
  

  
 Dzejas dienu 2021 pasākumu programma Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs  

REDZI, DZIRDI – DZEJA DZĪVO! 

 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 

norises vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 
Pasākuma 

norises laiks 
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

Interaktīvs 
bibliotekāra 
stāstījums 

Klātienē / 
Tiešsaistē 

Skolas vecuma 
bērni 

06.-30.09. 

Redzi – no 6. līdz 11. septembrim apmeklējot izstādi “100 

grāmatas bērniem”, tiek piedāvāts interaktīvs bibliotekāra 

stāstījums par latviešu bērnu dzeju un tās autoriem. 

Savukārt visu septembri būs iespēja doties ceļojumā caur 

Latvijas simtgadi, atskatoties uz 100 gadiem bērnu literatūrā un 

iepazīstot latviešu literātus no jauna. 
 

*stāstījums ir pieejams centra apmeklētajiem vai grupām, ievērojot 

epidemioloģiskās drošības pasākumus. 

Ar pieteikšanos: 

654 49090 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra vadītājs 

Raivis Mileiko 

raivis.mileiko@lcb.lv 

 

Akcija 
“Ieklausies dzejā” 

Klātienē Visi interesenti 09.-11.09. 

Dzirdi – LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā skanēs dzeja. 

Ceturtdien tiks atskaņota vietējo dzejnieku daiļrade, piektdien 

skanēs jauno dzejnieku jaunrade, savukārt sestdien skanēs 

klasiķu dzjerindas, kuras ierunās ģimenes, bērni, vecāki, 

vecvecāki u. tml. 
 

*centra apmeklējums ir pieejams, ievērojot epidemioloģiskās drošības 

pasākumus. 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

sabiedrisko attiecību speciālists 

Dāvis Greļevskis 

654 76345 

davis.grelevskis@lcb.lv 

 

Radošās darbnīcas 
“Dzejas konstruktors” 

Klātienē Visi interesenti 06.-11.09. 

Dzeja dzīvo – LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra 

individuālajiem apmeklētājiem visas nedēļas garumā ir 

pieejamas aktivitātes, kas rosinās ne tikai iepazīt literātus un 

Dzejas dienas tradīciju, bet arī pašiem radīt dzeju. 
 

*radošās darbnīcas ir pieejamas, ievērojot epidemioloģiskās drošības 

pasākumus. 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra vadītājs 

Raivis Mileiko 

654 49090 

raivis.mileiko@lcb.lv 
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 Dzejas dienu 2021 pasākumu programma Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs  

REDZI, DZIRDI – DZEJA DZĪVO! 

 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 

norises vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 
Pasākuma 

norises laiks 
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

Ceļojošā izstāde 
“100 grāmatas 

bērniem” 
Klātienē Visi interesenti 03.08-30.09. 

Rīgas Centrālās bibliotēkas īstenotais projekts “100 grāmatas 

bērniem” ir latviešu autoru bērnu grāmatu izstāde par godu 

Latvijas simtgadei, kurā iekļautie izdevumi ir nākuši klajā katrā 

no simts gadiem. Izstādē sastopami latviešu literatūras klasiķu, 

padomju laika rakstnieku un mūsdienu autoru daiļdarbi. 
 

*izstāde ir pieejama, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra vadītājs 

Raivis Mileiko 

654 49090 

raivis.mileiko@lcb.lv 

 

Krājuma “Dzejas 
dienas 2021” 

atklāšana 
Klātienē Visi interesenti 

09.09. 

plkst. 18.00 

LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā notiks krājuma “Dzejas 

dienas 2021” atklāšana. Brīvais mikrofons. 
 

*pasākumu varēs apmeklēt tikai vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas 

ar darbspējīgu digitālo sertifikātu. Uz pasākumu jānāk laicīgi ar izprintētu vai 

savā telefonā lejupielādētu QR-kodu un personu apliecinošu dokumentu (pase 

vai ID karte). 

 

Kontaktpersona: 

Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldes 

vadītājas vietniece 

Vita Viļevko 

20613225 

vita.vilevko@daugavpils.lv  

 

Akcija 
“Shape poem” 

Tiešsaistē Visi interesenti 06.-11.09. 

LCB ASV Informācijas centrs rīko Dzejas dienu akciju “Shape 

poem” (latv. – vizualizē dzeju). Lai piedalītos akcijā, ir 

nepieciešams uzrakstīt un vizualizēt dzejoli īpašā formā. (skat. – 

vizuālā dzeja) Akcija tiks īstenota LCB ASV Informācijas centra 

Facebook lapā, kur ikvienam būs iespēja publicēt savu veikumu. 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

ASV Informācijas centra vadītāja 

Diāna Celitāne 

654 22483 

diana.celitane@lcb.lv 
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 Dzejas dienu 2021 pasākumu programma Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs  

REDZI, DZIRDI – DZEJA DZĪVO! 

 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 

norises vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 

Pasākuma 

norises laiks 
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Tematisks pasākums 
“Poetry in American 

Rock and Roll”  
Tiešsaistē 

Pusaudži un 
jaunieši 

09.09. 

plkst. 9.45 

 

LCB ASV Informācijas centrs aicina vidusskolas vecuma jauniešus 

uz tematisku pasākumu “Poetry in American Rock and Roll” 

(latv. – Dzeja amerikāņu rokenrolā). ASV vēstniecības Latvijā 

pārstāvis Oskars Avila stāstīs par rokenrolu, dziesmu vārdu 

tapšanu un salīdzinās pagātnes ar mūsdienu dzejas valodu. 

Ar pieteikšanos:  

654 22483 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

ASV Informācijas centra vadītāja 

Diāna Celitāne 

diana.celitane@lcb.lv 
 

Tematisks pasākums 
“Stāsts par rudeni un 

dzeju” 

Klātienē / 
Tiešsaistē 

Pusaudži un 
jaunieši 

06.-30.09. 

Tematiskā pasākuma laikā skolēniem būs iespēja iepazīties ar 

Dzejas dienu svinēšanas tradīcijām Latvijā, kā arī uzzināt, kad 

tiek svinēta Pasaules dzejas diena un kā šie svētki tika iedibināti. 

Ar pieteikšanos: 

654 26422 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja 

Jeļena Dusjavičiene 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 

 

Bibliotekārā stunda 
“Dzejas labirints” 

Klātienē / 
Tiešsaistē 

Pusaudži un 
jaunieši 

06.-30.09. 

Bibliotekārajā stundā vidusskolēni tiks iepazīstināti ar jauno 

dzejnieku debijas krājumiem, uzzinās par Latvijā nozīmīgākajām 

literatūras balvām un to pasniegšanas tradīcijām. Uzzinās arī to, 

kā veiksmīgi izdot savu krājumu svešvalodā, kas ir literārais 

aģents un kādu lomu izdevniecībā spēlē starptautiskie grāmatu 

tirgi. 

Ar pieteikšanos: 

654 26422 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja 

Jeļena Dusjavičiene 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 
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 Dzejas dienu 2021 pasākumu programma Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs  

REDZI, DZIRDI – DZEJA DZĪVO! 

 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 

norises vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 

Pasākuma 

norises laiks 
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Bibliotekārā stunda 
“Dzejolim ir tāda vara, 

prātu priecīgu tas 
dara!” 

Klātienē / 
tiešsaistē 

Sākumskolas 
skolēni 

07.-30.09. 

Dzejas sajūtu ceļojumā būs iespēja dzirdēt, redzēt un piedzīvot 

dzejoļa tapšanas gaitu un pašiem iejusties dzejnieka lomā. Tiks 

izcelts mūsdienu dzejnieku devums latviešu literatūrā, kā arī 

aktualizēta Daugavpils bērnu dzejnieku daiļrade. 

Ar pieteikšanos: 

654 21750 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 

Dace Jakovele 

dace.jakovele@lcb.lv  

 

Radošās darbnīcas 
“Dzejas varavīksnē 
iedvesmu smel!” 

Klātienē Visi interesenti 07.-18.09. 

Individuālie bibliotēkas apmeklētāji tiks aicināti kopīgi piedzīvot 

Dzejas dienu noskaņu – iepazīt dažādu gadsimtu dzejas autoru 

devumu, pašiem kļūt par dzejdariem un sameklēt savu 

iedvesmas dzejoli. 
 

*radošās darbnīcas ir pieejamas, ievērojot epidemioloģiskās drošības 

pasākumus. 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 

Dace Jakovele 

654 21750 

dace.jakovele@lcb.lv 
 

Tematisks pasākums 
“Dzeja runā sirds 

valodā” 

Klātienē / 
tiešsaistē 

Pieaugušie 07.-30.09. 

Pasākuma laikā dalībnieki iepazīsies ar jaunākajiem dzejas 

izdevumiem, kā arī ieklausīsies Daugavpils dzejnieku daiļdarbos. 

Dalībnieki tiks aicināti iesaistīties sarunā par dzeju un tās 

visdažādākajām izpausmēm. 

Ar pieteikšanos: 

654 30660 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Ceriņu bibliotēkas bibliotekāre 

Skaidrīte Ceple 

skaidrite.ceple@lcb.lv   
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 Dzejas dienu 2021 pasākumu programma Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs  

REDZI, DZIRDI – DZEJA DZĪVO! 

 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 

norises vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 

Pasākuma 

norises laiks 
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Tematisks pasākums 
“Atveras dienas kā 

grāmatas lielas” 

Klātienē / 
tiešsaistē 

Pirmsskolas 
vecuma bērni 

08.09. 

plkst. 10.00 

Bērniem būs iespēja tikties ar mūsu novadnieci – dzejnieci 

Stepanīdu Miloševiču. Tikšanās laikā būs iespēja ne tikai 

iepazīties ar S. Miloševičas dzejas grāmatām, bet arī ieklausīties 

dzejoļu autorlasījumos. Tāpat bērni dosies rotaļās un veiks 

radošus uzdevumus. Baudīsim dzeju dabā un ķersim atvasaras 

saules starus kopā! 

Ar pieteikšanos: 

654 55648 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Gaismas bibliotēkas vadītāja 

Karina Kachan 

karina.kachan@lcb.lv 

 

Bibliotekārā stunda 
“Sēņu lasītāji? Nē, 
dzejas cienītāji!” 

Klātienē / 
tiešsaistē 

Sākumskolas 
vecuma bērni 

07.-30.09. 

Lai kļūtu par prasmīgu sēņotāju, groziņā jālasa labi zināmas 

sēnes! Lai kļūtu par dzejas cienītāju, jālasa brīnišķīgas dzejas 

grāmatas! Aicinām skolēnus doties pastaigā pa rudenīgo literāro 

mežu, iepazīstot Dzejas dienu tradīcijas un lasot latviešu 

literatūras klasiķu un mūsdienu autoru dzejoļus. Neaizmirstiet 

paņemt līdzi groziņu ar labu garastāvokli, smaidu un dzejas 

prieku! 

Ar pieteikšanos: 

654 38173 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Jaunbūves bibliotēkas bibliotekāre 

Karīna Koļcova 

karina.kolcova@lcb.lv  
 

Bibliotekārā stunda 
“Viena maza GARĀ 
PUPA soļoja pa…” 

Klātienē / 
tiešsaistē 

Sākumskolas 
vecuma bērni 

07.-30.09. 

Iepazīsimies ar dzejas gadagrāmatu bērniem “Garā pupa”.  

Ielūkosimies GARĀS PUPAS dzejoļu pasaulē – lasīsim gan labi 

zināmu autoru, gan pašu bērnu radītos daiļdarbus. Radoši 

darbosimies kopā -– atdzīvināsim dzejoļus, rakstīsim savu dzeju, 

veidosim grāmatzīmes. 

Ar pieteikšanos: 

654 23339 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja 

Inese Lutoka 

inese.lutoka@lcb.lv  
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 Dzejas dienu 2021 pasākumu programma Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs  

REDZI, DZIRDI – DZEJA DZĪVO! 

 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 

norises vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 

Pasākuma 

norises laiks 
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Dzejas stunda 
“Vārdiņš ar vārdiņu 

saspēlējas” 

Klātienē / 
tiešsaistē 

Sākumskolas 
vecuma bērni 

07.-30.09. 

Dzejas stundas laikā skolēniem būs iespēja iepazīt Dzejas dienu 

svinēšanas tradīciju, labi zināmu latviešu bērnu dzejnieku un 

vietējo autoru daiļradi, apskatīt virtuālu grāmatu izstādi 

“Daugavpils dzejnieki bērniem”, kā arī veikt radošus uzdevumus 

un pašiem sacerēt dzeju. 

Ar pieteikšanos: 

654 30311 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Piekrastes bibliotēkas vadītāja 

Anna Oļeiņikova 

anna.oleinikova@lcb.lv 

 

Saruna ar dzejnieci 
O. Larionovu 

“Katram kabatā ir 
sapnis” 

Tiešsaistē Visi interesenti 
11.09. 

plkst. 10.00 

Sarunas laikā tiks prezentēta Daugavpils dzejnieces Olgas 

Larionovas grāmata «Мыслевороты» (latv. – domu ritējums), kā 

arī skanēs autores jaunākā daiļrade. Klātesošajiem būs iespēja 

ne tikai klausīties, bet arī pašiem lasīt Olgas Larionovas dzejoļus, 

piedalīties sarunā par dzeju un dzīvi un uzdot autorei 

interesējošos jautājumus. 

Ar pieteikšanos: 

654 30311 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Piekrastes bibliotēkas vadītāja 

Anna Oļeiņikova 

anna.oleinikova@lcb.lv 

 

 

mailto:anna.oleinikova@lcb.lv
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=373180&ident=1399609#copies
mailto:anna.oleinikova@lcb.lv

