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Kultūras mantojuma kopienas 

 

Anotācija: 

 
Pētījuma ietvaros tiek analizēts, kā aktuālais tiesiskais un institucionālais 

ietvars kultūras mantojuma saglabāšanai Latvijā ietekmē kopienas 

līdzdalību šī mantojuma pārvaldībā un kādas kopienas līdzdalības formas 

tas veicina, tiek novērtēts, kādi faktori nosaka nemateriālā kultūras 

mantojuma kopienu līdzdalības formu atšķirības un kāda ir šo līdzdalības 

formu dinamika, pieredzētās pārmaiņas un pašreizējie vai paredzamie izaicinājumi. Tiek 

izpētīts, vai pastāv dominantās un alternatīvās kultūras mantojuma pārvaldības prakses, kas 

tās raksturo, vai un kā tās sekmē jaunu kultūras mantojuma kopienu veidošanos un 

mantojuma elementu saglabāšanu. 

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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Atis Klimovičs. Kara reportieris ceļā 

 

Anotācija: 

 
PSRS bija sabrukusi, un daudziem par to bija prieks, taču ne visur. Bija 

1992. gads. Braucu uz vietām, kur tas bija atnesis etniskas sadursmes un 

karus. Šķita, nav lielākas nelaimes, kā būt par bēgli, kādus satiku Ingušijā, 

Gruzijā, Osetijā, Armēnijā, Azerbaidžānā. Turp braucu caur Maskavu, 

sākumā vēl daudz nedomājot par Krievijas lomu šajos konfliktos, lai gan 

bija ļaudis, kas runāja par Kremļa neizgaisušo impēriskumu. Maskava tolaik šķita brīva un 

atvērta pasaulei. Sekoja karš Čečenijā, ko pasaule vienaldzīgi sagremoja - tas taču norisinājās 

Krievijas iekšienē. Redzēju, kā uz Grozniju krīt bumbas, satiku čečenu cīnītājus, no kuriem 

pasaule bija novērsusies. 2008. gadā pieredzēju uzbrukumu Gruzijai, skatījos uz krievu 

aviācijas nogalinātajiem daudzstāvu nama iedzīvotājiem Gori. Taču arī šis karš Eiropā netika 

uztverts kā katastrofa. Kad latviešu karavīri jau piedalījās miera uzturēšanā Irākā un 

Afganistānā, pat braukdams turp, vēl nedomāju, ka liels karš būtu iespējams tepat līdzās, 

Ukrainā. Tagad - 2022. gadā - ar sagrautām pilsētām, karavīru un civiliedzīvotāju līķiem, 

tūkstošiem ievainoto un miljoniem bēgļu tas kļuvis arī par mūsu karu, kurā esam biedējoši 

netāla Ukrainas aizmugure. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@nicgale.lv 

 

 

Ērihs Manšteins. Zaudētās uzvaras 

 

Anotācija: 

 
Vācijas armijas feldmaršals Ērihs fon Manšteins tiek uzskatīts par 

talantīgāko ģenerāli 2. pasaules karā. Sākoties karam ar Padomju 

Savienību, Manšteins komandē 56. tanku korpusu, kas spīdošā reidā dažās 

dienās pārtraucas pāri Lietuvai un ieņem Daugavpili. Vēlāk fon 

Manšteinam uztic 11. armijas komandēšanu, ar kuru ieņem Krimu. Tālāk 

kauju ceļš Manšteinu ved uz Staļingradu, kur viņam neizdodas izpildīt uzdevumu. Visus šos 

notikumus fon Manšteins sīki apraksta savās atmiņās, liekot klāt savu vērtējumu, kā arī 

analizē vācu armijas kļūdas. Atmiņās fon Manšteins aplūko Hitleru kā karavadoni, viņa kara 

taktiku un paņēmienus, ietiepību, kas noved pie fatālām kļūdām. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

 

Anotācija: 

 
Jesika Aro ir uzrakstījusi biedējošu, bet interesantu grāmatu - Krievijas 

informatīvā kara hroniku. Šī ir nozīmīga grāmata visiem, kas vēlas izprast 

pārsteidzoši kompleksos veidus, kā digitālajā laikmetā tiek ražota realitāte. 

"Putina troļļi" atklāj Kremļa koordinētās militārā stila operācijas, kas tiek 

īstenotas sociālajos medijos un lielākoties vērstas pret Rietumu pasauli. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

Zane Daudziņa. Aktiera runa 21. gadsimta latviešu teātrī 

 

 

Anotācija: 

 
Tiecoties izprast aktiera runas kvalitātes izmaiņas un to cēloņus, Zane 

Daudziņa ievieš skaidrību aktiera runai veltītās terminoloģijas jomā latviešu 

valodā un pēta teātra vēsturē nepieredzētu situāciju, kurā aktiera uzdevumu 

amplitūda paplašinājusies no teksta izpildītāja līdz radītāja jeb demiurga 

lomai. Autore piedāvā jaunu aktiera runas rīku klasifikāciju un analizē tādus 

faktorus kā telpa, tehnoloģijas un publika, kuri nav tiešā veidā atkarīgi no aktiera, tomēr 

būtiski ietekmē runas rīku lietojumu un efektivitāti. Darba teorētisko bāzi papildina 

skaidrojošas ilustrācijas, kā arī intervijas ar teātra nozares profesionāļiem - aktrisi Elvīru 

Baldiņu, režisori un skatuves runas pedagoģi Ainu Matīsu, teātra zinātnieku Jāni Siliņu, 

režisoriem Pēteri Krilovu, Vladislavu Nastavševu, Uldi Tīronu un Viesturu Meikšānu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

pasts: biblioteka@ambeli.lv 

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

biblioteka@svente.lv 

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

biblioteka@vabolespag.lv 
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Maija Amoliņa. Es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs! Mariss Jansons 

 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā aprakstīts Marisa Jansona ceļš no maza Rīgas puikas, kas operā 

sēdējis tēva diriģēto baletu mēģinājumos, vēlāk tos izdejojot mājās un no 

saspraudēm un pogām izveidojot savu pirmo orķestri, līdz Herberta fon 

Karajana konkursa laureātam. Grāmatas neatsverama vērtība ir paša Jansona 

daudzie stāsti. Izdevuma lappusēs rodams M. Jansons gan kā azartisks 

autobraucējs, gan talantīgs basketbolists, gan sirsnīgs cilvēks, bet priekšplānā vienmēr ir 

mūzika. 

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 

 

 

 

 

Raimonds Pauls. Skanošs un klātesošs 

 

 

Anotācija: 

 
“Vienu par Raimondu Paulu var teikt droši jau šodien: viņš ir no tiem 

lielākajiem riteņiem laikmeta dzirnavās, kas ne tikai skandē takti, 

griezdamies pats, viņš dzen uz priekšu arī citus riteņus.” Zigmunds Skujiņš. 

“Tas, ka Maestro uzrakstīja vairākas dziesmas speciāli man, izraisa sajūsmu 

un milzīgu pateicību. Tas man ir jauns ampluā, jo operdziedātāja balss 

darbojas ar citiem instrumentiem.” Elīna Garanča. “Lai raksturotu Raimondu Paulu, vārdu 

īstenībā nav. FENOMENS. Kāzās un bērēs, kristībās, Jāņos un Mārtiņos Latvijā dzied — 

Raimonda Paula dziesmas. Pauls būs mūžīgs. Tā ir nācijas laime!” Ojārs Rubenis. 

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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Evita Zaremba-Krīgere. Pa dziesmas pēdām Ziemeļlatgalē 

 

 

Anotācija: 

 
Evitas Zarembas-Krīgeres grāmata piedāvā aizraujošu ceļojumu pa 

Ziemeļlatgales dziesmas pēdām, kura gaitā lasītājam piedāvāts kļūt par 

dziedātāju, jo dziesmas domātas dziedāšanai ne plauktā turēšanai. Tomēr 

arī plaukta turētājiem un pētniekiem šī grāmata būs noderīga, jo še 

iespējams sastapt leģendāras Ziemeļlatgales dziedātājas, un uzzināt ko 

vairāk par viņu dzīvi, kas šajā gadījumā stāstīta ne svešiem, bet savējiem, 

un tādējādi satur arī jaunu un līdz šim mazāk zināmu informāciju. Šāda personiska, intervijās 

balstīta pieeja, kuras centrā ir konkrēti cilvēki, viņu dzīves pieredze un tieši viņu dziedātās 

dziesmas, ir brīnišķa dāvana Ziemeļlatgales krāšņā un bagātā dziesmu pūra glabātājiem un 

kopējiem, starp kuriem ir arī šīs grāmatas autore. 

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 

 

 

 

Annele Slišāne. #100dečiLatvijai 

 

Anotācija: 

 
"#100dečiLatvijai" ir Anneles Slišānes realizētais tekstilmākslas projekts. 

Aušana ir domāšanas veids, pasaules kārtības izpratne. Pasaules auduma 

vienkārtņa radīšana – augšā, apakšā, balts, melns, kalnā, lejā, dienā, naktī. 

Aušana ir dzīvesveids un mīlestība, meditācija un gleznošana stellēs. Dečos 

ieausti sapņi, bērnība, visums, brīnumi, ceļojumi laikā un īstenībā. 

Simtgadīgās stellēs veikti eksperimenti ar dažādiem materiāliem, dodoties jaunos tekstila 

meklējumos, izrādot cieņu dabai un kultūrvēsturiskajam mantojumam. Austi deči no puķēm, 

no neapstrādātiem augu stiebriem, no dažādām augu, dzīvnieku un mākslīgajām 

tekstilšķiedrām. Katram dečam savs stāsts un sava vērtība. 

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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Tamborētais mantojums 

 

Anotācija: 

 
Grāmata ir biedrības "9 Arodi" izlolots projekts, kas aizsākās 2018. gadā, 

kad "9 Arodu" rokdarbniece Baiba Muratova nodeva biedrības rīcībā savas 

tantes Nellijas Ģeņģergailes tamborēto mežģīņu paraudziņu kolekciju. 

Smalkie darinājumi tapuši pirms vairāk nekā 80 gadiem, turklāt tie apkopoti 

sējumā, kas veidots no kādreizējā Limbažu tipogrāfijā izdotiem burtnīcu 

vāciņiem. Tālab unikālajam 52 lappušu sējumam ar gandrīz 350 paraudziņiem ir pat dubulta 

vērtība. 

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 

 

 

 

 

 

Signe Folka. 29 idejas sirsnīgām dāvanām 

 

 

Anotācija: 

 
Vislielāko prieku cilvēkam sagādā dot prieku citiem – arī ar 

pašdarinātām dāvaniņām. Jaunajā tekstilmākslinieces, stilistes un 

dizaineres Signes Folkas grāmatā “29 idejas sirsnīgām dāvanām” 

atradīsiet idejas, kā pagatavot dāvanas no lētiem un dažādiem 

materiāliem dārzniekiem, romantiķiem, kulinārijas mīļotājiem, modes 

dāmām, draugiem pilsētniekiem, stilīgiem pusaudžiem, studentiem un daudziem citiem. 

Grāmatā soli pa solim sniegti padomi, kā tikt galā ar tehniku “knifiem”. Grāmatas autore 

rosina attīstīt radošumu un sagādāt neviltotu prieku un gandarījumu ģimenei, draugiem un 

kolēģiem. 

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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Medicīnas tiesības 

 

Anotācija: 

 Medicīnas tiesības kā relatīvi jauna tiesību apakšnozare ieņem aizvien 

nozīmīgāku vietu mūsu globalizācijas laikmetā. Kā secinājuši grāmatas 

autori, veselības aprūpes sfēras un pacientu tiesību un pienākumu 

regulējums Latvijā nav pietiekami sakārtots. Tāpēc šis izdevums palīdzēs 

labāk orientēties dažādos ar medicīnu saistītos juridiskajos aspektos. 

Grāmatā aplūkoti dažādi ar medicīnas tiesībām saistīti jautājumi, ieskaitot transplantācijas 

regulējumu un specifisko jautājumu par ārstniecību cilvēka dzīves nogalē. 

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 

 
 

 

 

 
 
 

Ieva Reinholde. Bērnu ārstes neticamie piedzīvojumi dažādos laikos 

 

 

Anotācija: 

 
Ieva Reinholde ir pieredzējusi un mīlēta bērnu ārste. Rīgas Medicīnas 

institūts un nopietna pievēršanās pediatrijai, pasniedzējas amats Rīgas 3. 

medicīnas skolā līdz pat mācību iestādes likvidācijai, darbošanās pionieru 

nometnēs, goda raksts par Černobiļas bērnu aprūpēšanu un pirmā ārsta 

privātprakse pēcpadomju Latvijā, darbs Amerikā – tā ir tikai daļa no 

leģendārās ārstes bagātīgā un piesātinātā dzīves gājuma. Mediķa liktenis padomju laikos un 

neatkarīgajā Latvijā – sapņi un vilšanās, bet pāri visam: bezgalīga vēlme glābt dzīvības un 

palīdzēt, neskatoties uz likteņa šķēršļiem. 

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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Gērijs Venks. Smadzenes un pārtika 

 

 

Anotācija: 

 
Cilvēka smadzenes sastāv no apmēram 100 miljardiem neironu, kas veido 

neskaitāmus savienojumus un raida cits citam unikālas ķīmiskās vielas. Kas 

notiek, ja šai ķīmisko vielu pārbagātībai pievienojas kādas ārējas vielas, 

kuru avots ir medikamenti vai pārtikas produkti? Īsa atbilde uz šo jautājumu 

skan šādi: viss, ko cilvēks patērē - zāles, ēdiens, pārtikas piedevas, - var 

ietekmēt veidu, kā "uzvedas" neironi un līdz ar to - kā cilvēks domā un jūtas. Šī grāmata 

tiecas to pierādīt, izskaidrojot lasītājam smadzeņu darbību, it īpaši saskarē ar pārtikas 

produktiem un medikamentiem. Ievedis noslēpumainajā un sarežģītajā smadzeņu pasaulē, 

autors uzdod itin kā ikdienišķus jautājumus: Kāpēc mums patīk pārēsties? Kāpēc mostamies 

noguruši? Vai veģetārs uzturs vienmēr ir veselīgs? Kāds uzturs nepieciešams traumētām 

smadzenēm? Kāpēc kafija rada tādu labsajūtu? Taču grāmatā izskan arī tādi jautājumi, kas 

pirmajā brīdī varbūt šķiet nenopietni, piemēram: Kādēļ augiem ir tik spēcīga ietekme uz 

mums? Vai augi kontrolē cilvēkus? Grāmatas tēma ir ārkārtīgi plaša un dziļa, un autors 

uzsver, ka viņa darbs nav izsmeļošs "visas zināmās informācijas pārskats par pārtikas 

produktu un medikamentu ietekmi uz smadzenēm". Toties viņam izdevies radīt īsu, saturīgu 

un aizraujošu ieskatu šajā tēmā, kas attiecas uz visiem, kam ir smadzenes. 

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 

 

 

Iveta Galēja. Svinam ziemu! 

 

Anotācija: 

 
Grāmatas autore Iveta Galēja aicina ikvienu svinēt ziemu un 

Ziemassvētku gaidīšanas laiku kopā, piedāvājot : izbaudīt un atklāt 

Ziemassvētku tirdziņu burvību un tradīcijas, izzināt Ziemassvētku 

garšvielu pasaules noslēpumus, izmēģināt jaunas piparkūku garšas, izcept 

sātīgu štolli, pudiņu vai augļu maizi pēc vecvecmāmiņu receptes, radīt 

konditoru cienīgus saldumus, pagatavot neierastus karstos dzērienus, iepriecināt savus mīļos 

ar pašu darinātām ēdamām dāvanām. 

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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Laine Pērse. Pirmspēdējais kontinents 

 

 

Anotācija: 

 
Kopš 2015. gada abi ceļotāji – Laine un Arturs – turpina iegriezt šo pasauli, 

pārvēršot sapņus īstos stāstos un atklājot pasaules dvēseli, kas siltas 

enerģijas stīgām izvij taku ikvienam meklētājam. Piecu gadu 

pārbaudījumu, pārsteigumu un atklāsmju izraibinātās tūres noslēpumi tiek 

atklāti četrās ceļojumu stāstu grāmatās sērijā "Ar stopiem apkārt pasaulei" 

un divās "Iegriez pasauli!" sērijas grāmatās. Iegriezies neparastajos stāstos un izjūti šo 

pasaules prieku! Kļūsti par trešo ceļotāju! 

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 

 

 

 

 

Pēteris Pildegovičs. My China Story 

 

 

Anotācija: 

 
Grāmatas autors P. Pildegovičs savā vēstījumā, kas uzrakstīts 

dienasgrāmatas formā, dalās ar lasītāju vērojumos, kas radušies, veicot 

pirmā latviešu diplomāta pienākumus Ķīnā, kā arī stāsta par saviem 

iespaidiem, kas gūti, strādājot "Sjiņhua" aģentūrā, kur līdz šim bijis 

vienīgais darbinieks no mūsu valsts. Autors iepazīstina lasītāju arī ar 

pieredzēto lielajos ceļojumos Ķīnā, bieži atsaucoties uz neskaitāmām sarunām ar visu 

paaudžu un jebkura sociālā slāņa ķīniešiem. 

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 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@malinova.lv
mailto:biblioteka@kalupe.lv


Trenera rokasgrāmata 

 

Anotācija: 

 
Rokasgrāmatā apkopota dažādu sporta nozaru labāko speciālistu pieredze 

un zināšanas. Grāmata ir svarīgs palīgs treneru darbā. Tajā raksturota 

treniņu sistēma, analizēti sportistu fiziskās un psiholoģiskās sagatavošanās 

aspekti, sniegti treniņu apraksti kopā ar vingrinājumu shematisku 

attēlojumu, kā arī iztirzāti traumu rašanās cēloņi, to novēršana un rīcība 

traumu gadījumos. Stāstīts par pareizu uzturu gan treniņu, gan sacensību laikā dažādu sporta 

veidu pārstāvjiem, kā arī par citiem nozīmīgiem jautājumiem. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

 

 

Maija Irbīte. Hiromantijas rokasgrāmata katram 

 

 

Anotācija: 

 
Vai tavas rokas attiecībā pret augumu ir samērīgas, lielas vai mazas? Vai 

plaukstas ārējā daļa ir izliekta vai taisna? Kāda ir katra pirksta falanga –

apaļa, kantaina, tvirta, muskuļota, ar vidukli? Un tagad vērīgi ieskaties 

plaukstas līnijās!...Ko vēsta zināšanas par šiem un daudziem citiem cilvēka 

rokas elementiem, uzzināsiet, izpētot tekstu un ilustrācijas apgāda 

“Lietusdārzs” nupat klajā laistajā izdevumā “Hiromantijas rokasgrāmata katram”. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Daiļliteratūra 

 

 

Andžils Remess. Kur dvēsele cēlās spārnos 

 

Anotācija: 

 
No sendienām izkāpuši Liepājas traktieri un kneipes, zabegalovkas un 

kabaki, kafejnīcas un restorāni, vīnūži, šeņķi un krogi - vienalga, kā saucam 

vietas, kur dvēselei pacelties spārnos. Maltīšu un dzērienu piedāvātavas allaž 

bijušas aicinošas. Ne tikai ieturēties, bet arīdzan mundrināties. Andžils 

Remess, būdams radošs praktiķis Liepājas cienātavās un "Vāgūzī", sniedz 

gan pētniecisku atskatu, gan tēlaini uzbur līdzgaitās piedzīvoto. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotekās: 

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

pasts: biblioteka@ambeli.lv 

 

 

 

 

Mārtiņš Volfs. Banda 

 

Anotācija: 

 
"Banda" ir veiksmīga Latvijas 90. gadu mūzikas grupa. Četri tās dalībnieki - 

Jānis, Pauls, Juris un Ričs - ir spēcīgas personības, un katram no četrotnes ir 

savi noslēpumi, cilvēciskas vājības, sapņi un ilgas, kā arī kopējas ambīcijas 

un kaislība pret mūziku. To viņi nemainītu ne pret ko. Mūziķu dzīve rit savu 

ierasto gaitu līdz brīdim, kad grupas līdera Jāņa dzīvē parādās Ļena - 

neparasti pievilcīga, pat dēmoniska sieviete. Notikumi sagriežas spēcīgā, lēni ironiskā, 

Latvijas klimata un sabiedrības apstākļiem neraksturīgā virpuļviesulī, kas citu pēc cita nones 

jumtu visu "bandītu" rūpīgi būvēto dzīvju namiem... 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotekās: 

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

28305012, e-pasts:  biblioteka@bikerniekupag.lv 

 

 

mailto:biblioteka@ambeli.lv
mailto:biblioteka@bikerniekupag.lv


Armands  Puče. Ar baltiem cimdiem jeb Artura Nagliņa brīnišķīgie 

piedzīvojumi 

 

Anotācija: 

 
Kad apzina un saprot, kas patiesībā notika ar Raini, viņam dzīvam esot, ir 

diezgan viegli izskaidrot to vājprātīgo spēli, kurā vēlāk tika ierauta Latvija, 

sākot ar okupāciju un turpinot līdz pat šodienai... Šī radītā sistēma un 

rafinētie algoritmi ir jāmaina, un tas nozīmē, ka mums diemžēl vai par laimi 

ir jāmaina arī attieksme pret vienu no izcilākajiem latviešiem. Reti kad var 

teikt, ka cilvēkam paveicies, ka viņš nomiris īstajā laikā. Rainim ir paveicies, jo viņš tika 

gatavots ļoti riebīgai misijai, kas nekādi nesaistījās ar Latvijas suverenitāti. Arī labklājības tur 

nebūtu, vēl mazāk – cilvēcības. Ja nebūtu nomiris, Pliekšāns četrdesmitajā brauktu uz 

Maskavu un pirmajā rindā stāvētu uz ceļiem krievu priekšā, lai atdotu komunistiem mūsu 

valsti. Citu variantu dzejniekam nemaz nebūtu – to šī grāmata skaidri atklāj. 

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 

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 

 

  

 

Arlita Laine. Brūnās acis 

 

Anotācija: 

 
Brūnajās acīs atmirdzēja siltākā saule, mūsu pakalnu mākoņu malas un mūsu 

cilvēku smaidi. Viņš tik skaisti prata mīlēt un būt tuvu! Tik tuvu sirdij... 

Pusaudzes Arlitas ģimenē ir ienācis melnais labradors Madors. Tikai ar laiku 

viņi saprot, ko patiesībā nozīmē suns - tas ir tuvums, saprašanās, 

piedzīvojumi, pārdzīvojumi un atbildība. Liriski dokumentāls, sirdsietilpīgs 

Arlitas un Madora sajūtu un izjūtu stāsts par beznosacījumu mīlestību, par to, kā aug 

draudzība un līdztekus tai - cilvēks. Grāmatas lappusēs skan, dzīvo un elpo ziedošas Āraišu 

pļavas, ezera krasti, pakalni, alejas, smiekli un jaunības spars. 

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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Nora Ikstena. Dievmātes draudzene (otrais izdevums) 

 

Anotācija: 

 
"Siltajā dienvidu naktī, aizmiegot istabā, kuras grīda noklāta ar ābolu ražu, 

bērnības atmiņa liegi uzvējo dzimtenes smaržu. Starp miegu un nomodu tā 

atgādina, cik vēl ciešāk mīlu pirmējo dzimteni, otrējo atrazdama. Mums, 

joprojām slēptiem viensētniekiem, noslēgtajiem baltiešiem, Gruzijā atveras 

sirds slūžas. Pati sevi ne reizi vien esmu pieķērusi pie domas, ka te, 

Dievmātes draudzenes klēpī, man jādomā skaidrāk un īstāk. Jādomā neikdienišķāk, mēģinot 

citādo pieņemt par savējo un savējam piešķirt citādā vaibstus. Jādomā līdzi, ko domā sveši 

ļaudis, jāizlaužas no dzimtenes vēlējuma - šo domāja, to domāja, sveši ļaudis daudz domāja, 

ko domāja sveši ļaudis, to tu līdzi nedomā." (Nora Ikstena). 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

Andra Manfelde. Poēma ar mammu 

 

 

Anotācija: 

 
A. Manfelde par grāmatu saka: "Ja es izmakšķerētu zelta zivtiņu, tad viena no 

manām vēlēšanām būtu iekāpt laika mašīnā un nonākt Kalniešos, 

vecvecmāmiņas celtajās mājās pāris desmitu kilometru no Kuldīgas. Jo manā 

pasaulē vārda "paradīze" vai "svētlaime" ekvivalents ir "mana bērnība laukos" 

- precīzi piecu kilometru rādiusā ap Rudzīšu dižakmeni un ne kilometru tālāk, 

jo bērnībai pilsētā bija jau cita, daudz minorīgāka toņkārta. Tomēr rakstīju ne tikai no 

bērnības, bet arī no šodienas teju piecdesmitgadnieces skata punkta. Mēģināju iekāpt 

vecvecmāmiņas Augustes, tantes Lidijas un pastarīša Jēkopa kurpēs. Caur dzejas formu 

centos radīt tādu kā piegrieztni vai kodu, kuru pielāgojot ceļu uz savu "paradīzi", cerams, 

atpazīs ne tikai septiņdesmitajos dzimušie". 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

tālr. 65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv 

 

 

mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@tabore.lv


 

Guntis Tālers. Nemierīgās dvēseles 

 

Anotācija: 

 
Krājumā iekļautos stāstus caurauž vienots motīvs - cilvēka saskarsme ar tā 

saucamo "neredzamo pasauli", dīvainu, noslēpumainu un neizpētītu 

dimensiju, no kuras mūs šķir dabas radīta aizsargsiena. Reizēm gadās, ka 

barjera kļūst vājāka, ielaižot "tās puses" būtnes mūsu ikdienas dzīvē, un tad 

parasti sāk risināties dīvaini notikumi, kuri tiek nodoti no paaudzes paaudzei, 

ar laiku kļūstot par leģendām un ticējumiem. Viduslaiku ceļotāji allaž savās hronikās ar bijību 

rakstījuši par Latviju (Livoniju) kā par burvju, raganu un vilkaču zemi, kas pārpilna baisu 

parādību. Un tiešām – ja papēta senos rakstus un folkloras avotus, no pagātnes tumsības 

paceļas visai draudīgi tēli, no kuriem daži, ļoti iespējams, nekur nav pazuduši arī mūsu 

dienās... 

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 

 
 

 

Irēna Bērziņa. Učenes piezīmes uz burtnīcas malām 

 

Anotācija: 

 
Mums katram kādreiz ir gribējies iebāzt degunu citu darīšanās, būt 

gudrākiem un visu zinošiem, iejaukties tur, kur nevajag, lai gan neviens pēc 

mūsu padoma neilgojas. Neremdināma savulaik ir bijusi vēlme ieskatīties pa 

atslēgas caurumu, atplēst citam adresētu vēstuli... Ne tagad, bet agros 

pusaudzes gados noteikti tā ir bijis man – Signijai Mākonei. Signijas dzīve 

gada garumā ierakstīta dienasgrāmatā. Tajā iederas gan smiekli, kad skolotājas soļi, šķiet, 

lido dažus centimetrus virs zemes, gan sūras asaras un izmisums, kam viņa mācās tikt pāri… 

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 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 
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Mērija Elizabete Kalniņa. Uguns un pulveris 

 

Anotācija: 

 
Viņš ir versmaina, rijīga uguns. Viņa – vien šķipsniņa šaujampulvera, kas 

uzspridzina visu, ko viņš līdz šim pazinis. Dāvids Robežnieks ir pati pilnība 

– iekāres viesuļvētra, seksualitātes kvintesence. Viņam piemīt viss, ko vien 

sieviete var vēlēties. Izņemot… Viņš nav iegūstams. Viņš ir īslaicīga, kaisles 

piesātināta izklaide. Dāvids ir pērkams uz vienu nakti vai – ekskluzīvos 

gadījumos – uz dažiem mēnešiem. Un tad viņš nozūd kā gaistoša vīzija, atstādams pēc sevis 

vien baudas alkas un neaizmirstamas atmiņas. Vienā no vērienīgākajiem saviesīgajiem 

pasākumiem Latvijā Dāvida ceļi krustojas ar Rūtu Tēraudi – neatlaidīgu medicīnas studenti, 

kuras acīs degtin deg viss, kam viņš jau sen zaudējis ticību. Vīrietis pat nenojauš, ka pavisam 

drīz atkal satiks Rūtu… un viņa gluži kā šaujampulveris, sprakšķēdams karstajās liesmu 

mēlēs, iesvels Dāvida dvēselē uguni, ko viņam nebūs pa spēkam apdzēst. Taču eksistē kāds, 

kurš jau septiņus gadus alkst atriebt savu seksa verdzībā pārdoto māsu… Un viņš ir 

pārliecināts, ka vainojams neviens cits kā Dāvids. 

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 

 

 

 

Karīna Račko. Es neesmu tava 

 

Anotācija: 

 
Populāra televīzijas sarunu šova vadītāja Virdžīnija Leimane vilšanos par 

savu rutīnā iestigušo laulību un aizdomas par vīra neuzticību cenšas apslāpēt 

darbā un rūpēs par piecgadīgo meitu. Liktenīga iepazīšanās ar talantīgo, 

šarmanto rakstnieku Aleksu Neitu uzjunda kaisli, kādu viņa neatceras 

pazinusi, un satricina visas vērtības, kādas viņai kā sievietei līdz šim bijušas. 

Bet vai, liekot riskantas likmes attiecību spēlē, tu krāp otru cilvēku vai... pati sevi? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

biblioteka@liksna.lv 

 

 

 

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


Dace Judina. Viņš vairs neatgriezīsies 

 

Anotācija: 

 
Pirms vainot likteni, ieskaties spogulī! Liedagā atrastie septiņi zobu protēžu 

pāri izrādās baisa zīme – viens piederējis ģenerālim Bozem, kurš jau labu 

laiku pazudis bez vēsts. Pulkvežleitnantam Kaķītim tiek piedāvāts 

paaugstinājums – policijas priekšnieka krēsls; ar nosacījumu – atrast 

pazudušo. Tikmēr Mežāju skolā, kur sācis mācīties Mika dēls Uģis, tiek 

uzspridzināts ķīmijas kabinets un nogalināts pasniedzējs; policija vaino Uģi. Atklājas melni 

un draudīgi noslēpumi no viņa mātes – Kaķīša jaunības dienu aizraušanās Sandras – 

pagātnes. Mežāju doktorāta uzgaidāmajā telpā pieņemšanas laikā nomirst vīrietis. Izrādās – 

viņš nogalināts. Ap pūčmājniekiem un viņu draugiem savijas melnas aizdomu ēnas, ko var 

izkliedēt tikai kopīgiem spēkiem. Diemžēl atklājas, ka daži draugi spēlē pretējā laukuma 

pusē, bet Pūču Māju un cilvēkus noklausās un izspiego. Kaķīša vīriem un ģenerālim Basam 

rodas pamatotas aizdomas, ka viss notiekošais ir rūpīgi izplānots, lai viņus iebiedētu, radītu 

spriedzi un kādam dotu iespēju manipulēt. Viņi pieņem negaidītu lēmumu... Bet baronese 

Anna Roze pošas kāzām. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

 
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 

 
 

Jānis Joņevs. Decembris 

 

Anotācija: 

 
Grāmatas pamatā ir patiesi notikumi. Detektīvromāns, kura pamatā ir 

absurdu, mistisku slepkavību sērija Rīgā 1997. gada decembrī. Tas, par ko 

rakstīja asinskārā deviņdesmito prese, ko stāsta nogurušie deviņdesmito 

izmeklētāji, ko juta cilvēki un kas palicis mūsu pielāgoties spējīgajā atmiņā. 

Neticamu sižetu virkne, ko autors centies apkopot un saprast. Kurš bija 

slepkava? Kas notika un kā tas bija iespējams? Notikumi bija pārāk briesmīgi, un patiesība 

pārāk nenotverama. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 
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Serhijs Žadans. Internāts 

 

Anotācija: 

 
Kāds jauns ukraiņu valodas skolotājs dodas pakaļ savam 

trīspadsmitgadīgajam māsasdēlam uz internātu, kas atrodas pilsētas viņā 

galā, taču izrādās, ka apkaimē negaidīti sākusies karadarbība, valda 

vispārējs haoss, notiek apšaudes un vairs nevar saprast, kurš ir savējais un 

kurš – ienaidnieks. Jebkurā brīdī zem kājām var sprāgt mīna, ap sagrauto 

māju drupām siro bezpajumtnieki suņi, un apātiski, bezpalīdzīgi cilvēki maldās pa 

apokaliptisko pilsētas ainavu. 

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 

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

biblioteka@nicgale.lv 

 

 

 

Endrū Donkins.  starp pelēkiem toņiem 

 

Anotācija: 
 

Līnu kopā ar māti un jaunāko brāli deportē uz Sibīriju. Moku ceļš Sibīrijā ir 

garš, un Līnai, tāpat kā citiem, dienu pēc dienas palīdz izturēt neticams 

gribasspēks, mīlestība un cerība. Taču - vai ar mīlestību pietiks, lai izdzīvotu 

Šis stāsts liek aizrauties elpai, saviļņo līdz sirds dziļumiem un parāda, cik 

brīnumains var būt cilvēku gara spēks. Rūtas Šepetis aizkustinošā un 

aizraujošā grāmata tagad pieejama grafiskā romāna formā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 
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K. V. Gortners. Romanovu imperatore 

 

 

Anotācija: 

 
Deviņpadsmit gadus vecā Minnija zina, ka viņai kā Dānijas princesei 

nāksies ieprecēties karaliskā ģimenē. Liktenis viņu aizved uz Krieviju, kur 

viņa nu jau kā cariene Marija Fjodorovna piedzīvo gan patiesu mīlestību, 

gan neizmērojamas sāpes. Aizraujošs romāns par Krievijas pēdējā cara 

Nikolaja II māti, vienu no impēriskās Krievijas iedvesmojošākajām 

sievietēm, kura centās noturēt dižciltīgo Romanovu dinastiju un saglābt savu ģimeni. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

 
 

 

Adele Pārksa. Nākotnes ēnas. Viens pēdējais noslēpums 

 

 

Anotācija: 
 

Augstas klases eskorta meitene Dora grasās pamest nodarbi, kuru reiz 

uzsāka nabadzības radītaizmisuma dēļ. Viņa ir iemīlējusies un drīz 

precēsies, un beidzot dzīvos normālu dzīvi. Atlicis tikaiizpalīdzēt pēdējam 

klientam – uz vienu nedēļas nogali izlikties par viņa draudzeni. Pavadīt 

pāris dienuekskluzīvā Francijas pilī un tad teikt ardievas pagātnei, turklāt ar 

krietnu naudas žūksni kabatā.Tomēr nekas neizvēršas, kā cerēts. Pilī sastaptie cilvēki šķiet 

savādi, Dora piepeši sāk aizmirst it kānotikušas sarunas, un pasūtītais taksis tā arī neierodas. 

Kas īsti šeit notiek, un kādēļ klients vēlējās nolīgttieši Doru? Vai tiešām kāds ir uzzinājis 

noslēpumu, kuru viņa glabājusi gadiem ilgi? 

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 

 

 

 

 

 

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


 

Kristīne Hanna. Četri vēji 

 

Anotācija: 

 
Teksasa. 1934. gads. Lielās depresijas laikā daudzi ir zaudējuši darbu. Lauki 

cieš no ilgstoša sausuma, un fermeri dara visu, ko spēj, lai glābtu ražu. Kad 

Elsas Martinelli vīrs aizbēg un pamet ģimeni likteņa varā, Elsai, tāpat kā 

daudziem viņas kaimiņiem, nākas pieņemt izšķirošu lēmumu: palikt savā 

saimniecībā un turpināt cīņu ar dabu vai kopā ar bērniem doties labākas 

dzīves meklējumos uz Kaliforniju. Vai viņus tur gaidīs cerētā piena un medus zeme vai tomēr 

jauni pārbaudījumi? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada 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 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

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

 

 

 

Beksija Kamerona. Kulta pēdās 

  

Anotācija: 

 
Vēl pavisam maza būdama, viņa jau piedzīvoja savu pirmo eksorcismu un 

kluso režīmu jeb aizliegumu sarunāties vesela gada garumā. Beksijai kultā 

notiekošais nešķita pieņemams, bet no tā izkļūt, pametot vecākus un 

vienpadsmit brāļus un māsas, izdevās tikai piecpadsmit gadu vecumā. 

Divpadsmit gadus vēlāk, pagātnes rēgu vajāta, Beksija devās ceļojumā pāri 

visai Amerikai, iefiltrējoties reliģisku kultu midzeņos, lai tiktos ar bērniem, kas, tāpat kā viņa, 

ir dzimuši vecāku un kultu vadoņu izvēlētā pasaulē… 

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


Maikls Korīta. Vienmēr tepat blakus 

 

Anotācija: 
 

Pirms desmit gadiem Lea kļuva par nozieguma liecinieci. Lai glābtu savu 

ģimeni, viņai nācās mainīt identitāti un atstāt vīru un bērnus. Kad kādu rītu 

Leas īpašajā saziņas ierīcē atskan signāls, viņa saprot, ka noticis kaut kas 

ārkārtējs. Šo numuru zina tikai viens cilvēks, un šo zvanu viņa var saņemt 

tikai vienā gadījumā. Leas vīrs ir miris. Viņa nebija cerējusi vēl kādreiz 

redzēt savus bērnus, bet nu dodas pie abiem kā nekad nesatiktā "krustmāte". Leai ne tikai 

jāatjauno saikne ar meitu un dēlu, bet arī jāpasargā viņi, jo pagātnes ienaidnieki visus gadus ir 

gaidījuši, kad varēs atriebties. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

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

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

 

Pīters Meils. Un atkal Provansa 

 

Anotācija: 

 
Amerikā noilgojies pēc Provansas ainavām, skaņām un smaržām, Pīters 

Meils ir atgriezies iemīļotajās mājās Francijā un nododas kulinārām baudām 

- nogaršo slaveno Marseļas bouillabaisse, apmeklē zvaigžņotu Michelin 

restorānu un ietur maltīti bijušajā degvielas stacijā, kas pārveidota par 

restorānu. Taču ēdiens vēl nav viss, Provansā ir tik daudz ko darīt! Šeit var 

izzināt smaržu gatavošanas noslēpumus "degunu skolā"; noklausīties stāstu par crime 

passionel, ko reiz kāds greizsirdīgs vīrs pastrādājis pret ciemata jauno miesnieku; iepazīties ar 

klaidoni, kurš nelaiž garām nevienu bēru ceremoniju; uzzināt melno tomātu audzētāja 

padomus dārzkopībā; ļauties dīkas vasaras pēcpusdienas laiskumam.  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

 

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


Kamilla Lekberga. Kaste 

 

Anotācija: 
 

Kastē, kas caurdurta ar zobeniem, atrod mirušu sievieti, un policija ir 

neizpratnē – vai tas ir neveiksmīga burvju trika rezultāts vai īpaši nežēlīga 

slepkavībab Lietu izmeklē Mina Dabiri, Stokholmas policijas izmeklētāja, 

kopā ar Vincentu Valderu, mentālistu un psihologu. Tiek atrasta 

kopsakarība ar kādu citu noziegumu, un izmeklētājiem kļūst skaidrs, ka 

viņiem ir darīšana ar cietsirdīgu sērijveida slepkavu, kurš jāatrod, pirms tiek nogalināts 

nākamais. Temps aizvien paātrinās, un Minai un Vincentam jāapsteidz slepkava – viņiem 

jāizprot tā domu gājiens, lai spētu viņu apturēt. 

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 

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 

 

 

 

Sāra Pennere. Zudusī aptieka 

 

Anotācija: 

 
Astoņpadsmitā gadsimta Londonas dzīlēs atrodas slepena aptieka, kas 

apkalpo neparastu klientu loku. Sievietes visā pilsētā sačukstas par kādu 

mīklainu tēlu vārdā Nella, kas pārdod labi maskētas indes, ko izmantot pret 

ļaunprātīgiem vīriem. Taču aptiekāres liktenis ir apdraudēts, kad viņas 

jaunākā kliente, trausla divpadsmit gadus veca meitene, pieļauj liktenīgu 

kļūdu, izraisot virkni seku, kas atbalsojas cauri gadsimtiem. 

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


 

Lūsinda Railija. Slepkavības Flīthausā 

 

Anotācija: 
 

Kāda skolēna nāve Norfolkas privātskolā šokē visus, un prestižās skolas 

direktors ļoti cer, ka tas ir tikai traģisks negadījums. Taču policijai notikušais 

šķiet aizdomīgs, un lietas izmeklēšana tiek uzticēta detektīvinspektorei 

Džezminai Hanterei, kura bija nolēmusi pamest darbu, tomēr negribīgi 

piekrīt uzņemties šo lietu. Kopā ar uzticamo kolēģi seržantu Mailsu 

Džezmina nokļūst privātskolas slēgtajā vidē, un līdz ar liecinieku iztaujāšanu par Čārlija 

Kavendiša traģisko bojāeju sākas satraucošu un neparedzētu notikumu virkne… 

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 

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

biblioteka@nicgale.lv 

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

 

 

 

Džūda Devero. Nosacītā slepkavība 

 

Anotācija: 

Slavenā detektīvromānu rakstniece Sāra Medlere labprāt šķetina citu cilvēku 

noslēpumus, bet nevēlas, lai tiktu atklāta patiesība par viņas pašas ģimeni. 

Tomēr liktenim ir savi plāni, un Sāras mierpilnā ikdiena tiek satricināta. 

Pilsētas šerifs mīklaini nozūd, un vietējie sāk mēļot par kādu pievilcīgu 

svešinieku, kas grasās iegādāties īpašumu tepat tuvumā. Sārai ir aizdomas, 

ka šis cilvēks nāk no viņas pagātnes... Turklāt pavisam drīz sāk notikt dīvaini starpgadījumi 

un kļūst skaidrs: ir jārisina jauna lieta. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

mailto:biblioteka@dubna.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@nicgale.lv
mailto:biblioteka@viski.lv
mailto:biblioteka@liksna.lv


Bērnu literatūra 

 

Nekārtības Rūķīša enciklopēdija 

 

Anotācija: 

Visapkārt mums ir daudz lietu, bet vai kāds zina, kā tās darbojas? Kad 

radušās ziepes, un kurš uzkonstruēja pirmo ledusskapi? Nekārtības 

Rūķītis steidz visu noskaidrot. Vai vēlies to darīt kopā ar viņu? Sēdies 

laika mašīnā un ceļo pa cilvēces vēsturi no senajiem laikiem līdz pat 

mūsdienām! Uzzināsi, kādi izgudrojumi un kad ir radīti, kā tie darbojas 

un kā mainīja attiecīgā laika cilvēku dzīvi. Vai esi gatavs? Tevi gaida 

lielisks iepazīšanas piedzīvojums - no pirmās adatas līdz lidojošam dronam. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu 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 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

 

 

Tonijs Kērkems.  Arboretum 

 

 Anotācija: 

Šis muzejs ir vienmēr atvērts un var lepoties ar iespaidīgāko koku kolekciju 

pasaulē, sākot no milzu baobabiem un majestātiskiem dižozoliem līdz pat 

citronkokiem un dekoratīvajām ābelēm, kas rotā mūsu dārzus. Kokiem ir 

nenovērtējama loma mūsu dzīvē, tie gādā par gaisu, ko elpojam, dod pārtiku, 

celtniecības materiālus un ārstniecības līdzekļus, iedvesmo mūs un spēcina. 

Apceļo zemeslodi, izstaigā mežus un iepazīsti visu pasaules reģionu kokus! Kad parādījās 

pirmie koki uz Zemes? Kā koki pielāgojas skarbiem klimata apstākļiem? Kā tie vairojas, 

sazinās savā starpā un sadarbojas ar sēnēm? Iepazīsti koku noslēpumaino un fascinējošo 

pasauli! 

 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

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


 

 

 

Zuzanne Gernhoizere. Atklājam dabas brīnumus 

 

Anotācija: 

Izzinoša grāmata no sērijas Kādēļ Kāpēct Kā tāz (4-7 gadi). Grāmata 

sniegs atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem - Kādi brīnumi slēpjas 

pazemēs Kur ir daudz vulkānus Kā radies Lielais kanjons Kurš ir 

pasaules augstākais kalnst Kāda ir dzīve ledus valstībā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

 
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 

 

 

 
 

 

Keitija Deinsa. Vai mēs varam palīdzēt polārlāčiem? 

 

 

Anotācija : 
 

Vai mēs varam palīdzēt polārlāčiem? Arktikas ledus kūst, un 

polārlāčiem klājas grūti. Pievienojies viņiem un grupai aktīvu bērnu, 

kuriem viņi lūdz palīdzību, un atklāj lielisko plānu, ko viņi visi kopā ir 

izdomājuši! 

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


 

Daila Ozola. Klik - klik! 

 

Anotācija : 
 

Aiz apsnigušajiem kokiem atskanēja spalgs KLIK! Vēlreiz KLIK! Un 

vēl! KLIK-KLIK-KLIK! Ziemā mežā putnu ir mazāk, jo daudzi rudenī 

aizlido uz dienvidiem. Kurš gan tādā aukstumā klikšķina? Šī jaukā 

grāmatiņa ir reizē izklaidējoša un izzinoša. Tās autore Daila Ozola un 

māksliniece Agate Lielpētere aicina uzmanīgāk paraudzīties apkārt, 

saskatīt un atpazīt putnus, kas arī ziemā dzīvo mums līdzās. Vai tu zini, kurš ir Latvijas 

mazākais putniņš? 

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 

 

 

 

Mans grāmatplaukta stāsts 

 

 

Anotācija : 
 

Kā tad uzlabot, vingrināt, parādīt savu rakstītprasmi, ja ne rakstot? Ik 

rudeni skolēni tiek aicināti piedalīties Latviešu valodas aģentūras 

organizētājā radošo darbu konkursā. Šogad tā nosaukums - "Mans 

grāmatplaukta stāsts". Labāko darbu autori tika nosaukti 2021. gada 

21. februārī Dzimtās valodas dienā. Arī šoreiz labākie skolēnu radošie 

darbi ir apkopoti un izdoti grāmatā, turpinot skolēnu radošo darbu krājumu sēriju. 

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@kalupe.lv
mailto:ilukstebb@inbox.lv
mailto:biblioteka@medumi.l


Dzintra Aulmane. Ežuks brauc ar auto 

 

Anotācija : 
 

Kādu rītu Ežuks iznāk no savas mājiņas, pasaka "labrīt" kaimiņiem, 

iesēžas savā auto un dodas ceļā. Visu dienu Ežuks kopā ar draugiem 

dara labus darbus. Grāmatā ir daudz ilustrāciju, maz teksta, līdz ar to 

bērnam ir daudz vietas iztēlei. Kopīga grāmatas lasīšana dos iespēju 

vecākiem ar bērnu parunāt par draudzību, izpalīdzību, dabas aizsardzību un citām tēmām. 

Nedaudzie rakstītie vārdi var mudināt bērnu šo izlasīt kā savu pirmo grāmatu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

28305012, e-pasts:  biblioteka@bikerniekupag.lv 
 
Laucesas pagasta bibliotēka - 19 "Laucesa", Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, tālr. 

65471034, e-pasts: biblioteka@laucesa.lv 

 

 
 

 

Anete Melece. Pazudušais miedziņš 

 

Anotācija : 
 

"Pazudušais miedziņš" ir ģimenisks stāsts, kurā iesaistīts bērns, vecāki, 

grāmatas, rotaļlietas un rūķi, kas piegādā cilvēkiem miegu. Šķiet, ka šoreiz 

miedziņu kāds nozadzis, jo mazā Stella neparko nevar aizmigt arī pēc tam, 

kad tētis izlasījis jau tik daudzas vakara pasaciņas. Meklēšanā detektīvu 

lomu uzņemas visas Stellas rotaļlietas - līdz beidzot izrādās, ka miega 

sūtījums piegādāts istabā, kurā neviens neuzdrīkstējās ielūkoties, lai netraucētu aizņemto 

mammu - viņai taču šodien bija ilgāk jāpastrādā! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 
 

 

 

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


Ilze Skrastiņa. Kā iet pa skolu? Normāli 

 

Anotācija : 
 

Mika jaunie piedzīvojumi ir klāt! Jums patika jautrie stāstiņi par Miku un 

Elzu grāmatā "Lieliskā dzīve bez Zoom"? Labas ziņas - Ilze Skrastiņa ir 

uzrakstījusi grāmatas turpinājumu "Kā iet pa skolu? Normāli". Mikiņš ir 

paaudzies, bet skolas dzīve arvien vēl pārbaudījumu pilns ceļš - lasi un 

smejies par Mika piedzīvojumiem jau citā skolas gadā! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

 

 

Līga Rozentāle. Ričijs Rū un draugi 

 

Anotācija: 

 
Tu taču atceries muzikālo lācēnu Ričiju Rū! 12 sirsnīgi un pamācoši 

stāstiņi ievedīs Tevi lācēna Ričija Rū un viņa draugu jauno 

piedzīvojumu pasaulē. Uzzini, kā Ričijs Rū tika pie savas ģitāras, kādu 

olu uzbūvēja izgudrotājs Kurmis, kādas ķibeles pavasarī piemeklēja 

dziedošo Vardi un Peles ģimeni, kā Zaķēns ar Ričiju Rū iemācījās 

dalīties un kā visiem kopā veicās ar gatavošanos Ziemassvētkiem. 

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 
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Muminieleja 

 

Anotācija: 

 
Darbošanās grāmatas autori iedvesmu smēlušies noslēpumainajā 

Muminielejas pasaulē, tāpēc šie uzdevumi apburs gan jaunus, gan senus 

Muminu cienītājus. Tie palīdz attīstīt radošumu, apzinātību un labvēlīgu 

attieksmi pret dzīvi. Daži uzdevumi ir pavisam vienkārši, citi mudina likt 

lietā iztēli un domāt plašāk. Katra lappuse aicina saskatīt apkārtējās 

pasaules skaistumu - kā tas lieliski padodas Muminiem. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65471034, e-pasts: biblioteka@laucesa.lv 

 

 

 

 

 
 

Mets Heigs.  Ziemassvētku zēns 

 

Anotācija : 
 

Vienpadsmit gadus vecais Nikolass, kuru tēvs mēdz saukt par Ziemassvētku 

zēnu, savā dzīvē saņēmis tikai divas dāvanas – koka ragavas un rāceņa lelli. 

Tomēr viņš ir laimīgs, jo tās gatavojuši viņa mīlošie vecāki. Bet kādu dienu, 

kad tēvs neatgriežas, kā bija solījis, Nikolass dodas uz Ziemeļpolu viņu 

meklēt. Pa ceļam zēns iedraudzējas ar īgnu ziemeļbriedi, uzveic draudīgu 

trolli un atklāj maģisko elfu ciemu Elfhelmu, kuru var saskatīt tikai tas, kurš no sirds tic. 

Taču liels ir Nikolasa pārsteigums, ka elfu zeme ir pavisam citāda, nekā viņš bija iedomājies, 

– tajā pat Ziemassvētkos ir aizliegts priecāties. Un Nikolass, iespējams, ir vienīgais, kurš var 

vērst visu par labu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
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 
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Dženifera Koulmane. Par lielām un mazām dāvanām 

 

Anotācija: 

 
 Pele un Lācis nepacietīgi gaida Ziemassvētkus. Šie svētki būs īpaši: Lācis 

ir apņēmies palikt nomodā, lai draugi varētu apmainīties ar dāvanām un 

svinēt kopā. Tas būs tik jauki! Tomēr, saņēmis dāvanu, Lācis dodas prom. 

Vai viņam tā nepatīk? Pelīte nezina, ka Lācis ar lielajām ķetnām mazo 

sainīti vienkārši nevar atvērt un jūtas vainīgs. Par laimi, pārējie meža 

dzīvnieki var palīdzēt. Brīnišķīgs stāsts gan maziem, gan lieliem par patieso Ziemassvētku 

nozīmi. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

 

Aksels Šeflers. Pīps un Pūzija. Ziemassvētku eglīte 

 

 

Anotācija : 

 
Pīps un Pūzija bija pagatavojuši dažādus eglītes rotājumus no 

saldumiem. Taču dīvainā kārtā tie visi nozuda. Drīz Pīpam kļuva 

slikti. Varbūt tu vari uzminēt, kādēļt Šī grāmatiņa tev nemanot 

iemācīs skaitīt, saprast, kāpēc jāsaka patiesība, un arī būt iejūtīgam. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 
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Mauri Kunnass. Ak šausmas! 

 

Anotācija : 
 

Raganas, vampīri, spoki, briesmoņi, sniega cilvēki, mūmijas un bubuļi. 

Tīrās šausmas? Nē, nē, nebīstieties! No Mauri un Tarjas Kunnasu krāšņās 

bilžu grāmatas varoņiem var baidīties pavisam droši. Tie visi ir ārkārtīgi 

draudzīgi, un katram stāstam ir pārsteidzošas, laimīgas beigas. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

 

 

 

 

 

 

Kucēni un lielais sals 

 

Anotācija : 

 
Kad Piedzīvojumu līci piemeklējis ledains sniegputenis, mēres Gudvejas 

auto noslīd no ceļa un iestieg sniega kupenā. Ķepu patruļa steidz viņai 

palīgā, taču apledojušais ceļš nav vienīgā bēda - vilciens nespēj 

nobremzēt uz ledus klātajām sliedēm un traucas vēja sagāzto koku 

virzienā. Vai Raiders un Ķepu patruļas kucēni tiks galā ar šo ķezu? Ledus vai sniegs - 

ķepaiņiem tas ir tīrais nieks! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

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

ilukstebb@inbox.lv 
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Julians Tuvims. Pans Trallalnieks 

 

Anotācija : 

 
Poļu dzeja bērniem pasaulē vislielāko slavu guvusi tieši ar Tuvima 

meistarīgajiem dzejoļiem, kuros smieklīgas situācijas un notikumi risinās 

raiti kā multenē. Viņš spēj rakstīt viegli, dziedāt un dejot ar valodu. Mēdz 

sacīt, ka Tuvims poļu dzejā ievedis pilsētu līdz ar tās iemītniekiem, viņu 

ikdienu, profesijām un paradumiem, ielās un mājās dzirdamo sarunvalodu un 

jokiem. Atraktīvā, jautrā Tuvima dzeja būs lielisks pienesums pirmsskolas un jaunākā skolas 

vecuma bērnu lasīšanas veicināšanā, tā paver plašas iespējas radošai rotaļai ar valodu, sižetu 

vizualizācijai, dzejoļu iestudēšanai, attīsta bērnu valodas izjūtu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

 

 

 

Gunilla Bergstrema. Urrā tētim Obergam! 

 

Anotācija : 
 

Kad līdz tēta dzimšanas dienai atlikusi tikai viena diena, Alfons ir pa īstam 

noraizējies. Viņš ļoti vēlas pasniegt tētim labu dāvanu. Bet ko lai viņam 

uzdāvina? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

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

ilukstebb@inbox.lv 
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Gunilla Bergstrema. Alfons un Milla 

 

Anotācija : 
 

Zviedru rakstnieces Gunillas Bergstremas sarakstītās un pašas ilustrētās 

grāmatas par Alfonu Obergu jau ir kļuvušas par bērnu literatūras klasiku. 

Kopš pirmās grāmatas, kas tapa 1972. gadā, ir iznākuši aptuveni 25 stāsti 

par Alfonu, viņa ģimeni un draugiem. Visbiežāk tās ir mazas, ikdienišķas, 

psiholoģiskas "drāmas", kurās bērni tiek uztverti ļoti nopietni. Humors un 

fantāzija, kas mijas ar realitāti, ir raksturīga šo stāstu iezīme. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

 

 

 

 

 

Žans Klods Murlevā. Upe, kas tek atpakaļ 

 

Anotācija : 

 
"Vai jūs pārdodat karameles?" Ar šo ikdienišķo jautājumu, ko uzdod 

veikaliņā ieklīdusi sveša meitene, sākas neparasts, romantisks stāsts. 

Mazais bodnieks Tomeks iemīlas Hannā un gatavs viņai sekot tālā un 

bīstamā ceļojumā, lai meklētu burvju upi Kžāru, kuras ūdens spēj dāvāt 

nemirstību. Tas ļoti nepieciešams Hannas smagi sasirgušajai žubītei - mīļai 

piemiņai no tēva. Abi jaunieši garo, pasakainiem piedzīvojumiem bagāto ceļu mēro atsevišķi, 

gūstot atšķirīgu pieredzi, taču domās allaž ir kopā un kopā arī sasniedz galamērķi - 

nemirstības avotu. Vai Hannai izdosies pārnest savam putniņam dziedinošo ūdeni? Vai abu 

mīlestība izrādīsies tikpat pārlaicīga kā upe un labestība, ko viņi piedzīvo ceļā? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
Salienas pagasta bibliotēkas Vecsalienas nodaļa – Červonkas pils, Vecsaliena, Vecsalienas pag., 

Augšdaugavas novads, e-pasts: biblioteka@saliena.lv 
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Ērina Hantere. Klanu kaķi. Saulriets 

 

Anotācija : 
 

Pērkona klans lēnām atgūstas no postošā āpšu uzbrukuma, taču jauno 

dziedniekkaķi Lapustraumi māc bažas. Ko vēsta viņas pravietiskie sapņi? 

Vai gaidāmas vēl lielākas briesmas? Pagātnes ēnas joprojām vajā klanus, un 

vairāki kaķi cīnās, lai atrastu savu vietu. Savukārt citi, šķiet, ir uz visiem 

laikiem pazuduši, un Ugunszvaigznes senā ienaidnieka Tīģerzvaigznes 

tumšais tēls rod jaunus veidus, kā izvērst savu atriebības plānu. Dažiem karotājiem būs 

jāuzsāk riskants ceļš un jāizdara izvēle, kas noteiks viņu un visu klanu likteni... 

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 

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

 

 

 

Ērina Hantere. Klanu suņi. Tukšā pilsēta 

 

Anotācija : 
 

Lasītāji visā pasaulē Ē. Hanteri jau iepazinuši kā sērijas "Klanu kaķi" autori. 

"Klanu suņi" ir romānu cikls, kurā galvenie varoņi ir suņi: gan draudzīgi un 

biedriski, gan arī neganti un nežēlīgi. Ir pienākusi suņu kārta valdīt savvaļā. 

Leo, dēvēts arī par Veiksmīgo, allaž ir vadījis dienas kā vienpatis, bet, 

nograndot Lielajam Rūcienam, visa viņa pasaule mainās. Uz katra stūra 

uzglūn ienaidnieki, un Leo apzinās, ka viens pats neizdzīvos, tāpēc piebiedrojas baram. Viņš 

nav īsti gatavs paļauties uz citiem suņiem vai uzņemties atbildību par tiem, taču šajā jaunajā, 

bīstamajā pasaulē izvēles iespēju var arī nebūt. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

28305012, e-pasts:  biblioteka@bikerniekupag.lv 
 
Naujenes tautas bibliotēka- Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. tālr. 

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 
 
Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Augšdaugavas novads, e-pasts:  biblioteka@viski.lv 

 

Ilūkstes 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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