
 

Jaunākās grāmatas Augšdaugavas novada pagastu 

bibliotēkās 
 

Nozaru literatūra 
 

 

Jānis Riekstiņš. Bāreņu atgriešanās 

 

Anotācija: 

 
Pēc Latvijā palikušo izsūtīto bērnu radinieku lūguma LPSR Izglītības ministrija 

1946. un 1947. gadā organizēja latviešu bērnu - bāreņu un pusbāreņu - 

reevakuāciju no specnometinājuma vietām Sibīrijā. Uz Latviju izdevās atvest 

vairāk nekā 1300 bērnu. Viņi tika nodoti audzināšanā radinieku ģimenēs vai 

bērnu namos. Latvijas Valsts arhīva dokumenti sniedz vērtīgu informāciju par 

latviešu bāreņu atgriešanos no Sibīrijas. Publicētie dokumenti papildina ziņas, 

kuras lasītāji var iegūt, iepazīstot žurnāla "Latvijas Arhīvi" pielikumus - 1941. gadā represēto 

sarakstus. 

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 

 

Dzintra Geka. Šalom, Sibīrija! 

 

Anotācija: 

 
"Skaita ziņā otra lielākā tauta, kas cieta 1941. gada deportācijā, ir ebreji. Tie, 

kuri izglābās, atgriezās Latvijā, bet viņu tuvinieki bija iznīcināti 2. Pasaules 

kara laikā. 70. gados lielākajai daļai izdevās izbraukt uz Izraēlu. Mēs 

intervējām Sibīrijas bērnus arī tur. Esam intervējuši 670 cilvēkus Latvijā, 

Krievijā, Izraēlā, Amerikā. Esam saņēmuši daudz gaismas, mīlestības un 

cerības apliecinājumus mūsu Latvijas nākotnei. Gribam to nodot nākamajam paaudzēm", teic 

grāmatas autore. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

65476707 e-pasts: biblioteka@demene.lv 

 

 

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


 

Luāna Loinerte. Jānis Lapiņš. Karogs, vējos atraisījies, skrej 

 

 

Anotācija: 

 
Šī ir grāmata par drosmi, uzdrīkstēšanos un neatlaidību. Pirmā Latvijas karoga 

autors Jānis Eduards Lapiņš ir cilvēks, kurš aiz sevis atstājis spēcīgas pēdas. 

Bagātīgā dzīves pieredze publicistam ļāva kļūt par cilvēku, par kuru šodien 

varam runāt ar lepnumu un apbrīnu. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

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

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 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

 

 

 

Ilze Strēle. Dzimtais novads ir logs uz pasauli 

 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā apkopoti stāsti par Vaiņodi un tuvējo apkārtni, vietām un cilvēkiem, 

notikumiem - stāsti par vaiņodniekiem un embūtniekiem, par skolām, par kara 

postu un dzīvi pēc kara, dažādām varām, pakļaušanos, uzdrīkstēšanos, darba 

sparu. Tie ir stāsti, kas dažādos laikos norisinājušies Vaiņodē un tās apkārtnē, 

tie ir stāsti, kas atstājuši nospiedumus. Ikviens novadnieks varēs iepazīties ar 

savu dzimto vietu, tās pagātni. Šis nav tikai ceļojums Vaiņodes un apkārtnes pagātnē, tas drīzāk 

kalpos kā vēstījums mūsu nākotnei. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

 

 

 

mailto:biblioteka.mirnijs@laucese.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@svente.lv
mailto:biblioteka@vabolespag.lv
mailto:biblioteka@liksna.lv


 

Rudīte Raudupe. Dievatziņa vēdās un dainās 

 

 

Anotācija: 

 
Dievatziņa vēdās un dainās apskata Latvijas gara mantojumu - dainas - no 

filozofiskā, garīgā un psiholoģiskā viedokļa, salīdzinot dainās pausto dzīvesziņu 

ar mācībām, ko lasām Indijas vēdās. Līdztekus dziļi filozofiskai vēdāntiskai 

interpretācijai, autore min daudz praktisku piemēru no ikdienas dzīves un 

bagātina savu analīzi ar citātiem no dažādām pasaules filozofiskām, garīgām un 

zinātniskām tradīcijām. Autore parāda, ka gan dainas, gan vēdas pauž universālu patiesību, taču 

ne dogmatiski, bet ļaujot klausītājam vai lasītājam būt brīvam savas dzīves jēgas izpratnē. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

 

 

 

Agita Gritāne. Jēkabs Bīne 

 

 

Anotācija: 

 
Jēkaba Bīnes atstātais mantojums ir plašs un daudzveidīgs. Glezniecībā un 

grafikā Bīne darbojās dažādu žanru lokā, viņa daiļradē ir gan klusās dabas, 

ainavas, portreti, akti, gan sadzīves žanra darbi un mitoloģisku un reliģisku 

sacerējumu kompozīcijas. Bīnes mākslu raksturo reālisms un tradicionāla 

pieeja glezniecībai, tomēr viņa stilistiskais rokraksts un izvēlēto sižetu loks 

ir atšķirīgs un interesants Latvijas mākslas kopainā. Jāmin Bīnes piederība dievturu kustībai, kas 

arī atstāja būtisku iespaidu uz mākslinieka daiļradi un dzīves uztveri kopumā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

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

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

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

biblioteka@nicgale.lv 

 

 

mailto:biblioteka@vabolespag.lv
mailto:biblioteka.mirnijs@laucese.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@nicgale.lv


Mārīte Putniņa. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos 

Saldus un Tukuma rajonos 

 

Anotācija: 

Grāmata par vēsturisko Saldus un Tukuma rajonu dievnamiem ir desmitais 

sējums kultūras mantojumam veltītajā sērijā "Mākslas pieminekļi Latvijā". 

Aplūkotajā teritorijā mūsdienās ietilpst Tukuma, Kandavas, Jaunpils, Engures, 

Saldus un Brocēnu novads. Sējumā iekļauti 35 dievnamu apraksti. Atbilstoši 

konfesionālajai piederībai tās ir 31 luterāņu baznīca un tikai divas katoļu un 

divas pareizticīgo baznīcas. Par katru celtni sniegtas izsmeļošas vēsturiskās 

ziņas un detalizēts ēkas un tās iekārtojuma apraksts, izceļot informāciju par galvenajām 

arhitektūras un mākslas vērtībām. Katras celtnes raksturojumam pievienota tās plāna shēma, 

vēsturiskie attēli un mūsdienu fotogrāfijas. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 
 

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

65476707 e-pasts: biblioteka@demene.lv 

 

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

biblioteka@nicgale.lv 

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.lv 

 

 

Vilnis Baumanis. Trīs no Pārdaugavas 

 

Anotācija: 

 
Izdevniecība MicRec izdevusi pazīstamās rakstnieces Noras Ikstenas un Viļņa 

Baumaņa grāmatu "Trīs no Pārdaugavas" komplektā ar grupas "Ducele" 

mūzikas albumu, kurā iekļautas pazīstamākās leģendārās ASV latviešu 70.-80. 

gadu grupas dziesmas. Šī ir ļoti neparasta satikšanās. Grāmatas lapaspusēs 

satiekas Latvija un Amerika, pagātne un mūsdienas, Nora Ikstena un letiņu 

grupas "Trīs no Pārdaugavas" dalībnieks Vilnis Baumanis. Audiodiskā 

atradīsiet grupas "Ducele" versijas par senajām dziesmām, kas apliecina, ka nekas nav zudis, un 

viss turpina notikt šeit un tagad. 

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 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

 

 

mailto:biblioteka@demene.lv
mailto:biblioteka@nicgale.lv
mailto:biblioteka@saliena.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@vabolespag.lv


Gunārs Jākobsons. Pie mikrofona Gunārs Jākobsons 

 

 

Anotācija: 

 
Paaudze, kura piedzīvojusi Latvijas radio veidotās "Mikrofona" dziesmu 

aptaujas, atceras ilggadējo vadītāju Gunāru Jākobsonu. Citi tālaika cilvēki, 

iespējams, atceras sporta komentētāju Jākobsonu, vēl citi varbūt zina Gunāru kā 

dziesmu svētku vadītāju Mežaparka estrādē. Lai kādā jomā grāmatas varonis 

būtu darbojies, viņa radošā mūža darbarīks allaž bijis mikrofons. Nu, kad 

mikrofons daļēji nolikts malā, Gunārs Jākobsons sēdies pie baltas lapas, lai izstāstītu savu dzīvi - 

pirmās bērnības atmiņas, puikas gadu delverības, studiju laiku un pasakainos piedzīvojumus, 

komentējot pasaules meistarsacīkstes un Olimpiskās spēles. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

biblioteka@nicgale.lv 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

 

Velga Sudraba. Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija 

 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā sniegts plašāks ieskats kopvadības jautājumā, aprakstīti grupas 

terapeitiskie un antiterapeitiskie spēki, kas būtiski ietekmē grupas dinamiku, 

un atspoguļoti noteicošie grupas darba novērtējuma faktori. Grāmatā ir 

parādīts grupu psiholoģiskās konsultēšanas un psihoterapijas daudzveidīgais 

potenciāls un pieejas, akcentējot ar grupām strādājošo profesionāļu darbību. 

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 

 

 

 

 

mailto:biblioteka@liksna.lv
mailto:biblioteka@nicgale.lv
mailto:ilukstesbiblioteka@inbox.lv
mailto:biblioteka@kalupe.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv


Anna Soltera. Varmākas 

 

Anotācija: 

 
Šī grāmata, kas balstīta uz rūpīgi savāktiem un analizētiem faktiem, vēsta, ka 

visiem vecākiem vienmēr ir jābūt modriem, lai pedofili, izvarotāji, sadisti, 

psihopāti nevarētu nodarīt ļaunu bērniem. Autore ļoti konkrēti māca, kā novērtēt 

risku, kam pievērst uzmanību, ja radušās aizdomas, kā vienmēr ņemt vērā savu 

intuīciju un daudz ko citu, vienlaikus piekodinot, ka varmākas, kas ir gatavi 

seksuāliem noziegumiem, ir ārkārtīgi bīstami - viltīgi, melīgi, neparedzami, aukstasinīgi, 

nejūtīgi, neizprotami. Grāmatu vajadzētu izlasīt visiem vecākiem, vecvecākiem, audzinātājiem. 

Tas varētu novērst nelaimi, kas spēj sabojāt dzīvi bērnam, mātei, tēvam, jebkuram pieaugušam 

cilvēkam, ģimenei, veselai dzimtai 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@ambeli.lv 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

biblioteka@nicgale.lv 

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

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

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

 

Deivids Burkus. Jauna vadība 

 

 

Anotācija: 

 
Šī izaicinošā darba autors apkopojis pasaulē plaši pazīstamu firmu pieredzi, kā 

organizēt darbu, radikāli izmainot uzņēmuma menedžmenta stratēģiju atbilstoši 

21. gadsimta tendencēm. Grāmata rosinās ikvienu uzņēmuma vadītāju padomāt 

- varbūt es arī varu strādāt savādāk? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

 

 

mailto:biblioteka@ambeli.lv
mailto:biblioteka@kalkuni.lv
mailto:biblioteka@nicgale.lv
mailto:biblioteka.silene@skrudaliena.lv
mailto:ilukstesbiblioteka@inbox.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv


 

Voldemārs Leitis. Vadītāja spējas 

 

Anotācija: 

 
Grāmatā ir "uzstādīts moderna vadoņa tips – praktisks, inteliģents un humāns, jo 

tikai šādam vadonim ir nākotne". Resursā analizētas vadītāja un darbinieku 

attiecības, darba organizēšana, jaunu ideju izvērtēšana un ieviešana, spēja 

pieņemt lēmumus un izanalizēt riska līmeņus. Grāmata noderēs gan tiem, kam 

jau jāvada lielāks vai ne tik liels uzņēmums, gan tiem, kuri vēl tikai domā 

nākotnē nodarboties ar uzņēmējdarbību. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

 

Jautrīte Briede. Administratīvās tiesības 

 

 

Anotācija: 

 
Mācību grāmatas izklāsts veidots kā viegli uztverams stāstījums par attiecīgā 

temata pamatjautājumiem, neiedziļinoties specifiskos regulējumos un nerisinot 

problēmjautājumus. Grāmata atspoguļo administratīvo tiesību pamatjēdzienu 

saturu un būtiskākos tiesiskā regulējuma elementus. Šajā izdevumā veikti 

precizējumi un papildinājumi, kas nepieciešami saistībā ar likumu 

grozījumiem. 

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 

 

 

 

 

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


 

Zane Eniņa. Nekaunīgais pingvīns 

 

Anotācija: 

 
Grāmatas autore Zane Eniņa ir apceļojusi vairāk nekā 75 valstis - lielākoties 

vienatnē, stopējot, nakšņojot pie vietējiem, strādājot brīvprātīgo darbu, darot 

visu, lai pēc iespējas pilnasinīgāk iepazītu cilvēkus un viņu zemi. Ar 

ceļojumos pieredzēto Zane dalās blogā "mugursoma.lv". Šī ir viņas pirmā 

grāmata, kurā apkopoti piedzīvojumi Dienvidamerikā, Lieldienu salā, kā arī 

Antarktīdā, kur ceļotāja nonāca, pateicoties līdzcilvēku atsaucībai pūļa 

finansēšanas kampaņā - operācija "Pingvīns". 

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 

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

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

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

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

biblioteka@vabolespag.lv 

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

 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 
Eimija Heringa. Mēness astroloģija 

 

Anotācija: 

 
Eimija Heringa savā grāmatā pavada mūs ceļojumā uz Mēness pasauli. Tā ir 

visnoslēpumainākā astroloģija, jo tajā atrodas mūsu visdziļākās sajūtas, 

visdziļākās ilgas. Sajūtas, kuras piedzīvojam jau agrā bērnībā un kuras turpina 

mūs pavadīt visu dzīvi. Autore uzceļ tiltu no vienkāršās astroloģijas uz patiesi 

dziļu astroloģijas izpratni. Grāmata noderēs gan tiem, kuri vēlas iepazīt savu 

patieso prāta dabu - Mēness zodiaka zīmi, gan praktizējošiem astrologiem prognožu veidošanā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

 

 

 

mailto:biblioteka@kalupe.lv
mailto:biblioteka@malinova.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@vabolespag.lv
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Daiļliteratūra 

 

 

Inguna Bauere. Piedod, Karolīne! 

 

 

Anotācija: 

 
Inguna Bauere savā jaunākajā darbā iepazīstina gan ar Rolofu un Kronvaldu 

dzimtu vēsturi, gan izved lasītāju pa 19. gadsimta ievērojamākā latviešu 

atmodas darbinieka Kronvalda Ata dzīves līkločiem. 1861. gada rudenī Durbes 

Ziemeļu draudzes mācītāja Edmunda Proktora ģimenē gandrīz vienlaikus 

mājskolotāja darbu sāk divi jauni, izglītoti cilvēki: vāciete Karolīne Lizete, 

Gramzdas daktera Frīdriha Rolofa vienīgā meita, un latvietis Atis, Krotes drēbnieka un vēlāk 

muižas lopu pārrauga Kristapa Kronvalda dēls, par kura izglītošanu un apmācīšanu smalkās 

manierēs rūpējies vietējās draudzes gans Erenfests Katerfelds – viņš neparasti apdāvināto puisi 

pieņēmis par audžudēlu. Jauno ļaužu starpā uzplaukst mīlestība... Kā veidotos dedzīgā tēvzemes 

patriota Ata Kronvalda dzīve un ko viņš sasniegtu, ja blakus nebūtu pacietīgās un inteliģentās 

Karolīnes, var tikai minēt. ,,Es vienmēr stāvēšu tev cieši līdzās,” kāzu dienā Atis solīja laimīgajai 

līgavai. Tomēr, kopīgo ceļu ejot, bieži atkārtoja: ,,Piedod, Karolīne!” Par ko viņš lūdza 

piedošanu? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotekās: 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

biblioteka@nicgale.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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Kristīne Želve. Grosvaldi 

 

Anotācija: 

 
Kristīnes Želves romāna "Grosvaldi" centrā ir Latvijas vēsturē nozīmīga 

ģimene - Grosvaldi, un viņu gaitas turpat simt gadu garumā. Romānā savijas 

dažādi laiki, vietas un valodas, vēsturiskā leksika un mūsdienu cilvēka valoda, 

Belle Époque šarmantais vieglums un Latvijas valsts dzimšanas un bojāejas 

skarbums, azartiska rotaļa un smeldzīga nopietnība, autentiskas Grosvaldu 

vēstules un dienasgrāmatas un autores iztēle, uzburot spilgtu, niansēm bagātu un pārsteidzošu 

Grosvaldu dzimtas pasauli un laikmetu, kuru viņiem bija lemts izdzīvot. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotekās: 

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

65471034, e-pasts: biblioteka@laucesa.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 

 

 

 

Dita Lūriņa. Ar vieglu skrāpējumu ādā 

 

 

Anotācija: 

 
Oriģināls veids, kā iepazīt un izbaudīt dzeju, ir izdevniecības "Aminori" jaunā 

grāmatu sērija "Dzejas teātris". Grāmatā "Ar vieglu skrāpējumu ādā" apkopota 

vairāk nekā 20 dažādu autoru dzeja, kas tuva un nozīmīga Nacionālā teātra 

aktrisei Ditai Lūriņai. Krājumu papildina sarunas ar Ditu par dzeju un dzīvi, 

kā arī poētiski sirreāls fotostāsts naksnīgā teātrī. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

biblioteka@nicgale.lv 
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Inga Pizāne. Siena, ko nosiltināt 

 

Anotācija: 

 
Sienas motīvs ir saistīts ar to, ka paši būvējam sienu, cietoksni, lai sevi pasargātu, 

bet tādējādi arī daudz zaudējam. Iespējams, siena uzbūvēta jau bērnībā, tad to 

jāmācās jaukt nost vai siltināt. Dzejā izskan pārdomas par attālināšanos, 

šķiršanos, laiku, pilsētu, aplikācijām, jūru, ilgām, klusumu un cerību. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu 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   

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 

 

 

 

 

Atis Doku. Stāsti 

 

Anotācija: 

 
Vispopulārākais Doku Ata prozas darbs ir "Mans dzīves rīts", kur maza bērna 

acīm skatīta un attēlota lauku dzīve dzimtas mājās. Dzelzavas atbalsta biedrība 

ir uzņēmusies saistības par Doku Ata dzimtas mājām - memoriālo muzeju 

"Mucenieki". Šobrīd ir ieguldīts liels darbs ēkas saglabāšanā, materiāli 

tehniskās bāzes nodrošināšanā un muzeja fondu papildināšanā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

 
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 
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Dace Rukšāne. Ķīpsalas putni 

 

Anotācija: 

 
"Ikviena mūsu zemes vieta ir īpaša. Visa Latvija ir kā savērta no dažādām 

pērlēm - katrai sava nokrāsa, forma, katra ar savu stāstu un dzīvi. Man 

palaimējās veselu gadu mitināties Ķīpsalā un atklāt, cik ļoti daudzslāņaina, 

noslēpumaina un raiba ir šī teritorija. Es nezinu, vai tā bija sala, kas atvērās 

man, vai arī es atvēros salai, taču stāsti par putniem un cilvēkiem nāca pie 

manis cits pēc cita un negrasījās atstāties, kamēr nebiju tos pierakstījusi", tā saka autore. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

 

Ilze Trumpe. Tev viņa patiks 

 

Anotācija: 
 

Ilzes Trumpes grāmata "Tev viņa patiks" ir neparasta un 

personiska atzīšanās jūtās. Tie paši trīs vārdi, tikai ar uzzīmētām 

robežām. Zīmējumu stāsts ir melnbalts kā mēmais kino, paveicot 

kinematogrāfa uzdevumu - aizkustināt ar mīmiku, žestiem, vīziju. 

Taču līdzās zīmējumiem stāsts arī uzrakstīts - melns uz balta, rokrakstā. Grāmata - apsolījums, 

mierinājums, ļoti jūtīgs darbs, rakstīts kādam personiski un tajā pašā laikā - jebkuram. Varbūt 

tāpēc, ka mums katram ir kāds atzīšanās stāsts. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:  

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

biblioteka@ambeli.lv 

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 

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.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 
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Linda Nemiera. Rīgas raganas 

 

Anotācija: 

 
1856. gadā tika pieņemts vēsturisks lēmums – nojaukt Rīgas vaļņus, līdz ar to 

uz visiem laikiem izmainot pilsētas vaibstus. Pārmaiņu laiks nesa sev līdzi 

jaunus izaicinājumus un iespējas, kas vienā vārdā tika dēvētas par jūgendu. Un 

bija ļaudis, kas steidza to izmantot savtīgos nolūkos. Tagad, gandrīz gadsimtu 

vēlāk, šī senā mistērija tiek celta gaismā un jau atkal nosaka Rīgas likteni. Ieva 

Mellupe ir apveltīta ar īpašām spējām sazināties ar mirušajiem. Tas gan palīdz 

atklāt ikdienišķus sarežģījumus, ar kuriem pie viņas vēršas klienti, gan arī iesaista mistisku 

notikumu virpulī, kur viss apslēptais ir pašā redzamākajā vietā. Kad Ieva sastop nerunīgo, 

kašķīgo spoku Alisi Annu Zvaigznīti, viņa vēl nenojauš, cik liktenīga šī satikšanās būs gan pašai 

Ievai, gan visai Rīgai. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@ambeli.lv 

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 

 

 

Baiba Zīle. Dzīves simulācija 

 

Anotācija: 

 
Romāns ir ar lielisku humora izjūtu uzrakstīts sazvērestību trilleris, kurā autores 

trāpīgā ironija un šķelmīgais skats uz sabiedrību un cilvēku vājībām balansē uz 

komiskā un traģikomiskā robežas. Īpaši bīstamo un slepeno noziegumu biroja 

darbinieces Esmeraldas priekšnieks tiek nogalināts mīklainos apstākļos. 

Bezbailīgā dzīves baudītāja Simona kļūst par liecinieci slepkavībai pasaules čempionātā 

sēņošanā. Romantiskā šķirtene Laura iesaistās dīvainā vientuļu sieviešu ordenī. Vai trīs 

draudzenes spēs atrisināt neparasto noziegumu rēbusu? 

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 

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

biblioteka@nicgale.lv 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 
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Gunita Krilova. Cukursaldā 

 

Anotācija: 

 
Vai Evai un Druvim, veidojot savu ģimeni, izdosies izvairīties no liktenīgām 

attiecību kļūdām? Cik brīvi mēs esam savās izvēlēs, cik lielā mērā nolemti 

atkārtot savu vecāku kļūdas? Tas ir mūsdienīgs romāns par sievietes un vīrieša 

attiecību līkločiem. Tas nepiedāvā gatavas atbildes, bet dod iespēju katram 

pašam vērtēt un mācīties no grāmatas varoņu pieredzes. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu 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   

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

 

  

Haruki Murakami. Nogalēt Komandoru 

 

Anotācija: 

 
Apmēram trīsdesmit gadus veco portretu mākslinieku Tokijā ir pametusi 

sieva, un viņš patveras slavenajam gleznotājam Amadam Tomohiko piederošā 

mājā kalnos. Bēniņos viņš atrod savādu gleznu un nejauši aizsāk virkni 

noslēpumainu sakritību. Lai to apturētu, viņam jādodas ceļā, kurā ir iesaistīts 

noslēpumains zvans, savāda bedre mežā, Idejas parādīšanās, dīvains 

svešinieks, kurš dzīvo otrpus ielejai, pārgudra trīspadsmitgadniece, nacista 

slepkavības mēģinājums Otrā pasaules kara laikā Vīnē un Dubultās metaforas nomāktā pazemes 

pasaule. (1. daļa. Idejas parādīšanās ; 2. daļa. Gaistošā metafora) 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu 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   

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

biblioteka@nicgale.lv 

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

 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 
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Patriks Svensons. Zuša evaņģēlijs 

 

Anotācija: 

 
Tam, kurš reiz ir redzējis zuti mirstam un pēc tam augšāmceļamies, ar 

racionālo domāšanu vairs nepietiek. Izskaidrot var gandrīz visu, var runāt par 

dažādiem procesiem, kā notiek organisma apgāde ar skābekli un vielmaiņa, 

vai par zuša aizsargājošo sekrētu un īpaši pielāgotām žaunām. Zutis var 

nomirt un vēlāk būt atkal dzīvs. Ko gan vispār var zināt par zuti? Vai par 

cilvēku? Zuša evaņģēlijs ir arī grāmata par autoru P. Svensonu un viņa tēvu, 

un to, kā zutis saveda viņus kopā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65476707 e-pasts: biblioteka@demene.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 

 

 

Hanne Eštavīka. Bordo klajie lauki 

 

Anotācija: 
 

Māksliniece Ruta dodas ceļā uz Bordo, kur līdztekus izstādes atklāšanai izdzīvo 

savu attiecību veidošanās epopeju gan caur atmiņām un prātojumiem, gan 

fiziski - caur savu jutekliskumu un sāpēm, caur saskarsmi ar citiem. Viņas ilgās 

un gaidās jūtams cilvēcisks trauslums, ko autore kā satrauktas elpošanas ritmu 

ievijusi savā vienreizīgajā valodā… 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

28305012, e-pasts:  biblioteka@bikerniekupag.lv 

 

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

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

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.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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Marija Nizē. Kapteinis Liktenis 

 

Anotācija: 

 
Marija Nizē (1859-1922) bija ļoti jauna, kad Francijā laida klajā savu pirmo 

dzejas krājumu "Maskava un Bukareste", viņai bija tikai astoņpadsmit. Tajā 

viņa sparīgi aizstāvēja rumāņus, kas bija sacēlušies pret carisko Krieviju. 

1878.gadā iznāca otrā grāmata - ''Rumānija" par šo pašu tēmu. Un eseja, kurā 

autore kritizēja Pēteri Pirmo. Romāns par asinskāro krievu kapteini ir viņas 

pēdējais darbs. Beļģu literatūras klasiķes romāns ir par liktenīgu jaunas meitenes mīlestību pret 

vardarbīgu, nesavaldīgu, pat vampīrisku cilvēku, kurš posta viņas dzīvi. Ārēji skaists un stalts, 

braši sēdēdams zirgā, viņš drasē, samīdot citus. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

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

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

Lūsinda Railija. Mīlestības vēstule 

 

Anotācija: 
 

Kad 95 gadu vecumā mirst sers Džeimss Herisons, viens no izcilākajiem savas 

paaudzes aktieriem, viņš atstāj aiz sevis ne vien skumju pārņemtu ģimeni, bet 

arī kādu šokējošu noslēpumu. Romāns jo īpaši patiks tiem lasītājiem, kuri 

ieinteresēti seko līdzi ar karaliskajām ģimenēm saistītiem noslēpumiem un 

intrigām, kā arī labprāt lasa aizkustinošus mīlasstāstus. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.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 

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

biblioteka@nicgale.lv 

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

 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 
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Nina George. Dienvidgaismas 

 

Anotācija: 

 
"Dienvidgaismas" ir romāns par cilvēkiem kādā nelielā ciemā Provansā, par 

neredzamo saistību viņu starpā, un vienlaikus tas ir poētisks stāsts par mīlestību 

visos tās brīnišķīgajos veidos. Tas ir kā pasaka un kā mierinājums, kā pastaiga 

maigajā Provansas dienvidu gaismā garām kafejnīcām un apgaismotiem logiem, 

un katrā satiktajā skatienā slēpjas neizsacītas ilgas pēc pilnīgas dzīves. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada 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 

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   

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 

 

 

Kamilla Stēna. Mirušo dvēseļu ciems 

 

Anotācija: 

 
2019. gads. Alise Lindštedta tikko pabeigusi kino augstskolu un plāno uzņemt 

dokumentālo filmu par Silvertjernu. Ar nelielu uzņemšanas grupu viņa dodas uz 

pamesto vietu. Viņa vēlas izpētīt, kāpēc drīz vien pēc raktuvju slēgšanas 

nenoskaidrotos apstākļos 1959. gadā ir pazuduši visi kalnraču ciemata 

Silvertjernas 900 iedzīvotāji. Pats ciemats kopš tā laika ir palicis tikpat kā 

neskarts. Taču šī vieta tik viegli neatklāj savus noslēpumus. Notiek dīvainas lietas, un drīz vien 

iet bojā pirmais uzņemšanas grupas dalībnieks. "Mirušo dvēseļu ciems" ir Kamillas Stēnas debija 

trillera žanrā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

 

Anotācija: 
 

Anastasija Kamenska pirmo reizi pēta kādu sena nozieguma krimināllietu. 

Notiesātais joprojām izcieš sodu labošanas iestādē. Kopš bērnības mēs esam 

pieraduši ticēt, ka patiesība ir viena. Tā ir kā balts akmentiņš melnu šķembu 

kaudzē. Pietiek visu pārcilāt, un tu noteikti atradīsi vienīgo, neapstrīdamo, 

absolūto patiesību... Bet vai tā ir? Pirms divdesmit gadiem Maskavas 

komunālā dzīvoklī tikusi izdarīta trīskārša nežēlīga slepkavība, nogalināti abi 

vecāki un bērns. Aizdomās turamais pats ieradies atzīties. Viņš aizturēts, notikusi izmeklēšana 

un tiesa. Bet vai notiesātais ir bijis īstais vainīgais? (Divos sējumos). 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

 

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

ilukstesbiblioteka@inbox.lv 

 

 

 

Patriks Ness. Nazis, ko neatlaist 

 

Anotācija : 
 

Amerikāņu rakstnieka Patrika Nesa triloģijas “Haosa spēle” pirmajā daļā 

attēlota skarba, nežēlīga, tomēr valdzinoša pasaule, kurā izdzīvot ir liela māksla 

un veiksme. Galvenais varonis Tods Hjūits dzīvo pilsētā, kas nav līdzīga 

nevienai citai. Tajā nav sieviešu, un katrs iemītnieks dzird visu pārējo domas kā 

nebeidzamu, neizturamu Troksni. Bet kādu dienu Tods sastop būtni, kurai, 

viņaprāt, nav jāeksistē, – meiteni. Pat pilsētā, kur nav iespējams paturēt savas 

domas pie sevis, pastāv tik baisi noslēpumi, ka Todam un meitenei ir jābēg, lai glābtu savu 

dzīvību. Taču kā lai izbēg, ja vajātāji spēj saklausīt katru tavu domu? 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@nicgale.lv 
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Bērnu literatūra 

 

Zane Zusta. Es esmu Boss 

 

Anotācija: 

Atzīsim – trauksme vienkārši IR. Mājās, darbā, skolā. "Es esmu Boss" 

atklāj vienu no trauksmes šķautnēm – obsesīvi kompulsīvos 

traucējumus (OKT), kas cilvēkam rada bažīgus jautājumus (Vai 

aizslēdzu durvis?) vai prātā zīmē baisus scenārijus (Ja nu iekritīšu 

bedrē?), turklāt piedāvā veikt kādu rituālu, lai tas nenotiktu (vienreiz, 

divreiz... vai četrreiz, jo tas ir pāra skaitlis!). Pazīstami? OKT var būt izteikti un traucējoši vai 

"nemanāmi" iekļāvušies dzīves ritmā – šī grāmata palīdzēs tos atpazīt! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

65476707 e-pasts: biblioteka@demene.lv 

 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

biblioteka@nicgale.lv 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

Ketija Vilisa. Botanicum 

 

Anotācija: 

Šis botānikas muzejs vienmēr ir atvērts un var lepoties ar izcilāko augu un 

sēņu kolekciju pasaulē, sākot ar mikroskopiska izmēra aļģēm līdz pat 

milzīgiem, astoņdesmit metru augstiem kokiem. Kā noritējusi augu evolūcija 

un radusies to pārsteidzošā daudzveidība uz Zemes? Ielūkojoties septiņās 

galerijās, var uzzināt daudz interesantu faktu par pirmajiem augiem, dažādiem 

kokiem un krūmiem, lakstaugiem, orhidejām, pat par augiem gaļēdājiem un augu 

pārsteidzošajām pielāgošanās spējām. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 
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Tims Pīks. Pajautā astronautam 

 

Anotācija: 

Astronauta T. Pīka grāmata ieintriģēs un pārsteigs: izrādās, starptautiskajās 

kosmosa stacijās risinās nerimtīgs darbs, tiek veikti interesanti pētījumi 

medicīnā, tehnisku ierīču izmēģinājumi, tiek radīti un testēti metāla 

sakausējumi un veikti vēl daudzi citi mērījumi un darbi. T. Pīks stāsta arī par 

astronautu sagatavošanos lidojumiem, kosmosa stacijas uzkopšanu, 

vingrošanu, gulēšanu un ēšanu kosmosā, par sadzīvi un pastaigām ārpus kuģa. 

Tūkstošiem cilvēku vēlas uzzināt vairāk par to, kāda tad īsti ir dzīve kosmosā. T. Pīks grāmatā 

detalizēti atbild uz jautājumiem par kosmisko staciju, stāstot par astronauta ikdienu – treniņiem, 

raķetes startu, iziešanu kosmosā un atgriešanos uz Zemes. 

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 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

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

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

65475309, e-pasts: biblioteka@saliena.lv 

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

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

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

 

 

Mairita Bičuka. Krāsu dancis 

 

Anotācija : 
 

Krājumā apkopotas pirmsskolas un sākumskolas bērniem piemērotas dziesmas, 

rotaļas, skaņu pasakas un skaņdarbi, kas veltīti krāsām un dabas noskaņām. 

Autore apcer gadalaikus, izjūtas pļavā, mežā, vērojot ūdeņus un dabas 

mošanos. Katrs skaņdarbs vai stāsts ir attīstāms kā kustību rotaļa vai neliels 

uzvedums. Līdz ar to krāsas kļūst par dzīvām būtnēm, kuras var saklausīt un 

izjust. Krājuma materiāli var kļūt par pamatu interesantām nodarbībām pirmsskolā un 

sākumskolā, avotu uzvedumiem gan mācību iestādēs, gan mājās. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.lv 
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Izabela Miņoša Martinša. Te, iekšā 

 

Anotācija : 
 

Grāmata domāta bērniem no 10 gadu vecuma un veidota kā gudri un 

argumentēti, tomēr rotaļīgi uzrakstīts ceļvedis, kas aicina ceļojumā uz mūsu 

smadzenēm un atklāj lasītājam, kas īsti notiek viņa galvā. Kā rodas domas, 

emocijas un sajūtas, kā smadzenes vada mūsu ķermeni, atceras to, ko ir 

iemācījušās, kā tās ļauj cilvēkam pieņemt lēmumus un radīt kaut ko jaunu. Sapratni veicina 

lakoniskās, asprātīgās ilustrācijas. Līdzās zinātniskiem skaidrojumiem te atrodami bērniem labi 

saprotami dzīves piemēri un interesanti uzdevumi, kas palīdz trenēt atmiņu, valodu un radošumu. 

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 

 

 

 

Vēsture  

 

Anotācija : 
 

Kā Senajā Grieķijā radās demokrātija? Kā Spānija iekaroja Dienvidameriku 

un Centrālameriku? Kas izraisīja Berlīnes mūra krišanu? Šī grāmata atbild 

uz šiem un daudziem citiem jautājumiem par civilizācijām, revolūcijām un 

tehnoloģijām, kas padarījušas pasauli tādu, kāda tā ir tagad. "Vēsturē" tiek 

piedāvāti īsi, kodolīgi skaidrojumi par idejām, kas veidojušas mūsu pasauli, 

diagrammas, kas atšķetina sarežģītas koncepcijas, un asprātīgas ilustrācijas, kuras parāda mūsu 

priekšstatus par pagātni.  

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv 

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

biblioteka@nicgale.lv 

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

 

 

 

 

mailto:biblioteka@viski.lv
mailto:ilukstebb@inbox.lv
mailto:biblioteka@naujene.lv
mailto:biblioteka@nicgale.lv
mailto:biblioteka@viski.lv


Suzanna Gernhauzere. Piedzīvojumu meklētāji un atklājēji 

 

 

Anotācija : 
 

Šajā izzinošajā grāmatā bērni saņems atbildes uz jautājumiem par 

piedzīvojumiem un ekspedīcijām, kā ari dažādiem atklājumiem tālā 

pagātnē. Kā tika atklātas nepazīstamas zemes? Kas atklāja daudzus 

dzīvniekus un augus? Kādas dārglietas tika atrastas Ēģiptē? Kurš pirmais 

sasniedza Dienvidpolu? Detalizēti attēli sniedz zināšanas un rada atklājuma 

prieku. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

Džeimss Makleins. Zīmulis un papīrs 

 

Anotācija: 

 
Šajā aizraujošajā grāmatā tu varēsi spēlēt prāta spēles, atšifrēt noslēpumus, 

zīmēt neparastus zīmējumus un risināt atjautības uzdevumus. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
Kalkūnes pagasta bibliotēka- Kieģeļu iela 4, Kalkūni, Augšdaugavas nov. tālr. 

65440837, e-pasts: biblioteka@kalkuni.lv 

 

 

Lieve Boumans. Vai pazīsti? Krāsas 

 

Anotācija : 
 

Jaukais un zinātkārais pelēns aicina tevi iepazīt krāsas. Vispirms aplūko 

krāsu apli uz vāka atloka! Kad šķirsi grāmatas lapas, pētīsi attēlus un runāsi 

par krāsām, pagriez krāsu apļa rādītāju pret to pašu krāsu, kas redzama attēlā! 

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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Iveta Mielava. Alfabēts atbrauc ar auto 

 

Anotācija: 

 
Burtu grāmatā "Alfabēts Atbrauc Ar Auto" katrs alfabēta burts ilustrē kādu 

braucamo vai citādi "kustošos" auto. Arī pavadošais teksts izceļ attiecīgo 

burtu. Grāmata nav ābece tās klasiskajā izpratnē, bet gan veids burtu 

iegaumēšanai ar vizuālās izteiksmes palīdzību. Paredzēts agrīnā pirmskolas vecuma bērniem. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., tālr. 28305012, 

e-pasts:  biblioteka@bikerniekupag.lv 

 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

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

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

ilukstebb@inbox.lv 

 

 

 

Evija Gulbe. Zaķēns, kuram nebija vārdu 

 

Anotācija : 

 
Pasaulē ir tik daudz vārdu! Bet Zaķēnam nav. Viņam ir draugi, kuri palīdz 

vārdus meklēt. Meža dzīvnieciņi atrod dažnedažādus vārdus, tomēr tie nav 

Zaķēna vārdi. Kad vārdu nav, runā ķepas, ausis un sirds. Kad Zaķēns ierauga 

saullēktu, viņš grib izsacīt vārdos tās jūtas, kas pārplūdina mazo sirsniņu. 

Viņam gribas teikt kaut ko skaistu un mīļu, taču nav vārdu! Draugi tūlīt steidz palīgā un nododas 

vārdu meklēšanai. Šī ir grāmata mazuļiem, kas palīdzēs gan apgūt runātprasmi, gan iepazīties ar 

burtiem, dzīvniekiem un augiem. 

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 

 

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

ilukstebb@inbox.lv 
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Rebeka Lukošus. Nepaklausīgais vectēvs 

 

Anotācija : 
 

Grāmatas notikumi norisinās vienas dienas ietvaros – un tā ir svarīga 

diena grāmatas varoņa dzīvē, viņa 80 gadu dzimšanas diena. Bērniem 

raksturīgais sapnis – man paliks 18, kļūšu pilngadīgs, darīšu, ko gribēšu, 

man vairs nebūs jāklausa vecāki, šeit ar labsirdīgu ironiju pārcelts uz vecā 

vīra dzīvi. Viņš visu mūžu dzīvojis “tā, kā vajag” – tā, kā par pareizu uzskata citi, bērnībā 

vecāki, vēlāk – sieva, meitas, tagad – mazbērni, bijis paklausīgs. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada 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 

 

 

Anna Ļenasa. Krāsu mošķis iet bērnudārzā 

 

Anotācija : 

 
Krāsu mošķa piedzīvojumi turpinās. Šoreiz Mošķim jādodas bērnudārzā, 

bet viņš pat nezina, kas tas ir! Vai tie ir bīstami džungļi? Noslēpumaina 

pils ar briesmoņiem? Lidojošs burvju mākonis? Bērnudārzs? Kā tur būs? 

Krāsu Mošķis ir satraucies. Šorīt viņam pirmo reizi jādodas uz 

bērnudārzu. Neuztraucies, Mošķi! Tevi gaida jauns piedzīvojums un daudz draugu! Soli pa solim 

Mošķis kopā ar lasītāju iepazīs bērnudārza telpas un nodarbības, un drīz visas bailes pazudīs! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65475217, e-pasts: biblioteka@dubna.lv 

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

pasts : biblioteka@kalupe.lv 

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

biblioteka@liksna.lv 

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

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

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

ilukstebb@inbox.lv 
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Barbara Kosmovska. Tru 

 

Anotācija : 
 

Bagātīgi ilustrētā grāmata bērniem un pieaugušajiem stāsta par pelēko zaķu 

ģimeni, kura pārcēlusies no Sīkmeža uz Dižmežu, un tādēļ tiek uztverti kā ne 

sevišķi turīgi emigranti. Tru mammai par bērniem jārūpējas vienai, jo ģimenes 

papus noslēpumainos apstākļos pazudis. Tru nav daudzu lietu, kas pieder 

turīgākajiem Dižmeža zaķiem – krāsuzaķiem, taču nevar teikt, ka viņam to ļoti 

pietrūktu. Tru spēj mainīt daudzu Dižmeža zaķu ikdienas paradumus, ļaujot ieraudzīt parastās 

lietās aizraujoša un daudzsološa lēciena iespējas. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

 
Biķernieku pagasta biblioteka – Saules iela 4, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., tālr. 28305012, 

e-pasts:  biblioteka@bikerniekupag.lv 

 

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

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

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

65471233, e-pasts: biblioteka@tabore.lv 

 

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 

 

 

 

Margita Auere. Gaisma izdziest! 

 

Anotācija : 

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

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

Jaunajā skolā Ida nejūtas īsti labi. Taču tad skolotāja mis Kornfīlda pastāsta 

bērniem par maģisko zooveikalu un Ida saņem maģisko zvēru: burvīgo lapsēnu 

Rabatu. Savukārt Benijs ļoti vēlas, lai par viņa pavadoni kļūtu kāds plēsīgais 

dzīvnieks. Tad citi viņu beidzot ņemtu nopietni. Sākas neticami piedzīvojumi. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

 

Anotācija : 
 

Andrijko ir pārsteidzoša ģimene. Ikvienam šajā ģimenē ir neparasta 

profesija. Zēna mamma ir floriste, tēvs – paleontologs, māsa – pandu 

apmīļotāja, vectēvs – tējas degustators, bet vecmāmiņa – surdotulks. Ģimenē 

ir arī stikla pūtējs un gaisa balona pilots, arhitekts un picu cepējs un kinologs 

un vēl citu profesiju, tik vien pats zēns vēl nezina, par ko kļūs, kad 

paaugsies.! 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@kalkuni.lv 

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

biblioteka@svente.lv 

 

 

 

Džīna Vebstere. Dārgais ienaidniek! 

 

Anotācija : 
 

Grāmata "Dārgais ienaidniek!" ir turpinājums romānam "Garkājtētiņš", ko jau 

vairāk nekā gadsimtu pazīst visā pasaulē, un kas aizrāvis un saviļņojis 

vairākas lasītāju paaudzes. Džūdija ir laimīgi precējusies ar savu Garkājtētiņu 

– Džervisu Pendltonu. Viņi nolemj, ka par Džona Grīra bērnu patversmes 

priekšnieci un reformu īstenotāju jākļūst Sallijai – nevaldāmi enerģiskai, 

apņēmīgai un arī spītīgai sarkanmatei. Līdzīgi kā "Garkājtētiņš", arī romāns 

"Dārgais ienaidniek!" rakstīts vēstuļu formā, tajā ievīta gan satraucoši 

romantiska stīga, gan skan dzīvespriecīgi smiekli, un, to lasot, palaikam jānotrauš aizkustinājuma 

asaras. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@liksna.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 

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

ilukstebb@inbox.lv 
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Juhani Pitseps. Ir mēness zelta kuģis 

 

Anotācija : 
 

1944. gada kara rudenī tūkstošiem Igaunijas un Latvijas iedzīvotāju pameta 

savas mājas, lai bēgtu pāri jūrai uz Zviedriju. Bēgļu laivās bija arī daudz 

bērnu. Mazā meitenīte Kēte viļņos pazaudē savu mīļlāci Pekaini un vēlāk 

brīnumainā kārtā to atrod. Beidzot viņas ģimene nokļūst Zviedrijā, kur gaida 

kakao krūze, utu pirts un ilgas pēc mājām... Grāmata saņēmusi Igaunijas 

Bērnu literatūras centra balvu "Gada rozīne", Igaunijas Kultūrkapitāla gada 

balvu bērnu literatūras kategorijā un Virumā literatūras balvu kā gada labākais vēstures tēmai 

veltītais darbs. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

biblioteka@nicgale.lv 

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

ilukstebb@inbox.lv 

 
 
 

 

Žaks Frīnss. Sestklasnieki neraud 

 

Anotācija : 
 

Grāmata balstās uz reāliem notikumiem klasē, kuras audzinātājs bijis Žaks 

Frīnss. Tie ir traģiski notikumi – grāmatas galvenā varone Akija saslimst ar 

leikēmiju. Akijas, viņas ģimenes, klasesbiedru un skolotāju pārdzīvojumi 

atainoti cilvēciski, bez lieka patosa, bet ar sirsnību un brīžiem pat lietišķi – tā, 

lai palīdzētu bērniem meklēt atbildes situācijā, kad radušās bailes un 

jautājumi. Rakstnieks izprot un respektē bērnu uztveres īpatnības un 

lasītprasmes līmeni, raksta viegli uztveramā, tomēr bagātā, ar ikdienas leksikas krāsām 

atdzīvinātā valodā. 

Grāmata ir pieejama Augšdaugavas novada bibliotēkās: 

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

65471555, e-pasts: biblioteka@medumi.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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