
Jaunākās grāmatas Augšdaugavas novada pagastu 

bibliotēkās 
 

 

 

 

Nozaru literatūra 
 

 
 

 

Irēna Vilčuka.  Piemineklis un laiks 

 

 

Anotācija: 

 
Krājumā apkopotas ziņas par Latgales Atbrīvošanas pieminekļa vēsturi, 

kuras pieejamas trīsdesmito un četrdesmito gadu periodikā, kā arī 

šodienas presē ievietotie raksti. 

 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

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

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

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

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 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

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

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 
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Indra Čekstere. 100 vainagi Latvijai 

 

Anotācija: 

 
Latviešu tautas vasaras saulgrieži ar Zāļu vakaru, jāņuzālēm, vainagiem, 

Jāņu uguņu un līgotņu burvību, ar visu paaudžu kopību vasaras 

skaistākajā brīdī, savieno cilvēkus un dabu kopīgā mīlestības aplī. Šajā 

laikā Dainu Dievs ir mūsu vidū, svētot dabu un cilvēkus. Svētku vainags 

simbolizē Saules gaitu Debesīs,vainags priecē un dziedina, liek sajust 

mīlestību, pateicību un zemes spēku. Cilvēki no Latvijas novadiem dalījušies ar savām 

atmiņām un izjūtām, pinot vainagus, lasot zālītes un puķes, dziedot un pušķojot savas mājas 

un mīļos cilvēkus, klājot galdus, iekurot ugunskurus un iededzinot jāņugunis, sagaidot 

rītausmu ar svētīgo rasu un ar sev tuvu jāņuzāli Latvijas vainagā vēlot labu savai dzimtajai 

zemei un cilvēkiem. 

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 

 

 

 

Ēriks Jēkabsons. Valstsvīrs Voldemārs Roberts Zāmuels 

 

 

Anotācija: 

 
Zāmuela darbība 1917. gadā, jo īpaši Valkas periodā, ir ne vien 

pašaizliedzīga, bet arī drosmīga un ļoti riskanta - Latvijas neatkarības idejas 

pārveide konkrētos dokumentos, organizatoriskās struktūras izveide un tās 

vadīšana - bez tā 1918. gada 18. novembris nebūtu iespējams. Ērika 

Jēkabsona monogrāfija, cerams, veicinās zināšanas un interesi par unikālo, 

Latvijai tik nozīmīgo personību. Protams, Zāmuels būtu pelnījis pienācīgu piemiņas vietu, 

viņa iemūžināšanu ielu nosaukumos un lielāku uzmanību skolu mācību grāmatās. 

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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Ukrainas vēsture 

 

Anotācija: 

 
Pirmo reizi latviešu lasītājiem pieejama Ukrainas vēsture izvērstā veidā - no 

akmens laikmeta līdz pat Krievijas militārajam iebrukumam 2022. gadā. 

Grāmatu veido pieredzējušu pētnieku veidotas nodaļas par Aizkrāces 

kazaku vēsturi, par ukraiņu cīņu savas patstāvības atgūšanai dažādos 

gadsimtos, nacionālās identitātes meklējumiem, uzplaukuma periodiem, 

padomju režīma un nacistu zvērībām. Viņiem pievienojas vēstures 

aculiecinieku un dalībnieku stāstījums par pieredzēto Černobiļas katastrofas likvidācijā, 

Krimā, Donbasā un pašreizējā karā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

 

 

Alberts Špērs. Špandavas dienasgrāmata 

 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā A. Špērs stāsta par divdesmit cietumā pavadītiem gadiem, par 

Nirnbergas tiesu procesu, par tā morālajiem un juridiskajiem aspektiem, 

dalās pārdomās par Hitleru un tā lomu Vācijā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Augšdaugavas novads, e-pasts:  biblioteka@viski.lv 
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Gina Viegliņa-Valliete. Fantastiskā vēsture 

 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā autore apraksta augsti attīstīto civilizāciju Hiporboreju no sākuma 

līdz galam, izsekojot cilvēku garajam ceļam gar Urālu kalniem, pāri 

Himalajiem, pa Indu un Gangu. Autore, izmantojot folkloru, raksta par 

jaunu indoeiropiešu kultūru - hetu, grieķu, baltu - rašanos. Ja grib pazīt 

kādu tautu, jāiepazīst tās folklora. Caur folkloras prizmu autore sniedz 

savu redzējumu par dievu un cilvēku savstarpējām attiecībām senajā laikā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

 

Karls Kello. Templieši Māras zemē 

                                                                     

Anotācija: 

 
Grāmatā "Templieši Māras zemē" no vēsturiskā, mitoloģiskā, 

valodnieciskā, arheoloģiskā aspekta tiek runāts par igauņiem un latviešiem 

tik nozīmīgo Māras zemi, par Templiešu bruņiniekiem, igauņu, somu, 

skandināvu mitoloģiju un folkloru, Sāmsalas seno observatoriju jeb 

Sāmsalas Stounhendžu un citiem tematiem. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 
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Konrāds Pauls Līsmans. Izglītība kā provokācija 

 

 

Anotācija: 

 
Šodien izglītība ir provokācija - tā apgalvo austriešu filozofs un esejists 

Konrāds Pauls Līsmans. Šajā grāmatā apkopotas viņa aptuveni 15 gadu ilgās 

pārdomas par izglītības jautājumiem un problēmām Eiropā. Līsmans analizē 

izglītības izmaiņas vienotajā Eiropas telpā kopš Boloņas procesa sākuma, 

atklājot ne tikai mūsdienu izglītības problēmas, bet arī visas modernās 

sabiedrības iekšējās pretrunas un nākotnes scenārijus. 

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 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

 

 

Ērlings Kage. Soli pa solim 

 

Anotācija: 

 
Virzīties uz priekšu ir mūsu dabā. Cilvēka spēja nostāties uz divām kājām ir 

aizvedusi mūs tur, kur esam šobrīd. Līdz ar to rodas jautājums - cik svarīgi 

ir iet? Kur soļi mūs ved? Kāds ir to mērķis? Šajā grāmatā Ērlings Kage 

atklāj iešanas prieku un nozīmi. Viņaprāt, tie, kas iet, dzīvo ilgāk un labāk. 

"Kad esmu uzvilcis apavus un ļauju domām klejot, esmu pārliecināts par 

vienu – spert soli pēc soļa ir pats svarīgākais, ko mēs varam darīt". 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

novads, tālr. 65476867, e-pasts: biblioteka.mirnijs@laucese.lv 
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Džūlija Šova. Ļaunuma rašanās 

 

Anotācija: 

 
Grāmata pēta ļaunuma valdzinājumu. Kāpēc daudziem tas šķiet tik 

neatvairāms? Mūsu sakāpinātā interese par sērijslepkavām un nežēlības 

pastāvīgā klātbūtne populārajā kultūrā norāda, ka stāstiem par šaušalīgiem 

nodarījumiem un cilvēkiem, kuri tos paveikuši, mūsu acīs piemīt 

nepārvarama vilkme. Taču Dž. Šova uzskata, ka ļaunums ir relatīvs jēdziens, 

kas sakņojas katrā individuālā kultūrā. Vienam šķiet pilnīgi normāli ļauties 

seksam jau pirms kāzām, ēst gaļu vai kļūt par baņķieri, citam tas viss šķiet nepieņemami. Un, 

ja ļaunums ir tik cieši saistīts ar mūsu uztveri, vai var apgalvot, ka tas vispār pastāv?. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

 

 

 

Džons M. Vains. Parkinsona slimības ābece 

 

 

Anotācija: 

 
Amerikāņu jurista Dž. M. Veina grāmata būs patiešām kā ābece gan tiem 

cilvēkiem, kuri savu Parkinsona diagnozi uzzinājuši tikko, gan jau tiem, kas 

ar to sadzīvo gadiem ilgi, gan arī viņu tuviniekiem, draugiem vai kolēģiem. 

Grāmatā sniegta gan vispārēja informācija par slimību, gan ļoti praktiski 

padomi, kā organizēt mājas un darba dzīvi, lai pēc iespējas labāk sadzīvotu 

ar Parkinsona slimību. Šī grāmata nav uzskatāma par medicīniska vai juridiska rakstura 

konsultatīvu izdevumu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 
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Viesturs Lāriņš. Sporta medicīna 

 

Anotācija: 

 Laikā, kad lielu daļu iedzīvotāju raksturo nepietiekamas fiziskās 

aktivitātes, kas ir nozīmīgs riska faktors nopietnām hroniskām neinfekciju 

slimībām un iedzīvotāju mirstībai, ir būtiski akcentēt fizisko aktivitāšu, 

t.sk. sporta nodarbību, lomu veselības veicināšanā un uzturēšanā 

visdažādākajās iedzīvotāju grupās. Izpratne par sporta medicīnas pamatiem 

faktiski ir nepieciešama plašam veselības aprūpes un sporta zinātnes 

speciālistu lokam un profesora V. Lāriņa grāmata kalpos speciālistiem kā nozīmīgs izziņas 

avots mācību procesā un ikdienas darbā. 

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 

 
 

 

 

 
 
 

Inga Jēruma. Ar teātri šūpulī 

 

Anotācija: 

 
Ingas Jērumas lielā mīlestība ir teātris. "Teātra bērni" (2019) ir grāmata, 

kurā vēstīts par tiem teātra darbinieku bērniem, kas izvēlējušies citu dzīves 

ceļu. "Ar teātri šūpulī" ir vēl viena I. Jērumas grāmata par puišiem un 

meitenēm, kuru vecāki ir teātra mākslinieki. Šajos bērnos vecāku iesētā 

sēkla atradusi auglīgu augsni un teātris kļuvis arī par viņu mīlestību. Tie ir 

stāsti par to, ko nozīmē augt sabiedrībā pazīstamu cilvēku ģimenē, kas ir tas spēks, kurš 

jaunos cilvēkus pastumj mākslas virzienā, kurš audzina viņu intelektu un māksliniecisko 

izjūtu, kā arī vēlēšanos pašiem darboties šajā nozarē. 

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 
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Zigmars Liepiņš. Mūzaīka 

 

Anotācija: 

 
Komponists Zigmars Liepiņš, atzīmējot 70. jubileju, sarakstījis atmiņu 

grāmatu "Mūzaīka". Kā raksturo izdevēji, grāmata ir ne vien Latvijā 

pazīstama komponista stāsts par mūziķa gaitu sākumu 17 gadu vecumā, bet 

arī ieskats lielā Latvijas mūzikas vēstures nogrieznī. Šajos mozaīkas 

gabaliņos gan konservatorija, gan Latvijas estrādes mūzikas pirmie soļi uz 

starptautiskām skatuvēm, gan Latvijas Nacionālā opera un balets, bet, 

pirmkārt, mūzikas vide daudzo gadu desmitu laikā, komponista laikabiedri, viņam īpašās 

pilsētas - dzimtā Liepāja, Rīga. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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 

 

 

 

 

Mišela Obama. Izaugt 

 

Anotācija: 

 
Tas ir sirsnīgs stāsts par bērnību Čikāgas Dienvidu pusē, jurisprudences 

studijām un sekmīgu karjeru, mīlestību pret Baraku, bērnu audzināšanu, kā 

arī par dzīvi Baltajā namā. Iedvesmojošie bijušās ASV pirmās lēdijas 

memuāri tagad adaptēti arī jaunākiem lasītājiem. Mišela Obama dalās 

pārdomās ar jauniešiem, un mudina saprast, ka neviens nav ideāls, sevis 

meklējumi nekad nebeidzas un svarīga ir pati augšana. Drosmīgi stāstot 

savu stāstu, Mišela jautā jaunajiem lasītājiem: kas esat jūs un par ko gribat izaugt? 

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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Edīte Olupe. Vēju grāmata 

  

Anotācija: 

 
Vairāku gadu garumā E. Olupe ir veikusi apjomīgu tematisku pētījumu 

par, iespējams, pašu varenāko dabas fenomenu uz Zemeslodes – vēju. Tā ir 

radies gluži enciklopēdiska rakstura bagātīgi un arī poētiski ilustrēts 

izdevums, kurā saistošā veidā vējš aplūkots no visdažādāko jomu 

skatpunktiem. Grāmatā pārstāvēta gan meteoroloģija, gan folklora, gan 

daba, gan kuģniecības vēsture, gan sports, gan Latvijas industriālās 

kultūras mantojums. Grāmatā apzinātas vairāk nekā 140 vējdzirnavas visos Latvijas novados. 

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 

 

 

 

 

 

Zane Eniņa. Uz Aļasku un atpakaļ 

 

Anotācija: 

 
Zanes Eniņas otrā grāmata vēsta par ceļojumu ar auto, četros mēnešos 

šķērsojot Kanādu un ASV. Lasītāji varēs piedzīvot atkalredzēšanos ar 

vairākiem grāmatas "Nekaunīgais pingvīns" varoņiem un kopā sēdēt 

kempingos ar karstu ogļu pannu zem krēsla, šķērsot ziemeļu polāro loku, 

ķert foreles un kalnu skatus, kā arī iepazīties ar lāčiem un citiem 

ceļabiedriem. Lielāko daļu no teju 80 valstīm Zane ir apceļojusi vienatnē ar mugursomu 

plecos, bet šoreiz viņa ceļo kopā ar humora pilno franču kulinārijas entuziastu kanādieti 

Rafaēlu… 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 
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Daiļliteratūra 

 

 

Ieva Struka. Par skaisto un aplamo dzīvi 

 

Anotācija: 

 
Ievas Strukas monogrāfija vēsta par latviešu rakstnieku, dramaturgu un 

gleznotāju Anšlavu Eglīti. Recenzents K. Vērdiņš saka: "Par galveno 

monogrāfijas nopelnu uzskatu tās izlasīšanas gaitā rasto pārliecību, ka 

Eglīša popularitātes iemesli meklējami viņa ciešajā saistībā ar Latvijas 20. 

gadsimta vēsturi. Nācis no pazīstama, taču odioza rakstnieka ģimenes, 

sadarbojies ar sava laika pazīstamākajiem Latvijas mākslas un literatūras 

pārstāvjiem, Eglītis bija viens no retajiem latviešu rakstniekiem, kura pamatdarbs trimdā 

ASV ilgus gadus bija rakstniecība latviešu valodā". 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotekās: 

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 

 

 

Mērija Grīnberga. Mērijas Grīnbergas atmiņas un dienasgrāmatas 

 

 

Anotācija: 

 
Atmiņas un dienasgrāmatas atklāj autores interesanto personību un ļauj 

ceļot laikā, jo tiek aptverts posms no 19. gs. beigām līdz 1965. gadam un 

iepazīta latviešu inteliģences vide. Kāpēc tas ir interesanti? Grāmatā 

iespēju robežās saglabāts autores izteiksmes veids, arī Mērijas Grīnbergas 

rakstīšanas maniere papildināt tekstu ar kādu vārdu vai teikumu krievu vai 

vācu valodā. Ir arī vairāk nekā 50 unikālas fotogrāfijas no Rīgas vēstures un kuģniecības 

muzeja krājumiem. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotekās: 

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

 

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

ilukstebb@inbox.lv 
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Linda Šmite. Valdis. Ne tikai Staburaga bērns 

 

 

Anotācija: 

 
Pedagogs Voldemārs Zālītis, rakstnieks Valdis – divas personības daļas, 

kuras gāja roku rokā. Lindas Šmites romāns atklāj, kā Sausnējā dzimušā 

zēna jūsmīgā daba radīja vairāku paaudžu lasītāju iemīļoto bērnības stāstu 

"Staburaga bērni", kas nu ir arī piemineklis Daugavas dzelmē nogremdētajai 

leģendārajai klintij. Arī to, cik ļoti pašam Valdim gribējās pacelties pāri 

savam pirmajam romānam, palikt lasītāju atmiņā ar ko vērienīgāku un vērtīgāku. Un paver 

vēl vienu mazāk zināmu šķautni Latvijas 20. gadsimta pirmās trešdaļas kultūras dzīvē. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotekās: 

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 

 

 

 

Latviešu tautas nerātnās anekdotes 

 

 

Anotācija: 

 
Iespējams, tieši mūsu tautas veselīgajai pieejai dzimumdzīves 

jautājumiem varam pateikties par to, ka latvieši, neraugoties uz 

gadsimtiem ilgu atrašanos svešzemnieku paverdzinātu kalpu statusā, 

joprojām nav izmiruši vai pilnībā asimilējušies. (Dr. Kab. Ronalds 

Millers) 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

pasts: biblioteka@ambeli.lv 

 

 
 

 

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


Artis Ostups. Variācijas par mēness tēmu 

 

Anotācija: 

 
"Rakstīdams krājumu "Variācijas par mēness tēmu", es meklēju līdzsvaru 

starp patiesumu un tēlainību. Pirms dažiem gadiem tas vēl būtu 

pašsaprotami, bet šodienas latviešu dzejas ainavā, kurā arvien biežāk 

tēlainība pretnostatīta patiesumam, šādi rakstīt šķiet avantūra. Vienlaikus šis 

krājums ir manu iepriekšējo poētisko meklējumu sintēze: te ir gan 

dzejproza, gan vārsmas, gan melanholija, gan sirsnība, gan ikdienišķi 

vērojumi, gan intertekstuāli eksperimenti. Un tas viss caur plastisko "mēness" tēlu, kas manu 

dzeju savieno ar plašāku liriskās dzejas tradīciju, to reizē turpinot un izsmeļot", saka Artis 

Ostups.  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

 

Inga Pizāne. Tas pats izmisums, tikai ar puķēm 

 

 

Anotācija: 

 
Inga Pizāne pabeigusi dzejas meistardarbnīcas Literārajā Akadēmijā pie J. 

Rokpeļņa un R. Brieža, saņēmusi Ojāra Vācieša prēmiju (2020). Ingas dzeja 

ir kā iekšupvērsta - it kā lasītājs neeksistētu, un šāda intimitāte panāk lielu 

emocionālo identificēšanos. Tā necenšas kaut ko pierādīt, mainīt vai pieprasīt. 

Autore spēj uzrunāt un pārsteigt ar jūtu vienkāršību un patiesumu. Viņas 

dzejoļi elpo, dzīvo un jūt, tajos apcerīgi un smeldzīgi atainoti trausli meklējumi apkārtējā 

pasaulē un līdzcilvēkos.  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

65476707 e-pasts: biblioteka@demene.lv 

 

 

 

mailto:biblioteka@nicgale.lv
mailto:biblioteka@demene.lv


Rakstnieka ID 

 

Anotācija: 

 
Kopkrājuma ideja ir apkopot autorus vienā grāmatā. Grāmata iepazīstina ar 

autoriem - viņi ir tik dažādi! Grāmatā ir autora foto, dzīves moto un 

radošais literārais darbs (dzeja vai īsproza). Tas arī ir rakstnieka ID! Ir 

izdota arī grāmata "Dzejnieka ID" (2021).  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

pasts: biblioteka@ambeli.lv 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 
 

 

 

Kaspars Roga. Kroplis 

 

Anotācija: 

 
Kroplis — pretīgs, slims, neglīts, atbiedējošs! Kaut ko tādu jūs izlasīsiet 

skaidrojošā sinonīmu vārdnīcā. Bet pastāv arī cits skaidrojums, cita 

atblāzma šim vārdam… Pirmais, kas mums ieduras smadzenēs rievās ir 

fiziskais kroplums, kas patiesībā nav tik pretīgs, kā tas otrais — tik 

nepamanāmais un dvēseli šķebinošais kroplums, ar kuru mēs sastopamies 

daudz biežāk un slēptāk, kā ar pirmo minēto! Ar prāta kroplumu un tam sekojošo rīcību! 

Katram stāstam ir sākums un beigas. Katrai rīcībai ir motīvs un sekas. Katrai rīcību sekai ir 

pretreakcija, kas noved pie jaunas rīcības un sekām un tā bezgalīgi… Nešķobīsimies citādo, 

atšķirīgo virzienā ar slēptu riebumu un nekropļosim savu dvēseli! Tots, sava atšķirīgā izskata 

dēļ, līdz 23 gadu vecumam ir uzaudzis slēgtā vidē — vecāku mājā, praktiski četrās sienās, 

ārpasauli iepazīstot tikai caur grāmatām, televīziju un internetu. Pienāk mirklis, kad abi 

vecāki pamet šo burvīgo pasauli un atstāj dēlam noslēpumu pilnu zīmīti ar mīklainiem 

pavedieniem. Visa viņa dzīve ir viens liels noslēpums un ir pienācis laiks pamest māju, lai 

saviem spēkiem atklātu patiesību par savu izcelsmi. Un ceļojums it kā pazīstamajā, bet tomēr 

tik svešajā pasaulē var sākties…  

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


 

Sarmīte Ziemane. Jāņuzāle 

 

Anotācija: 

 
No 15 līdz 70 gadiem šis darbs rakstīts kā dienasgrāmata. Darba pamatā ir 

mīlestība, un arī pārinodarījums. Mīlestība pret vecākiem: mamma ir nervu 

slimniece, tēvs mīl iedzert. Mīlestība pret mīļoto cilvēku visa mūža 

garumā, pret bērniem un vispār pret dzīvi. Dažreiz mīlestība ir priecīga, 

dažreiz - skumja. Cauri grāmatai vijas Itas sarežģītais liktenis. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

tālr. 65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

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

 

 

 

 

Māra Jakubovska. Staņislavs 

 

Anotācija: 

 
Ja grāmatas varonis būtu dzimis mūsdienās, viņš varētu būt izcils 

izgudrotājs vai labs uzņēmējs. Stāsts par Staņislavu, trako un aizrautīgo, 

gudro un reizē skarbo Latgales poli, ir uzrakstīts pēc patiesa dzīvesstāsta 

motīviem. Vīrieša dzīvē melnās svītras mijas ar baltām un krāsainām, Stasis 

ir enerģisks un azartisks, bet tomēr reti kad īsti laimīgs... Viņa liktenis 

veidojas no mīlestības priekiem un bēdām, no laikmeta iezīmēm un paša nesavaldīgā 

rakstura. 

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 

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@dubna.lv
mailto:biblioteka@kalupe.lv
mailto:biblioteka@viski.lv
mailto:biblioteka@dubna.lv
mailto:biblioteka@viski.lv
mailto:ilukstesbiblioteka@inbox.lv


 

 

 

Danuta Butrima. Vilkezers 

 

Anotācija: 

 
Anna un Aleksis Ziemassvētkos ieputināti viesu namā "Vilkezers", kurā 

bauda slepenu tuvību. Nejauši noklausīta Alekša telefonsaruna ar sievu, sen 

nesatikti klasesbiedri. Atdzimst senas maigas jūtas, arī neizrunātas sāpes un 

pāridarījumi. Izjūtas saasina nerimstošais putenis un nojaušamā vilku 

klātbūtne. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

 
 

 

 

 

Mikus Ozoliņš. Dzelmē 

 

Anotācija: 

 
Parasts trešdienas rīts. Kāds vīrs dodas izbraucienā ar motorjahtu pa 

Daugavu, divi puiši aizvadījuši nemierīgu naktsmaiņu hidroelektrostacijas 

vadības telpā, studenti Valmierā aizstāv diplomdarbus, bet kādas 

privātmājas dārzā jaunieši cep gaļu un izklaidējas. Taču pēkšņi nogrand 

sprādziens un no Daugavas puses sāk celties violeti dūmi. Drīz kļūst zināms, 

ka ir iespējams vēl viens sprādziens, kas varētu sagraut visu Rīgas centru. 

Un romāna varoņiem nākas pieņemt, iespējams, svarīgākos lēmumus savā dzīvē. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
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@viski.lv
mailto:ilukstesbiblioteka@inbox.lv


 

 

Jichoks Baševis Zingers. Šoša 

 

Anotācija: 

 
Ārons Greidingers, tikko pilngadību sasniedzis godājama rabīna dēls, 20. 

gs. 30. gados ir atgriezies savā bērnības pilsētā Varšavā un apņēmies kļūt 

par rakstnieku. Viņš metas galvaspilsētas drudžainajā dzīvē, mākslinieku 

bohēmā, mīlas dēkās, līdz reiz nejauši ieklīst savā dzimtajā Krohmalnas 

ielā, ebreju geto, kur viņu joprojām uzticīgi gaida sen aizmirsta bērnu 

dienu draudzene, mazā vientiesīte Šoša... 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

 

Karloss Ruiss Safons. Rēgu labirints 

 

 

Anotācija: 
 

Barselona, piecdesmito gadu beigas. Noslēpums, kas ieskauj Daniela 

Semperes mātes Izabellas nāvi, viņa dvēselē ir atrāvis vaļā bezdibeni, no 

kura viņu pūlas izglābt sieva Bea un uzticamais draugs Fermins. Kad 

Daniels jau ir pārliecināts, ka līdz noslēpuma atrisinājumam atlicis viens 

solis, viņu sasniedz no Režīma dziļumiem iznirusi sazvērestība, daudz 

dziļāka un ļaunāka, nekā viņš jebkad būtu varējis iztēloties. Un tieši šai brīdī uz skatuves 

uznāk Alisija Grisa, no kara ēnām dzimusi dvēsele, – uzrodas, lai aizvestu Danielu līdz 

tumsas sirdij un palīdzētu viņam atklāt ģimenes apslēpto vēsturi, lai arī par to būs jāmaksā 

augsta cena. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
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 

 

mailto:ilukstebb@inbox.lv
mailto:biblioteka@nicgale.lv
mailto:ilukstesbiblioteka@inbox.lv


 

 

Alena Mornštainova. Klusie gadi 

 

 

Anotācija: 

 
Bohdana ir noslēgta meitene. Viņu nomoka spriedze ģimenē un noslēpums, 

kas urda viņas domas: kāpēc smagi slimā vecmāmiņa pēdējā ciemošanās 

reizē bija uzrunājusi viņu par Blanku? Līdzās tiek atklāts Svatopluka Žāka 

stāsts: viņš ir komunists, kas visu savu dzīvi veltījis sociālisma celtniecībai 

un mīlestībai uz sievu un meitu, kuras nākotnei vajadzēja būt spožai kā 

zvaigznei sarkanajā karogā. Taču mēdz sacīt: ja gribat sasmīdināt Dievu, izstāstiet viņam par 

saviem plāniem. Tā nu vienā brīdī abi stāsti saplūst un izrādās, ka nekas nav tāds, kā līdz šim 

šķitis, un nepavisam ne tāds, kādam vajadzēja būt. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

tālr. 65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

 

 
 

 

Lēlo Tungala. Biedrs bērns 

 

Anotācija: 
 

Romāns, kura darbība notiek pēckara gados padomju Igaunijā, uzrakstīts no 

mazas meitenes skatapunkta un atklāj sarežģītās izjūtas un ikdienu, kad 

varas iestādes apcietina un aizved viņas māti. Mazā Lēlo cenšas būt labs 

bērns, jo tic, ka tad mamma pie viņas atgriezīsies. "Biedrs bērns un lielie 

cilvēki" (Seltsimees laps. Veel üks jutustus õnnelikust lapsepõlvest.) ir 

pirmā no Lēlo Tungalas triloģijas "Biedrs bērns" grāmatām un Igaunijā tā 

iznāca 2008. gadā. Pēc triloģijas motīviem tika uzņemta režisores Monikas Sīmetsas 

(Moonika Siimets) spēlfilma, kas bija iekļauta Igaunijas simtgades filmu programmā.  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@dubna.lv
mailto:ilukstesbiblioteka@inbox.lv


 

  

Nora  Robertsa. Naktsdarbs 

 

Anotācija: 

 
Harijs Būts spēj apburt ikvienu: viņš ir pievilcīgs, pārzina Šekspīru, runā 

vairākās valodās un lieliski gatavo. Vēl Harijs prot ielauzties jebkurā mājā 

un, nevienam nemanot, paņemt miljoniem vērtas dārglietas. Viņš ir tik 

ideāls zaglis, ka nekad nav pieķerts. Naktsdarbā nopelnītā nauda ļauj 

Harijam dzīvot brīvi – viņš apceļo pasauli, katrā vietā iegūst draugus un 

ielaižas kādā dēkā. Un tad dodas tālāk. Līdz sastop Mirandu, kurā neprātīgi 

iemīlas. Kad Harijam šķiet, ka viņš beidzot būs atradis savu miera ostu, liktenis izspēlē ļaunu 

joku... 

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 

 

 

 

Hilarija Mantela. Ievediet nelaiķus! 

 

 Anotācija: 

 
Romāns vēsta par drūmi spožo Henrija VIII galmu, kurā ietekmīgu posteni 

ieņem Tomass Kromvels. Kamēr Henrijs ir aizrāvies ar kluso un pieticīgo 

Džeinu Sīmoru un visi apkārtējie tenko par karalienes Annas Boleinas 

neuzticību, Kromvels zina, kā nodrošināt savu stāvokli. Tomēr karalienes 

dzīves pēdējās dienās izspēlētais asiņainais teātris nevienu neatstās 

neskartu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

 

 

 

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


 

 

 

Toms Hants. Viena liktenīga kļūda 

 

Anotācija: 
 

Astoņpadsmit gadus vecais Džošua nejauši ar auto notriec cilvēku, neziņo 

policijai un cenšas slēpt negadījuma pēdas - galu galā, ir taču cerība, ka viss 

nokārtosies pats no sevis. Viņu gaida iestāšanās sapņu koledžā un pieauguša 

cilvēka dzīves sākums. Diemžēl tiek pieļauta liktenīga kļūda, un ne viss 

norit pēc plāna. Gaidītais sākums izvēršas pavisam citāds - jāsastopas ar 

bruņotiem bankas aplaupītājiem, jābaidās par savu un arī vecāku dzīvību, 

jāizvairās no policijas... Un Džošuas mātei, lai glābtu dēlu, nākas darīt to, kas ir pretrunā ar 

viņas uzskatiem. 

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 

 

 

 

 

Nīna Like. Lūdzu, nākamais! 

 

Anotācija: 

 
Ēlina ir pārcēlusies uz dzīvi ārsta prakses kabinetā, kur nebeidzamā straumē 

visas dienas garumā ar savām vainām nāk pacienti. Jau vairāk nekā 

divdesmit gadus Ēlina ir ģimenes ārste. Un vismaz tikpat ilgi ir precējusies 

ar Akselu. Bet pirms Aksela ir bijis Bjērns, kurš pēkšņi ir uzradies 

Facebook un sagriezis visu kājām gaisā. Ēlinai būtībā patīk dzīve ārsta 

kabinetā, pat ja nākas slēpties no nakts apsarga. Bet mājā palikušais vīrs ir satriekts, ja vien 

nav licies gultā ar Ēlinas draudzeni Grū, kuru nesen pametis vīrs...  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

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


 

 

 

Eimors Taulzs. Džentlmenis Maskavā 

 

Anotācija: 
 

Eimora Taulza romāna “Džentlmenis Maskavā” darbība, kā jau var spriest 

pēc nosaukuma, norisinās Krievijā. Grāfs Aleksandrs Rostovs 1922. gadā 

nonāk boļševiku tribunāla priekšā. No nāvessoda viņu izglābj kāds pirms 

gadiem sacerēts dzejolis revolucionārās noskaņās. Rostovam tiek piespriests 

arests neparastā izsūtījuma vietā – viesnīcā “Metropole”, kuru viņam nav 

tiesību atstāt. Nekad. Grāfam Rostovam jāpielāgojas dzīvei jaunajos apstākļos, un pamazām 

viņš aptver, ka džentlmenis nevar būt “bijušais” 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

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

 

 

 

 

Elīna Hilderbrenda. Mulso siržu viesnīca 

 

Anotācija: 

 
Kad noslēpumains miljonārs iegādājas noplukušu viesnīcu Nantaketā, 

vietējie ir izbrīnīti. Kurš gan vēlēsies apmeklēt šo graustu, ja pilsētā netrūkst 

labu hoteļu? Un kā jaunais īpašnieks grasās atjaunot viesnīcu, ja pats atrodas 

ārzemēs? Izrādās, viņš ir noalgojis Lizbeti Kītonu, svaigu šķirteni ar tik 

salauztu sirdi, ka viņa ir gatava uz visu, lai viesnīcu padarītu izcilu. 

Uzdevums ir sarežģīts – jātiek galā ne tikai ar kaprīziem klientiem, bet arī 

darbiniekiem, kuriem ir savi noslēpumi. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

 

mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@viski.lv
mailto:biblioteka@viski.lv


 

Emēlija Šepa. Nāriņas 

 

Anotācija: 
 

Vien ar dažu dienu starpību tiek atrasti divi sieviešu līķi - abu upuru 

sakropļotās kājas atgādina groteskas nāru astes. Kad bez vēsts pazūd vēl 

viena sieviete, prokurores Jānas Berzeliusas vadītajai izmeklēšanas 

komandai ir skaidrs - jārīkojas ātri. Vienīgais izmeklēšanas pavediens 

noziegumus saista ar ieslodzījumā mītošo Sīmonu Nūrelu, taču vīrietis 

atsakās runāt. Palielinoties sabiedrības spiedienam, policijai nākas rīkoties pārdroši un lūgt 

palīdzību Sīmona terapijas biedram Danilo - vienīgajam cilvēkam, kura eksistence apdraud 

Jānas drošību un nākotni. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Augšdaugavas novads, e-pasts:  biblioteka@viski.lv 
 
Ilūkstes novada centrālā bibliotēka - Ilūkste, Brīvības iela 12, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

 

 

Keita Atkinsone. Agrā gaitā es ar suni 

 

Anotācija: 

Bijušās policistes, tagad lielveikala drošības dienesta vadītājas Treisijas 

Voterhausas diena rit ierastās sliedēs, līdz viņa tiek pie kāda šokējoša 

pirkuma. Šis neprāta mirklis apgriež Treisijas dzīvi ar kājām gaisā, rāmo 

ikdienas ritējumu nomaina bailes un briesmas uz katra soļa. Par 

lieciniekiem Treisijas neprātīgajai rīcībai Līdsas Meriona centrā kļūst sirma 

aktrise, pati atrazdamās uz katastrofas sliekšņa, un Džeksons Broudijs, kurš 

ir atgriezies savā dzimtajā grāfistē, lai meklētu kāda cita cilvēka saknes. Viņi visi trīs uzzina, 

ka pagātne nekad nav vēsture un ka neviens labs darbs nepaliek nesodīts. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

 

 

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


 

 

 

Bērnu literatūra 

 

 

Dzintra Aulmane. Bite pina zelta kroni 

 

Anotācija: 

Grāmatai atlasītajās latviešu tautasdziesmās apdziedāts Latvijas dabas 

skaistums – gan dabas parādības, gadalaiki, saulgriežu svētki, gan zvēri, 

kukaiņi un putni. Tautas dziesmas labāk izprast bērniem palīdzēs arī 

krāšņās ilustrācijas. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

 

Skrudalienas nodaļā (Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka) – Miera iela 12, c. Skrudaliena , 

Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas nov., tālr. 2880426, e-pasts: biblioteka@skrudaliena.lv 

 

 

 

 

 

 Karola van Kesele. Mēs sargājam apkārtējo vidi 

 

 Anotācija: 

Izzinoša grāmata no sērijas Kādēļn Kāpēci Kā tāv (4-7 gadi). Grāmata 

sniegs atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem par to , kas redzams 

visapkārt.  

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@skrudaliena.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv


Tonijs Volfs. Ceļo un atklāj! Eiropa 

 

Anotācija: 

Grāmata ar Tonija Volfa ilustrācijām aizvedīs tevi brīnišķīgā ceļojumā pa 

septiņām aizraujošām Eiropas pilsētām: Parīzi, Romu, Barselonu, Berlīni, 

Amsterdamu, Londonu un Venēciju. Tev jābūt vērīgam – ja uzmanīgi 

aplūkosi attēlus, ne tikai labāk izjutīsi katras pilsētas īpašo gaisotni, bet arī 

varēsi piedalīties spēlē. Katrā pilsētā, ko grāmatā apmeklēsi, tev būs īpaša 

lappuse, kurā ielīmēt fotogrāfiju vai kādu suvenīru, kas no turienes 

atvests. Nav svarīgi, vai to būsi atvedis tu pats vai kāds no taviem draugiem. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

65471034, e-pasts: biblioteka@laucesa.lv 

 

 

 
 

 

Pazudušais gredzens 

 

Anotācija : 
 

Bērnu detektīvs kā darbošanās grāmata. Ir aplaupīts dārglietu veikals un 

pazudis gredzens. Kartona sunīti-detektīvu var izņemt no slepenās 

aploksnes un spēlēties. Vai palīdzēsi atrast vērtīgo gredzenu? 

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@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@laucesa.lv
mailto:biblioteka@medumi.l


 

Sniedze Paula Ķeizare. Brīdis pasakā 

 

Anotācija : 
 

Šī dzejas grāmata ir pirmais autores darbu krājums, ko papildina arī 

daudzas pašas zīmētas ilustrācijas. Grāmatā 75 dzejoļi par mīlestību, 

dabu, Latviju, sadzīvi, dzīvniekiem, putniem un citām tēmām. Šie dzejoļi 

ļaus uz brīdi apstāties un paraudzīties uz lietām no cita skatu punkta vai 

piepildīt dvēseli ar siltumu. 

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 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

 

 

Māris Rungulis.  Olu skola 

 

Anotācija : 
 

„Vai gribi zināt, kuri mazuļi izšķiļas no olām? Vai gribi zināt, kurā zemes 

malā olas dēj Pīļknābis? Un ko olu skolā meklē Cauna? Nu, redz! Tik 

daudz jautājumu, ka jādodas uz „Olu skolu”. Ver grāmatiņu vaļā, izlasi un 

apskaties!” Tā varētu aicināt grāmatiņas „Olu skola” veidotāji – dzejnieks 

Māris Rungulis un māksliniece Agija Staka.  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 

Skrudalienas nodaļā (Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka) – Miera iela 12, c. Skrudaliena , 

Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas nov., tālr. 2880426, e-pasts: biblioteka@skrudaliena.lv 

 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

 

mailto:biblioteka.mirnijs@laucese.lv
mailto:ilukstebb@inbox.lv
mailto:biblioteka@skrudaliena.lv
mailto:ilukstebb@inbox.lv


 

Kristīne Ulberga. Kas mammai somā? 

 

Anotācija : 
 

"Manai mammai ir milzīga mugursoma," stāsta grāmatas galvenā varone – 

maza meitene. "Mammas soma nekad nav tukša. Kad viņa teic, ka soma ir 

tukša, es tāpat to nevaru pacelt. Tāpēc reiz es mammai jautāju: – Mammu, 

kāpēc tukša soma ir smaga? – Vai tad tu nezini? – viņa man atvaicāja. – Tā 

taču ir mammas soma. Un mammu somas nekad nav vieglas". 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

65471034, e-pasts: biblioteka@laucesa.lv 

 
 

 

 

 

Solvita Denisa-Liepniece. SaZVĒrestības teorija 

 

 

Anotācija : 
 

Mežā lielas briesmas! Zaķim esot uzbrucis neredzēts briesmonis, un visi 

zvēri nu ir neziņā, ko darīt. Tikai drosmīgais ezis uzdrīkstas meklēt 

patiesību. Tikmēr baumas aug un aug... Grāmata bērniem saprotamā 

veidā parāda, kā rodas baumas, kā nenoticēt maldinošām ziņām un 

neizplatīt tās tālāk. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

 

 

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


Ieva Samauska. Soliņš un Miskaste 

 

Anotācija: 

 
Pasaka parāda vienu no īpašākajām bērnu spējām - prasmi iztēloties. 

Parastu smilšu kaudzi - par pasaku pili, parastas ceļmallapas - par karalisko 

augstdzimtību troņiem un parastus zariņus - par augstdzimušām personām. 

Grāmatā necils koka soliņš, ja vien soliņš tic un vēlas, var būt arī daudz kas 

cits: Jumtiņš. Galdiņš, Namiņš, Pakāpiens, Skatuve, Gulta, Tunelis, 

Barjera, Tilts, Garāža, pat Tribīne, Ksilofons, arī – Kuģis, Lete, Osta, Karaļtronis. Un pat 

Degunkniebis! Saspraudīte un Zobu Skava! Viņš, tāpat kā jauniegūtā draudzene Miskaste, 

var būt noderīgs tik dažādos veidos! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

65471034, e-pasts: biblioteka@laucesa.lv 

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

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

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

Pāvils Raudonis. Pasaka par mežcirtēju 

 

Anotācija: 

 
Pasakas vēsta par būtību. Pasakas nevar stāstīt par to, ko mēs redzam 

ikdienā. Tad tās nebūs pasakas, bet raksts avīzē. Ja jūs gribat zināt, kādēļ 

mežā zāģē kokus, bet mežs turpinās. Ja jūs gribat zināt, kāda ir meža 

bērnība, brieduma gadi un vecums. Ja gribat zināt, kādēļ uz bērza 

stumbriem daba ir izveidojusi rakstu zīmes? Kādēļ apse ir runātīga? Kā 

alkšņi sargā mežu? Tad lasiet. Grāmatā ir atbildes. Patiesība ir tur — mežā! 

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 

 

mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@laucesa.lv
mailto:biblioteka.mirnijs@laucese.lv
mailto:ilukstebb@inbox.lv
mailto:biblioteka.mirnijs@laucese.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv


 

 

Taņa Postavna. Kad es biju lapsa 

 

Anotācija : 
 

Šī ir grāmata par bērnību un ticību brīnumiem, par iztēles spēku un par 

to, ka reizēm vectētiņš un vecmāmiņa var būt mammas un tēta vietā... 

Reiz kopā ar vectēvu un vecmāmiņu dzīvoja maza meitene ar koši 

rudiem matiem. Kur ir viņas mamma un tētis, vectētiņš nezināja, jo 

savulaik bija atradis meitenīti mežā pie lapsas alas... Varbūt viņa īstenībā 

ir lapsa? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

 

 

Mavils. Kinderlande 

 

Anotācija: 

 
 "Kinderlande" stāsta par 1989. gada vasaru Austrumberlīnē no septītās 

klases zēna nebūt ne politiskā skata punkta. Tas ir Berlīnes mūra krišanas 

gads, un šis komikss dinamiski, iejūtīgi un smieklīgi atklāj bērnu draudzību, 

konfliktus, uzdrīkstēšanos un uzticēšanos, uzaugot starp pionieriem, baznīcu, 

tētiem, "kuri pazūd", un pinponga turnīru, kuru izjauc Berlīnes mūra krišana. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@kalupe.lv


 

Tonīno Gverra. Saulesbrāļi jeb Tumšo viduslaiku stāstiņi 

 

 

Anotācija : 

 
Šis darbs ir ļoti itālisks un ļoti savdabīgs. Tas ir komisks vēsturiski 

filozofisks romāns. Sižets lasītāju "iesviež" agrīnajos viduslaikos tagadējās 

Itālijas zemēs. Divi klaidoņi, Cīpsla un Gāmurs, satiekas ar bruņinieku 

Muškāvi, un visi trīs pļāpādami, savā modē filozofēdami un mocīdamies ar 

izsalkumu, klīst pa Apenīnu pussalas ceļiem un piedzīvo daudz dažādu 

viduslaikiem raksturīgu notikumu. Cīpsla, Gāmurs un Muškāvis arvien iekuļas smieklīgās un 

absurdās ķezās, un viņu sarunas ir pilnas jocīgu pārpratumu un paradoksu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 
 

 

 

 

Aksels Šeflers. Pīps un Pūzija 

 

 

Anotācija : 
 

Kad Pūzijas trokšņainās rotaļas pārbiedē Pīpa gliemezīti, Pīps ļoti 

sadusmojas uz draudzeni. Bet tad kāds rijīgs putns mēģina gliemezi 

nolaupīt, un draugi saprot, ka dažreiz ir patiešām labi sacelt lielu 

troksni. Šī jaukā grāmatiņa vēsta, cik svarīgi ir novērtēt vienam otra 

atšķirības. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

mailto:biblioteka@viski.lv
mailto:ilukstebb@inbox.lv
mailto:biblioteka@kalupe.lv
mailto:ilukstebb@inbox.lv


 

 

 

Bens Bērants. Bambuss ir lēēēns 

 

Anotācija : 

 
Pie finiša līnijas atsteigušies skrējēji gaidot Bambusu... Bet mazajam 

pandam laiks visbiežāk velkas lēnām, tāpat kā viņš pats. Taču drīz 

džungļu sacīkstēs notiks kaut kas neticams. Kas? Lēēēni atšķir šo 

bilžu grāmatu, un uzzināsi. 

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 

 

 

 

 

 

Jennija Jēgerfelde. Mana kolosālā dzīve 

 

Anotācija : 
 

Laipni lūgti Skērblakas viesnīcā Royal Grand Golden Hotel! Te tagad 

dzīvos Sige ar māsām, mammu un pavisam neparasto vecmāmiņu, kurai 

tikpat neparastā viesnīca, starp citu, arī pieder. Stokholmas skolā Sige 

neiederējās un jutās pagalam nelaimīgs, tāpēc dzīve mazpilsētā nāk īsti 

laikā. Te ir gan pinbola mašīna, gan īsts režisors, gan negaidīti spraiga cīņa 

par kādu dārza rūķi ar vietējo instagram slavenību. Ja tikai strauji netuvotos 

jaunais skolas gads... Sigem ir tikai viens mērķis - līdz vasaras beigām kļūt populāram. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

 

 

 

 

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


Deivs Pilkijs. Kam ripos bumbas 

 

Anotācija : 
 

Superčomi cenšas palīdzēt Dogmenam pārvarēt sliktos ieradumus. Draugi 

gūst labus panākumus, bet tad pilsētiņā negaidīti ierodas pavisam jauns 

ļaundaris, kas vēlas notvert Dogmenu. Pītijs ir izlaists no cietuma un dzīvo 

kopā ar Mazo Pītiju. Taču ģimenes idilli izjauc kāds ciemiņš - Pītija tētis. 

Kā viņiem klāsies visiem kopā? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.lv 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

Margita Auere. Kaut kas traks! 

 

Anotācija : 

 
Šī skola glabā noslēpumus! Tas, kuram palaimējas, iegūst sev labāko 

draugu pasaulē - maģisko zvēru. Zvēru, kas prot runāt. Ja vien viņš pieder 

tev... Tracis maģisko zvēru klasē! Skolotāja mis Kornfīlda pieķer Silasu ļoti 

nekrietnā rīcība - viņš izspiež pirmklasniekiem naudu! Vai zēnu tagad 

izmetīs no skolas? Bet viņš saņem maģisko zvēru: rupekli Riku, krokodilu 

ar visai smirdīgu muti. Nevar īsti saprast, vai tā ir dāvana vai sods? Un vai krokodilu ņemt 

līdzi klases izbraucienā tiešām ir prātīga ideja. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

Skrudalienas nodaļā (Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka) – Miera iela 12, c. Skrudaliena , 

Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas nov., tālr. 2880426, e-pasts: biblioteka@skrudaliena.lv 
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Vitalija Maksvīte. Bete un lidojošā dzimšanas dienas dāvana 

 

 

Anotācija : 
 

Iepazīstieties ar Beti! Viņa nekad nenokar degunu. Pat savā dzimšanas 

dienā, kuru visi cenšas sabojāt: Bete nesaņem ilgi gaidīto dāvanu, viņai 

uzklūp nejaukā kaimiņiene, bet mamma aizliedz svētku pusdienas! 

Dzimšanas dienu izglābj dāvana, kas pati atlido pie Betes. Un tā nav 

parasta dāvana, bet lielā nelaimē iekļuvusi dāvana, kurai vajag palīdzību! 

Bete nekad neatstāj draugus nelaimē, top viltīgs glābšanas plāns. Jo tur, kur ir briesmas, tur ir 

arī Bete! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65476707 e-pasts: biblioteka@demene.lv 
 
Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Daugavpils nov. tālr. 65440837, e-pasts: 

biblioteka@kalkuni.lv 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

Skrudalienas nodaļā (Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka) – Miera iela 12, c. Skrudaliena , 

Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas nov., tālr. 2880426, e-pasts: biblioteka@skrudaliena.lv 

 

 

 

Trīnu Lāna. Skeleta Juhana gaitas 

 

Anotācija : 
 

Galvenais varonis ir savu laiku skolas dabas zinību kabinetā nokalpojis 

skelets, taču šis stāsts ne tuvu nelīdzinās šausmu stāstiem ar skeletu 

piedalīšanos. Skelets, kas nekad nav piederējis cilvēkam, bet bijis 

plastmasas mācību līdzeklis anatomijas stundām, ir noguris, nobružāts un 

pensionējies, tas nonāk pie vecmāmiņas un vectētiņa laukos, meža mājās, 

kur abi ir nodzīvojuši visu mūžu. “Viņi palīdzēja izaugt lieliem saviem 

bērniem un tagad palīdz mazbērniem. Jo izaugt lielam labi izdodas tikai kopā ar citiem 

cilvēkiem.” Skelets iegūst vārdu Juhans un sāk piedalīties lauku māju ikdienas dzīvē, ienesot 

tajā gan pārpratumus un jautrību, gan daudz sirsnības. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

Skrudalienas nodaļā (Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka) – Miera iela 12, c. Skrudaliena , 

Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas nov., tālr. 2880426, e-pasts: biblioteka@skrudaliena.lv 
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Mika Kerenens. Skolas pica 

 

Anotācija : 
 

Uz skolas elektrības skapja kāds bez atļaujas uzzīmējis picu. Visi vēlas 

noskaidrot, vai tā ir ielu māksla vai ķēpājums, un kurš gan ir vainīgais, 

nemaz neinteresējoties par vēsti, ko zīmētājs vēlējies nodot. Tā kā 

nosmērēto pirkstu dēļ aizdomas krīt uz Olavu, slepenajai biedrībai 

"Bibļuks" nekas cits neatliek kā noslēpumaino picas autoru atklāt pašiem. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

65471034, e-pasts: biblioteka@laucesa.lv 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju par citām Augšdaugavas novada bibliotēku krājumos esošām 

grāmatām skatīt:  

 

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

 

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