanos, dziesmiņu 

dziedāšanu līdz pat kopīgai svētku maltītei. Mikijs atzīst, ka vislielāko 

prieku viņam sagādā svinības kopā ar draugiem. Un Ziemassvētki - tā ir 

lieliska iespēja! 

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 

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

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

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

 

 

 

Tomass Lange. Vārdu tirgotāja un zaglis 

 

Anotācija : 
 

"Šodien pilsētā ir tirgus, nāc un nopērc kādu vārdu!" vārdu tirgotāja aicina, jo 

zina, ka bieži trūkst piemērotu vārdu, lai pateiktu to, ko vajag. Piedāvājumā ir 

pieklājīgi vārdi, vārdi, kas mierina, svešvārdi, kā arī precīzi, stipri un eleganti 

izteicieni. Bet kas par nedienu - kāds zaglis ir nočiepis veselu kasti ar 

pieklājīgajiem vārdiem. Tādi vārdi kā "Lūdzu", "Paldies" vai "Es atvainojos" 

beidzas, un cilvēki arvien biežāk strīdas. Vārdu tirgotāja ir izmisumā. Jonass un 

Leonija nolemj palīdzēt noķert negodīgo blēdi. 

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 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 
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Ilmars Tomusks. Datordullā skola 

 

Anotācija : 
 

Ārzemju uzņēmēji skolas datorklasē ierauga senlaicīgus datorus un lūdz tos 

uzdāvināt datortehnikas muzejam, pretī apsolot vismodernāko digitālo 

aprīkojumu. Ilgi nedomājot, direktors piekrīt – viņam ļoti gribas kļūt par 

valsts modernākās skolas vadītāju. Pirmklasnieki ierastās ābeces vietā saņem 

planšetdatoru ar elektronisko ābeci. Arī citu klašu skolēniem drukātās 

grāmatas un darba burtnīcas vairs nav nepieciešamas, jo mācības notiek, izmantojot datorus un 

internetu. Bet vai viss norit tik gludi, kā sākotnēji plānots? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 
 
 

 

Anna Starobiņeca. Plūktiņš 

 

Anotācija : 
 

Šī ir ceturtā grāmata par noziegumiem, kurus izmeklē Tālmeža policists Āpsis 

Vecākais. Viņam ir jāatrisina pati dīvainākā lieta karjeras laikā – Tālmežā ir 

uzradies maniaks, kas noplūc putnus un sadedzina viņu spalvas. Un ļaunākais 

ir tas, ka galvenais aizdomās turētais ir viņa audžudēls un bijušais palīgs 

Āpškāns. Āpsis Vecākais ir pārliecināts, ka Āpškāns nevar būt Plūcējs. Bet 

kurš tad ir vainīgs uzbrukumos? 

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 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 
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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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