
 

 

 

 

 

5. - 15. septembris 
 

 

 Preiļu novads 

 
 Preiļu Galvenā bibliotēka 

 

Izstāde „Sirds starojums”. Dzejnieces Daigas Lapānes datorzīmējumi 

 

11.septembrī 

Dzejas dienu pasākums „Man patīk, kā rudens palēnām nāk…” . Piedalās 

dzejnieces Amanda Aizpuriete un Daiga Lapāne, dziesminieks Jānis Cirvelis 

 

13.septembrī 

Ritas Cvetkovas un Anitas Určas dzejas autorvakars 

 

Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa 

 

Izstāde ”Dzejniecei Inesei Zanderei – 55” 

 

Pasākums Preiļu 1.pamatskolas 1.-4.kl. skolēniem „Ineses Zanderes dzejas pasaule”  

 

Aizkalnes bibliotēka 

 

9.-20.septembrim 

Izstāde „Jasmuižā saule mūs mīlēja ļoti ”. Jasmuižas fotogrāfijas ilustrē dzejnieces 

D.Lapānes dzejas rindas  

 

11.septembrī 

Dzejas dienu pasākums Aizkalnes tautas namā 

 

9.-16.septembrim  

Literatūras izstāde, veltīta dzejnieces Ineses Zanderes dzimšanas dienai  

„No domām vai no lūpām krīt vārdiņš – mīļš un mazs...” 

 

Līču bibliotēka 

 

Izstāde „ Laiks dzejai ” 

 

Pelēču pagasta bibliotēka 

 

2.-20.septembrim  

Izstāde „Dzejniecei Inesei Zanderei-55 ” 

10.septembrī plkst.11.40  



pasākums Pelēču pamatskolas 1.-4.kl. skolēniem: „Piedzīvojums  Ineses Zanderes 

dziedamo, dancojamo, spēlējamo un minamo dzejoļu pasaulē ” 

 

Pelēču pagasta Ārdavas bibliotēka 

 

Izstāde „Latgales dzejnieki un dzeja” 

 

Saunas pagasta bibliotēka   

 

12. septembrī   

Dzejas pēcpusdiena „ Rudens noskaņās ” 

 

Saunas pagasta Smelteru bibliotēka 

 

14.septembrī 

Apskats „Dzeja cauri paaudzēm ” 

 

11.- 20.septembrim. 

Grāmatu izstāde bērniem „Dzeja pieskaras sirdij ”  

 

 Aglonas novads 
 

Aglonas novada CB 

 

13.septembrī pasākums sākumskolas audzēkņiem 

„ Satīsimies dzejas kamolā ” 

 

5.-13.septembrim  

Grāmatu un ziedu izstāde „Ieklausies dabas elpā ” 

 

Šķeltovas pagasta bibliotēka 

 

5.-15.septembrim   

Dzejas dienām veltītā ziedu un dzejas izstāde „Un atkal rudens dziesma ”  

 

9.- 15.septembrim  

Raiņa atceres dienai veltītā literatūras izstāde „Sirds devējs ”  

 

Grāveru pagasta bibliotēka 

 

20.septembrī  
Dzejas dienas bibliotēkā  

 

Kastuļinas pagasta bibliotēka 

 

5. - 18.septembrim izstāde „ Latviešu un krievu dzeja bērniem” 

12. septembrī dzejas stunda sākumskolas skolēniem „Mans mīļākais dzejolis” 

 

 



 Riebiņu novads 
 

Riebiņu novada CB 

 

Pieaugušajiem : 

izstāde no 4.septembra „Poētiska orientēšana”  

 

20.septembrī plks. 17.oo 

pasākums „ Klasisks dzejas vakars” 

 

Bērniem : 

izstāde no 05.09 1. – 4. klasei  

„Katrs dzejolis gaida to, kurš viņu saprot ”/ Inesei Zanderei – 55 / 

 

11. septembrī plkst. 10:30 Riebiņu vidusskolā  
pasākums 2. klasei „Uzzīmē dzejoli ” 

 

13. septembrī plkst. 14:00 Riebiņu vidusskolā 
pasākums 9. klasei „Radi dzeju no nekā ”  

 

 

Stabulnieku bibliotēka 

 

  5.-15. septembrim izstāde „ Dzejas dienas 2013 ” 

  Dzejas pēcpusdiena - lasījumi 

 

Silajāņu bibliotēka 

 

5. – 14.septembrim    

Literatūras izstāde 1. – 4. kl. skolēniem  

                 „Latviešu dzejnieki bērniem”  

5. – 14.septembrim   

 Literatūras izstāde „Latviešu dzeja laikmetu griežos” 

 

Rušonas bibliotēka 

 

Dzejas stunda- lasījumi veltīti Ojāra Vācietim  

 

Kastīres bibliotēka 

 

Izstāde „Es tevī esmu iemīlējies,pasaule ! ”. Dzejniekam O.Vācietim – 80. 

Dzejas lasījumi kopā ar vecāko klašu skolēniem 

 

 

 Vārkavas novads 
 

Upmalas bibliotēka 

 

Pasākums Vārkavas vidusskolā veltīts Inesei Zanderei 

 


