
 

Jaunākās grāmatas Augšdaugavas novada pagastu 

bibliotēkās 
 

Nozaru literatūra 
 

 

Ilze Jermacāne. Strēlnieku dzīvība sarkanā 

 

 

Anotācija: 

 
Latviešu strēlnieku divīzija bija nacionālais formējums, tajā bija gan 1941. 

gada vasarā no Latvijas evakuējušies un evakuētie iedzīvotāji, gan Krievijas 

latvieši. Viņi visi bija Latvijas sabiedrības daļa, par kuras motivāciju, 

nonākšanas ceļu armijā un dzīvi tajā mēdz būt maldīgs priekšstats. Ir zināms, 

ka viņi kara beigās bija "uzvarētāju armijā". Bet kā dzīvoja "sarkanais" 

latviešu karavīrs? Ko ēda? Kā jutās un par ko domāja? Par ko tika sodīts? To visu var atklāt 

karavīru sarakstē ar mājiniekiem, atmiņās, arhīva dokumentos un attēlos. 

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 

 

 

 

Francs Kurovskis. Nāves katls Kurzemē 

 

Anotācija: 

 
Kurzemes katls, Kurzemes cietoksnis - dažādi tiek saukts Kurzemes placdarms 

2. pasaules kara beigās. Vācu vēsturnieks Francs Kurovskis saka - Nāves katls 

Kurzemē. Un precīzi - kaujas Kurzemē 2. pasaules kara noslēgumā tiešām var 

saukt par Nāves katlu. Kauju spīvums, abu pušu apņēmība, karavīru traģēdijas, 

padara kaujas Kurzemē par vienu no spilgtākajām 2. pasaules kara lappusēm. 

Grāmatā aprakstītas kaujas Kurzemes cietoksnī no tā izveidošanās brīža līdz pat pēdējo karavīru 

nonākšanai gūstā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv   

 

 

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


Mēs visi esam gūstekņi 

 

Anotācija: 

 
Otrā pasaules karā Latvijas teritorijā nonāca tūkstošiem padomju 

karagūstekņu, daudziem tā bija pēdējā dzīves "pieturvieta". Viens no viņiem 

bija Sarkanās armijas 41. strēlnieku korpusa 177. strēlnieku divīzijas 502. 

strēlnieku pulka karavīrs farmaceits Aleksandrs Orehovs (1917-?), kurš 1941. 

gada 7. oktobrī kļuva par vienu no Rēzeknē izveidotās karagūstekņu nometnes 

Stalag 347 ieslodzītajiem. A. Orehovs rakstīja dienasgrāmatu, kur no 1941. 

gada 21. jūnija līdz 1943. gada 8. maijam atspoguļoja cīņas Austrumu frontē, nonākšanu gūstā 

un ceļu uz Rēzekni, ikdienas dzīvi Rēzeknes karagūstekņu nometnē un darbu kādā vietējā 

zemnieku saimniecībā. Šī dienasgrāmata ir unikāla vēsturiska liecība, kur atspoguļojas kara 

bezjēdzība un posts vienkārša cilvēka acīm. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

65476707 e-pasts: biblioteka@demene.lv 

 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

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

 

 

 

Raitis Apalups. Visvaldis Lācis atmiņu atspulgos 

 

Anotācija: 

 
Cilvēka mūža stāsts tiek rakstīts ar viņa darbiem. Ar paveikto savu līdzcilvēku, 

sava novada, savas zemes, savas tautas un savas valsts labā. Visvalža Lāča 

mūžu vienā atmiņu atspulgu grāmatā ietilpināt nav iespējams. Viņa mūžs 

latviešu tautas lielajā likteņstāstā ir ievīts uz mūžiem. Karavīra mūžs tiek 

rakstīts ar sviedriem un asinīm, gan grūtos kauju ceļus staigājot, gan dvēselei 

vēl ilgus gadus pēc kara asiņojot. Senās brūces uzplēšot, bijušo kauju vietas un 

cīņubiedru atdusas vietas apmeklējot. Cilvēku traģēdijas un tautu likteņus vēstures stāstos, filmās 

un grāmatās iekļaujot. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

 

   

 

mailto:biblioteka@demene.lv
mailto:biblioteka@dubna.lv
mailto:biblioteka@malinova.lv
mailto:biblioteka@viski.lv


Dzidra Ritenberga. Es atradu laimi 

 

Anotācija: 

 
Dz. Ritenberga spoži nospēlējusi aptuveni 80 lielākas un mazākas lomas teātrī 

un kino. Rīgas kinostudijā, būdama režisore, viņa uzņēmusi astoņas filmas, to 

vidū tādi kinodarbi kā "Šīs bīstamās balkona durvis" (1976), "Vakara 

variants"(1980) un citi. Viņas memuāri jeb atmiņu pieraksti tapuši ilgākā laika 

posmā, vairāk nekā desmit gadu garumā. Tie vēsta par bērnību dzimtajā 

Kurzemē, darbu teātros un kino, kā arī par personīgās dzīves priecīgajiem un skumjajiem 

līkločiem. 

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 

 

 

Aīda Rancāne. Saules gads 

 

Anotācija: 

"Rudenāji" ir cikla "Saules gads" trešā grāmata. Grāmata veidota, lai 

iedvesmotu un motivētu bērnus un vecākus jēgpilnai un dziļai Rudenāju cikla 

ikdienas un svētku tradīciju iepazīšanai. Rudens saulstāvji kā sakrāls notikums 

izsenis atzīmēts visās pasaules kultūrās. Grāmata palīdzēs izprast, kā šie svētki 

sagaidīti Latvijā un ar kādām vēl dzīvām tradīcijām mēs varam lepoties. Tajā 

sniegts plašs svētku norišu apraksts, apkopotas dažādu zinātnes nozaru - folkloras, 

kultūrvēstures, reliģijas ideju, antropoloģijas - pētījumu atziņas, citēti folkloras un lauka 

pētījumu materiāli. Mācību materiāls bērniem palīdzēs iedziļināties Rudenāju cikla būtiskākajās 

tradīcijās. 

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 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

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

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


 

 

Aija Jansone. Tautastērpa komplektēšanas pamati 

 

 

Anotācija: 

 
Izdevums metodisks materiāls latviešu tautastērpa darinātājiem un 

valkātājiem. Grāmatā apkopoti etnogrāfes Dr.hist. Aijas Jansones pētījumi par 

tautas ģērbšanās kārtības maiņu Latvijas teritorijā, sākot ar 19. gadsimta 

pirmo pusi līdz 19.-20. gadsimta mijai, sīkāk aplūkojot tērpu materiālus un 

izmantotos audumus, piegriezumu, rotājumus, komplektējumu un nēsāšanas 

tradīcijas. Grāmatā izmantoti Latvijas muzeju krājumu materiāli, veiksmīgāko 

pēdējo gadu tautastērpu rekonstrukciju, kā arī XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju 

svētku Tautastērpu skatē godalgoto tērpu fotoattēli. 

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 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

 

Inta Blūma. Pārcēlāja dienasgrāmata 

 

 

Anotācija: 

 
Intas Blūmas piektā grāmata, kurā viņa retrospektīvi raugās uz noieto ceļu 

garīguma un sevis meklējumos 12 gadu garumā. Dienasgrāmatas formātā 

apkopoti atšķirīgos laika posmos un par dažādām tēmām radušies ieraksti, 

kurus vieno kopēja nots - tās ir autores pašizziņas ceļā gūtās atziņas un 

atklāsmes, īpaši pievēršoties ezotērikas jomai, ar kuru šo gadu laikā ir 

saskārusies. 

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@svente.lv
mailto:biblioteka@kalupe.lv


 

 

Juris Rubenis. Starp divām bezgalībām 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā J. Rubenis dāsni dalās ar daudzām grūti izcīnītām atziņām, kas gūtas, 

visu mūžu veltot garīgajām praksēm. Šis ārkārtīgi noderīgais ceļvedis plašajā 

garīguma laukā kalpos gan tiem, kuri ir garīgā ceļa sākumā, gan arī 

pieredzējušiem meklētājiem. Grāmatā aplūkotas septiņas prakšu grupas: 

klusuma prakses, radošā procesa prakses, aktīvisma prakses, kustību jeb 

fiziskās prakses, psihofizioloģiskās prakses, attiecību prakses un rituāli 

cikliskās prakses. 

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 

 

 

 

 

Zane Grēviņa. Našķoties bērnībā 

 

Anotācija: 

 
Zanes Grēviņas grāmata "Našķoties bērnībā" ir kā mīļš apskāviens ar vairāk 

nekā simt gardām un dažādās bērnībās piedzīvotām receptēm, kuras jebkurš 

lasītājs varēs izmantot savā ikdienā. Zanei šī ir jau otrā pavārgrāmata, bet 

viņas pirmā grāmata "Našķoties" atzīta par 2019. gada pirktāko grāmatu 

Latvijā. Autore dažos gados ir ieguvusi tūkstošiem lasītāju tāda paša 

nosaukuma blogam, vienkāršā valodā atklājot visdažādākās receptes tiem, kuri 

vēlas gatavot saprotami un garšīgi. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotekās: 

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

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

 

Anotācija: 

 
Mūsdienās cilvēks bieži vien jūtas noguris un iztukšots, tāpēc nepieciešams 

iemācīties pasargāt sevi un atjaunot enerģiju. Šeit talkā var nākt mūsu zaļie 

draugi - koki un krūmi. Tie ir dzīvi organismi, tie jūt sāpes un ir spējīgi reaģēt uz 

cilvēka emocijām - prieku, dusmām, sirdssāpēm, tāpēc kokiem var lūgt palīdzību 

dažādās dzīves situācijās. Grāmatā sniegts plašs Latvijā augošu koku un krūmu 

bioenerģētiskais raksturojums, norādīts, kuri koki ir enerģijas devēji, kuri 

enerģijas ņēmēji un kuri koki ir neitrāli. Raksturotas turpat 50 Latvijā savvaļā augošas vai 

introducētas koku un krūmu sugas, atklātas to ārstnieciskās īpašības, sniegts bagātīgs tautas 

medicīnas recepšu klāsts. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotekās: 

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

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

 

 

 

Anitra Lestlande. Kaitēkļi un slimības 

 

 

Anotācija: 
 

Līdz šim līdzīga satura grāmatas izdotas segmentēti atsevišķām dārza augu 

grupām – daiļdārzam, sakņu dārzam, augļukoku un ogu krūmu dārzam. Šī ir 

vasaras dārza problēmu grāmata, kurā vienkopus var atrast biežāk sastopamos 

dārza slimību un kaitēkļu aprakstus īsā formā, kas papildināti ar fotogrāfijām 

gan kaitēklim un slimībai, gan arī tam, kā "nodarījums" izskatās uz auga. 

Viena nodaļa sagatavota arī par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

65476707 e-pasts: biblioteka@demene.lv 
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mailto:biblioteka@demene.lv


 

 

Daiļliteratūra 

 
 

 

Māris Bērziņš. Nākotnes kalējs 

 

Anotācija: 

 
Romāns par latviešu rakstnieku, daudzu romānu, stāstu un lugu autoru, 

Latvijas PSR Tautas komisāru padomes, Latvijas PSR Ministru Padomes, 

PSRS Augstākās Padomes Tautību padomes priekšsēdētāju Vili Lāci. "Bērziņš 

ieskatās tur, kur cilvēks ir iekūlies un grimst purvā, no kura ārā vairs netiks 

nekad," grāmatu vērtējusi Inese Zandere. 

 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 

 

 

Dzintars Tilaks. Kūlenis 

 

Anotācija: 

 
Negaidītu, nejaušu notikumu virkne vai kāds ārējs spēks un likumsakarība var 

radīt situāciju, kad nekas vairs nav un nevar būt kā agrāk, un mēs tad sakām: 

dzīve ir apmetusi kūleni. Tā tas notiek ar romāna galveno varoni, nobriedušu 

vīrieti Linardu, ar jauno sievieti Anci un viņas māti Dailu. Līdz šim mierīgajā 

dzīvē pēkšņi ienāk atklājumi, diemžēl arī vilšanās un pat cīņa par izdzīvošanu. 

Nav iespējams mierīgi pieņemt visu, kas notiek, bet vai aktīva iejaukšanās nesarežģīs visu vēl 

vairāk? 

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 

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

biblioteka@kalkuni.lv 
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Monika Zīle. naktsgrāmata 

 

Anotācija: 
 

"Naktsgrāmata" ir autores atmiņu stāsti – spridzīga latgaliska kolorīta piepildītās 

bērnības un jaunības ainas, aktīvā darba gados piedzīvotie notikumi, tuvāku vai 

svešāku līdzcilvēku uzticētie personiskie pārdzīvojumi. Katra epizode vienlaikus 

atklāj laikmetu, kurā tā piedzīvota, un Monikas Zīles apbrīnojami precīzi novēroto un raksturoto 

cilvēka nemainīgo iedabu. Bērnības garšas un neaptveramie raduraksti, romantika un mistika, 

staigājošs slīkonis un viena vakara līgavainis Maskavā – gribi tici, gribi netici, bet it viss ir balta 

vai, pareizāk sakot, – raibu raibā patiesība, tik intriģējoša, ka ne atrauties," tā par kolēģes 

veikumu saka rakstniece Jana Egle. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

65476707 e-pasts: biblioteka@demene.lv 

 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

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 

 

 

Ramona Indriksone. Es biju cita 

 

Anotācija: 
 

Ir pazudusi meitene, vārdā Beta. Ir puisis, kurš viņu izmisīgi meklē. Ir vairākas 

grūti izskaidrojamu pagātnes notikumu līnijas, kuras raisa daudz jautājumu. Lai 

rastu atbildes, ir soli pēc soļa jāiet atpakaļ Betas un pārējo romāna tēlu 

aizgājušajā laikā, un viņu pasaules, kas atgādina svešas galaktikas planētas un 

šķietami brīvi peld izplatījumā, sastāsies apbrīnojami precīzā sistēmā... 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

mailto:biblioteka@demene.lv
mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@kalupe.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@viski.lv
mailto:biblioteka@dubna.lv
mailto:biblioteka@kalkuni.lv


Lelde Stumbre. Perfekcioniste 

 

Anotācija: 
 

Romāna centrā ir Rolanda Jēgere - sieviete, kura intuitīvi pārliecināta, ka dzīvo 

citu dzīvi, ne to, kas viņai bija paredzēta un kam viņa bija gatavojusies. Pašas 

rokām radīta perfekta dzīves telpa - māja, vīrs, bērni. Ka tajā trūkst sirds, zina 

tikai pati Rolanda. Kad rūpīgi veidotā konstrukcija saņem triecienu, 

perfekcioniste ir gatava to sagraut līdz pamatiem, lai uz tiem veidotu jaunu, 

tikpat perfektu sistēmu, kurā iepriekšējiem elementiem vairs nav vietas. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

65476707 e-pasts: biblioteka@demene.lv 

 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

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

 

 

 

Margarita Grietēna. ne viss ir zelts, kas spīd jeb kristāla galošas 

 

 

Anotācija: 

 
Jā, tā nu viņš ir, Margarita beidzot apprecējusies ar Ivo Grīsli. Tiku aicināta 

kāzās, bet neaizgāju, jo nebiju tai laikā Latvijā. Žēl, būtu droši vien jautri. 

Toties uz Matīsiņa raudzībām aiznesu skaistu, aptamborētu grabulīti, ko var 

gan skandināt, gan bāzt mutē. Raugoties, cik sirsnīgi Margo ņemas ap savu 

dēliņu, atviegloti nopūtos: lai nu ko, bet krimiķus rakstīt gan viņai vairs laika 

nebūs! Un – rūgti vīlos. Veikli mainot zīdainim autiņbiksītes, draudzene pār plecu izmeta: "Sāku 

jaunu grāmatu! Par ziepju operām!". 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

 

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 

 

 

mailto:biblioteka@demene.lv
mailto:biblioteka@kalkuni.lv
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mailto:biblioteka@viski.lv
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Mišela Ričmonda. Brīnumu tests 

 

Anotācija: 

 
"Brīnumu tests" ir psiholoģisks trilleris par visu, uz ko ir spējīgi vecāki un 

sabiedrība, lai saglabātu savu luksusa dzīvesveidu un nodrošinātu bērniem 

iespēju mācīties vislabākajās skolās. Aktuāla, satriecoša un aizraujoša 

lasāmviela. Ja šaubāties, vai pieaugušie ir gatavi apdraudēt bērna labklājību, lai 

sasniegtu augstākās virsotnes un iegūtu prestižu, iepazīstiet dzīvi Hilsboro 

pilsētā Kalifornijas štatā un uzziniet, ka tas ir iespējams. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

Antals Serbs. Ceļinieks un mēnessgaisma 

 

Anotācija: 

 
Kad gan vēl, ja ne kāzu ceļojumā, vīrietis varētu attapties, ka nedrīkst 

atteikties no jaunības ideāliem un nevar tā vienkārši noliekt galvu laulības 

jūgā. Antala Serba romānā ceļinieks, mēnesgaismas transā būdams, aizbēg no 

jaunās sievas, lai piepildītu un turpinātu dzīvot to jaunību, kas nu ir 

neatgūstami zaudēta. Aizbēgušais vīrs meklē atbildi uz jautājumu, vai ar 

dvēseles laika mašīnu ir iespējams atgriezties pagātnē, vai tagadni ir iespējams uzlabot ar pusceļā 

palikušās dzīves epizodēm, un vai cilvēks reiz varēs atbrīvoties no sava "es" ieslodzījuma un nu 

par maldiem uzskatītām pieauguša cilvēka važām. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

 

 

 

 

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


 

Džīna Hanfa Korelica. Sižets. Nozagtā dzīve 

 

Anotācija: 
 

Džeiks Finčs-Boners, caurkritis literāts, pasniedz radošo rakstniecību 

universitātē. Studenti pārsvarā ir centīgi, tomēr neapdāvināti entuziasti. 

Izņemot Evanu, ārkārtīgi talantīgu jaunekli, kurš ir pārliecināts, ka viņa 

topošais romāns kļūs par kulta grāmatu. Tomēr darbs tā arī netiek izdots. Evans 

iet bojā, un izcilais sižets nogrimst aizmirstībā... līdz brīdim, kad Džeiks nolemj 

to uzrakstīt. Grāmatas panākumi ir žilbinoši. Džeiks iegūst naudu, slavu, 

prestižu. Tikai ne sirdsmieru. Jo kāds zina, ko viņš ir izdarījis. Un šis cilvēks negrasās klusēt. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

 

 

 

Jana Vagnere. Dzīvi cilvēki 

 

Anotācija: 

 
Izdzīvojušajiem - tostarp bijušajiem mīlniekiem, bijušajiem partneriem un 

bijušajiem draugiem - tagad ir jāiemācās sadzīvot uz Vongezera mazās salas, 

spītējot draudošajām briesmām. Ierastās pasaules vairs nav, tā sarukusi līdz 

tuvākā nama sienām. Kas tur atrodas - dzīvie vai mirušie, draugi vai 

ienaidnieki? Cilvēks cilvēkam - glābējs vai vilks? Noslēgtā telpā skaņas kļūst 

spalgākas, krāsas košākas un emocijas saasinās līdz galējībai. Greizsirdība, 

bailes, niknums pāraug paši sevi. Vai mīlestībai, maigumam, pateicībai vispār ir vēl kādas 

izredzes? Anna ir vienā būrī ar tiem, kuri viņai dārgāki par visu uz pasaules, tomēr arī tie, no 

kuriem viņa reiz ir visiem spēkiem vairījusies, tagad ir viņai blakus. Un tā jau ir viņas personiskā 

apokalipse. "Annas apokalipse"... 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

 

mailto:biblioteka@viski.lv
mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@kalupe.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
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Kamilla Grebe. Nemaņa 

 

Anotācija: 
 

Astoņpadsmit gadus vecais Samuēls ir uzsācis visai apšaubāmu dzīvesveidu, 

kas aizved viņu likuma otrā pusē. Pēc iesaistīšanās neveiksmīgā narkotiku 

darījumā puisim nākas bēgt, jo viņam pēdas dzen gan policija, gan 

noziedznieki. Samuēls atrod pajumti pie kādas ģimenes netālajās šērās un sāk 

strādāt par viņu slimā dēla asistentu. Tikmēr izmeklētājs Manfreds Ulsons ir 

atgriezies Stokholmā. Kad tiek atrasts kāda narkodīlera līķis, viņš tiek pieaicināts izmeklēt 

noziegumu. Drīz jūra izskalo krastā vēl vienu līķi, un izmeklēšana kļūst aizvien sarežģītāka, 

tāpēc Manfreds vēršas pēc palīdzības pie Hannes, noziedznieku profila veidotājas. 

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 

 

 

Jū Nesbē. Karaļvalsts 

 

Anotācija: 
 

Divi brāļi. Neliels kalnu ciems. Tumšu noslēpumu caurausti likteņi. Rojam, 

kurš veiksmīgi vada benzīna uzpildes staciju mazā kalnu ciemā Norvēģijā, 

dzīve rit mierīgi un vienkārši. Negaidīti pēc daudziem ārzemēs pavadītiem 

gadiem mājās atgriežas jaunākais brālis Kārls ar grandioziem plāniem dzimtajā 

pusē uzcelt spa viesnīcu. Savulaik Rojs aizstāvēja brāli no pāridarītājiem un 

baumām, taču tagad brāļu lojalitāte piedzīvo pārbaudījumu, un Kārla plāniem ceļā stājas alkatība 

un nodevība. Kad ciema lensmanis no jauna sāk uzdot jautājumus par abu brāļu pagātni, Rojam 

jāpieņem lēmums, cik tālu viņš ir gatavs iet, lai aizstāvētu brāli. 

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 

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

 

 

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


  

Maeva Harana. Īstas franču kāzas 

 

 

Anotācija: 
 

Stefānija, Džoena un Meredita ir draudzenes kopš skolas gadiem, bet laika gaitā 

ir pašķīrušās. Meredita pieņem lēmumu nopirkt romantisku pili idilliskā vietā 

un secina, ka viena ar to galā netiks. Un kurš gan cits viņai palīdzēs, ja ne divas 

senas draudzenes? Viņas sanāk kopā un cer iedvest pilī dzīvību un piedāvāt to 

kāzu rīkošanai. Izrādās, šī pasakainā vieta piedāvā ne tikai sauli, vīnu un izcilus 

franču ēdienus. Te var sastapt arī pievilcīgu šefpavāru, viņa tikpat pievilcīgo dēlu, vīnogu 

audzētāju no Jaunzēlandes, tāpat britu imigrantu pulciņu un buldogu meiteni Nelliju... 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

 

 

 

 

Santa Montefjore. Tālie krasti 

 

Anotācija: 
 

Margo Hārta ierodas Īrijā, lai uzrakstītu grāmatu par leģendāro Deverilu dzimtu. 

Viņa zina, ka tas nebūs viegls uzdevums – Deverili nevēlas runāt par ģimenes 

likteni. Tomēr Margo ir apņēmusies izcīnīt šo cilvēku simpātijas un palīdzēt 

viņiem izstāstīt savu stāstu, lai sadziedētu senās brūces. Grāmatas rakstīšanas 

laiks izvēršas par emocionālu piedzīvojumu ne tikai Deveriliem, bet arī pašai 

Margo… 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

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

65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv 

 

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

 

 

 

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


 

Silvija Deja. Nešķirami kopā 

 

 

Anotācija : 
 

Gideons Kross. Viņā iemīlēties bija tik viegli. Tas notika vienā acumirklī. 

Precības ar viņu bija kā sapņa piepildījums, un laulības saglabāšana ir kļuvusi 

dzīves nozīmīgāko cīņu. Mīlestība transformējas. Tā vienlaikus ir gan 

patvērums no vētras, gan nesaudzīgākais no viesuļiem. Divas daudz cietušas 

dvēseles savijušās vienā. Apņemšanās mīlēt bija tikai sākums. Savukārt cīņa par 

mīlestības saglabāšanu var atbrīvot vai... izšķirt. "Nešķirami kopā" ir sengaidītais "Krustuguns" 

sāgas noslēdzošais romāns. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

 

 

 

 

Līza Vingeita. Pirms mēs bijām jūsu 

 

Anotācija : 
 

1939. gads, Tenesī. Divpadsmit gadus vecā Rilla kopā ar ģimeni dzīvo laivā uz 

upes, līdz kādu dienu, izmantojot vecāku prombūtni, ierodas svešinieki un 

aizved Fosu ģimenes piecus bērnus prom. Rilla nevēlas lauzt solījumu tēvam 

parūpēties par brāļiem un māsām, taču kā lai to īsteno? Mūsdienas, 

Dienvidkarolīna. Eiverijai ir viss, ko var vēlēties - veiksmīga karjera, 

valdzinošs līgavainis un drīzumā gaidāmas greznas kāzas. Taču nejauša 

tikšanās satricina viņas pasauli – vai ģimenes noslēpumu atklāšana visu sagraus, vai gluži otrādi 

– atbrīvos? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

 

 

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


 

Kārena Vaita. Pēdējā nakts Londonā 

 

Anotācija : 
 

Londona, 1939. gads. Skaistā un ambiciozā Eva Hārlova kopā ar labāko 

draudzeni Žannu Dibozu, mīļi sauktu par Dārgumiņu, grasās iekarot savu vietu 

modes pasaulē. Viņas abas ir kā māsas – gatavas darīt visu viena otras labā. 

Kad Eva iemīlas pievilcīgajā aristokrātā Greiemā, viņai šķiet, ka dzīve kļuvusi 

par sapni. Tomēr kara nestās šausmas un pašas glabātais noslēpums izjauc 

iecerēto idilli, atstājot vien sapņa driskas... Londona, 2019. gads. Amerikāņu 

žurnāliste Medija Vornere dodas uz Londonu intervēt Dārgumiņu, reiz slavenu modeli. Iepazīstot 

eleganto kundzi arvien tuvāk, Medija saprot, ka viņa glabā kādu sāpīgu noslēpumu. Kādēļ viņa 

pazaudējusi saikni ar savu seno draudzeni Evu? Kas ir pievilcīgais svešinieks Dārgumiņa 

glabātajās fotogrāfijās? Medija sāk šķetināt pagātnes pavedienus, kas atklās aizkustinošu stāstu 

par draudzību, kurai nācies piedzīvot vissmagākos likteņa triecienus... 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

 

 

Eve Hietamies. Tētis skolā 

 

Anotācija : 
 

“Tētis skolā”, turpinājums grāmatām “Tētis uz pilnu slodzi” un “Tētis 

diviem” Mazajā Pasanenu ģimenē atkal jauni notikumi – Pāvo dodas pirmajā 

klasē. Kur gan palicis omulīgais mazulis un kur nozudis mobilais telefons? 

Līdz ar dēla skolas gaitu uzsākšanu Anti saskaras ar vilni jaunu izaicinājumu 

un piedzīvojumu. Turklāt beidzot viņš ir gatavs atzīt, ka jau gadiem ir 

iemīlējies Ennijā, un, šķiet, ka jūtas ir abpusējas… Kā lai izveido attiecības, 

nesarežģījot abu jau tā ne tik vienkāršo ikdienu? Somu rakstnieces un scenāristes Eves Hietamies 

romāns “Tētis skolā” ir trešā grāmata sērijā par Anti un Pāvo Pasaneniem. Arī šajā stāstā 

aizkustinājums mijas ar smiekliem, bēdas ar prieku, patiesi aizkustinoši un pārliecinoši atainojot 

abu varoņu jaunos piedzīvojumus. 

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@vabolespag.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv


 

Bērnu literatūra 

 

 

Gija Katrīna Andersone. Vai tu esi gudrāks par skolotāju? 

 

Anotācija: 

Gudrs ir tas skolēns, kas pāraug savu skolotāju ne tikai garumā, bet arī zināšanu 

jomā. Noorganizē klasē prāta mīklu spēli un uzdod grāmatas jautājumus gan 

savam skolotājam, gan arī klasesbiedriem. Pārliecinies, cik jautrs un asprātīgs 

vari būt tu un tavs skolotājs. 

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 

 

 

 

Monika Vaicenavičiene. Kas ir upe? 

 

Anotācija: 

Upes izšuj pasauli raibu raibiem rakstiem, sadiedz stāstus un 

notikumus, savieno vietas, laikus un cilvēkus. To straume var mūs 

aizgādāt uz tālām vietām, sapulcēt kopā un atspirdzināt. Upes 

nomierina, biedē, iedvesmo, neļauj aizmirst. M. Vaicenavičienes 

grāmata pasludināta par 2019. gada labāko izzinošo grāmatu un 

skaistāko bērnu grāmatu Lietuvā un izdota jau 15 valodās. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

 

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.lv 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@saliena.lv


 

 

Eliseo Garcia. Orķestris lai skan! 

 

Anotācija: 

Martas ģimenei pieder mūzikas instrumentu veikals. Pie meitenes ciemos 

atnākuši draugi, jo vēlas nodibināt orķestri. Kurš instruments piestāvētu 

Laurai? Vai kāds spēlēs arī klavieres? Un kurš būs orķestra diriģents? Lasi 

stāstu un, piespiežot skaņas simbolus grāmatas lappusēs, uzzini, kā skan 

dažādi mūzikas instrumenti! 

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 

 

 

 

 

Ingrīda Bērziņa.  Jauka dzīve šaizemē 

 

 

Anotācija : 
 

Saules siltums zemi silda, katru stiebru spēki pilda. Dzen tie savas 

rokas ārā, viss ir tikai saules varā. Rīta migla zāli glauda, lai tā viņas 

glāstus bauda. Miglas rasa veldzi dod, visi tajā spēkus rod. Putni 

nogurumu jūt, kur tiem pavasarī būt? Zaļo pļavu greznumā, miglas 

vālu atpūtā! Pavasaris gaida viņus, putnu balsu jaukās ziņas. Pietrūkst tam vēl tomēr arī putnu 

dejas pavasarī. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.lv 

 

 

 
 
 

 

mailto:biblioteka@naujene.lv
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Uldis Polis-Polītis. Mākonīša māja 

 

 

Anotācija : 
 

Vasaras debesīs mīt arī baltie spalvu mākonīši. Tie ir tie īstie. Baltos spalvu 

mākonīšus vajag pavērot. Reizēm tie līdzinās aitiņām, bet citreiz zirdziņiem. 

Vējiņš mākonīšus vizina, dažreiz vējiņš tos sakārto garā virtenē. Tā viņi 

spēlējas visu vasaru. Tad kāds mākonītis nolaižas lejā, krāsainā pļavā. Tur viņš 

no pieneņu pūkām uzceļ sev māju un atkal paceļas debesīs. Skaista ir mākonīša 

māja. 

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 
 

 

 

 

 

Daina Ozoliņa. Pandēmijas detektīvi 

 

 

Anotācija : 
 

Grāmata asprātīgā valodā stāsta par neparastiem notikumiem un aizraujošiem 

piedzīvojumiem. Kad pandēmijas dēļ Austris un viņa māsīca Odrija ir spiesti 

kopā ar mammām pavadīt vasaru dvīņumājā Jūrmalā, abi ir pārliecināti, ka 

viņus gaida šausmīga garlaicība. Tomēr viss izvēršas pavisam citādi. Mistiski 

notikumi mājās, aizdomīgas videokameras pie pensionāru īpašumiem, 

motorolleristu zagļu banda, pat cilvēka nolaupīšana... Austris un Odrija nolemj 

slepus kļūt par detektīviem, lai atklātu šos dīvainos noziegumus. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv  

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.lv 

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

biblioteka@svente.lv 

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

 

Anotācija : 

 
Meitenītes Almas dzīvē starp realitāti un iztēli nav novilkta stingra robeža, kā 

tas mēdz būt daudziem bērniem. Tādēļ viņai, vasaru pavadot laukos, līdzās 

mazai ciema kapsētai, kur šad un tad notiek bēres, nav grūti uz sevi attiecināt 

pār kapu sētu sadzirdētos vārdus: “Mūsu Alma ir mirusi. Mēs vairs 

neredzēsimies!” un iztēloties sevi par nomirušu. Alma cenšas saprast 

atšķirību starp dzīvajiem un mirušajiem, cilvēka attiecības ar savu vārdu, 

dažādu ar miršanu un piemiņu saistītu izteicienu nozīmi. Autore par šīm eksistenciālajām lietām 

raksta ar gaišu humoru, kurā nopietnība un smaids nav viens no otra atdalāmi.  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

Līga Rozentāle. Vislabākā vasara 

 

Anotācija : 
 

Vasaras brīvlaiku Sāra, Miks, Īva un Alīse pavada laukos pie vecmammas un 

opja. Un te nu laika garlaikoties nav. Viņi pelna kabatas naudu, lasot Kolorādo 

vaboles, glābj opīša ķiršu dārzu no lielā karstuma, siltumnīcā notver 

spoku, iepazīst lapsenes, auklē cālēnu, spēlējas priedītēs un vēl, un 

vēl. Grāmatas varoņi starp dzīvespriecīgajiem un komiskajiem stāstiem sniedz 

arī noderīgus padomus, kā parūpēties par savu drošību pie ūdens, pagalmā, 

pļavā un mežā, lai vasaras un arī citu gadalaiku pavadīšana izdotos gan jautra, gan droša. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 

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

biblioteka@svente.lv 
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Marks Uve Klings. Diena, kad ome salauza internetu 

 

 

Anotācija: 

 
Marka Uves Klinga asprātīgā grāmatiņa ļauj iejusties situācijā, kad pasaulē 

pārstājis darboties internets. Un tajā vainojama kāda ome kādā Vācijas 

pilsētiņā... Tifānijai šodien bija jāpieskata ome. Un tieši ŠODIEN ome ņēma 

un salauza internetu. Visu internetu. Visā pasaulē. Nu forši... Bez interneta 

nekas vairs nav tā, kā bija: Maksis nevar spaidīt savu telefonu, Luīze nevar 

klausīties mūziku, bet opis - skatīties televīziju. Pat mamma un tētis pārnāk no 

darba neierasti agri, jo viņi nevar pastrādāt. Neviens nezina, ko iesākt – kā dzīvot bez interneta? 

Tomēr diena galu galā izvēršas visnotaļ jauka. Par spīti tam, ka internets neiet. Vai arī tieši 

tāpēc? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

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

Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēka –Skolas iela 6, c.Silene, Skrudalienas pagasts, 

Augšdaugavas novads, tālr. 27176793, e-pasts: biblioteka.silene@skrudaliena.lv 

 

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

65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv 

 

 

Sallija Herisa. Fēlikss un Baziliks 

 

Anotācija: 
 

Fēlikss izlaiž katru otro soli, kad kāpj pa kāpnēm, divreiz uzsit pa durvju 

rokturiem un priekšmetus novieto pāros. Problēma ir samilzusi, un Fēliksu 

grasās izslēgt no skolas. Direktore vairs nespēj vadīt skolu, ievērojot viņa ļoti 

specifiskos noteikumus. Tad ierodas Čārlija un apgriež viņa pasauli otrādi. Viņa 

ir izaugusi tikpat kā bez noteikumiem. Čārlija pusdienās ēd brokastu pārslas, 

laivu sauc par mājām un ļoti brīvi valkā skolas formu. Pie katras iespējas viņa 

izaicina Fēliksu un viņa noteikumus. Vai Fēlikss kādreiz iemācīsies kļūdīties, lai arī ir tik ļoti 

apsēsts būt pareizs? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 
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Kristīna Olsone. Tukšās pils noslēpums 

 

Anotācija : 
 

Elliju un Valteru nosūta uz Vētru salu. Tur viņiem būs jādzīvo, līdz mājās 

atgriezīsies vecāki. Viņu jaunās mājas ir liela, veca akmens pils, kurā drīz tiks 

atvērta viesnīca. Salinieki viņus uzreiz brīdina: "Turieties pa gabalu no Tukšās 

pils!" Drīz Ellija un Valters saprot, ka pilī ir noticis kaut kas briesmīgs. Naktīs 

kāds rausta viņu guļamistabas durvju rokturus. Citā telpā gleznas karājas, 

pagrieztas pret sienu. Tajās ir attēloti četri bērni, kas reiz dzīvoja pilī, bet vēlāk 

pazuda. Kas īsti notika ar bērniem? Un kāpēc Elliju vajā melns putns? Kādēļ tas neliek viņus 

mierā? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

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

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

 

 

 

Deivids Valjamss. Nezinkas 

 

Anotācija : 
 

Iepazīsties ar Mierīšiem! Mērtlai Mierītei ir viss, ko vien viņa var vēlēties. Bet 

ar visu nepietiek. Viņa grib vēl, vēl un vēl! Kad Mērtla paziņo, ka vēlas 

NEZINKO, ir tikai viena problēma... Kas ir NEZINKAS? Mierīša kungs un 

kundze ir gatavi uz visu, lai viņu mīļā meitiņa būtu laimīga, un pat dodas uz 

bibliotēkas tumšajiem pagrabiem, lai pāršķirstītu noslēpumainās 

Briesmoņpēdijas apputējušās lappuses. Viņu biedējošie meklējumi aizved uz džungļaināko 

džungļu tumšākajiem nostūriem, kur var atrast pašus retāk sastopamos radījumus. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 
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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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