
 

Jaunākās grāmatas Augšdaugavas novada pagastu 

bibliotēkās 
 

Nozaru literatūra 
 

 

 

Latviešu tautas anekdotes 

 

 

Anotācija: 

 
Šajā grāmatiņā apkopotās anekdotes un ironiskās miniatūras vēršas gan pret 

sabiedrībā valdošajiem uzskatiem un pieņemtajiem principiem, gan nesaudzīgi 

atklāj latviešu ēnas puses un parāda atsevišķu indivīdu nejaukos ieradumus. 

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 

 

 

Skaidrīte Cielava. Vispārīgā mākslas vēsture 

 

 

Anotācija: 

 
S. Cielavas grāmatas mērķis ir populāra izklāsta veidā sniegt izpratni par 

mākslas attīstības procesu no pirmajiem cilvēka zīmējumiem uz alu sienām 

līdz Senās Romas mākslai. Izdevumā apkopotas ziņas par Seno Austrumu 

mākslas un antīkās mākslas - arhitektūras, tēlniecības, glezniecības un 

lietišķās mākslas pieminekļiem un to radītājiem. Mācību līdzeklis adresēts 

skolotājiem, skolēniem, studentiem un interesentiem, kas vēlas iegūt secīgu pārskatu par mākslas 

attīstības procesu dažādos vēsturiskos posmos. 

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 

 

 

 

mailto:biblioteka@saliena.lv
mailto:biblioteka@malinova.lv


 

 

Juvāls Noass Harari. Homo Deus. Cilvēces īsā nākotne 

 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā autors pārsteidzošā, provokatīvā un aizraujošā veidā stāsta, kā 

tehnoloģijas maina mūsu sabiedrību un ar kādiem izaicinājumiem cilvēce 

saskarsies jau tuvākajā nākotnē. Viņš mēģina analizēt vispārīgas, globālas 

problēmas un galvenos faktorus, kas nosaka pasaules sabiedrības attīstību un 

kam, visticamāk, būs ietekme uz mūsu planētas nākotni. Homo Deus jūs 

satrieks. Homo Deus jūs izklaidēs. Un vēl svarīgāk - Homo Deus liks domāt 

tā, kā iepriekš nekad neesat domājis. 

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 

 

 

 

Brigita Čikste. Dejas inženieris 

 

 

Anotācija: 

 
Grāmata veltīta izcilas personības – inženiera, horeogrāfa, pedagoga 

Ulda Šteina – dzīvesstāstam un viņa ieguldījumam Latvijas kultūrā. 

Grāmata veidota kā Ulda Šteina atmiņu stāstījums un būs aizraujoša 

lasāmviela ikvienam latviešu skatuviskās dejas interesantam vai dejotājam. 

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


 

Pēteris Pildegovičs. Mans Ķīnas stāsts 

 

 

Anotācija: 

 
Grāmatas autors 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 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

  

 

 

Kristīne Liepiņa. Pamirs: mana sirds mīlestībā 

 

 

Anotācija: 

 
Šī ir kalnā kāpēju Kristīnes un Kristapa Liepiņu skaista pieredzes grāmata. 

Viņi kāpj kalnā, pārvarot bailes no augstuma un no sevis. Ieraugot, ka ir vēl 

cita pasaule bez mūsu ikdienas. Tā, kurā kalns pieduras debesīm un tu pats 

pieduries sev. Un kurā tu saproti - esība brīžiem nav viegla, bet tā nav nedz 

fatāla, nedz nolemta. Jāiemācās vien pareizi elpot. Šāda grāmata par 

alpīnismu latviešu valodā ir pirmā un vienīgā. Pamirs ir septiņtūkstošnieks, 

tur kāpējs ir uz robežas. Un šī robeža ir ļoti smalka. Grāmatas vērtība: tajā var saredzēt to, ko 

daudzi, jo īpaši kalnu profesionāļi, kalnos vairs nesaskata - emocijas, bailes, šaubas, attieksmi. 

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


 

 

Nikolajs Žuļņevs. Ceļu satiksmes noteikumi Latvijā 

 

 

Anotācija: 

Šajā papildinātajā izdevumā Ceļu satiksmes noteikumu oficiālais teksts 

publicēts aktuālajā redakcijā, ņemot vērā grozījumus, kas stājās spēkā 

14.05.2021. Papildināti arī autoru komentāri un ilustratīvais materiāls. 

Krāsainās ilustrācijas ļaus labāk izprast satiksmes noteikumu nianses un 

iespējami labi sagatavoties CSDD eksāmenam. Kopā ar oficiālo Ceļu 

satiksmes noteikumu tekstu un komentāriem grāmatā atrodams arī Latvijas 

Ceļu satiksmes likuma teksts. 

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 

 

 

 

English for Everyone 

 

 

Anotācija: 

 
Jauns, vizuāls mācību līdzeklis ikvienam angļu valodas interesentam! 

Visaptveroša angļu valodas gramatikas rokasgrāmata ar vienkāršiem 

skaidrojumiem, kas ir ideāli piemēroti visu valodas līmeņu apguvējiem. 

Rokasgrāmata veidota, pamatojoties uz inovatīvām vizuālās apmācības 

metodēm, un ir piemērota pašmācībai. Daudzveidīgie piemēri palīdzēs 

izprast, kāpēc katrā konkrētajā gadījumā labāk lietot attiecīgo vārdu, izteicienu vai gramatisko 

laiku. Grāmata ietver galvenās gramatikas tēmas, kas noteiktas starptautiskā angļu valodas 

apmācības standarta A1-C1 līmeņu iegūšanai. 

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@naujene.lv
mailto:biblioteka@kalupe.lv


 

 

 

Džoans Hari. Zudušās saiknes 

 

 

Anotācija: 

 
Grāmatas autors Džoans Hari saistošā veidā, balstoties uz savu personīgo 

pieredzi, tiekoties ar psihiatrijas un citu jomu speciālistiem, kā arī ar depresiju 

sirgstošiem cilvēkiem, ar piemēriem trāpīgi atspoguļo psiholoģisko un sociālo 

depresijas pusi. Depresija ir ļoti plaši izplatīta problēma pasaulē, un Latvijā ar 

to slimo gandrīz 8% iedzīvotāju. Tās cēloņi var būt bioloģiski, psiholoģiski un 

sociāli. Katrs cilvēks ir unikāls, un neeksistē viena visiem derīga universāla recepte, bet ir 

jāizmanto kāda no minētajām ārstēšanas metodēm vai to kombinācijas. 

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 

 

 

 

Elīna Zvirbule. Mana pirts grāmata 

 

 

Anotācija: 

 
Latvieši vienmēr ir zinājuši, ka pirts ir veselības avots un lepojas ar pirts 

tradīcijām. Taču ne visiem ir zināms, kā tas pareizi un veselīgi darāms. Pēc 

grāmatas izlasīšanas apgūsiet - kā gūt labāko no savas pirts, kā veidot savu pirts 

rituālu soli pa solim, kā piemeklēt un sagatavot pirtsslotas, kādiem mērķiem 

izmantot dažādus augus un ēteriskās eļļas, kā attīrīt sevi un pirti, kā uzlabot savu 

pašsajūtu un veselību. 

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


 

 

Daiļliteratūra 

 

 

Gunta Grietēna. Manas zemes elpa 

 

 

Anotācija: 

 
"Savus dzejā izteiktos vārdus gribu sasiet vienā krāšņā ziedu pušķī. Palaist to 

pa Rindas upi, lai kopā ar laivotājiem dotos romantiskā ceļojumā. Pārējo uzticu 

savai sirdsbalsij, savai dvēselei un vakara saulrietiem, caur kuriem izsmaržo 

vēlīno rudens flokšu smarža", saka autore. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotekās: 

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

 

 

 

Keita Ketnere. Drupaču ballīte 

 

 

Anotācija: 

 
Lienei sāp sirds, ka liktenis uzsācis nekrietnu deju, vērodams, kā jaunā sieviete 

spēs turēties pretī viņa izliktajām lamatām. No mierīgas rāmi plūstošas dzīves 

viņa tiek ierauta negaidītos notikumos. Iepazinusi daudz jauku cilvēku un viņu 

dzīves stāstu, ar savu paša likteni viņai tagad vienoties ir grūti. Kā būs? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotekās: 

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

biblioteka@ambeli.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 novada centrālā bibliotēka - Ilūkste, Brīvības iela 12, Augšdaugavas novads, e-pasts: 

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

mailto:biblioteka@viski.lv
mailto:biblioteka@ambeli.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@viski.lv
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Imants Zembergs. Kur sapņiem nav vietas... 

 

Anotācija: 

 
Šis ir Imanta Zemberga piektais romāns. Autors runā par ilūziju zudumu. Viņa 

varonis Arnolds, izgājis cauri visiem Otrā pasaules kara "elles lokiem", piedzīvo 

brīnumainas un reizē satriecošas pārvērtības, kas no viņa prasa atjautību, 

drosmi, izturību un spēju pielāgoties arī gan pirmskara, gan pēckara notikumos 

Latvijā un Krievijā. Skaistā latviešu lauku sētas idille gaist likteņa pavērsienos... 

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 

 

 
 

Dzintra Žuravska. Tauriņa lidojums ugunī 

 

Anotācija: 

 
Bagātība un nabadzība. Spožums un posts. Meitene, kuru puikas bija iedēvējuši 

par mistkastes kaķeni, jo bērnībā viņa rakņājusies pa konteineriem, cerībā atrast 

ko ēdamu, alkst kļūt par biznesa lēdiju. Kā taurenis viņa lido pretī spožai ugunij 

un apsvilina spārnus. Bet ja cilvēks patiesi vēlas kaut ko panākt, tad parasti to 

arī sasniedz.  

 

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 

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 

 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

mailto:biblioteka@dubna.lv
mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@dubna.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@malinova.lv
mailto:biblioteka@viski.lv
mailto:ilukstesbiblioteka@inbox.lv


Armands Puče. Jauna vīrieša portrets 

 

 

Anotācija: 

 
Par kultūru, vergiem un garīgumu. Par zilajiem vaļiem, pirātiem un morāli. Par 

olimpiskajām spēlēm, holokaustu un internetu. Par nēģeriem, izmešu kvotām un 

saules baterijām... Kāpēc latvieši domā, ka viņi dzīvojuši 700 gadus verdzībā? 

Tāpēc, ka to uzrakstījuši vācu garīdznieki septiņpadsmitajā gadsimtā. Kāpēc 

somiem un leišiem valstu himnās nav pieminēts Dievs, bet lielākā daļa no 

pasaules savā lielajā dziesmā no tā nav atteikusies? Kāpēc baznīcu nekustamie īpašumi nav 

aplikti ar nodokli - ja reiz valsts un baznīca ir nodalīta? Ko mēs sev apkārt redzam, un - ko mums 

vēlas pateikt? Ko mums iestāsta? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

biblioteka@liksna.lv 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

 

 

Arnolds Auziņš. Čau, vecās miesas! 

 

 

Anotācija: 
 

Nav svarīgi, kurš pansionāta papagailim iemācījis frivolo sveicienu, jo te notiek 

daudz trakākas lietas. Māte ar meitu, kas atnākusi ciemos, peldbaseinā ierauga 

slīkoni. Mistiskā kārtā tas pazūd, savu nāvi tikai notēlojis. Iet laiks, un šī pati 

persona patiešām ir beigta. Vainīgais grēksūdzē atzīstas noziegumā, lai gan 

autopsija viņa vainu neapliecina. Tas nav romāns tikai par to, kā skaisti novecot, 

bet galvenais, kā saglabāt cilvēcību un kopā sadzīvot vairākām paaudzēm. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

 

 

 

 

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


Dace Judina. Pārcēlājs 

Anotācija: 

 
Laiks no tevis neko negrib. Grib cilvēki. Zemgale – bezgalīgi lauki, upe, 

pārceltuve, vecsaimniecības un sena kapsēta, kuru pieskata tikpat sena dzimta 

– pārcēlāji, kuru ziņā ir savienot abus Laika upes krastus. Kurš varēja 

iedomāties, ka Dziļciema vecākās iedzīvotājas Vescīļu Marijas bēres un no 

Rīgas atbraukušās testamenta izpildītājas Vitas Ābeles kritiens no pārceltuves 

plosta tieši Dziļupes Melnajā akacī aizsāks biedējošu notikumu virknia Marijas 

izcelsme slēpj smagu dzimtas pāridarījumu, viņas sūrais mūžs bijis nožēlas pilns par savulaik 

pamestajiem deviņiem bērniem. Juristei Vitai Ābelei tie jāatrod un jāsapulcina zem Vec-Sīļu 

jumta. Taču kāds ļoti nevēlas, lai tas notiek...  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

biblioteka@liksna.lv 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

Dace Judina. Nemodiniet mirušos 

 

Anotācija: 

 
Agrā svētdienas rītā Egons Dambergs saņem zvanu – policijas ģenerāļa Bozes 

pagalmā atrasts līķis, bet viņa virtuve izdemolēta. Tajā pašā dienā, atgriežoties 

mājās no Austrijas, Vīnes lidostā bez pēdām pazūd Annas Elizabetes 

vecmāmiņa, baronese Anna Roze Berga. Taču, ja šie notikumi paliek zināmi 

tikai šaurām aprindām, tad ziņa par to, ka pazīstama uzņēmēja mājās 

noslepkavots atrasts viņa dubultnieks, līdz ar rakstu dzeltenajā presē izplatās pa 

visu valsti. Anna Elizabete atkal iesaistās izmeklēšanā.  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

 
Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Augšdaugavas 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 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

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


Adams Kejs. Mazliet sāpēs 

 

Anotācija: 

 
97 stundu darba nedēļa. Dzīvības un nāves lēmumi. Nepārtraukts ķermenisku 

šķidrumu cunami. Un slimnīcas stāvvietas apmaksas automāts pelna vairāk nekā 

tu. Laipni lūgti jaunā ārsta dzīvē! Adama Keja dienasgrāmata, kas rakstīta pēc 

nebeidzami garām dienām, negulētām naktīm un darbā aizvadītām nedēļas 

nogalēm, sniedz atklātu un patiesu pārskatu par laiku, ko viņš pavadījis 

Nacionālā veselības dienesta priekšpostenī ārsta amatā. Apbrīnojami, biedējoši un brīžiem 

smeldzīgi. Te ir viss, ko vēlējāties uzzināt, un arī gana daudz, ko nemaz negribējāt zināt – par 

dzīvi, kas aizrit slimnīcas nodaļās.  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu 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 

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

 

 

Mia Kankimeki. Sievietes, par kurām domāju naktīs 

 

Anotācija: 

 
Grāmata ir aizraujošs beletristikas, zinātniskās literatūras un ceļojumu 

dienasgrāmatas apvienojums, ko caurvij personiskas pārdomas. "Tajās 

bezmiega naktīs, kad mana dzīve šķiet izsista no sliedēm, es vācu ap sevi 

neredzamu vēsturisku sieviešu gvardi – sargeņģeļus, kas izgaismos ceļa 

turpinājumu. Šo nakts sieviešu dzīve nav bijusi parasta. Viņas pārkāpa robežas 

un darīja to, ko neviens no viņām negaidīja. Daudzas bija mākslinieces un 

rakstnieces, vairumam nebija ģimenes un bērnu, viņu attiecības ar vīriešiem neatbilda 

vispārpieņemtiem standartiem. Dažas cieta no slimībām vai garīgās veselības traucējumiem. 

Tomēr viņas visas sekoja savam aicinājumam un ceļu izvēlējās pašas. Šīs sievietes ir mans plāns 

B – tas, kuru lietošu, ja nekas cits neizdosies", saka 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 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 
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Jiržījs Kratohvils. Staļina lapsa jeb kā lapsa par dāmu tika 

 

 

Anotācija: 

 
Romāna darbība notiek divdesmitā gadsimta piecdesmitajos gados, un tajā 

savijas divas sižeta līnijas. Reālistiskākā ir jauna Brno strādnieka Pavela stāsts; 

viņš kā perspektīvs un ar valodu talantu apveltīts valsts drošības iestādes 

darbinieks tiek izvēlēts īpašai misijai Rietumos, kur viņam jāveic diversija 

radiostacijā "Brīvā Eiropa". Savukārt otrā - varētu teikt vēsturiski fantastiskā - 

līnija ir jaunas lapsiņas stāsts. Staļins (romānā saukts par Saimnieku) Pavlova vārdā nosauktā 

institūta zinātniekiem dod rīkojumu pārveidot lapsu par sievieti, un, kad tas sekmīgi izdarīts un 

viņa nosaukta par Silvu, aizsūta jauno sievieti uz Rietumiem, lai viņa nogalinātu Vinstonu 

Čērčilu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

 

Delfīne de Vigāna. No un es 

 

Anotācija: 
 

Romāns “No un es” ir kompakts, spoži uzrakstīts vēstījums par to, ko patiesībā 

nozīmē mājas un ko – būt bez pajumtes. Grāmatas galvenā varone ir 

trīspadsmitgadīgā Lū Bertiņaka, kuras intelekta koeficients ir tik augsts, ka viņa 

mācās kopā ar divus gadus vecākiem jauniešiem. Savukārt viņas labākajam 

draugam un klasesbiedram Lūkasam jau ir 17 un patiesībā būtu jāmācās vēl 

divas klases augstāk. Brīvajā laikā meitene veic dažādus zinātniskus 

eksperimentus, prāto par to, kā iekārtota pasaule un cenšas nedomāt par skumjām, kas viņas ārēji 

ļoti jaukajā un mīlošajā ģimenē apmetušās uz pastāvīgu dzīvi. Kad Lū, kurai ļoti nepatīk publiski 

uzstāties, ir spiesta gatavot prezentāciju sabiedrības mācībā, viņa izvēlas to veidot par jaunu 

bezpajumtnieci No, ar kuru nejauši iepazinusies kādā Parīzes dzelzceļa stacijā. Abas pamazām 

iedraudzējas, un Lū pierunā vecākus uz laiku ņemt astoņpadsmitgadīgo No savā paspārnē. Lū par 

pārsteigumu, uz viņas un vecāku dzīvi šis lēmums atstāj daudz lielāku iespaidu nekā uz mājas 

jauno iemītnieci. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada 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 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 
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Tommi Kinnunens. Stikla upe 

 

Anotācija: 

 
"Stikla upe" ir trīs dienu un trīs marginālu sabiedrības locekļu romāns, kura 

darbība norit pagājušā gadsimta 40. un 50. gados. Tīneļu ģimenes bērni ir 

uzauguši stikla fabrikas ēnā. Jusi ir garīgi atpalicis, taču pasauli redz detalizētāk 

un asāk nekā citi. Helmijai nav spēka būt labai mātei un tikt galā ar zaudējumu. 

Negodā kritušajai Railijai jāizcīna sava vieta aizspriedumainajā un noslēgtajā 

ciema sabiedrībā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

 

Dēlija Ouensa. Kur vēži dzied 

 

Anotācija: 
 

Jau gadiem Bārklijkovā ir klīdušas valodas par tā dēvēto purva skuķi. Tāpēc, 

kad bojā iet Čeiss Endrūss, visu aizdomas tūlīt krīt uz noslēpumaino dumbra 

vientuļnieci Kiju Klārku. Tomēr Kija nav tāda, kā cilvēkiem šķiet. Apveltīta ar 

jūtīgu sirdi un spožu prātu, viņa jau kopš bērnības ir spējusi viena izdzīvot 

dumbrājā. Viņa aizrautīgi pēta dabu, līdz pienāk laiks, kad Kija sāk ilgoties pēc 

cilvēciskas tuvības un romantiskām attiecībām. Viņas skaistums un noslēpumainība saista divu 

tuvējās pilsētiņas puišu uzmanību, un Kija atver sirdi jaunajām jūtām. Bet tad notiek 

neizskaidrojama nelaime... 

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 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 
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Sūzana Elizabete Filipsa. Kad zvaigznes apvienojas 

 

Anotācija: 
 

Pasaulslavena operas soliste, kurai karjera allaž ir bijusi vissvarīgākā, un 

ārkārtīgi talantīgs sportists, kas vēlas sasniegt izcilību. Viņu sastapšanās aizsāks 

galvu reibinošu, dzirkstoša humora un dvēselisku atklāsmju pilnu romantisku 

ceļojumu. Mīlestība pārvar ikvienu šķērsli, un notikt var jebkas, kad apvienojas 

divas zvaigznes, divas degošas sirdis. 

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 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

 

 

  

R. Dž. Hofmans. Klaunu smaidi 

 

Anotācija: 

 
Geila un Džons Durbini ir gandrīz ideāls pāris. Viņiem ir veiksmīga karjera, labi 

ienākumi un plašs draugu loks. Vienīgais, kā viņiem trūkst, ir bērns... 

Astoņpadsmitgadīgā Karlija atklāj, ka ir stāvoklī. Draugs par viņas grūtniecību 

negrib ne dzirdēt, tāpat kā meitenes māte. Vienīgā izeja ir atteikties no mazuļa. 

Kad jaunā sieviete piekrīt atdot savu bērnu Durbiniem, viņa ir pārliecināta, ka 

pieņēmusi pareizo lēmumu. Bet vai tiešām ir? Vai viņai izdosies aizmirst uz mirkli redzēto bērna 

sejiņu? Un vai pārdomājot viņa neizpostīs Durbinu dzīvi? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 
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Daniels Kouls. Spēle beigusies 

 

 

Anotācija: 
 

Kad atvaļinātais policijas izmeklētājs Finlijs Šovs tika atrasts miris aizslēgtā 

istabā, visi nosprieda, ka tā ir pašnāvība, tomēr diskreditētais detektīvs Viljams 

“Vilks” Fokss tā nedomā. Kopā ar bijušo kolēģi detektīvi Emīliju Baksteri un 

privātdetektīvu Edmundsu Vilks sāk pētīt Šova pagātni. Vai viņš tiešām bija 

tik nevainīgs, par kādu izlikās? Vai arī viņa pagātnē slēpjas kas vairāk, nekā 

viņš jebkad ir atklājis? Tomēr ne visi priecājas par Vilka atgriešanos, un 

izmeklēšanas gaitā atklātā korupcija policijas rindās apdraud ne tikai Vilka karjeru, bet arī viņam 

tuvo cilvēku dzīvību. 

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 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

Hokans Nesers. Rūsa kunga stāsts 

 

Anotācija : 
 

Kad 59 gadus vecais Ante Valdemārs Rūss loterijā laimē divus miljonus, viņa 

dzīve spēji mainās. Viņš pamet darbu, nopērk nelielu mājiņu meža vidū, kuru 

katru dienu apmeklē slepus no visiem. Bet tad pēkšņi atklāj, ka viņa īpašumā ir 

iemitinājies nelūgts viesis. Un vairs ilgi nav jāgaida, līdz notikumos tiek 

iesaistīts arī kriminālinspektors Barbaroti par spīti viņa lauztajai kājai un 

rīkojumam atpūsties. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 
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Romija Felka. Rēgu nams 

 

Anotācija : 
 

Piepalīdzot darbos savu vecāku saimniecībā Elbmāršā, izmeklētāja Frīda 

Paulsena atgūstas no pārdzīvojumiem. Piepeši viņu apciemo senā draudzene 

Džo. Kā parādījusies, tā pazūd, taču jau drīz Frīda uzzina: Džo kļuvusi par 

liecinieci kādas smagi sadurtas sievietes nāvei pamestā mājā, un viņu sāk turēt 

aizdomās par slepkavību. Uztraukusies Frīda dodas draudzeni meklēt. Viņas 

pēdas ved uz kādu nomaļu namu Baltijas jūras krastā, kur reiz nežēlīgi nogalināta atpūtnieku 

ģimene. Slepkava joprojām nav atrasts. 

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 

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 

 

 

 

Sāra Bleidela. Meita 

 

Anotācija : 
 

Fotogrāfe Ilka četrdesmit gadu vecumā jau ir kļuvusi par atraitni. Viņa klusi un 

pieticīgi dzīvo Kopenhāgenā līdz brīdim, kad ikdienas rutīnu satricina 

negaidītas ziņas: miris viņas tēvs, kurš pirms vairāk nekā trīsdesmit gadiem 

pēkšņi un neizskaidrojami aizgāja no ģimenes. Ilkai mantojumā tēvs atstājis 

apbedīšanas biroju Viskonsīnā. Alkstot uzzināt ko vairāk par noslēpumaino 

tēvu, par kuru viņa nav dzirdējusi kopš bērnības, Ilka pieņem sev neraksturīgi 

pārsteidzīgu lēmumu un dodas uz Viskonsīnu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

 

 

Anotācija : 
 

"Naida okeāns" - viena slepkavība, otra, trešā ... Klusais Turcijas kūrorts kļuvis 

par neizprotamu notikumu arēnu. Kurš izrēķinās ar jaunajiem cilvēkiem, kuri 

nelielā grupā no Krievijas ieradušies atpūtā? Atrisināt šo mīklu ir pa spēkam 

vienīgi ekspertam un analītiķim Drongo. Un mīklas atrisinājums būs milzīgs 

pārsteigums itin visiem. "Gorgonas skatiens" - Drongo reti veic privātas 

izmeklēšanas, taču savādā lieta par biznesmeņa Gorbovska, kurš tiek vainots netīšā slepkavībā, 

šantāžu viņu ieinteresē. Jo noslēpumainā Gorgona, kura pārvērtusi biznesmeņa dzīvi īstā ellē, var 

būt tikai no tuvo cilvēku loka. Sieva? Māte? Dēls? Mīļākā? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
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 

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 

 

 

Kati Hiekapelto. Gājputni 

 

Anotācija: 

Kad uz sniegota ceļa tiek atrasts ceļu satiksmes negadījumā cietis sirmgalvis 

pidžamā, Anna Fekete ir pārliecināta – viss nav tik vienkārši, kā izskatās. Vai 

mežā atrastais duncis varētu būt saistīts ar šo noziegumu? Vai tomēr jāmeklē 

vēl viens upuris? Un ko par to zina Semijs? Šķetinot noziegumus, Anna 

saskaras ar notikumiem, kas apdraud ne vien viņas uzskatus, bet arī dzīvību. 

Raižu netrūkst arī Annas pāriniekam Esko. Bīstamā izmeklēšanā iesaistītā Nazīma atmodinājusi 

rūdītajā policistā maigas jūtas, bet vai šarmantajai sievietei var uzticēties? Pieaugot spriedzei, 

Annai un Esko kļūst skaidrs – ar to, ka likums ir viņu pusē, var nepietikt. 

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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Bērnu literatūra 

 

 

Mērija  Ričardsa. Mūzikas vēsture bērniem 

 

Anotācija: 

“Jāņa Rozes apgāds” sadarbībā ar angļu izdevniecību “Thames & Hudson” 

piedāvā krāsainu un aizraujošu ekskursiju mūzikas pasaulē. Tas būs lielisks 

papildinājums jaunajiem lasītājiem paredzētajam izzinošo grāmatu klāstam 

par kultūras vēsturi. Lasot un pētot šo izdevumu, dosimies muzikālā 

ceļojumā apkārt pasaulei, lai iepazītu komponistus un mūziķus, kas kļuvuši 

slaveni, radot un atskaņojot mūsu iecienīto mūziku. Tāpat gūsim ieskatu 

plašajā mūzikas instrumentu dažādībā, kā arī vairāk uzzināsim gan par klasiskās mūzikas 

žanriem, gan populārās mūzikas stiliem un par jaunākajām mūzikas radīšanas un klausīšanās 

tendencēm.  

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 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

Kristīne Neimane. Zirneklītis numur 13 jeb Laimīgais 

 

Anotācija: 

Starp 13 zirneklīšiem savā ģimenē Brencis ir visjaunākais. Viņš ir mazliet 

neuzmanīgs, toties ļoti zinātkārs, sirsnīgs un pieklājīgs. Tādas īpašības 

viņam palīdzēja iegūt lieliskus draugus pirmajā tālajā ceļojumā. Bet vai 

numurs "13" arī nāca par labu? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

 

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

Augšdaugavas novads, tālr. 27176793, e-pasts: biblioteka.silene@skrudaliena.lv 
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Signe Viška. Kate, kas gribēja kļūt par vectēvu 

 

Anotācija: 

Grāmata stāsta par aizrautīgo un apņēmīgo Kati un viņas mierpilno vectēvu. 

Mazajai meitenei piemīt temperaments un vēlme nekavējoties rīkoties, lai 

piepildītu savas ieceres. Lēmumu pieņemšana viņai neprasa liekas pārdomas. 

Taču viņa apbrīno vectēva prasmi dzīvot rāmi un mierīgi, ieturot nemainīgu 

dzīves ritmu. Šo vecuma viedo vienkāršību Kate sauc par “vectēvu pasauli” 

un vēlas būt tajā piederīga, tādēļ atrod asprātīgus paņēmienus, lai ārēji 

līdzinātos vectēvam. Vectēvs pieņem šos spēles noteikumus un ļauj meitenei justies kā “īstam 

vectēvam”. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

 

Vita Štelmahere. Zobu bruņinieks 

 

Anotācija : 
 

Kopā ar septiņgadīgo gudrinieku Gustavu pat tik ikdienišķs darbiņš kā zobu 

tīrīšana un kopšana var pārtapt aizraujošā piedzīvojumā. Kopā ar Zobu 

bruņinieku dosimies cīņā pret Zobu iznīcinātāju armiju, lai aizsargātu no 

viltīgajiem uzbrucējiem Gustava sešgadīgo draudzeni Emīliju, Zobu karalistes 

apburošo galma dāmu, un čau-čau šķirnes suņuka Rafī zobus…  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

biblioteka@svente.lv 

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

ilukstebb@inbox.lv 
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Ingo Zīgners. Mazais pūķis Kokosrieksts apciemo Ziemassvētku vecīti 

 

Anotācija : 
 

Kas ir Ziemassvētku vecītis – kāds pirāts vai burvis? Mazais pūķis 

Kokosrieksts un viņa draudzene Matilde par tādu nekad nav dzirdējuši, jo 

Pūķu salā viņš savu kāju vēl nav spēris. Bet pūķi arī grib svinēt 

Ziemassvētkus un saņemt dāvanas! Tāpēc draugi nolemj doties pie 

Ziemassvētku vecīša un uzaicināt viņu ciemos uz Pūķu salu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv  

 

 

 

 

 

 

Petra Posterte. gads, kad ieradās bites 

 

 

Anotācija : 
 

Kad Jozefīne Bruknere, saukta par Joziju, no vectētiņa manto bišu saimi, viņai 

ir divpadsmit gadu. Viņa dzīvo pilsētā un par bitēm neko daudz nezina. Kāpēc 

opis savas bites uzticējis tieši viņai? Ko ar tām iesākt? Ar vectēva draudzenes 

dravnieces Almas palīdzību meitene pamazām iepazīst šos apbrīnojamos, 

rosīgos kukainīšus. Izrādās, ka to dzīve ir aizraujoša un noslēpumaina. Tomēr, 

kad Jozija tiek sadzelta un bišu spieta dēļ nākas izsaukt pat ugunsdzēsējus, mammas pacietība ir 

galā – bites ir jāved prom! Jozija nolemj nepadoties un uzsāk cīņu par savām bitēm. 

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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Deivs Pilkijs. Dogmens. Mežonīgais tracis 

 

 

Anotācija : 

 
Vai Dogmens patiesībā ir sliktais? Mūsu varonis nonāk aiz restēm par 

noziegumu, ko nemaz nav pastrādājis! Kurš steigsies Dogmenam palīgā? Vai 

izdosies pierādīt, ka Dogmens patiesībā nav vainīgs? Turklāt tuvojas 

grandiozas grāvējfilmas pirmizrāde. Būs tracis ne pa jokam! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
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 

 

 

 

Indreks Kofs. Uz mājām 

 

 

Anotācija : 
 

Rakstnieks Indreks Kofs un māksliniece Marja Līsa Platsa parāda, kāds būtu 

piecgadīga zēna ceļš no bērnudārza uz mājām, ja viņš drīkstētu iet viens. 

Grāmatā asprātīgi un saistoši atainota katra bērna kvēlākā vēlēšanās – ātrāk 

izaugt lielam. Madis gan sevi jau uzskata par lielu puiku, jo prot sakārtot 

savas rotaļlietas, braukt ar divriteni, tīrīt zobus, aizpogāties, zina dažus 

burtus un mamma viņam ir mācījusi, kā uzvesties uz ielas. Kādu dienu, kad 

Madim neviens nevar atnākt pakaļ uz bērnudārzu, viņš uz mājām iet viens. Šis pasākums 

izvēršas par piedzīvojumiem pilnu ceļojumu, kurš beidzas vēlu vakarā ar satraukto, taču bezgala 

laimīgo vecāku satikšanu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
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 
 

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

ilukstebb@inbox.lv 
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Čārlijs Makesijs. Puika, kurmis, lapsa un zirgs 

 

 

Anotācija: 

 
Kādreiz spēks jaunai dienai uzrodas no negaidītas puses. Viens no šādiem 

spēka avotiem ir grāmata "Puika, kurmis, lapsa un zirgs". Tā ir rakstīta 

universālajā mīlestības, draudzības un laipnības valodā. Ieejiet Čārlija četru 

maz ticamu draugu pasaulē, atklājiet viņu stāstu un vissvarīgākās dzīves 

mācības. 

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 

 

 

 

 

Rēli Reinausa. Mortens, Emīlija un zudušās pasaules 

 

 

Anotācija: 
 

Mazliet noslēpumainā un diezgan skaudrā stāsta galvenā darbības vieta ir 

purvs. Netālu no tā trūcīgos apstākļos kopā ar savu tēvoci alkoholiķi dzīvo 

Mortens, kura mamma ir aizbraukusi strādāt uz Somiju. Puiša vienīgā 

bagātība ir fotokamera. Kādu vakaru viņš purvā nejauši sastopas ar Emīliju, 

kura kļūst par viņa draugu un dod spēku izturēt par spīti visam. Drīz jaunietis 

saprot, ka noslēpumainā meitene nemaz nevar aiziet no purva... 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

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

ilukstebb@inbox.lv 
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Jennija Jēgerfelde. Stendapa karaliene 

 

 

Anotācija : 
 

Sašai ir divpadsmit gadu. Kā magnija atomskaitlis. Viņas mamma mēdza teikt, 

ka dažiem cilvēkiem humors ir kaulos, viscaur skeletā! Sašai ir aizdomas, ka 

viņas kaulos humora nav, bet viņai ir plāns kļūt par Stendapa karalieni. Tā ir 

viņas misija! Moderna, asprātīga un reizē emocionāli dziļa grāmata, kas precīzi 

attēlo pusaudža domas un pārdzīvojumus. Tā būtu jāizlasa ikvienam bērnam un 

vecākam. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 

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

biblioteka@svente.lv 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

Ērina Hantere. Klanu kaķi. Zvaigžņu gaisma 

 

 

Anotācija : 

 
Sāga turpinās! Klanu kaķi beidzot ir atraduši jaunas mājas. Bet nākas 

piepūlēties, lai sadalītu teritoriju, atklātu briesmas, kas slēpjas svešajā apkaimē, 

un atrastu vietu, kur sazināties ar Zvaigznes klanu. Pamazām viss izdodas, taču 

pāris viltus pilni kaķi kaļ savtīgus plānus, kuri var novest līdz naidam un 

vardarbībai. Klani, gaidot zīmi no senčiem, sāk aptvert: iespējams, briesmas 

pašu vidū ir daudz lielākas par tām, kuras gaida ārpusē... 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@vabolespag.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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