
 

Jaunākās grāmatas Augšdaugavas novada pagastu 

bibliotēkās 
 

Nozaru literatūra 
 

 

Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata 

 

Anotācija: 

 
Latvijas kultūras mantojuma nozīmīgu daļu veido arheoloģiskais mantojums, 

kas sastāv no vēstures materiālajām liecībām - senajām apmetnēm, 

pilskalniem, kapulaukiem, kulta vietām, pilīm, senpilsētām ar visiem tur 

esošajiem atradumiem. Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata paredzēta kā 

koncentrēts izziņas avots par Latvijas arheoloģiju un vēsturi. Grāmatas 

rakstīšanā piedalījās gandrīz visi šodien aktīvi strādājošie arheologi, kā arī citu nozaru speciālisti, 

pavisam 48 autori. 

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 

 

 

 

Ilmārs Mežs. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos 

 

Anotācija: 

 
Otrais latviešu uzvārdu grāmatas sējums (2 daļās) aptver Kurzemi, Zemgali un 

Sēliju jeb vēsturisko Kurzemes hercogisti, iekļaujot ziņas vismaz par 692 

tūkstošiem iedzīvotāju. Sējumā ir gandrīz 9500 uzvārdu šķirkļu (un apmēram 

20 000 uzvārdu pieraksta variantu). Latviešu uzvārdu kopums veido 

savdabīgu, neatkārtojamu sistēmu, kas raksturota gan valodniecības, gan 

ģeogrāfiskās un vēsturiskās izplatības aspektā. Daudzi pēc uzvārda varēs 

lokalizēt iespējamo vēsturisko dzīvesvietu, rast iespējamo uzvārda cilmes skaidrojumu vai tā 

reģistrējuma laiku vēsturiskajos avotos. Grāmatā ir noderīga kā kultūrvēstures pētniekiem, tā arī 

plašam lasītāju lokam, kam ir interese pētīt savas dzimtas, pagasta un pilsētas vēsturi. 

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@kalupe.lv
mailto:biblioteka@kalupe.lv


 

Latvijas kultūras vēsture 

 

Anotācija: 

 
Grāmata, kura veidota Dr.habil.art. Ojāra Spārīša virsvadībā kopā ar dažādu 

kultūras nozaru pētniekiem un profesionāļiem, vispusīgi aptver dažādas 

kultūras jomas Latvijā, dokumentējot Latvijas kultūras vēstures ainu daudzu 

gadsimtu garumā. Šī grāmata ir nozīmīgs notikums 21. gadsimta kultūrā 

Latvijā, jo kvalitatīvi un visaptveroši vēstīs par unikālo kultūrmantojumu 

Latvijā. Grāmatā katrai kultūras nozarei ir veltīta atsevišķa nodaļa, bagātīgi iekļaujot arī pēdējās 

desmitgades aktuālās norises Latvijas kultūrā ar pārskatāmu, hronoloģiski izkārtotu notikumu 

tabulu, literatūras avotiem un bagātīgu vizuālo materiālu. Grāmata būs vērtīgs izziņas avots 

skolēniem, studentiem, kultūras cienītājiem un vēstures interesentiem Latvijā un ārpus tās 

robežām, kā arī lielisks veids kā nodot tālāk jaunajai paaudzei šo nozīmīgo mantojumu. 

Grāmatas vizuālo materiālu kopumā veido vairāk nekā 1000 fotogrāfijas. 

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   

 

 

 

Ilze Lecinska. Vienā likteņdejā savijušies mūži 

 

 

Anotācija: 

 
Pirms 88 gadiem dižciltīgas itāliešu dzimtas atvase - rakstnieks Džuzepe 

Tomazi di Lampedūza satikās ar Vidzemes ietekmīgākās muižnieku dzimtas 

baronesi Aleksandru fon Volfu un Stāmerienas gleznainā apkārtne sniedza 

pasaulslavenā romāna "Gepards" autora iztēlei tik nepieciešamā miera, 

klusuma un apceres iespēju. Vai neizlēmīgais Džuzepe būtu uzrakstījis savu 

vienīgo romānu, ja nebūtu Aleksandras noteiktības? Iespējams, ka nē. Vai romānu pēc autora 

nāves publicētu, ja par to nebūtu parūpējušies atraitne un abu adoptētais dēls Džoakīno? 

Visticamāk, ka nē... No Sicīlijas klinšainās un Vidzemes mežiem apaugušās ainavas skatītā 

epizode atklāj notikumiem un pārdzīvojumiem bagātu laikmetu. 

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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Mēs tiksimies mūžībā 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā "Mēs tiksimies mūžībā" vienotā traģiskā liktenī savīti vairāki ģimeņu 

stāsti. Tie ir dažādu tautību, dažādu profesiju un atšķirīgu likteņu cilvēki: bērna 

Oļega Viļuma dzīve Rīgā un izsūtīšanas ainas atmiņās (materiālu sagatavojusi 

Mg. hist. Dace Leja); Haralda Aronieša stāsts (materiālu sagatavojusi Mg. hist. 

Baiba Brieže); Stakļu ģimenes liktenis un Villu ģimenes traģēdija (materiālu 

sagatavojusi Mg. art. Taiga Kokneviča); Rosas Brauns liecība (materiālu sagatavojusi Mg. hist. 

Evita Feldentāle). Zinātniskā priekšvārda autors - vēsturnieks Dr. hist. Kārlis Dambītis, pēcvārda 

autore - Mg. hist. Lelde Neimane. 

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   

 

 

 

Gunta Bāliņa. Latvijas baleta un dejas enciklopēdija 

 

Anotācija: 

Latvijas baleta un dejas enciklopēdija sniedz ziņas par 900 personālijām - 

baletdejotājiem, premjeriem, solistiem un kordebaleta māksliniekiem, kā arī 

horeogrāfiem, pedagogiem, komponistiem, scenogrāfiem, kostīmu 

māksliniekiem, koncertmeistariem un diriģentiem - un viņu devumu dejas 

attīstībā Latvijā. Pirmoreiz apkopots profesionālās laikmetīgās dejas, 

skatuviskās tautas dejas un citu pazīstamāko dejas žanru horeogrāfu, 

pedagogu, dejotāju, dejas vēsturnieku, kritiķu, fotogrāfu u.c. ieguldījums Latvijas dejas mākslā. 

Enciklopēdijas otrā daļa veltīta dejas vēsturei, sniedzot ziņas par Rīgā un Liepājā tapušajiem 

baleta iestudējumiem, par Latvijā notiekošajiem baleta un laikmetīgās dejas festivāliem un 

konkursiem, nozarē piešķirtajiem apbalvojumiem un profesionālo dejas izglītību. 

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@naujene.lv
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Rita Spalva. dejas kompozīcija 

 

Anotācija: 

 
Ritas Spalvas monogrāfijā "Dejas kompozīcija" ir apkopota, sistematizēta un 

analizēta plaša diapazona informācija par dejas kompozīcijas struktūru un tās 

saturu, radošo procesu, kompozīcijas tehniku un paņēmieniem. Teorētiskie 

vispārinājumi, praktiskajā pieredzē balstītie piemēri, plašais apjoms un citētās 

literatūras klāsts, atsauces uz nozīmīgākajiem šīs jomas pētījumiem norāda uz 

autores augsto profesionālo un zinātnisko kompetenci. Grāmata vērtīgs ieguvums studentiem, 

dejas kritiķiem un praktizējošiem horeogrāfiem. 

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 

 

 

  

 

Alīna Katrāne-Šilinga. Prāta Vētra. Meklēt vienam otru 

 

 

Anotācija: 

 
Kāda ir dzīve, kad 30 gadus esi vienā no populārākajām Latvijas grupām? 

Šī ir "Prāta Vētras" pirmā grāmata, kurā Renārs, Māris, Jānis un Kaspars 

aizrautīgi stāsta par to, kāds ir bijis viņu ceļš no pirmā koncerta dažiem 

klases biedriem Jelgavas 1. ģimnāzijā līdz 60 000 skatītājiem Mežaparkā. 

Ne tikai par dzīvi, kas lutinājusi, bet arī par pērieniem, kas saņemti. Par 

veiksmi un arī zaudējumiem. Šķiet, ka nekad iepriekš viņi nav bijuši tik atklāti. Arī paši pret 

sevi. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

 
Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Augšdaugavas novads, e-pasts:  biblioteka@viski.lv 
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Madara Rožkalne. Ting, bu dong 

 

Anotācija: 
 

Dzirdu, bet nesaprotu - 'Ting, bu dong' ir pirmā frāze, ko apgūst ārzemnieki, 

ierodoties Ķīnā. Frāze, kuru viegli izteikt un kuru saprot visi ķīnieši. Lasītāji 

varēs sekot līdzi ģimenes gaitām un kopā ar viņiem noīrēt dzīvokli, atrast 

angļu valodā runājošu auklīti, apmeklēt bērnudārzu, doties pie friziera, 

piedzīvot gaisa piesārņojumu, atrast darbu, doties uz pludmali un daudz ko 

citu. Tāpat autore pastāstīs ko jaunu par ķīniešu virtuvi, viena bērna politiku, krāpšanas shēmām 

Ķīnā, ķīniešu sieviešu skaistuma noslēpumiem, Jauno gadu un citiem svētkiem.  

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 

 

 

 

 

Kerola Dveka. Kāpēc cilvēki ir tik dažādi? 

 

Anotācija: 

 
Šīs grāmatas autore galveno vērību pievērš cilvēka attieksmei pret sevi un 

savām spējām. Tā būtiski ietekmē indivīda personību, dzīves gaitu, nosaka, vai 

viņš sasniegs iecerētos mērķus. Cilvēka attieksme pret sevi mēdz būt divējāda, 

un šī pirmā grāmata, kas aplūko un analizē abus attieksmes tipus: statisko un 

dinamisko. Pirmā tipa cilvēki par visu augstāk vērtē talantu; viņiem svarīgi 

tūlītēji panākumi un uzslavas; centība viņiem nešķiet pozitīva īpašība; atzinības trūkums un 

neveiksmes viņus var novest izmisumā. Savukārt otrajam tipam centība un pūles ir ceļš, kas ļauj 

atklāties talantam; šķēršļi viņiem palīdz sakopot spēkus un asināt prātu; pārmaiņas viņi uztver ar 

interesi un prieku. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotekās: 

Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Augšdaugavas novads, e-pasts:  biblioteka@viski.lv 
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Raimonds Sīmanis. Pasaule mikrobu acīm 

 

 

Anotācija: 

 
Autors piedāvā aizraujošu stāstu par arhejiem, baktērijām, vīrusiem un citām 

būtnēm, ar kurām mēs, cilvēki, dalām vienu dzīves telpu. Ko mikrobs 

pastāstītu cilvēkam, ja spētu runāt? Arhejs AMi un baktērija BaMi sarunājas ar 

cilvēku Robertu. Ne tikai sarunājas, bet arī palīdz viņam pārdzīvot 

koronavīrusa un veselu trīs baktēriju ierosinātās infekcijas slimības. Tās ir tik 

smagas, ka Roberts gandrīz nomirst. Tomēr viņam ir lemts izdzīvot, pateicoties ārstu zināšanām 

un pieredzei, kā arī sievas Annas mikrobiomam. Izlasot šo stāstu, jums būs iespēja redzēt cilvēku 

pasauli no mikrobu skatpunkta, kā arī iejusties COVID-19 slimnieka ādā, neriskējot ar savu 

veselību un dzīvību. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotekās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

 

 

Porcelāna stāsti: Rīgas Porcelāna rūpnīcas darbinieku atmiņas 

 

 

Anotācija: 
 

Grāmatā ir apkopotas intervijas ar Rīgas Porcelāna rūpnīcas darbiniekiem 

un strādniekiem. Divdesmit viena persona vēsta par savu dzīves gājumu, 

darba ikdienu ražotnē un sniedz laikmeta vērtējumu, aptverot periodu no 

20. gs. 40. gadiem līdz 21. gs. sākumam. 

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 

 
 

 

Dagnija Dreika. Rīgas mozaīkas 

 

Anotācija: 

 
Dokumentālajā prozā "Rīgas mozaīkas" Dagnija Dreika attēlo vietas, kur viņa 

bijusi, atgādina agrākos un tagadējos ielu nosaukumus un notikumus, kas 

risinājušies laika gaitā, to sekas un varbūtības, kādas vēl būtu iespējamas, ja 

viss iegrozītos savādāk. Autore apraksta atmiņas un iespaidus par cilvēkiem, 

kurus pazīst visi, tostarp slavenām personām - rakstniekiem, izciliem kultūras 

darbiniekiem, publicistiem, dzejniekiem (Raini un Aspaziju, Andreju Pumpuru 

un citiem), atceroties arī vēsturiskas personas (Pēteri I, Katrīnu I, zviedru un poļu karaļus, kuri 

pie mums pabijuši un atstājuši savas neizdzēšamās pēdas), kā arī tādus, par kuru dzīvi un 

veikumiem daudz kas nav plaši zināms. 

 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 

 

 

Ilze Jansone. Laika rēķins 

 

Anotācija: 

 
Ilzes Šķipsna - pirmā latviešu modernā romāna autore, ceļotāja, poliglote, 

antropoloģe un bibliotekāre. Romāns "Laika rēķins" ir rakstnieces I. Šķipsnas 

iekšējās pasaules vēsture. Grāmatā ir aplūkota arī viņas biogrāfija - bērnība 

pirmskara Latvijā, emigrācija, dzīve ASV un īslaicīga atgriešanās dzimtenē. 

Taču Ilze Jansone saprot, ka svarīgākie I. Šķipsnas dzīves notikumi, kā jau 

rakstniekiem mēdz gadīties, ir risinājušies realitātes aizkulisēs - tajā pustumšajā zonā, kur 

mīlestība, bailes un kaislības pārvēršas par mākslu. 

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 

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

 

Anotācija: 
 

Šis ir stāsts par vienas dzimtas trīs paaudžu cilvēku dzīvēm. Par to, kas tiem 

devis spēku un kas – sāpējis. Par to, kā caur paaudzēm atkārtojas uzvedības 

modeļi un likteņstāsti. Katra varoņa stāsts gandrīz vai maģiski ievelk lasītāju 

savā varā, radot sajūtu, ka esi viņiem līdzās dažādos laikos un vēstures 

pavērsienos. Cauri cilvēkstāstiem "Vilkme" izstāsta arī Latvijas likteni. 

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 

   

 

 

Dzintra Šulce. Caurvējš 

 

Anotācija: 
 

Šis ir stāsts par meklēšanu. Ranta veiksmīgi sapelnījusi naudu, atgriezusies 

mājās, lai kopā ar brāli beidzot sāktu saimniekot pēc savām iecerēm. Rantai 

nekad nav bijis ideālu vecāku, gadiem ilgi viņa samierinājusies ar slepenas 

mīļākās lomu, klusībā glabājot sapni par īstu ģimeni. Nu Rantai jāatgriežas 

bērnības vasarās Āgenskalnā, jāatdzīvina atmiņas par pirmo mīlestību. Viņu 

aicina, viņa liktenīgi piekrīt. Vara, nauda un popularitāte. Līdzcietība, 

godīgums, jūtas, aprēķins un nodevība. Ko izvēlēties, ko paturēt, ko aizstāvēt? 

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 
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Gunita Lagzdiņa. lāde vaļā 

 

Anotācija: 
 

Vai patiesības noklusēšana ir melošana? Vai noslēpuma neatklāšana ir 

attaisnojama, ja tas draud izpostīt kāda cita pasauli? Vai ir iespējama kopdzīve, 

mītot katram savā valstī? Vai nodevību var piedot, un vai ikviens ir pelnījis otru 

iespēju? Tie ir jautājumi, kurus romāna autore uzdod grāmatas 4. vāka tekstā. 

Un kas tā par lādi, kura veras vaļā? Veras lēnām, soli pa solim atklājot 

lasītājam ilgi glabātus un ne tik senus noslēpumus. Tie vēsta par noklusētiem notikumiem 

galvenās varones Ances dzīvē, taču šie notikumi jāvērtē, atbildes uz minētajiem jautājumiem 

jāmeklē lasītājam. Līdz ar to romāns rosina domāt gan par to, kā neprātīga rīcība jaunībā mēdz 

izdarīt savas korekcijas iecerētajā dzīves ceļā, gan arī par to, vai šīs korekcijas vienmēr liek 

vilties un nožēlot paveikto. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

Virdžīnija Lejiņa. Straupes pilskungi 

 

 

Anotācija: 

 
Rakstnieks Jānis Lejiņš, latviešu literatūrā svarīgās un vērienīgās vēsturiskās 

triloģijas "Zīmogs sarkanā vaskā" autors, kopdarbā ar televīzijas režisori 

Virdžīniju Lejiņu, visu laiku populārākā TV seriāla "Likteņa līdumnieki" 

veidotāju, radījuši līdz asarām smieklīgu, brīžam aizkustinošu, tomēr 

kopumā itin skarbu detektīvparodiju - romānu par 21. gadsimta sākuma 

Latviju, tās labticīgiem darbarūķiem, kas brīžiem pārkvalificējas par piedzīvojumu meklētājiem 

(un arī atradējiem), veikliem, mazāk veikliem un pavisam neveiksmīgiem blēžiem, bīstamiem un 

gana agresīviem biznesmeņiem, kuru mahinācijas tālu pārsniedz Latvijas robežas. Autori krāšņi 

un precīzi izzīmē Latvijas sociālo un ģeopolitisko ainavu, kur galveno varoņu - grūtdieņu glābēju 

un blēžu tiesātāju - lomas tikušas bariņam alkohola izmocītu Straupes pilī ierīkotās dziedinātavas 

pacientu. 

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 
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Tabea Baha. Atgriešanās Kamēliju salā 

 

Anotācija: 

 
Maels un Silvija ir ļoti ilgotā bērniņa gaidībās, kad pavisam negaidīti piesakās 

pagātne. Maela māte, ar kuru viņš nav ticies gandrīz trīsdesmit gadus, ir 

saslimusi, un viņai nepieciešams atbalsts. Kaut gan Silviju māc sliktas 

priekšnojautas, Maels dodas prom no salas. Neilgi pēc tam salas krastiem 

nākas pārciest spēcīgu vētru. Kamēliju sala tiek pamatīgi izpostīta, un Silvija 

cieš nopietnā nelaimes gadījumā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

Kārena Vaita. Svešinieki no Montegjūstrītas 

 

Anotācija: 

 
"Svešinieki no Montegjūstrītas" ir trešais romāns Tredstrītas sērijā, kas 

ieguvusi kulta statusu. Miljoniem lasītāju jau ir iemīļojuši nekustamā īpašuma 

mākleri Melāniju Midltoni, kura aizraujas ar vēsturiskajām mājām un to 

noslēpumiem. Grāmatā savijas romantika un pagātnes noslēpumi, un tā ir 

izlasāma vienā elpas vilcienā. Čārlstonas vēsturiskais šarms, romantiska 

spriedze un dzirkstošs humors. Burvīga grāmata! 

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 

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

 

Anotācija: 
 

Kad četri jaunieši no Masačūsetsas dodas iekarot Ņujorku, viņiem nav nekā 

vairāk par draudzību un ambīcijām. Jaukais, izskatīgais Vilems, kurš grib kļūt 

par aktieri, Džeibijs - gleznotājs, kurš laužas iekšā mākslas pasaulē, Malkolms 

- jauns, apdāvināts arhitekts un izcili gudrais, bet neizprotamais savpatis 

Džūds. Gadu gaitā draugu attiecības kļūst gan dziļākas, gan arvien lielāka, 

tumša sasprindzinājuma māktas. Vilems, Džeibijs un Malkolms pamazām 

apjauš, ka vislielākais izaicinājums viņiem ir Džūds – talantīgs jurists un vienlaikus salauzts 

cilvēks, kurš nespēj bilst nevienu patiesu vārdu par savu bērnību un agro jaunību, kurš 

nepārprotami ir pieredzējis traumu – tik smagu traumu, kādai varbūt nav iespējams tikt pāri... 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

 

 

 

Elīna Hilderbrenda. Ideāls pāris 

 

Anotācija: 

 
Kāzu sezonas karstumā grasās precēties bagāto Vinberiju dēls. Svinības solās 

būt ļoti greznas, un tās gaida visi pilsētas iedzīvotāji. Bet dažas stundas pirms 

ceremonijas galvenā līgavas māsa tiek atrasta mirusi. Un ikviens kāzu viesis 

kļūst par aizdomās turamo. Izmeklētājiem rodas daudz jautājumu. Kādēļ 

topošais vīratēvs nakts vidū vizinājies ar kajaku? Vai viņa sieva, slavena 

kriminālromānu autore, liktenīgajās stundās tiešām rakstījusi savu jauno 

grāmatu? Kur pazudis līgavaiņa labākais draugs? Un kādēļ līgava kāzu dienas rītā redzēta 

dodamies prom ar ceļasomu rokā? Ikvienam ir bijis motīvs nogalināt. Jautājums tikai – kurš to 

izdarīja? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

 

   

 

 

 

mailto:biblioteka@kalupe.lv
mailto:biblioteka@vabolespag.lv


Liva Konstantīna. Svešiniece spogulī 

 

Anotācija: 
 

Tuvojas Edisones kāzu diena, tomēr viņa šo lielo notikumu nemaz negaida. Nē, 

līgavainis nav vainīgs, viņš ir brīnišķīgs vīrietis. Pie vainas ir tas, ka Edisone 

nezina, kas viņa patiesībā ir. Pirms dažiem gadiem viņa tika atrasta asiņojam 

automaģistrāles malā. Ķermeņa savainojumi tika izārstēti, bet atmiņa Edisonei 

tā arī neatgriezās. Viņa nezina savu īsto vārdu. Bet pats briesmīgākais ir tas, ka 

Edisone nespēj atbrīvoties no sajūtas – viņa ir izdarījusi kaut ko ļoti, ļoti 

sliktu... Šis trilleris noturēs lasītāju nemitīgā spriedzē. Tas ir stāsts par mīlestību un 

manipulēšanu, kurā nav saprotams, kam uzticēties, un nav nojaušams, kāds būs atrisinājums. 

Fināls pārsteigs visus. 

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 

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

 

 

Klēra  Norta. Harija Augusta pirmās piecpadsmit dzīves 

 

 

Anotācija: 
 

Neatkarīgi no savas rīcības un izvēlēm Harijs pēc nāves ikreiz atgriežas 

pirmsākumā —viņš sāk savu dzīvi no jauna kā bērns ar visām atmiņām un 

zināšanām, kasiegūtas, dzīvojot savu dzīvi vēlreiz un vēl. Nekas nemainās. 

Līdz pat šim brīdim. Kad Harijs jau tuvojas savas vienpadsmitās dzīves 

noslēgumam, pie viņagultas slimnīcā uzrodas meitene. “Gandrīz vai nepaspēju 

jūs satikt, Dr.August,” viņa saka. “Man jānosūta ziņa atpakaļ laikā.” Šis ir stāsts par Harija 

dzīvēm pēc tam un pirms tam, par to, kā viņš mēģinaizglābt pagātni, ko nespēj mainīt, un 

nākotni, ko atsakās pieļaut. Tas ir pārsteidzošs neaizmirstama varoņa ceļojums, stāsts par 

draudzību unnodevību, mīlestību, vientulību un neapturamo laika ritējumu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   
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Elizabete Gilberta. Meiteņu pilsēta 

 

Anotācija: 
 

1940. gads. Viviana Morisa deviņpadsmit gadu vecumā ir izslēgta no Vasera 

koledžas nesekmības dēļ. Turīgie vecāki aizsūta viņu uz Ņujorku pie Pegas 

tantes, kurai pieder panīcis izklaides teātris "Lilijas skatuve". Tur Viviana 

iepazīst veselu plejādi harismātisku personību, tostarp izpriecu alkstošas 

rēvijas meitenes un seksīgus aktierus. Kad Viviana privātajā dzīvē sper 

kļūmīgu soli, izraisot profesionālu skandālu, viņas jaunā pasaule sagriežas 

pilnīgā virpulī. Šo notikumu rezultātā viņa iegūst gan jaunu izpratni par dzīvi, kādu sev vēlas, 

gan par brīvību, kāda nepieciešama tās sasniegšanai. Un Viviana iemācās mīlēt savu izvēlēto 

dzīvi. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   

 

 

 

Māja Lunde. Bišu vēsture 

 

Anotācija: 
 

Anglija 1851. gads. Viljams ir sēklu tirgotājs, kurš vēlas izgatavot jauna 

paveida bišu stropu - tādu, kas viņam un viņa bērniem nodrošinās slavu un 

atpazīstamību. ASV 2007. gads. Džordžs, biškopis, kurš uzsācis bezcerīgu 

cīņu, pretojoties modernajām lauksaimniecības metodēm, cer, ka viņa dēls būs 

viņam atbalsts. Ķīna 2098. gads. Bites jau sen kā ir pazudušas, un Tao ar roku 

apputeksnē augļu kokus. Kad pēc traģiska negadījuma valdības pārstāvji 

aizved prom viņas dēlu un nesniedz nekādas ziņas par viņa likteni, Tao uzsāk nogurdinošu ceļu, 

lai noskaidrotu, kas patiesībā ir noticis. Neaizmirstamais, izglītojošais un brīnišķīgi uzrakstītais 

romāns "Bišu vēsture" vienā stāstā apvieno trīs pavisam atšķirīgas sižeta līnijas, kurās vienlīdz 

liela uzmanība ir pievērsta bērnu un vecāku savstarpējo attiecību svarīgumam un mūsu 

attieksmei pret dabu un cilvēci kopumā. 

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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Kara Hantere. Tumsā 

 

Anotācija : 
 

Kādas mājas pagrabā tiek atrasta sieviete un bērns. Abi ir tuvu nāvei. Neviens 

nezina, kas viņi ir. Sieviete nespēj runāt, un policijai nav ziņots par bezvēsts 

pazudušām personām, kuru apraksts tām atbilstu. Mājas īpašnieks apgalvo, ka 

nekad nav redzējis ne vienu, ne otru. Klusās Oksfordas ielas iedzīvotāji ir 

satriekti. Kā tas ir varējis notikt viņu acu priekšā? Taču inspektors Ādams 

Folijs zina, ka nekas nav neiespējams. Un ka neviens nav tik nevainīgs, kā 

izskatās... 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

 

 

 

Pols Herons. Izlaušanās 

 

Anotācija : 
 

Džeks Konstantīns, izbijis policists, Reivenhilas cietumā izcieš sodu par to, ka 

nogalinājis vienu no savas sievas slepkavām. Viņam vairs nav palicis nekas, 

kā dēļ ilgoties pēc ārpasaules un brīvības... Ja nu vienīgi iespēja tikt klāt 

pārējiem noziedzniekiem, kuri bija iesaistīti liktenīgajā notikumā. Kīra Sojere 

ierodas uz savu pirmo darba dienu cietumā. Viņai tiek ieteikts nekad nesmaidīt 

un uzvesties skarbi – tikai tā viņa varēs iegūt ieslodzīto cieņu. Sojere ir gatava 

uz visu, lai īstenotu savu slepeno plānu… Neviens no viņiem nenojauš, ka jau pēc dažām 

stundām Reivenhilā iestāsies absolūts haoss – nāvējošas viesuļvētras dēļ cietuma uzraugi 

evakuēsies, bet valsts sūtītie papildspēki tā arī neieradīsies. Ieslodzītie tiks atstāti likteņa varā. 

Sāksies nežēlīga izdzīvošanas spēle. Kāds vēlēsies atriebties. Vēl kāds – ļauties savam slepkavas 

instinktam. Kurš izdzīvos? 

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 
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mailto:biblioteka@viski.lv


Grigorijs Služiteļs. Savēlija dienas 

 

Anotācija : 
 

Šis ir Maskavas Teātra mākslas studijas aktiera Grigorija Služiteļa debijas 

romāns, kas uzreiz pēc iznākšanas piesaistījis gan lasītāju, gan kritiķu 

ievērību, ieguvis II prēmiju konkursā "Boļšaja kņiga". Grāmata ir spilgta un 

apjomīga mūsdienu pilsētas dzīves ainava no neparasta skatpunkta - tā 

uzlūkota ironiskām un gudrām kaķa acīm. Romāns vēsta par Maskavas kaķi, 

kura dzīvē netrūkst aizraujošu un iepriekš neparedzamu piedzīvojumu. Mēdz 

teikt, ka kaķim esot deviņas dzīvības, un autors katrā romāna nodaļā izmanto kādu jaunu un 

negaidītu sižeta pavērsienu. Rezultāts ir plaša un daudzkrāsaina mūsdienu pilsētas kolāža, kurā 

lasītājus valdzina četrkājainā varoņa melanholiski bezkaislīgā attieksme pret visiem likteņa 

sagādātajiem pārsteigumiem un vieglā, taču gudrā un reizēm rūgtenā humora ironiskā intonācija. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

 

 

Vāclavs Kaplickis. Raganu veseris 

 

Anotācija : 
 

Vēsturisks romāns par raganu procesiem 17. gadsimta otrajā pusē Morāvijā - 

mūsdienu Čehijas Republikas austrumu reģionā. Lai izmeklētu kādas ubadzes 

pārkāpumu, uz Velke Losinu muižu tiek ataicināts inkvizitors Bobligs no 

Edelštates. Viņš safabricē procesu, kurā izmantotās metodes nodrošina visu 

apsūdzēto atdzīšanos. Tā tiek iedarbināts šaušalīgs demagoģijas, baiļu un 

vardarbības mehānisms, kas drīz vien sasniedz arī Šumperkas pilsētu. 

Pateicoties firsta Lihtenšteina un tāda paša uzvārda Olomoucas bīskapa atbalstam, triumfējošo 

inkvizitoru, kurš, slēpdamies aiz cīņas pret melno maģiju, nevilcinās upurēt desmitiem nevainīgu 

cilvēku dzīvību un iznīcināt savus pretiniekus, vairs neviens nespēj apturēt. Viņa fanātisms un 

varas patvaļa izraisa tādas šausmas un masu histēriju, ka iracionalitāte ņem virsroku pār veselo 

saprātu un kļūst par realitāti. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

 

 

Rojs Puķe. Piparēdiens 

 

Anotācija: 

Ēdiens, tāpat kā grāmata, ir solījums – darīt labu. Piecpadsmit gadu 

vecumā jaunais pavārs Pipars līdzās savam blogam www.pipars.lv nolēma 

izdot grāmatu, kas sagādās siltumu ikvienam cilvēkam, kam patīk ēst! 

Rojs gatavo vienkāršus, bet gardus ēdienus, kuru pamatā ir 4 līdz 5 

sastāvdaļas. Ir arī receptēs skaļi neminēts komponents – aizrautība, kas 

spēj iedvesmot un apliecina, cik tomēr vienkārši ir gūt prieku. 

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 

 

 

 

Dīters Bēge. Mēs - cilvēki 

 

Anotācija: 

Labsirdības pilna bilžu grāmata mums visiem un par mums viesiem. Bilžu 

grāmatas nav domātas tikai bērniem, vismaz ne šī. Izcils dizains, oriģināls 

mākslinieciskais rokraksts, spēcīgs un iedvesmojošs vēstījums. 

Pārliecinieties paši - attēls ir runīgāks un daudznozīmīgāks par vārdiem, tikai 

jāiemācās to lasīt. Neatkarīgi no tā, cik veci vai cik jauni esam, kurā pasaules 

malā dzīvojam, kā izskatāmies, ko domājam un ar ko nodarbojamies. 

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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Gunta Šustere. Kas te atlidojis? 

 

Anotācija: 

Lielisks mācību līdzeklis dabaszinībās. Grāmata bērnam palīdzēs iepazīt un 

iemīlēt Latvijas dabu un putnus. Mazais lasītājs uzzinās interesantus faktus 

par gulbjiem, pūcēm, zīlītēm un citiem putniem. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

 
Demenes pagasta bibliotēka – Briģenes iela 2, Demenes pagasts, Augšdaugavas 

novads, tālr. 65476707 e-pasts: biblioteka@demene.lv 

 

 

 

 

Laila Ābola. Gadalaiku rotaļas 

 

 

Anotācija : 
 

Dziesmu krājumā ievietotas abu autoru radītās dziesmas, kas apkopotas 

gadalaiku ciklos. Tās pārsvarā veltītas pārmaiņām dabā, cilvēku dzīvē un arī 

gadalaikiem raksturīgiem svētkiem. Pēc grūtības pakāpes dziesmas ir 

piemērotas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Laila Ābola ir 

dziesmu mūzikas autore, pirmsskolas mūzikas pedagogs, strādā Kuldīgas 

pusē. Ar viņas dziesmām iznākušas vairākas grāmatas un diski. Leontīne 

Apšeniece ir dziesmu tekstu autore, mediķe un dzejniece, darbojas Rēzeknes pusē. Viņa ir 26 

bērnu dzejas grāmatu, trīs muzikālu izrāžu un vairāk nekā 300 bērnu un pieaugušo dziesmu 

tekstu autore. Lasītāji jau pazīst abu autoru kopdarbus „Dziesmiņas par valodiņu” un 

„Dziedošais alfabēts un Krāsu simfonija”. Grāmata noderēs gan pirmsskolas, gan sākumskolas 

pedagogiem un arī ģimenēm mājas muzicēšanai un mūzikas pamatu apguvei. 

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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Lilija Berzinska. Lidojošo cūku nams 

 

 

Anotācija : 

 
"Lidojošo cūku nams" ir pavisam neparasts cirks - akrobāti, žonglieri un 

pārējie mākslinieki ir rukši! Runā, ka kādreiz viņi tiešām pratuši lidot, bet nu 

priekšnesumi kļuvuši ierastāki – līdz kādas izrādes laikā no Mēness nokrīt 

negaidīts ciemiņš. Lai palīdzētu viņam atgriezties mājās, rukšiem nāksies likt 

malā visas sīkās nesaskaņas un, kas zina, no jauna atklāt draudzību un cirka 

burvību. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

 

 

 

 

 

 

Inita Zēriete. Pūkainītes draugs 

 

 

Anotācija : 
 

Meža viducī Zaķu dārzā dzīvo maza zaķenīte Pūkainīte, kura sadraudzējas ar 

saules zaķēnu Spožumiņu. Tā kā Pūkainīte ir ļoti jauka, sabiedriska un 

zinātkāra, viņa pamazām Pūces skolā sadraudzējas arī ar citiem zaķēniem, 

taču nekad neaizmirst savu pirmo draugu - Spožumiņu. Pasaka mazajiem 

lasītājiem māca, ka draugi ir blakus ne vien rotaļās un prieka brīžos, bet nāk 

palīgā grūtā brīdī un paglābj no briesmām. Pasaka veidota bērniem ar mērķi 

attīstīt valodu un stāstītprasmi. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

 

 

Anotācija : 

 
"Durve un Paraplāns" ir neparasts stāsts par divām suņu "biogrāfijām". Nora 

Ikstena ar lielu prieku spēlējās gan ar atskaņām un ritmu, gan ar pazīstamu 

dzejnieku tekstu atlūzijām. Draiskulīgās četrrindes atgādina bērnības klasiķa 

Alberta Kronenberga darbus - tajās ietverta būtiska doma par cilvēka un 

dzīvnieka attiecībām, par atbildību pret dzīvo dabu un prieku, ko tā mums 

sniedz. Tekstu lieliski papildina mākslinieces Lauras Rimšas zīmējumi. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

 

 

 

 

Ieva Samauska. Gulošais policists un sapnis 

 

 

Anotācija : 

 

Ššš – gulošais policists sapņo! Paskaties apkārt: Tavā pagalmā dzīvo lauva 

Muris, dziesmas ieķeras kokos un mākoņi rāda kino... Dzejoļi ir kā krāsaini 

ziepju burbuļi vai sapņi, kuros parastais satiek neparasto, ļaujot mazajam 

lasītājam doties īstā iztēles un valodas rotaļu piedzīvojumā. Rotaļīgi 

poētisko dzejoļu pasauli krāsās ietērpj Evijas Timmas-Novikas ilustrācijas, 

radot grāmatu, kur gan dzīvnieciņi, gan pasaku tēli un pat ikdienas sīkumi iegūst saulainu, 

asprātīgu un maigu noskaņu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
Višķu pagasta bibliotēka - Višķi, Višķu pag., Augšdaugavas novads, e-pasts:  biblioteka@viski.lv 
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Inese Zandere. Kaķis uz klavierēm 

 

 

Anotācija: 

 
Ineses Zanderes dzejoļu krājums "Kaķis uz klavierēm," ko bagātīgi 

ilustrējusi māksliniece Anita Paegle. Grāmatā apkopoti 23 dzejoļi - no 

jautra skaitāmpanta līdz liriskai balādei, tādēļ tā būs saistoša visai 

ģimenei, gan pašiem mazākajiem bilžu grāmatu lasītājiem, gan arī pieaugušajiem. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

  

 

 

 

Tūve Jānsone. Kas notika pēc tam? 

 

 

Anotācija: 
 

Grāmatā "Kas notika pēc tam?", kurai dots apakšvirsraksts "Grāmata par 

Bumbulīti, trollīti Muminu un mazo Miju", darbojas gandrīz visi mums labi 

pazīstamie Tūves Jānsones stāstu varoņi, un viņu bīstamos piedzīvojumus 

vainago trollīša Mumina laimīgā atgriešanās pie māmiņas. Īpaši interesants ir 

grāmatas dizains – tajā svarīga loma ir katram mākslinieces zīmētajam burtam, 

kas kļūst par ilustrācijas sastāvdaļu. Burti atbilst varoņu raksturam – piemēram, Muminu 

māmiņas vārda burti izskatās piemīlīgi un sievišķīgi, bet mazās Mijas burti – mazi un spītīgi. 

Burtu lielums un izkārtojums palīdz sekot notikumiem, burti satraucas, bēg, laimīgi izglābjas 

tāpat kā stāsta varoņi. 

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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Amanda Lī. Piedzīvojumi Muminielejā 

 

 

Anotācija : 
 

Šī grāmata apburs gan jaunus, gan senus Muminu cienītājus. Vai tu jau 

pazīsti trollīti Muminu un viņa sirsnīgo ģimeni? Esi laipni aicināts 

MUMINIELEJĀ! Uzzini, kādu dziesmu ir sacerējis klejotājs Susuriņš, kas 

patīk Snorkes jaunkundzei un kādas palaidnības atkal sastrādājusi mazā 

Mija. Katra šīs brīnišķīgās grāmatas lappuse aicina saskatīt apkārtējās 

pasaules skaistumu – kā tas lieliski padodas Muminiem! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

 

 

 
 

 Einata Carfati. Varēja būt trakāk 

 

 

Anotācija : 
 

Divi jūrnieki izglābjas pēc kuģa avārijas. Albertīni ir pilnīgi satriekts: aumaļām 

gāž lietus, pēc tam virs galvas parādās caurejas mocīts lidojošu zivju bars, pie 

apvāršņa – spoku kuģis ar pirātiem, un tad vēl valis, kura elpa neganti smird 

pēc tunča sviestmaizēm... Taču Džordžs līksmi spēlē mutes ermoņikas un 

mierina draugu, ka varēja būt trakāk. Rotaļīgās, līdz sīkākajai detaļai izzīmētās 

ilustrācijas vizuāli lieliski papildina pārdomas par grūtiem laikiem, kas apliecina – pat 

vistrakākajā situācijā var gadīties negaidīti pavērsieni, un ir daudz vieglāk, ja līdzās ir draugi. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   
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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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