
      

 

“Dzejas dienas 2019” – PASĀKUMU PROGRAMMA Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Latgales Centrālā 

bibliotēka  

Rīgas iela 22a 

Tālr. 654 76345 

e-pasts: 

inga.gedzune@lcb.lv 

Tikšanās ar dzejnieci, 

rakstnieci Ingu Gaili  

10.-12. klašu 

skolēni, 

pieaugušie 

12.09. 

plkst. 12.00 

 

Skolēnu grupām – 

ar pieteikšanos 

Saruna ar autori vīsies ap dzeju un prozu, īpaši 

pievēršoties jaunajam stāstu krājumam “Piena 

ceļi”, kurš pērn iznācis apgādā “Mansards” un 

jau paguvis izpelnīties gan kritiķu, gan lasītāju 

atzinību. Autores viesošanos Daugavpilī atbalsta 

Valsts kultūrkapitāla fonds Latgales Centrālās 

bibliotēkas projekta “Dialogs. Rakstnieki 

Daugavpilī” 5. kārtas ietvaros 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 

Mihoelsa iela 58 

tālr. 654 21750 

e-pasts: 

dace.jakovele@lcb.lv  

Tikšanās ar bērnu 

grāmatu autori  

Inesi Zanderi 

 Ģimenes ar 

sākumskolas un 

pirmsskolas 

vecuma bērniem 

14.09.  

plkst. 11.00  

Ar pieteikšanos  

Tikšanās ar dzejnieci, publicisti, redaktori, 

bērnu literatūras izdevēju un brīnišķīgu bērnu 

grāmatu autori Inesi Zanderi aizritēs Dzejas 

dienu noskaņās un iezīmēs Bērnu bibliotēkas 

“Zīlīte” klubiņa “Brīvdienas bez garlaicības” 

jaunās sezonas atklāšanu. Uz pasākumu aicināti 

lieli un mazi grāmatmīļi un bibliotēkas draugi, 

lai tiktos ar autori un risinātu sarunu par dzejas 

radīšanu, lasīšanu un baudīšanu. Autores 

viesošanos Daugavpilī atbalsta Valsts 

kultūrkapitāla fonds Latgales Centrālās 

bibliotēkas projekta “Tiekamies bibliotēkā! 

Bērnu rakstnieki Daugavpilī” ietvaros. 
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Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 

Mihoelsa iela 58 

tālr. 654 21750 

e-pasts: 

dace.jakovele@lcb.lv 

Literatūras stunda 

“Dzejolis ir kā putns” 

/A. Ogriņš/ 

Pirmsskolas un 

sākumskolas 

vecuma bērni 

10.-18.09. 

Ar pieteikšanos 

Pasākuma dalībniekiem tiks piedāvāts jaunāko 

un populārāko bērnu dzejas grāmatu apskats. 

Varēs doties literārā ceļojumā, kas iepazīstinās 

ar dzejoļu grāmatas ceļu līdz bibliotēkai, 

piedalīties literārās spēlēs un rotaļās, kā arī 

aplūkot neparastākās, populārākās un dažādas 

nominācijas ieguvušās dzejoļu grāmatas izstādē 

“Grāmatu kalns”. 

Bibliotekārā stunda 

“Dzeja ir kā saule, kas 

visu dzīvu dara” 

/Rainis/ 

5.-9. klašu 

skolēni 

10.-18.09. 

Ar pieteikšanos 

Skolēni tiks iepazīstināti ar dažādām tīmekļa 

vietnēm un domubiedru grupām, kuras palīdzēs 

dzejas lasīšanu padarīt aizraujošāku. Tiks 

izcelts mūsdienu dzejnieku devums latviešu 

literatūrā. Rosinot uz dialogu par jautājumu 

“Kas ir laba dzeja?”, tiks piedāvāta iespēja 

piedalīties radošā dzejas darbnīcā. 

Gaismas bibliotēka 

Gaismas iela 9 

tālr. 654 55648 

e-pasts: 

egija.gribuste@lcb.lv  

Bibliotekārā stunda 

“Lai gaismā mirdz 

zieds, un laimē pukst 

sirds!” 

Pieaugušie 
10.09. 

plkst. 13.00 

Pasākuma apmeklētāji varēs iepazīt Baltijas un 

citu valstu dzejnieku daiļradi, lasīt dzeju un 

iesaistīties sarunā par mīļākajiem autoriem. 

Noslēguma radošajās darbnīcās, skanot dzejas 

lasījumiem, varēs praktizēt floristikas iemaņas, 

veidojot košas rudens ziedu kompozīcijas.  

Dzeja bibliotēkā skanēs arī visu nedēļu – 

lasītājiem tiks piedāvāts nolasīt kādu dzejoli, 

vai arī bibliotekārs nolasīs to priekšā. 
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Piekrastes bibliotēka 

Aveņu iela 40 

tālr. 654 30311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv 

Tikšanās ar Daugavpils 

dzejnieci un 

dziesminieci  

Jeļenu Figurinu 

“Uzaicinājums uz 

tēju” 

Pieaugušie 
21.09. 

plkst. 11.00 

Dzejas un mūzikas mīļotāji varēs tikties ar 

mūsu novadnieci, dzejnieci un mūziķi Jeļenu 

Figurinu, baudīt viņas dzeju un autordziesmas, 

kā arī piedalīties sarunā par autores dzīvi un 

daiļradi. Būdama radošs cilvēks, Jeļena 

Figurina dzied, spēlē ģitāru, klavieres, ir 

vairākkārt piedalījusies dažādos autordziesmu 

festivālos un konkursos. Dzejnieces darbi 

vairākkārt iekļauti Daugavpils pilsētas un 

novada dzejnieku ikgadējā krājumā “Dzejas 

dienas”. 

Pārdaugavas bibliotēka 

Komunālā iela 2 

tālr. 654 23339 

e-pasts: 

natalija.putroma@lcb.lv 

“Tikšanās uz siržu 

laipas”  

ar dzejnieci  

Egitu-Terēzi Jonāni 

11.-12. klašu 

skolēni 

12.09.  

plkst. 11.50  

Ar pieteikšanos 

Pasākuma laikā tiks lasītas ilgus gadus 

izauklētas un izlolotas trīsrindes no grāmatas 

“Tikšanās uz siržu laipas”. Būs iespēja uzdot 

dzejniecei jautājumus par dzīvi un daiļradi. 

Jaunbūves bibliotēka 

18. novembra iela 161 

tālr. 654 38173 

e-pasts: 

svetlana.olenova@lcb.lv 

Tikšanās ar Daugavpils 

dzejnieku Zenonu 

Vojevodski  

“Draugos ar dzejolīti” 

1.–2. klašu 

skolēni 

13.09.  

plkst. 11.00  

Ar pieteikšanos 

Tikšanās laikā bērni iepazīs Zenona 

Vojevodska pirmo dzejoļu grāmatu bērniem 

«Книжка для самых маленьких». Dzejoļus 

varēs gan klausīties, gan lasīt, kā arī minēt 

mīklas par autora dzejoļu varoņiem. Neizpaliks 

arī iespēja uzdot jautājumus. 
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Ceriņu bibliotēka 

Lauska iela 16 

tālr. 654 30660 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv  

Bibliotekārā stunda 

“Ceļojums pie Tevis 

paša” 

1.-4. klašu 

skolēni 

10.09.-20.09. 

plkst. 11.00 

Ar pieteikšanos 

Stunda ir veltīta dzejnieces Maijas Laukmanes 

daiļradei. Dodoties kopīgā ceļojumā dzejoļu 

krājuma “Uz austiņām austiņas” lapaspusēs, 

līdzi ņemam jauku noskaņojumu dzejoļu 

lasīšanai, rotaļām un spēlēm! 

Dzejas dienu lasījumi 

“Dzejas rindas sirdij 

un dvēselei” 

Pieaugušie un 

jaunieši 

13.09.  

plkst. 17.00 

Dzejas mīļotāji tiek aicināti uz tikšanos ar 

Daugavpils dzejnieci Nataļju Leončuku. 

Pasākuma dalībniekus gaida dzejas lasījumi, 

ģitāras skaņas, bagātīga emociju, domu un 

atziņu palete. 

Tikšanās ar dzejnieci 

Ludmilu Idzāni 

1.-2. klašu 

skolēni 

20.09.  

plkst. 12.00 

Ar pieteikšanos 

Pasākuma dalībnieki varēs uzzināt, kā veidojas 

dzejas rindas un kur rodas iedvesma, kā arī 

noklausīties Ludmilas Idzānes dzejoļus, uzdot 

dzejniecei jautājumus un tiešsaistē noskatīties 

autores dzejas krājuma prezentāciju. 

 

mailto:tatjana.zahare@lcb.lv

