
 

 

 

Jaunākās grāmatas Augšdaugavas novada pagastu 

bibliotēkās 
 

 

Nozaru literatūra 
 

 

 

 

 

Juris Tālivaldis Urtāns. Jaunatklātie pilskalni Latvijā 1998.-2021. 

 

 

Anotācija: 

 
Juris Urtāns Latviju sauc par pilskalnu zemi, uzsverot, ka pilskalni ir vizuāli 

visnozīmīgākais Latvijas arheoloģisko pieminekļu veids, kam ir ne tikai 

zinātniskās atslēgas nozīme kā arheoloģiskajiem izpētes objektiem, bet arī 

nozīme lokālās identitātes un nacionālās pašapziņas veidošanā, tās attīstībā 

un stiprināšanā. Pēdējos gados, pateicoties publiski pieejamiem 

aerolāzerskenēšanas datiem, ir notikusi sprādzienveidīga pilskalnu jaunatklāšana. Šī grāmata 

veltīta jaunatklātajiem pilskalniem, gan turpinot iepriekšējo pētnieku izveidoto pilskalnu 

publicēšanas tradīciju, gan ievadot zinātniskā apritē jaunus, iepriekš nezināmus Latvijas 

pilskalnus. 

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 

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 
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Vitolds Mašnovskis. Muižas Latvijā 

 

Anotācija: 

 
Ceturtajā enciklopēdijas sējumā apkopoti 123 muižu apraksti alfabētiskā secībā 

no burta N līdz Š. Vispirms tiek dota muižas atrašanās vieta un ekonomiskais 

raksturojums, tad īsa īpašnieku vēsture, akcentējot muižas pirmsākumus un 

beigas. Seko kungu mājas vai pils būvvēsture un saimnieciskās apbūves ansambļa 

un parka raksturojums. 

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 

 

 

 

Gaida Jablovska. Aspazija. Rainis. Nams 

 

Anotācija: 

 
Kas ir nams Baznīcas ielā 30, Rīgā? Lai uzzinātu - jālasa grāmata. Stāsts par 

Aspaziju un Raini - viņu dzīvesvietām pagātnē un to likteni mūsdienās. Grāmatas 

lappusēs, izsekojot nama un ar to saistīto cilvēku likteņiem, nāksies sastapties ar 

pelēko, melno un balto nokrāsu. Bet - kopš 2016. gada septembra nams atkal 

DZĪVO! Un gaida Tevi, lasītāj, ciemos, kā kādreiz to darīja Aspazija… 

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 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

 

 

mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:ilukstesbiblioteka@inbox.lv
mailto:biblioteka@malinova.lv
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Kamolā tinējs 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā uz kopā piedzīvoto personīgos vēstījumos - vēstulēs - atskatās 

aktiera, režisora un dziedātāja Imanta Skrastiņa tuvākie cilvēki, draugi un 

kolēģi. Grāmata atklāj dažādas personīgas un amizantas epizodes no I. 

Skrastiņa un vēstuļu autoru kopējiem piedzīvojumiem un atmiņām, kā arī 

sniedz ieskatu aizkulišu norisēs. 

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 

 

 

 

 

Olga Rajecka. 50 populārākās dziesmas 

 

Anotācija: 

 
Grāmatu sērijā "Latviešu mūzikas populārākās dziesmas" līdz šim tika izdoti 

pazīstamu latviešu komponistu skaņdarbu apkopojumi. Taču, kas gan būtu 

dziesmas, ja nebūtu izpildītāju, kas tās padara dzīvas un atpazīstamas daudziem – 

klausāmas un līdzi dziedamas. Olga Rajecka jeb Oldzīte, kā viņu mīļi dēvē 

skatuves kolēģi, par savām ir padarījusi daudzu komponistu skaistākās melodijas. 

Šīs ir Olgas dziesmas un vienlaicīgi arī mūsu visu dziesmas – mīļas, drosmīgas, 

iedvesmojošas, aizraujošas un sirsnīgas. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

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


 

Juris Cibuļs. Latgaliešu ābeces (1768-2020) 

 

 

Anotācija: 

 
Juris Cibuļs ir savācis ap 10 290 ābeču no 223 zemēm 1183 valodās. 

Kolekcija ap 220 reižu izstādīta gan Latvijā, gan arī vairākkārt ārzemēs. 

"Latgaliešu ābeču" pirmais izdevums pie lasītājiem nonāca 2009. gadā. 

Arī šajā izdevumā autors sniedz ieskatu garajā un sarežģītajā attīstības 

ceļā, kuru ir nogājusi latgaliešu ābece vairāku gadsimtu laikā. Tā 

iepazīstina ar dažādiem ābeču tipiem un veidiem, raksturojot to 

sastādīšanas un ilustrēšanas principus. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu 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 

 

 

 

Dace Markus. Ievads runas un rakstu kultūrā 

 

 

Anotācija: 

 
Grāmata veidota kā teorētiski praktisks mācību materiāls, kurā koncentrēti 

sniegta būtiskākā lingvistiskā informācija par dažādiem runas kultūras 

jautājumiem. Uzmanības centrā ir izrunas un pareizrakstības problēmas, jo 

mācību procesā ar tām nākas saskarties visvairāk. Ieskicēti arī aktuāli 

vārddarināšanas, morfoloģijas, leksikoloģijas un interpunkcijas jautājumi. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu 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 
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mailto:biblioteka@naujene.lv
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Vita Kalniņa. Niķu nav! 

 

  Anotācija: 

 
“Vai nav dīvaini, ka vēlamies izaudzināt spēcīgus cilvēkus, bet savādās 

bailēs no mazā bērna personības izpausmēm jau agri mēģinām salauzt 

viņa iekšējo spēkuю” “Niķu nav!” ir Vitas Kalniņas otrā grāmata par 

bērnu un vecāku attiecībām līdz triju gadu vecumam. Šim bērna dzīves 

posmam raksturīga arvien lielāka bērna interese par apkārtējo pasauli un 

aktīva tās izpēte, vienlaikus pieaugot viņa vēlmei visu noteikt pašam, kas 

vecākiem var nest jaunus izaicinājumus, salīdzinot ar pirmajiem bērna dzīves mēnešiem. Kā 

ļaut mazajam paust savu gribu, neieslīgstot neauglīgās cīņās par varuю Kā cienot bērna 

ķermeni un vajadzības, apgūt podiņmācību un patstāvīgu ēšanu Kad un kādā veidā uzticēt 

bērna pieskatīšanu auklītei vai bērnudārzam Un visbeidzot, kā vecākiem šajā laikā spēt 

parūpēties pašiem par sevi 

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 

 

 

 

Lorēna Marija. Mierīgi bērni 

 

Anotācija: 

 
Šajā praktiskajā un iedvesmojošajā grāmatā Lorēna Marija iepazīstina 

vecākus, skolotājus un cilvēkus, kuru ikdienas darbs saistīts ar bērniem un 

jauniešiem, ar patīkamām un mierīgām meditācijām, ko iespējams veikt 

kopā ar bērniem. Autore piedāvā jautrus un vieglus vingrinājumus 

mazuļiem, lai palīdzētu viņiem nomierināties pirms iemigšanas, kā arī 

sniedz dažādus padomus, kā mazināt trauksmi pusaudžiem. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

 

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

biblioteka@svente.lv 

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

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


 

 

 

Berbela Vardecka. Sievišķais narcisms 

 

 

Anotācija: 

 
Daudzas sievietes cieš no tā, ka viņām trūkst stabila pašvērtējuma. Viņu 

pašuztvere ir svārstīga, un viņas bieži vien īsti nezina, kas viņas ir. Savas 

šaubas un nedrošību viņas slēpj aiz pašpārliecinātas fasādes. Autore parāda, 

ka sievišķais narcisms nav tikai egocentriska koncentrēšanās pašai uz sevi, 

bet, galvenokārt, izmisīgi sevis meklējumi. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

 

Dace Bole. Kā panākt darbinieku uzplaukumu 

 

Anotācija: 

Monogrāfija izstrādāta uz autores promocijas darba "Darbinieku garīgā 

labklājība un vērtīborientētas personāla vadības sistēmas ieviešana un 

lietošana Latvijas uzņēmumos" bāzes. Tās mērķis ir izvērtēt 

vērtīborientētas personāla vadības un darbinieku garīgās labklājības 

mijattiecību aktuālo praksi Latvijas uzņēmumos un atklāt darbinieku 

garīgo labklājību sekmējošo sistēmu un tās modeli, kā arī ieviešanas 

uzdevumus, principus un kritērijus. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 
 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

 

 

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


 

 

Juka Rislaki. Starp dzīvību un nāvi 

 

 

Anotācija: 

 
20. gadsimta 20. gados čeka izdomāja operāciju "Trests", kas palīdzēja Padomju 

Savienībai sekot līdzi balto migrantu gaitām, sēja intrigas un mānīja citu valstu 

izlūkus. Šī stāsta tēli ir visnoslēpumainākie personāži Somijas vēsturē: Latvijā 

dzimušie [Eduards?] Operputs un Vilis Jurcēns, kā arī Operputa iespējamā mīļākā 

- gudrā Marija. Šie un daudzi citi personāži ietekmēja nepieteiktā Somijas un 

PSRS spiegošanas kara gaitu. Autors, pētīdams Somijas un Latvijas arhīvus, šķetina sarežģīto, 

izdomas un viltību pilno, daudzveidīgo un neparedzami globālo spiegošanas 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 

 

 

 

 

 

Baraks Obama. Apsolītā zeme 

 

Anotācija: 

 
B. Obama iedvesmoja noticēt demokrātijas spēkam - bijušā ASV prezidenta 

saistošs un dziļi personisks stāstījums par to, kā top vēsture. Memuāru pirmajā 

grāmatā B. Obama iezīmē neticamo ceļu, kas aizrautīgam, ideālu pārņemtam 

melnādainajam jauneklim ļāva kļūt par ASV 44. prezidentu. Ļoti personiski viņš 

apraksta savu politisko gājumu un prezidentūras pirmo termiņu, kurā nav trūcis 

dramatisku notikumu. Obamas stāstījums par amatā pavadīto laiku ne vien unikālā 

veidā parāda ASV prezidenta varas plašumu un ierobežotību, bet arī sniedz ieskatu amerikāņu politikā 

un starptautiskajā diplomātijā. Lasītājs ir viņam līdzās Ovālajā kabinetā, Baltā nama Situāciju telpā, 

Maskavā, Kairā, Pekinā un citur. 

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@naujene.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv


Viegls dārzs 

 

Anotācija: 

 
Praktiska un ilustrēta grāmata dārza ierīkotājam, kurā apkopoti viegli 

kopjama dārza nosacījumi: zonējums, augu izvēle, augu sabiedrību 

veidošana, ūdens saglabāšana un aprite. Katram dārza kopējam noderēs 

praktiski padomi dārza kopšanai: augsnes iekopšana, apdobes un dobju 

mulčēšana, zāliena un dzīvžogu veidošana, dažādu segumu kopšana, 

darbarīku izvēle, komposta veidošana un arī kaitēkļu un slimību 

apkarošana. Sniegtas idejas visdažādāko puķu un kokaugu, augļu koku un ogulāju 

audzēšanai. 

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 

 

 

 

Nensija Dž. Heidžeski. Lielā jogas rokasgrāmata 

 

Anotācija: 

 
Bagātīgi ilustrētā rokasgrāmata palīdz izzināt labas jogas prakses pamatus un ir 

piemērota gan iesācējiem, gan pieredzējušiem jogas studentiem. Joga – daudziem 

šis vārds asociējas ar mierpilnām stundām, kas pavadītas teicami izpildot 

sarežģītas pozas, iespējams, ar garīgās atmodas meklējumiem. Taču mūsdienu joga 

ir arī spēcīgs sevis pilnveidošanas palīglīdzeklis, kas savieno ķermeni un prātu, kā 

arī: veicina fleksibilitāti; stiepj muskuļus, cīpslas un saites; stiprina muskuļus un 

kaulus; stimulē asinsriti; uzlabo stāju un līdzsvaru. 

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 

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 
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Vita Štelmahere. Kā kļūt par suņa labāko draugu 

 

 

Anotācija: 

 
Kad nolemj iegādāties suni, parasti domā par to, kādu suni izvēlēties, kādu 

vārdu dot, ar ko barot. Bet tad, kad suns ir kļuvis par ģimenes locekli, izrādās, 

ka atbildes jāmeklē vēl uz citiem jautājumiem. Autores dalījušās ar savu un 15 

citu suņu saimnieku (Lita Beiris, Baiba Sipeniece-Gavare, Ieva Brante, Oskars 

Lepers, Vladimirs Makarovs, Jānis Verlis u.c.) pieredzi, lai sniegtu priekšstatu 

par to, ar ko saskaras suņu īpašnieki. Katrs suns ir personība, kura noteikti liks 

savam saimniekam nepārtraukti pilnveidoties un meklēt atbildes uz aizvien jauniem jautājumiem, 

padarot dzīvi krāsaināku un piepildot to ar mīlestību. 

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 

 

 

 

 

Gaļas un zivju kūpināšana mājas apstākļos 

 

Anotācija: 

 
Kūpinātavas. Kurināmā izvēle. Gaļa un tās kvalitāte, sālīšana. Gaļas kūpināšana. 

Gaļas vītināšana. Desu gatavošana. Gaļas konservi. Zivju sagatavošana 

kūpināšanai. Zivju vītināšanau un marinēšana. Zivju kūpināšana un apstrāde. 

Kūpinātas un sālītas zivis ēdienu receptēs. 

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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Kūciņas, našķi un uzkodas bez cepšanas 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā dotas idejas garšīgām un veselīgām uzkodām, našķiem un 

kūciņām bez cepeškrāsns izmantošanas. Šī grāmata ir laba ideja dāvanai, 

kā arī iedvesmas avots svētku un ikdienas galdam. Straujajā 21.gadsimtā 

vēlamies ātras un vienkāršas receptes, bet tajā pašā laikā, lai saldās un 

sāļas uzkodas priecē garšas kārpiņas. Grāmata atklāj interesantas receptes 

garšu varavīksnei. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils 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 

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

biblioteka@svente.lv 

 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

 

 

 

 

Valdis Segliņš. Orākuli antīkajā pasaulē 

 

Anotācija: 

 
Monogrāfija veltīta pareģošanas jeb orākulu praksei antīkajā pasaulē. Darbā 

sistemātiski apskatītas ziņas un teksti galvenokārt par Vidusjūras reģiona senajām 

kultūrām raksturīgo pareģošanas praksi. Starp šiem antīkās pasaules pareģiem 

plašāk zināmais Delfu orākuls par tādu kļūst, pateicoties sava laika izklaides 

industrijas attīstībai politiskās ietekmes kāpumos un kritumos. Apskatīti seno 

pareģu darba daudzveidīgie paņēmieni, kā arī to vienkāršošanās līdz profesijas 

izzušanai. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@nicgale.lv 
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Daiļliteratūra 

 

 

Inguna Segliņa. atrast pazaudēto sevi 

 

Anotācija: 

 
Šajā sarežģītajā laikā mēs nereti jūtamies pazaudējušies. Mūžīgajā skrējienā, 

steigā, aizņemtībā, ziņu un informācijas plūsmā mēs pazaudējam sevi, savus 

sapņus un mērķus. Mēs bieži esam nevērīgi, neuzmanīgi un nepateicīgi, mēs 

nepārtraukti kaut ko meklējam, pēc kaut kā tiecamies, kaut ko baidāmies nokavēt 

vai palaist garām. Mēs dzenamies pēc saules zaķīša, un tā palaižam garām 

vissvarīgāko – sevi un dzīvi. Šī grāmata nav jāuztver kā pamācība. Atrast 

pazaudēto sevi – tas ir aicinājums... apstāties, padomāt un ieklausīties sevī. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotekās: 

Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils 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 

 

 

 

Prologs pavasarim 

 

Anotācija: 

 
Tas pats, bet tomēr cits... Mazliet no ziemas, mazliet no vasaras, mazliet no 

pagātnes, mazliet no nākotnes. Ar dzīves prieka zaļajiem diegiem izgreznots, 

dzīves grāmatas virsraksts. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotekās: 

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

biblioteka@svente.lv 
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Arnis Koroševskis. Lielais noliedzējs 

 

Anotācija: 

 
Koroševskis ir literatūrzinātnieks un kritiķis. Kopš 2012. gada regulāri publicē 

recenzijas un rakstus par jaunāko literatūru. Viņa pētniecisko interešu lokā ir arī 

Andreja Upīša literārā darbība, par ko viņš saņēmis gan Latvijas Zinātņu 

akadēmijas Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē, gan Veronikas Strēlertes 

piemiņas balvu un vairākas Kārļa Dziļlejas fonda godalgas. A. Koroševskis ir 

Andreja Upīša memoriālā muzeja galvenais speciālists. Andrejs Upīts ir viens no ražīgākajiem un 

arīdzan nozīmīgākajiem latviešu rakstniekiem, turklāt kopā ar Rūdolfu Egli sarakstījis pasaules 

rakstniecības vēsturi un bijis arī ievērojams literatūrkritiķis un tulkotājs. Tomēr mūsdienās arvien tiek 

pieminēti tikai daži populārākie darbi. A. Upīša dzīves traģēdija bija viņa stūrgalvīgajā vēlmē būt par 

sociālu (un vēlāk - sociālistisku) rakstnieku, un varbūt tieši tāpēc pēdējām paaudzēm ir visai vāja 

nojausma par A. Upīša ieguldījumu latviešu literatūrā. 

A. 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 

 

 
 

Osvalds Zebris. Mežakaija 

 

Anotācija: 

 
Autors ieved mūs ietilpīgu simbolu un tipāžu pasaulē, kur literatūra ir pati dzīve un 

otrādi. Vēstījums skan rakstnieka Gunara Janovska balsī, un vienīgais, kas tajā 

jūtams no Osvalda Zebra, ir plašāka perspektīva, sava veida nojausmas par to, kas 

būs tālāk. G. Janovska teksti ir gandrīz zudušās, nokautās Latvijas pieminēšana. 

Rakstīti cerībā, ka brīnums notiks, ka viņa atkal elpos. Nozīmīgākais, 

paliekošākais viņa devums ir tāds vēsturisko notikumu atgādinājums, kas nevis vispārina, bet konkrēti 

un tieši parāda, kā idejas un ideoloģijas samin cilvēku dzīves. 

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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Helēna Īve. Sveiki, Anglija! 

 

Anotācija: 

 
Ir 2009. gads. Valstī padziļinās ekonomiskā krīze. Daudzi šajā laikā zaudē darbu. 

Helēnas ģimeni arī skārusi šī liksta. Viņas vīrs zaudē darbu un ģimene nolemj 

pārcelties uz Angliju. Šis ir darbs, kurā iespējams rast atbildes uz jautājumiem, kā 

tas ir - dzīves pilnbriedā pārvākties uz svešu valsti un sākt visu no nulles? Vai ir 

prāta darbs doties uz citu valsti, ja nezini valodu, tradīcijas, pat neesi tur nekad 

bijis? Vai attaisnojas teiciens, ka drosmīgajiem pieder pasaule? 

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 

 

 

 

Inguna Bauere. Doroteja. Izredzētā 

 

Anotācija: 

 
Viņa bija skaista un talantīga. Kurzemes augstāko aprindu ballēs viņas pusmāsa 

Šarlote izcēlās kā graciozāka dejotāja, taču skatītāju aplausi tika mazajai un 

piemīlīgajai Dorotejai. Anna Šarlote Doroteja fon Mēdema dzimusi 1761. gadā 

Mežotnē, kur viņas tēvs apsaimniekoja nolaistu muižu. Kad jaunavai tuvojās 

astoņpadsmitais gads, viņā ieskatījās hercogs Pēteris fon Bīrons - daudz vecāks, 

šķīries, vairāku ārlaulības bērnu tēvs. Likumīgu mantinieku Bīronam nebija, un šīs 

laulības galvenais uzdevums bija pēcnācēju radīšana. Kā no zila gaisa klēpī iekritusī milzu bagātība 

un hercogienes tituls žilbināja. Tikai pēc laika, kad piedzima trīs meitas un beidzot arī troņmantnieks, 

kurš agri nomira, Dorotejas rozā sapņu burbuļi saplīsa, un sekoja sāpīga vilšanās. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

 
Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils 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 

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 
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Dzintars Tilaks. Kaijas ligzda 

 

Anotācija: 

 
Piedzīvojumu romāns "Kaijas ligzda" adresēts pieaugušajiem lasītājiem un stāsta 

par latviešiem, kas spēles vai antropoloģiska eksperimenta ietvaros nokļuvuši uz 

vientuļas salas Baltijas jūrā, lai ar vairākām citām grupām sacenstos par iespēju tikt 

pie prāvas naudas summas. Viņi ir pieci – viens kungs un četras dažāda vecuma un 

rakstura dāmas. Katra pagātnē ir kāds notikums, kas rosinājis pamest mājas un 

mēģināt gadu izdzīvot ekstremālos apstākļos, turklāt ikvienam no viņiem piesolītā 

summa šķiet svarīga. 

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, Daugavpils 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 

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 

 

 

 

Solvita Mežote. Purva migla 

 

Anotācija: 

 
Vai nakts sapnis var aizvest pie patiesības? Atrisināt kādas pazaudētas dzīves 

samudžināto pavedienu? Savest kopā likteņa izšķirtus tuviniekus? Sinilgai, 

negaidīti izlecot no ikdienišķā dzīves ritma, būs lemts to uzzināt. Varbūt. Kas gan 

lai zina, kurp tas viņu īsti aizvedīs... Bet viņa ir spērusi pirmo soli un devusies 

ceļā. Uz priekšu vai, iespējams, atpakaļ. Pie sevis. Un turp, no kurienes viņa ir 

nākusi. 

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 
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Dace Judina. Svilpotājs 

 

Anotācija: 

 
Sponsora dāvātā treilerbusā dodoties šausmu un spoku stāstu vākšanas ekspedīcijā, 

Lilija Ruķele-Spokāne pat iedomāties nespēj, ka reālie notikumi pārspēs visbaisāko 

iedomu. Saglabāt skaidru skatu Lilijai palīdz naktī uz ceļa sastapts svešinieks - 

atvaļinātais virsnieks Ainis Dūcis, kurš kļūst par viņas palīgu, asistentu un dzīvības 

glābēju, novēršot plānotu atentātu. Tomēr Ainim ir savi noslēpumi un baisi atmiņu 

dēmoni, kas rauj atpakaļ pagātnē. Vai viņi spēs palīdzēt viens otram un pārējiem grupas locekļiem? 

Un kas ir Svilpotājs – mītiska būtne, dabas parādība, izdomāts tēls vai īsts cilvēks? 

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 

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 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

Lelde Kovaļova. Tvitera tiesa 

 

Anotācija: 

 
Alberta un Elgas Ādamsonu dzīve pārvēršas naktī, kad viņi uzzina, ka pusaugu 

meita Rasa izvarota un piekauta degvielas uzpildes stacijas tualetē. Ārvalstīs 

atzinību ieguvušais latviešu aktieris Ričards Dāvidsons ierodas atvaļinājumā 

dzimtenē vien uz divām nedēļām, nenojauzdams, ka jau nākamajā rītā pamodīsies 

kā nīstākais cilvēks valstī - pusaudze apgalvo, ka vainīgais ir Dāvidsons, kurš tobrīd 

ar draugu kompāniju apstājies pie nomaļā benzīntanka… 

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 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 
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Ilze Aizsila. Mīlas kastings 

 

Anotācija: 

 
Pēc garas prombūtnes Vācijā Ivo ir spiests atgriezties dzimtajā Latgalē. Viņš īrē 

istabu eksotiskas gleznotājas Kamenes mājā un iekārtojas darbā vietējā veikalā. It 

kā ar raibo ikdienu darbā vēl nebūtu gana, privāto dzīvi sarežģī Kamenes bijušais 

draugs – neatlaidīgais un vienmēr klātesošais Jānis. Ivo neiztur abu nebeidzamos 

strīdus un aicina meiteni padomāt par attiecību problēmas risināšanu ar īstermiņa 

dēkas palīdzību. Idejas iedvesmota, gleznotāja sarīko vīriešu konkursu – mīlas 

kastingu. Nu Ivo problēmu kļūst vēl vairāk... 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

 
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 

 

 

 

 

Daina Šadre. ceļmalas puķes 

 

Anotācija: 

 
Kas kopīgs talantīgai, bet par sevi nedrošai aktrisei, kurai aizvērušās teātra durvis 

atjaunotajā 20. gadsimta beigu Latvijā, un augstprātīgai pirmskara lielsaimniecei, 

kura padzinusi dēla trūcīgo līgavu ar bērnu zem sirds? Dainas Šadres romāns stāsta 

par sievietēm, kuras vēlas baudīt mīlestību, drošību un uzticību. Autorei izdevies 

meistarīgi savīt 1924. un 1994. gada notikumus, triju dzimtu likteņus un kaislības 

un meistarīgi atšķetināt varoņu kopīgo saikni romāna nobeigumā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@nicgale.lv 
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Laiena Moriartija. Āboli nekad nekrīt 

 

Anotācija: 
 
Vietējā sabiedrībā Delanijus ciena un mīl. Vecākus - Stenu un Džoju - draugi pat 

apskauž. Viņi ir kā īsti tenisa korta dievi, un viņu mīlestība vienam pret otru ir teju 

vai sataustāma. Taču viss mainās, kad pie viņu durvīm pieklauvē kāda svešiniece. 

Drīz vien, bez pēdām pazūd Džoja, kas rada aizdomas, ka ģimene nebūt nav tik 

perfekta un mīloša, kā liekas. Vai Stens būtu spējis nogalināt savu sievu? Vai 

varbūt aizdomīgā svešiniece glabā kādu bīstamu noslēpumu? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
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 

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 

 

 

 

Kārena Vaita.  Viesi no pagātnes 

 

Anotācija: 

 
Melānijas dzīve pāris gadu laikā ir strauji mainījusies: viņa ir apprecējusies, kļuvusi 

par māti dvīņiem un negaidīti mantojusi vecu māju no kāda vientuļa kunga. 

Atgriezusies mākleres darbā pēc dekrēta atvaļinājuma, Melānija sastop jaunu 

klienti. Arī Džeina ir mantojusi māju, tikai viņai nav ne mazākās nojausmas, kā tas 

varējis notikt, jo bārene Džeina nekad mūžā nav neko dzirdējusi par nelaiķi Batonu 

Pinkniju, kura novēlējusi viņai savu savrupnamu. Centieni atšķetināt šo mīklu 

aizved pie pagātnes noslēpumiem, kuriem ir laiks nākt gaismā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.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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Lūsija Folija. Apartamenti Parīzē 

 

Anotācija: 
 
Gribot pārmaiņas dzīvē, Džesa dodas uz Parīzi pie sava brāļa Bena. Tomēr, kad 

Džesa ierodas norādītajā vietā, ekskluzīvā dzīvokļu namā, brālis viņu tur nesagaida. 

Kur gan Bens ir pazudis? Un kā viņš var atļauties īrēt tik dārgu mitekli? Meklējot 

atbildes, Džesa iepazīstas ar Bena kaimiņiem, kuri izturas visai rezervēti. Liekas, 

katram ir kaut kas slēpjams. Katrs viņas acīs kļūst par aizdomās turamo...  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

 

Andrea Facioli. Kalnu klusums 

 

Anotācija: 

 
Šveice, Lugāno ezera piekraste - klusi kalnu ciemi un ziedos grimstošas pilsētas, 

vietas, "kur nekas tāds nenotiek". Arī pusaudze Natālija bauda vasaras brīvlaiku, 

satiekas ar draudzenēm un apdomā, kurā augstskolā studēs, taču pēc tēva nāves pār 

viņas pasauli nogrūst baisu atklāsmju lavīna. Natālija vairs neko nesaprot, vārdi 

zaudē jēgu, viņa nespēj runāt. Saskāries ar meitenes nelaimi, arī Elija Kontīni vairs 

nespēj turpināt mierīgo dzīvi dabas vidū. Bijušais detektīvs sāk šķetināt notikumu 

virkni. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65476707 e-pasts: biblioteka@demene.lv 

 

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, Daugavpils nov. tālr. 65440837, e-pasts: 

biblioteka@kalkuni.lv 
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Kamilla Lekberga. Sudraba asaras 

 

Anotācija: 

 
Lai gan Feijai nekas dzīvē nav nācis bez cīņas, tagad viņai ir viss - bagātība, pašas 

izveidots uzņēmums ir kļuvis par pasaulē pazīstamu zīmolu, un viņai ir izdevies 

rūpīgi noslēpt savu ģimeni Itālijā, kur bijušais vīrs Jaks vairs nevarēs nodarīt pāri. 

Taču pienāk brīdis, kad Feijai nākas atgriezties Stokholmā, jo vairākas ietekmīgas 

uzņēmuma investores pārdod savas akcijas, un policiste, kura piedalījās Feijas 

meitas meklēšanā, ir atklājusi kādu skaudru pagātnes noslēpumu. Un tad Feija 

uzzina, ka Jaks ir izbēdzis no apcietinājuma. 

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, Daugavpils 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 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

Niklass Nats o Dāgs. 1794 

 

Anotācija: 
 
Ir sācies jauns gads, un barona Reiterholma aizbildņa režīms Stokholmai ir laupījis 

krāsas un dzīvību. Ikviens, kurš neieņem gana augstu stāvokli sabiedrībā, ir spiests 

ģērbties pelēcīgi. Ļaudis šo gadu drīz vien iesauks par Dzelzs laikmetu. Dānvīkenas 

hospitālī kāds jauns, dižciltīgs puisis mokās sirdsapziņas pārmetumos par briesmīgo 

noziegumu, kurā tiek vainots. Kādā nomnieka saimniecībā valsts vidienē māte 

skumst par meitu, kura mirusi savā kāzu naktī… 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

mailto:biblioteka@dubna.lv
mailto:biblioteka@kalkuni.lv
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mailto:biblioteka@naujene.lv
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Šerona Boltona. Tagad tu mani redzi 

 

Anotācija: 

 
Naktī pēc liecinieka iztaujāšanas Leisija Flinta, jauna detektīvu konsteble, 

autostāvvietā uzduras nodurtai sievietei. Dienā reportieri saņem anonīmu vēstuli, 

kas norāda uz neapstrīdamu līdzību starp šo un Džeka Uzšķērdēja pirmo 

slepkavību. Ja tā ir taisnība un slepkava ir nolēmis atkārtot Londonas asiņaino 

pagātni, tad viņiem ir atlikušas tikai piecas dienas līdz nākamajam mēģinājumam. 

Neviens neuzskata, ka tas ir kas cits kā vien sadistiska slepkavas spēle. Taču kad Leisija izmeklē lietu, 

slepkava arvien vairāk atgādina par pagātni, ko viņa gribētu paturēt pie sevis. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

 

 

 

 

Delfīne de Vigāna. Bērni ir karaļi 

 

Anotācija: 
 
Savā jaunākajā gandrīz trillera cienīgajā psiholoģiskajā romānā Delfīne de Vigāna 

caur divu sieviešu diametrāli atšķirīgo likteņu prizmām ļauj palūkoties aiz sociālo 

tīklu radītā mūsdienu sabiedrības portreta – kad vīzija par slavu un veiksmi ir vien 

mānīga ilūzija, kas ne tikai aizēno patiesas vērtības, bet iedragā un pat izposta 

cilvēku dzīves. Skolas gados Melānija Klo ir pārņemta ar realitātes šovu solīto 

spozmi un slavu, taču pašas mēģinājumi ielauzties šajā žilbinošajā pasaulē 

nevainagojas panākumiem. Paiet vairāki gadi, Melānijai šķietami ir viss, ko viņa ir vēlējusies – vīrs, 

divi piemīlīgi bērni un krāšņa dzīve Parīzes piepilsētā, ko nodrošina pašas izlolotais YouTube kanāls. 

Taču tajā nemitīgi rādītā idille sabrūk, kad tiek pastrādāts noziegums, kura motivāciju cenšas 

atšķetināt valsts prasmīgākie izmeklētāji, arī talantīgā dokumentētāja Klāra. Atklājas sen glabāti 

noslēpumi, pāridarījumi un aizvainojumi. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.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 

 

 

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


Simoneta Anjello Hornbija. Marķīze 

 

Anotācija: 

 
Romāna centrā ir sarkanmatainā Konstance un aristokrātiskā Safamītu dzimta, kā 

arī ar tiem saistītie kolorītie personāži - citi aristokrāti, garīdznieki, vienkāršie 

ļaudis, zemnieki un mafijas aizsācēji. Darbība norisinās 19. gadsimta otrajā pusē 

Sicīlijā. Fonā norisinās dažādi vēsturiski notikumi: Garibaldi izcelšanās Sicīlijā, 

vecās karaļvalsts beigas un jaunās, apvienotās Itālijas veidošanās, kā arī vilciena 

parādīšanās. Romāns ir par neparastas sievietes dzīvi un sevis atrašanu: 

pārdomām par mīlestību un dzīves sūtību, attiecību veidošanu ar ģimeni, radiniekiem un otro pusi, par 

ne/samierināšanos ar realitāti, par ilūzijām un meliem, par sevis mīlēšanu un dzīvošanu saskaņā ar 

sevis noteiktiem principiem. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

 

 

 

 

Pols Kalaniti. Kad elpa pārtop par gaisu 

 

Anotācija: 
 
Trīsdesmit sešu gadu vecumā, gandrīz desmit gadus veltījis neiroķirurga profesijas 

apgūšanai, Pols Kalaniti uzzināja, ka viņam ir neoperējams plaušu vēzis. Vairākus 

gadus pašaizliedzīgi glābis pacientu dzīvības, viņš pats pārtapa par pacientu, kurš 

apņēmīgi cīnās par savu dzīvību. Savā brīnišķīgajā grāmatā "Kad elpa pārtop par 

gaisu" Kalaniti stāsta par savu dzīvi pirms slimības, profesijas izvēli, dzīves jēgas 

un savas sūtības meklējumiem, par ārsta darbu un ētiku, cīņu ar slimību un 

lēmumu kļūt par tēvu pašā grūtākajā dzīves brīdī. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

 

 

 

mailto:biblioteka@vabolespag.lv
mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@viski.lv


 

Bērnu literatūra 

 

 

Aija Lazdiņa. Darbiņi visam gadam 

 

Anotācija: 

Grāmata noderēs bērniem un ģimenēm kā ideju krātuve radošiem, oriģināliem 

darbiem, kas pieskaņoti gan dabas norisēm, gan dažādiem svētkiem. Te varēs 

gūt iedvesmu ātri paveicamiem darbiņiem un nopietniem rokdarbu projektiem. 

Grāmata piedāvā pārveidot skaistās, noderīgās lietās dabā atrodamas veltes – 

ziedus, lapas, koku zarus, un pat dažkārt atkritumu tvertnei nolemtus 

priekšmetus. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

 

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

biblioteka@svente.lv 

 
 

 

100 brīnumainu dzīvnieku 

 

Anotācija: 

Neparastā dzīvnieku pasaule vienmēr ir aizrāvusi un ieinteresējusi daudzus no 

mums. Šajā grāmatā apkopots ļoti daudz informācijas par dažādām dzīvajām 

radībām, kas sastopamas gan uz sauszemes, gan gaisā un ūdenī. Lai patīkams, 

pārsteigumiem un atklāsmēm bagāts ceļojums brīnumainajā dzīvnieku pasaulē! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

65471034, e-pasts: biblioteka@laucesa.lv 

 

 

 

 

 

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


Tīgana Vaita. Oceanarium 

 

Anotācija: 

Šis muzejs ir atvērts visu diennakti un var lepoties ar izcilāko jūras iemītnieku 

kolekciju pasaulē, sākot no mikroskopiskām planktona sīkbūtnēm līdz lielākajam 

dzīvniekam, kāds jebkad dzīvojis uz mūsu planētas. Kā dziļūdens iemītnieki 

izstaro gaismu tumšajās dzīlēs? Ko ēd zilais valis? Kad izveidojušies okeāni un 

kādus noslēpumus tie glabā? Iepazīsti pasaules okeānu visā tā diženumā! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

Supervienkāršā fizika 

 

Anotācija : 
 
Gan tad, ja tavs mērķis ir tikai apgūt fizikas pamatus, gan tad, ja par to izjūti 

patiesu interesi, tev noderēs "Supervienkāršā fizika". Šī grāmata ir lielisks 

palīglīdzeklis, veicot mājas darbus un pārbaudot savas prasmes, tā noderēs arī 

kā visaptveroša rokasgrāmata. 

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 

 

Keilija Svifta. Dzīves prasmes 

 

Anotācija : 
 
Šī grāmata apkopo dažādas prasmes, kas tev palīdzēs pārvarēt ikdienas 

izaicinājumus. Te atradīsi daudz praktisku ieteikumu un piemēru. 

Problēmrisināšana, saskarsme, spēja izprast sevi, līdzcilvēkus un dzīves 

situācijas, prasme tikt pāri grūtiem brīžiem un lēmumu pieņemšana – "Dzīves 

prasmes" sniedz lieliskus padomus šajās un citās jomās 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
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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Dorisa Rībela. Palīdzēt, dalīties un sadzīvot ar citiem 

 

 

Anotācija : 
 
Šajā grāmata bērni uzzinās kā sadzīvot citam ar citu, kāpēc vajadzīgi 

noteikumi, ar ko ir jādalās, kā var vienoties un kas nav pareizi. Stabili un ērti 

atloki rotaļīgi sniegs zināšanas. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

 

 

 

Angela Veinholda. Tehnika lauku sētā 

 

Anotācija : 

 
Izzinoša grāmata bērniem no 4 līdz 7 gadiem. Tā ietver atbildes uz 

jautājumiem par to, kas redzams visapkārt. Stabili un ērti atloki rotaļīgi sniedz 

zināšanas, detalizēti attēli rada atklājumu prieku, viegli uztverams teksts 

lasīšanai un priekšā lasīšanai. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

 

mailto:biblioteka@liksna.lv
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Ilze Meistere. Mammū-ū, gribu sunīti! 

 

Anotācija: 

 
Gandrīz katrā ģimenē ir atskanējis klasiskais: "Lūdzu, lūdzu, mammīt (tēti), es 

gribu sunīti (kaķīti, zivtiņu...)!" Ja arī jūs esat pārdomās par to, vai ir īstais laiks, 

vai vispār vēlaties iegādāties kādu dzīvnieciņu un vai jūsu mājoklis un ikdienas 

paradumi ir piemēroti tik svarīgam solim, šī būs īstā grāmata, kas palīdzēs tikt 

skaidrībā… 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

Juris Zvirgzdiņš. Rijīgā čūska un gudrā pele 

 

Anotācija : 
 
Drosmīgā pele, satiekoties ar rijīgo čūsku, kuras vēderā jau atrodas gan 

zvaniņš, gan pulkstenis, gan kafijas dzirnaviņas, pat kājminamā 

šujmašīna, viņai piedāvā meža zemenītes. Pele ir radošu ideju pārpilna un 

palīdz ne vien čūskai atbrīvoties no gaužām nepiemērotās maltītes, bet arī 

susuriņam, gailim, vāverei un zaķu mātei iegūt sev nepieciešamo. Arī čūskai tiek apmetnis (vairs 

nebūs jāmaina āda - tas taču ir tik sāpīgi!), un pati veiklā pelīte tiek pie siera rituļa. Grāmatai 

raksturīga attēla rotaļīga saspēle ar tekstu. 

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   

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

 

mailto:biblioteka@kalkuni.lv
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Signe Lūsiņa. Senā torņa noslēpums 

 

Anotācija: 

 
Stāsta galvenie varoņi ir trīs vienpadsmitgadnieki, kuri dzīvo Jelgavā. Pavisam 

nejauši viņi, rokot sliekas copei, atrod senu lādīti, un ar to arī sākas visi notikumi. 

Izrādās, ka Hugo, Silvestrs un Alberts ir atraduši to, ko meklē pats Kurzemes 

hercogs, kurš jau simtiem gadu ir miris. Viens mīklains notikums pēc otra, tie 

mudina puikas ātrāk atrisināt šo noslēpumu, lai pārtrauktu mistisko notikumu 

sēriju. Iesaistot noslēpuma atklāšanā arī pieaugušos, mīkla tiek atminēta, vismaz 

viņiem tā šķiet, un ēnas vairs mākoņus viņu ceļā neaizsegs. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
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 

 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

Žanete Lazdovska. Neatskaties 

 

Anotācija : 

 
Bruno un Vilis varētu mierīgi turpināt vienmuļo dzīvi bērnu namā, bet apstākļu 

sakritība raisa zēnos aizdomas par kādu tumšu noslēpumu. Tas noglabāts pamestā 

mājā, kura, izrādās, nemaz nav tik neapdzīvota, kā šķiet. Liktenis nolēmis pārbaudīt 

abu draugu drosmi un atjautību. Kā jau zinātkāriem puikām viņiem gribas mesties 

piedzīvojumos, bet, ja vien iepriekš varētu zināt, ko tas maksās... Tas ir stāsts par 

patiesu draudzību, bīstamiem atklājumiem un nervus kutinošām dēkām. 

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 

 

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

ilukstebb@inbox.lv 
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Luīze Pastore. Laimes bērni 

 

Anotācija : 
 
Grāmatas pamatā ir leģendārā latviešu ceļotāja Aleksandra Laimes biogrāfijas 

fakti, bet stāsta galvenie varoņi ir bērni - Ilze, iesaukta par Krītiņu, un viņas 

jaunākais brālis, kā arī zviedru žurnāliste Līse, kas ieradusies, lai aprakstītu 

Laimes noslēpumus. Trīsdesmit gadu dzīvodams kā vientuļnieks Venecuēlā, 

Orhideju salā pie Velna kalna, Laime sasniedza Anhela ūdenskritumu, palīdzēja 

zinātniskām ekspedīcijām un sniedza daudz interviju žurnālistiem, aprakstīdams 

savus pieredzējumus un atklājumus grūti pieejamajos kalnos, kas glabā aizvēsturiskas un pavisam 

mistiskas būtnes un dārgumus. Par Laimes dzīvi ir ļoti maz pārbaudāmu ziņu. Neviens nespēja līdz 

galam saprast, kur ir realitātes un eksotiskā latvieša fantāzijas robeža. 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

 

 

Kurbads 

 

Anotācija : 

 
Tautas pasaka par Kurbadu ir bijusi populāra visos laikos, tā ir tikusi gan izdota 

atsevišķi, gan iekļauta pasaku krājumos. Grāmatai "Kurbads. Latvju varoņstāsts" 

ir digitāls papildsaturs, kuram izmantota papildinātās realitātes (Augmented 

reality) tehnoloģija. Tajā iekļautas latviešu folkmetāla grupas Skyforger albuma 

"Kurbads" dziesmas audiovizuālā izpildījumā un detalizēta informācija par 

Kurbada stāstu. 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:ilukstebb@inbox.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:ilukstebb@inbox.lv


 

Ieva Samauska. Uzmanību - nikns suns! jeb Figaro, beidz baidīties! 

 

Anotācija : 
 
Autore teic: "Rakstot šo grāmatu, man nekas nebija jāizdomā: es Figaro sastapu 

Cēsīs. Draudzīgu un skaistu. Tomēr bija viens "bet" – šis suns bija bailīgs! 

Savukārt vistas, augstprātīgais gailis, pļāpīgās kazas, visi daudzie kaķi un suņi, par 

ko rakstu grāmatā, dzīvo manās mājās un to apkārtnē Saldū. Jāizdomā nebija arī 

tas, ko zināju - bailes aiziet projām, ja ieskatāmies tām acīs. Tad ir labi, ja uzrodas 

kāds draugs, pat ja tas ir tikai mazs kaķītis, lai mūs iedrošinātu. Un neprasa neko 

pretī, pat ne cepumiņus. Tad nekas cits neatliek kā sākt ticēt – gan pašam sev, gan arī visam labajam 

dzīvē, pat ja tā ir balta suņu meitene, kurā iespējams iemīlēties līdz ausu galiņiem...". 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

Marija Parra. Glimmerdāles Tonje 

 

Anotācija : 

 
Galvenā varone ir Tonje, zemnieku saimniecības iemītniece, vienīgais bērns 

Glimmerdāles ielejā. Tonjes moto, kas pārņemts no viņas tantēm – brašām 

slēpotājām, ir "ātrums un pašpārliecība". Viņai patīk traukties ar slēpēm vai 

ragavām, dziedot pilnā rīklē, jo tad ir mazāk bail. Viņa tiekas ar 74 gadus veco 

Gunvalu, kurš ir viņas kaimiņš, krusttēvs un labākais draugs, spēlē vijoli un ir 

lielisks pavārs. Tomēr meitenei pietrūkst citu bērnu draudzības… 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65471034, e-pasts: biblioteka@laucesa.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 

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

ilukstebb@inbox.lv 

mailto:biblioteka@kalkuni.lv
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Ingo Zīgners. Mazais pūķis Kokosrieksts pie indiāņiem 

 

Anotācija : 
 
Sava tēva uzdevumā aszobu pūķītis Oskars ceļo uz Mežonīgajiem rietumiem, lai 

sagādātu bizona gaļu. Mazais pūķis Kokosrieksts un dzeloņcūka Matilde, 

protams, dodas līdzi. Galu galā viņi vienmēr ir gribējuši satikt īstus indiāņus! 

Prērijā draugi uzduras milzīgam bizonam, kas pēkšņi satrakojas un metas viņiem 

virsū. Par laimi, pašā pēdējā brīdī uzrodas indiāņu meitene, vārdā Savvaļas 

Kamene. 

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 

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

 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

 

 

Ingo Zīgners. Mazais Pūķis Kokosrieksts. Ziemassvētki Pūķu alā 

 

Anotācija : 
 
Tuvojas Ziemassvētku vakars, taču laika prognozes nav sevišķi iepriecinošas: 

tiek solīts lietus un negaiss. Lielākā daļa Pūķu salas iemītnieku ir aizlidojuši uz 

siltajiem dienvidiem, bet mazā pūķa Kokosrieksta vecāki plāno remontēt savu 

alu. Par laimi, Kokosriekstam nav iemesla skumt: viņa draugi dzeloņcūka 

Matilde un aszobu pūķītis Oskars arī ir palikuši mājās. Kopā būs līksmāk!  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

 
 
 

 

mailto:biblioteka@medumi.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@tabore.lv
mailto:ilukstebb@inbox.lv
mailto:biblioteka@medumi.lv


 

Amanda Lī. Jaunie piedzīvojumi Muminielejā 

 

Anotācija : 
 
Vai atceries trollīti Muminu un viņa sirsnīgo ģimeni? Šajā grāmatiņā uzzināsi, 

kā viņi iepazinās ar neredzamo bērnu, kādus neparastus notikumus trollītis 

piedzīvoja pašā ziemas vidū un kā viņiem veicās, izmeklējot kādu mīklainu 

pazušanu. Kaut arī dzīve Muminielejā ir pilna pārsteigumu, Mumini pret 

visiem izturas laipni un katru situāciju allaž uztver filozofiski un labvēlīgi. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65471034, e-pasts: biblioteka@laucesa.lv 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

 

 

Sigri Agnēte Hansena. Tu redzēji? 

 

Anotācija : 
 
Grāmata par aktuālu tēmu - drošību internetā. Iespējams, ka spēcīgi izstāstīts un 

personisks stāsts spēj pusaudzim par to iemācīt daudz vairāk nekā sausi pasniegta 

informācija, piemēram, sociālo zinību stundā. Vienlaikus šis romāns ir 

apliecinājums tam, ka arī pēc piedzīvotiem satricinājumiem un nodevības ir 

iespējams dzīvot tālāk, ka tas nav pasaules gals. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65476707 e-pasts: biblioteka@demene.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 
 
Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka - Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstebb@inbox.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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