
 

Dzejas dienas 2015 

Preiļu reģiona pagastu bibliotēkās 
 

 

Preiļu novads 

 

Preiļu novada Pelēču pagasta Pelēču, Ārdavas un  Aizkalnes bibliotēka 

17.septembrī   

Raiņa un Aspazijas dzejas lasījumi Raiņa muzejā Jasmuiža. Pastaiga pa Raiņa takām.  

Preiļu novada Saunas pagasta Smelteru  bibliotēka 

11.-30.septembrim 

Literatūras izstāde "Mēs visi nestipri bez mīlas"(Rainis)  

10.septembrī plkst.16.00 

Tematiska pēcpusdiena skolēniem "Smelteru dzejas karte"  

Preiļu novada Līču bibliotēka 

No 4.septembra 

Izstāde : “ Dzejniekam Rainim - 150  
 

9.septembrī plkst. 17.00 

Pasākums “Mūsu diženie dzejnieki” 
 

Preiļu novada Saunas pagasta Saunas bibliotēka 

11.septembrī plkst.12:00  

Tiek organizēts Priekuļu pamatskolas pirmsskolas un sākumskolas bērnu brauciens uz 

Raiņa muzeju Jasmuiža, izstādes "Raiņa dzejas rotaļas" atklāšanu: baudīsim Raiņa 

dzeju un staigāsim pa dzejnieka takām. 
 



 

Riebiņu novads 

Riebiņu novada centrālā bibliotēka 

Izstādes : 

No 4.septembra   ”Kas visu izteic bez mēles”   

No 7.septembra  „Nenogrimt mazajos darbos  

        Un ikdienā nezaudēt zvaigznes ” 

Pasākumi : 

9.septembrī 

                         „ Brīdi ieklausies vējā”  - lekcija 12. kl.  Riebiņu vidusskolā.. 

11.septembrī 

                        „ Sajūti rudens elpu”  - lekcija 11.kl. Riebiņu vidusskolā. 

15.septembrī plkst.15.00       Riebiņu novada CB    

                       „ Ar dzeju ik mirkli ”  - tikšanās ar jaunajiem literātiem.                                                  

17.septembrī 

                       „ Atrodi prieku dzejā” – literārā stunda 9. klasei Riebiņu vidusskolā. 

 17.septembrī 

                     „ Kurš te saprot dzeju” – dzejas pēcpusdiena 4.klasei Riebiņu novada CB.    

 

Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēka 

23.septembrī 

Bērniem un pusaudžiem pēcpusdiena "Lasām un zīmējam Raiņa dzejoļus! " 

Tikšanās ar Viktoriju Vinogradovu,  "Plašā apvāršņa konkursa" vasaras nometnes 

dalībnieci. 

 

Riebiņu novada Rušonas bibliotēka 

11. septembrī plkst. 16.00 

Pasākums pusaudžiem  “Garā pupa salapoja”. Dzejas gadagrāmatas bērniem 2014. 

prezentācija. 

Literatūras izstāde : “Latviešu dižgars, humānists.” Rainim – 150. 



 

Riebiņu novada Gailīšu bibliotēka 

Septembrī               

Izstāde:            Ne rīta rasa-pusdienā nevar zust, 

             Ne smaržas krislīts, uzpūšot vējam, nīkt 

             Ne pāri skrejošs saules stariņš: 

             Visumā visi uz mūžu dzīvo.  (Rainis) 

Izstāde bērniem:  Bērna gadi-saules gadi: 

                                saule pati bērnu vada...(Rainis)  

 

Riebiņu novada Kastīres bibliotēka 

No 10.septembra 

literatūras izstādes : ,,Aspazijai un Rainim – 150” 

                                     ,,Mūsu mīļāko autoru dzeja” 

23.septembrī 

 Kopā ar pirmskolas izglītības iestādi bibliotēkā rīkots bērnu dzejas rīts un rudens 

ziedu kompozīciju izstāde ,,Puķu lodziņš .” 

 

 

Aglonas novads 

 

Aglonas novada CB 

9. septembrī 

 „Lūkojoties pa Raiņa „Puķu lodziņu”... - Bērnu žūrijas 5+ ekspertu tikšanās. 

11. septembrī 

 „Dzejas darbnīca”  2. – 4. klasei  

9. – 15. septembris 

 Izstāde „Raiņa dzeja nemelo” – veltīta Raiņa 150. dzimšanas dienai.  

 



Aglonas novada Grāveru bibliotēka 

Literatūras izstādes : 

"Raiņa un Aspazijas vizītkartes" 

Raiņa un Aspazijas gada ietvaros un akcentējot Raiņa 150.dzimšanas dienu, veidotas 

divas izstādes - bērniem un pieaugušajiem. 

   

17.septembrī plkst. 13.00 bibliotēkā  

Pasākums : “Vai jūs zināt, kas man ir?” 

Pasākums dižā latviešu dzejnieka un dramaturga Raiņa jubilejai, sadarbībā ar Grāveru 

pamatskolu. 

 

Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēka 

8. septembrī 

" Dzejoļu piramīda " -  tematisks pasākums bērniem. 

11.septembrī 

 " Dzejai laiks " - poētiska pēcpusdiena. 

 

Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēka 

3.-16. septembrim 

Izstādes:  

"Rainis, ar Raini, par Raini"- pieaugušo abonementā 

"Dzejoļi un dzejolēni "- bērnu abonementā   

 

8. septembrī plkst.10:25  

Pasākums sākumskolas skolēniem "Mani dzejolīši " 

9. septembrī   plkst.13:15 

5.-8.kl.skolēniem "Dzeja nemelo" -Raiņa un Aspazijas dzejas lasījumi. 

 

 

 

 



 

Vārkavas novads 

 

Arendoles bibliotēka 

11.septembrī plkst. 14.00 

       Arendoles sarīkojumu zālē pasākums "Pastāvēs tas, kas mainīsies": 
                    - Literatūras izstāde un stāstījums par Raini un Aspaziju 
                     - Filmas ''Zelta sietiņš" skatīšanās 
                     - Daiļlasītāju konkurss "Ieraudzīt dzeju ar Raiņa un Aspazijas acīm” 
                     - Folkloras kopas  " Dzeipurs" dziedājums 

Upmalas bibliotēka 

10.septembrī  

pasākums 1-12. klašu skolēniem  "Dzeja dabā kopā ar Raini un Aspaziju : " 

- ar 8 uzdevumiem par un ap dzejoļiem un dzejniekiem 

- ar Raiņa un Aspazijas dzejas priekšlasījumiem  

- ar zīmējumu konkursu Raiņa un Aspazijas dzejai /1-4. kl./ 
 


