
Dzejas dienas 2017 

Preiļu reģiona pagastu bibliotēkās 

 

 

 

 

 

Pasākumi un izstādes 

 

Preiļu novada Saunas pagasta Saunas bibliotēka 

 

6.-25.septembrim 

 

21.septembrī 

 

 

Izstāde  " Dzejas latgaliskais skanējums '' 

 

" Dzejas pieturas ceļā Prīkuļi –Smelteri -

Prīkuļi " 

 

 

Bibliotēkā 
 

 

Pasākums 1.-4.klašu 

skolēniem 

Preiļu novada Saunas pagasta Smelteru bibliotēka 
 
2.-23.septembrim 
 
14.septembrī 

 
Jaunāko dzejas grāmatu izstāde  
"Kad dvēsele raud un priecājas" 
Dzejas stunda "Kas mēs esam savos 
sapņos " 
 

  
Bibliotēkā 
 
Pasākums vidējā skolas 
vecuma bērniem 

Preiļu novada Līču bibliotēka 
 
No 6.septembra 

 
Izstāde "Domāju es domas dziļas   
kādēļ laime mani nīd “ 
/ Eduards Veidenbaums / 
 

 
Bibliotēkā 
 
 
 

Preiļu novada Aizkalnes,  Pelēču pagasta Pelēču, Ārdavas bibliotēka 

 

29.septembrī  

plkst. 14.00 

 

Ārdavas saietu namā tikšanās ar Dagniju 

Dudarjonoku ( Vārkava) un Meldru Gailāni 

(Bērzgale)   

 "Kad lietussargi dīgst kā sēnes..." 

 

 

Visiem interesentiem 

 

 

 



 Preiļu novada Pelēču pagasta 

bibliotēka 

 

 

14.septembrī 

 

 

19.septembrī 

 
“Krikumi un daži krakumi no Jāzepa 
Osmaņa dzejoļiem” 
 
“Mosties, mosties reiz, svabadais gars”- 
dzejas stunda veltīta Eduardam 
Veidenbaumam 

 

Pasākums pirmsskolas 

vecuma bērniem 

 

Pamatskolas vecuma 

bērniem 

 Riebiņu novada CB  

 

 

No 5.septembra 

No 8. septembra 

 

 
12.septembrī 
 plkst. 15:00 
 
14.septembrī 
 plkst. 13.00 

 
19.septembrī 
plkst. 12.00 

 
21.septembrī 
plkst. 14.00 
 

  
Izstādes  
“Dzejas karuselis” (Bērnu nodaļa) 
 “ Ar dzeju nespēlējies!” ( Pieaugušajiem) 
 
 
“Dzejas šarms” – viktorīna  
 
 
 “Dzejas autobuss” – brauciens uz Roberta 
Mūka muzeju 
 
“Rudens māksla” – kolāža  
 
 
“ Vai tu dzirdi, vai tu jūti?” – dzejas 
pēcpusdiena kopā ar Roberta Mūka  
muzeja radošo apvienību “ Mūka ķēķis” 

 

 

Bibliotēkā 

 

 

 
Riebiņu vidusskolas 
10.klasei 

 

Lasītāju klubiņa 
dalībniekiem 

 

Riebiņu v.-sk. 2.klasei 
 

 

Visiem interesentiem 

 Riebiņu novada Kastīres 

bibliotēka 

 

 

 

 
No 7.-30.septembrim  
 
 
16.septembrī 
plkst.12:00 
 

 
Izstāde ,,Dzejas dienas 2017 zem Eduarda 
Veidenbauma saules ” 
Eduardam Veidenbaumam-150 
Dzejas lasījumi no  dzejoļu krājumiem 
,,Garā pupa”  

 

 

Pieaugušajiem 

 

 

1.-4.klases skolēniem 
 

 Riebiņu novada Silajāņu 

bibliotēka 

 

 

5.-23.septembrim 

 

16. septembrī 

 

Literatūras izstāde  „Dzeja iedvesmo”   

 

Literāra pēcpusdiena  „Dzejolī prieka ir  

daudz …”          

                                                           

 

 

 

Pasākums bērniem    

 



 Riebiņu novada Stabulnieku 

bibliotēka 

 

 

4.-22. septembrim 

 

 

 

 

Izstādes  

 " Īsi un gari dzejoļi " 

" Ieelpo rudeni!...ar dzeju " 

 

Pasākums bērniem " Dzejoļu jampadracis " 

 

 

Sākumskolas vecuma 

bērniem 

Pusaudžiem 

 Riebiņu novada Gailīšu bibliotēka  

 

5.-30. septembrim 

 

 

 

 

 

 

9.septembrī  

no plkst. 10.00-12.00   

 

 
Izstāde 
Vēl ziedos bites un kamenes dejo šīs 
vasaras pēdējo deju. 
Vēl saule nav atdzisusi debesīs.  
Vēl mums ir laiks! 
Dzejniecei Lijai Brīdakai – 85 

                                
Dzejas dienu radošā darbnīca un izstāde  
“ Dzeja un ziedi ” 
 (Ziedu kompozīciju veidošana) 
                      

 
Bibliotēkā, 
pieaugušajiem 

 

 

 

 

 

Bibliotēkā, bērniem 

 Aglonas novada CB  

 

7.-17.septembrim 

 

11. – 16.septembrim 

 

14. septembrī  
 

 
Izstāde  “Dzejas pietura ” 
 
Akcija ” 5 minūtes dzejas” (lasītāji lasa 
dzeju un veido dzejas sienu) 
Pasākums  “Dzejolim pa pēdām” 

 

 

Bibliotēkā 

 

 

 

1.-4. klašu skolēniem 

 

 Aglonas novada Kastuļinas 

pagasta bibliotēka 

 

 

11. septembrī 

 

 

7.—20. septembrim 

 

 

 

12. septembrī 

 

„Sēd uz sliekšņa pasaciņa”. Dzejas pasaku 

filmiņu skatīšanās un apspriešana 

 

Grāmatu izstāde ”Dzejoļu pasaulē daudz” 

Literatūras izstāde: ”Mūsu mīļākie un 

pazīstamākie dzejnieki” 

 

Kārļa Vērdiņa grāmatas „Tētis” lasīšana un 

apspriešana 

 

 
1.-2.klašu skolēniem 
pagasta bibliotēkā 
 
Bērnu abonements 
Pieaugušo 
abonements 
 
Priežmalas 
pamatskolas 
bibliotēkā, 5.-7.klašu 
skolēniem 

 

   



 

 

Aglonas novada Grāveru pagasta 

bibliotēka 

 

29. septembris 

 

 

14. septembrī   
 

 

 
Dzejas dienām veltītā ziedu un dzejas 
izstāde „Un atkal rudens dziesma ” 
 
Tematisks dzejas dienas pasākums 
„Pantiņš + pantiņš = dzejolītis” 
Skaļās lasīšanas stunda  

 
Bibliotēkā, bērniem 
 
 
2,3 klašu skolēniem 

 Vārkavas novada Upmalas, 
Rožkalnu un Vārkavas 
vidusskolas bibliotēka 

 

 

11. septembrī 

 

 

14. septembrī 

 

 

 

 

 

 

15.septembrī 

 
Tikšanās ar dzejnieci un tulkotāju Ingmāru 
Balodi Vārkavas vidusskolā  
 
Rožkalnu bibliotēkā - „Dzejas dienas  
2017” 
Izstāde  
Dzejniecei Lijai Brīdakai - 85  
“ Stāsta- katrā sievietē esot trīs mazi 
pilieni odzes asins... ” 
 

Tikšanās ar rakstnieku Oskaru Orlovu un 

radošās darbnīcas Vārkavas vidusskolā  

 

9.-12.klašu skolēniem 

u.c. interesentiem 

 

Pasākums 1.-4.klašu 

skolēniem 

 

 

 

 

5. – 9.klašu skolēniem 

u.c. interesentiem 

 

 Vārkavas novada Arendoles 
bibliotēka 

 

 

5.-30. septembrim 

 

Se 

 
Literatūras izstāde  
"Virši iezied atvasaru". Dzejniecei Lijai 
Brīdakai-85 
 
 

  

Visiem  interesentiem   


