
 

Dzejas dienas Jēkabpils novada bibliotēkās 

 

3.septembris 
 

Ābeļu bibliotēka 

 
 

5.septembris 

 

Zasas bibliotēka Līdz 14.septembrim 

LasāmDzeja - latviešu autoru oriģinālliteratūras dzejas 

krājumu izstāde "Dzeja uzplaukst septembrī!" 

KlausāmDzeja - izmantojot portālu www.letonika.lv' 

Vēstures enciklopēdijas audio ierakstus,  rīta stundās 

bibliotēkā skan Imanta Ziedoņa dzejas lasījumi 

 
 

8.septembris 
 

http://www.letonika.lv/


Dignājas bibliotēka 

 
 

 

9.septembris 
 

Viesītes bibliotēka Tematiska stunda 1.a klasei – “ Dzejas dienas – kas 

tas ir?”. Stāsts par Dzejas dienu tradīciju. Kopīga 

dzejas lasīšana. 

Dzejas stunda 2.klasēm. Saruna par Dzejas dienām un 

kopīga Ineses Paklones grāmatas “Zvēru barošana” 

lasīšana. 

Pasākums 3.klasei “Pikniks ar dzeju”  

Noteikums – visi ierodas ar šallītēm, kas ir īsta 

dzejnieka atribūts. Tam, kas lasa dzeju, galvā uzliek 

hūti – dzejnieka atribūtu. Līdzi piknika vai gājienu 

atribūtika. 



- Pietura ar Raini - gājiens pa Raiņa ielu. Rainis un 

Dzejas dienas. Kad un kā Viesītē radusies Raiņa iela- 

Pieturas ar vietējām dzejniecēm Irēnu Krastiņu un 

Anitu Orbidāni pie Mīlestības takas un Mīlestības 

saliņā. Dzejas kopīga lasīšana. 
 

10.septembris 
 

Rubeņu bibliotēka Muzikāls dzejas pasākums “Labajos vārdos paslēpies 

brīnums”. 

Lauku kafejnīcu dienu un Rubeņu pagalma svētku 

ietvaros veltīsim laiku un baudīsim dzeju, mūziku un 

mākslu Rubeņos (pagalmā pie veikala) 10.septembrī 

plkst.15.00. 

Pasākumu rīko Rubenes Tautas nams sadarbībā ar 

Rubeņu bibliotēku un Z/s “Kalnieši” 
 

14.septembris 
 

Rites bibliotēka Dzejas pēcpusdiena “Raiņa bērnu dzejas 

valdzinājumā…” 
 

15.septembris 
 

Ābeļu bibliotēka Dzejas pasākums bērniem “Pikniks ar dzejoli – 

Akurātera takā”  kopā ar Ābeļu Tautas namu 

Programmā bērnu dzejoļu lasījumi un dzeja uz asfalta 

(ilustrēšana, attēlošana)   



Variešu bibliotēka Divi pasākumi bērniem 15. sept. un 22. sept. "Vārds 

pie vārda, vārds aiz vārda" (kā top un pārvēršas 

dzejoļi). 

 

16.septembris 
 

Viesītes bibliotēka Kopā ar kultūras centru “Sēlija” un muzeju “Sēlija”- 

dzejas monoizrāde “Neko es negribu sarunāt“ ar M. 

Zālītes dzeju Jēkabpils Tautas teātra aktrises Initas 

Zarkevičas izpildījumā Kultūras centra Tradīciju zālē. 

Elkšņu bibliotēka Dzejas pēcpusdiena kopā ar vietējiem dzejniekiem pl. 

13.00 

Salas bibliotēka Pl. 8.30 Dzejas stunda 1.b klasei “Pantiņi kopā ar 

minčiem” (Izstādes “Minči un draugi” apskatīšana un 

V.Artava, M.Stārastes dzejoļu grāmatiņas Labdien, 

Muri! lasīšana ) 
 

19.septembris 
 

Variešu bibliotēka No 19. -23. septembrim bibliotēkas apmeklētāji no 

grāmatu muguriņu nosaukumiem veido katrs savu 

dzejoli, rezultātus fotografējam un nedēļas beigās 

apkopojam virtuālā izstādē. 

 

21.septembris 

 

Salas bibliotēka Pl. 19.00 Mūzikas un dzejas /SKATUVE/ “Dzeja 

uzrunā, iedvesmo, vieno” 
Muzicē Vēsma Keire un Made Kalniņa, apskatāms 



dažādu autoru literārais devums. 

Pasākumu rīko Sala tautas nams sadarbībā ar Salas 

bibliotēku. 

 

23.septembris 
 

Aknīstes bibliotēka Plkst. 14.00. pasākumā "Mīlestības stāsts" atvērsim 

Rutas Štelmaheres gleznu izstādi, runāsim  dzeju un par 

dzeju. 

 

14.oktobris 

 

Viesītes bibliotēka Ikgadējā vietējo dzejnieku tikšanās Kultūras centra 

Tradīciju zālē. Piedalās arī dzejnieks Uldis Josts (Rīga). 

Dzejas lasījumi. 
 

Visu mēnesi  
 

Elkšņu bibliotēka Jaunāko dzejas grāmatu izstāde 

Gārsenes bibliotēka Dzejas mēnesī - septembrī katram apmeklētājam tiks 

dāvināta bibliotēkas konfekte ar atziņām no Apazijas 

grāmatas  "Kad meklē dvēseli" un Raiņa grāmatas 

"Mirkļi". 

Jaunāko bibliotēkā iegādāto dzejas grāmatu izstāde: 

Dzejas dienas 2022 - Atļauj dvēselei baudīt un gūt! 
 

Kalna bibliotēka  Jaunāko dzejas grāmatu izstāde “Atkal Dzejas dienas 

klāt!” 

Rites bibliotēka Grāmatu izstāde “Es savu dvēseli meklēju dzejā…” 



Salas bibliotēka Literatūras izstādes “un atkal atskan dzeja” 

Dzejolis, kurš dzīvo bibliotēkā (izstāde bērniem) 

Variešu bibliotēka Literatūras izstāde "Satiekamies dzejā" 

Vīpes bibliotēka Dzejas grāmatu izstāde "Dzeja ir kā saule, kas visu 

dzīvu dara" 

 


