
ALŪKSNES PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
novadpētniecības konkurss “Latvijai –
100. Nacionālās vērtības un laika liecības 
Alūksnes novadā. Tradīcijas”



Dzejas dienas – publisku dzejas lasījumu tradīcija. Tā
ir arī viena no tām burvīgajām tradīcijām, kas katru
mūsu rudeni padara īpašu, turklāt šogad jau 50
gadus. Tie ir arī svētki pašiem dzejniekiem, kad tieši
viņi tiek iecelti notikumu centrā. Svētki ir arī pašai
dzejai, kad tā tiek godināta citu vārda mākslu vidū.



Dzejas dienas laika gaitā piedzīvojušas
kāpumus un kritumus - no milzu
popularitātes 70. un 80. gados caur
atslābumu 90. gados līdz jaunai elpai
beidzamajos gados



Pirmais šāds sarīkojums notika 1965.gadā 11.septembrī Raiņa 100 dzimšanas dienā Rīgā. Esplanādē (toreiz
Komunāru parkā) atklāja dzejniekam veltīto pieminekli. Raiņa jubilejas pasākumu organizēja Padomju
Latvijas Rakstnieku Savienība (foto no interneta resursiem).



Pieminekļa atklāšanā Komunāru laukumā 1965. gada 11. septembrī uzstājās LKP CK
sekretārs Arvīds Pelše ( foto no interneta resursiem).



Tā kā pasākums izdevās, 1966.gada 24.marta
Latvijas PSR Rakstnieku Savienības sekretariāta
sēdē tika nolemts, ka Dzejas dienas
nepieciešams iedibināt par ikgadēju tradīciju
un katru gadu jāizdod dzejas almanahs, kurā
tiktu publicēti gada labākie dzejoļi un
atdzejojumi, pārrunas un diskusijas par dzeju,
dzejnieku un rakstnieku atmiņas, literārais
mantojums.



Tolaik nebija iespējams cenzūras kontrolētajā presē un
grāmatās izteikties brīvi. Bet minētajos literārajos
pasākumos dzejnieki atļāvās apolitiskas vaļības un
apspēlēja padomju ideoloģiju, dzejnieki bija iemācījušies
runāt zemtekstos. Līdz ar to, viņi baudīja popularitāti.
Pasākumi kļuva masveidīgi. Cilvēkiem bija liela interese.
Tika izveidots Literatūras propagandas birojs, kas
organizēja un gatavoja dzejnieku grupas, kuras devās uz
mazpilsētām un laukiem. Tās veidoja no vecmeistariem
un jaunajiem dzejniekiem.



Šī ideja labi iekļāvās arī padomju
ideoloģiskajā kanonā: bija gan rakstnieku
„iešana masās” – braucieni uz laukiem, uz
skolām un rūpnīcām –, gan kontakti starp
dažādu padomju tautu literātiem, būvējot
vienotu „padomju kultūru”.



Tā bija arī tautas kopības izjūta, jo uz šiem pasākumiem pulcējās ļoti daudz cilvēku.
Piedalījās arī aktieri, pūtēju orķestri un kori. Sarīkojumi notika arī skolās, kultūras namos
un bibliotēkās. (Foto no interneta resursiem)



Dzejas dienu ievadrunas visbiežāk teica

dzejnieki Imants Ziedonis, Māris Čaklais,

Imants Auziņš, arī mūsu novadniece Lija

Brīdaka (pirmā no kreisās), novadnieks Ojārs

Vācietis (centrā)

(Foto no interneta resursiem)



Dzejas dienās piedalās arī mūsu novadniece Skaidrīte Kaldupe (foto no interneta resursiem).



Alūksnes un Apes novados ( toreiz 
Alūksnes rajonā ) plaša mēroga Dzejas 
dienu atzīmēšana notika 
1973., 1981., 1983. gadā



Pirmajās Dzejas dienās 1973.gadā Alūksnes rajons uzņēma viesus - dzejniekus Valiju Brutāni, Skaidrīti 
Kaldupi, Valdi Artavu, Pēteri Jurciņu, Gunāru Krieviņu, Gunāru Selgu, Jāni Sirmbārdi, izdevniecības «Liesma» 
jaunatnes literatūras redakcijas vadītājs Arturs Lielais, , laikraksta «Dzimtenes Balss» redaktora vietnieks 
Andris Sproģis, tulkotājs Dmitrijs Strukovs un Viesturs Vasiļevskis no Rīgas fotokluba

1973.09.08 Oktobra Karogs

1973.gads



Ielūgums uz pirmajām Alūksnes rajona Dzejas dienām. Ielūgumā visu
svētku dienu programma. Atmiņai dzejnieku atstātie autogrāfi.
Alūksnes muzeja krājums ANM-4527



«Oktobra Karoga» LITERATŪRAS UN
MĀKSLAS lappusīte īsi iepazīstināja lasītājus
ar autoriem Skaidrīti Kaldupi, Pēteri Jurciņu,
Valdi Artavu, Valiju Brutāni, Jāni Sirmbārdi
un Gunāru Selgu.

1973.09.08 Oktobra Karogs



1973.09.13 Dzimtenes Balss

Dzejnieks Pēteris Jurciņš sniedz 
autogrāfu. (Viestura Vasiļevska foto)



Pirmo Dzejas dienu laikā Apē atklāja muzeju dzejniecei, rakstniecei Elīnai Zālītei, izmantojot E.Zālītes
radinieku materiālus. To veidojusi Madonas Novadpētniecības muzeja Alūksnes filiāles zinātniskā 
līdzstrādniece Dace Zvirgzdiņa. Sabiedriskais muzejs sākumā iekārtots Apes kultūras namā.

1988.gadā pie viņas dzimtas mājas atklāja piemiņas 
plāksni (E.Zālītes 90 dzimšanas dienā) 



Raksta autore Anna Celmiņa atzīmē, ka šīs ir bijušas trīs  
bagātas dienas. Viņa uzsver, ka šādi svētki tik drīz 
neatkārtosies, jo tie iepriekš ir jāizpelnās. Sevišķi, ja tie 
atnāk ar gaišumu, ko mūsu viesi prata trijās dienās, 
bagātīgi izdalīt rajona dzejas draugiem.

1973.09.15 Oktobra Karogs



Šīs dienas Alūksnes
puses ļaudis gaidīja
astoņus gadus, kas
ikdienas rūpēs un īsajos
svētku brīžos aizritējuši
kopš 1973.gada Dzejas
dienām.

Pirmā tikšanās Alūksnes rajona teritorijā. Grupas vadītāju Pēteri Zirnīti 
Virešos sveic rajona centrālās bibliotēkas darbiniece Dzintra Klince

1981.gads

Foto Alūksnes muzeja krājums ANM-10381/1



1981.09.10 Oktobra Karogs



1981.09.09 Padomju Jaunatne

Pasākumi un tikšanās notika
Alūksnes 1. un 2.vidusskolā, k-zā
«Zeltiņi», Mežrūpniecības
saimniecībā (MRS), Lauktehnikā
(LLT), VEF 14.ceha bērnudārzā,
Gaujienas vidusskolā, Liepnas
internātskolā un vidusskolā,
Ziemeru 8-gadīgajā skolā, Trapenē
Linarda Laicena muzejā, Apes
kultūras namā un Elīnas Zālītes
muzejā, KP Alūksnes rajona
komitejā.



Maskavas viesi: atdzejotājs Dmitrijs Ceseļčuks un filoloģijas 
zinātņu doktors Vjačeslavs Ivanovs kopā ar mūsu 
dzejniekiem Pēteri Zirnīti un Armandu Melnalksni

Krieviņš Gunārs. Dzejas dienu piezīmes
1981.09.26 Oktobra karogs

Foto Alūksnes muzeja krājums ANM-10381/3



Krieviņš Gunārs. Dzejas dienu piezīmes
1981.09.26 Oktobra karogs

Dzejas dienas atklāja
Alūksnes rajona Kultūras
namā.
Foto: no kr.p. – Edmunds Temps-

LKP Alūksnes RK II sekretārs, Aina
Boka- RIK priekšsēdētāja
vietniece, Imants Ziedonis, Lija
Brīdaka un Jānis Lapsa

Foto Alūksnes muzeja krājums ANM-10381/2



1981.09.19 Oktobra Karogs

Gaujienas vidusskolā Dzejas dienu 
pasākumā piedalās dzejnieki Viktors 
Avotiņš, Māris Čaklais un Jānis 
Sirmbārdis. Viņi skolā tiek sagaidīti ar 
dzejas kompozīciju par Gauju. Sekoja 
sarunas ar dzejniekiem.



1981.09.17 Oktobra Karogs



Ar Virešu ciema ļaudīm tikās Anda Līce, Gunārs Krieviņš, Viktors Avotiņš un 
maskavietis Dmitrijs Ceseļčuks.

1981.09.17 Oktobra Karogs



Andas Līces pārdomas par viesošanos Alūksnē: 

Virešos ar klātu pusdiengaldu sagaidīja kolhoza
«Vireši» ļaudis ar priekšsēdētāju R.Mašinu. Te sākās
saruna par rudeni, ražu… īstais brīdis un vieta arī
dzejniekam savu sirdi un spalvu pielikt. Bija
paredzēta arī piedalīšanās ražas novākšanā, bet
daudzo tikšanos dēļ, šoreiz nepaguva… Dzejas
dienas ir rudens sēja. Un dzejniekiem jāatgriežas no
tām ar tukšām kabatām… jautājumu un atbilžu
svaru jūt pa īstam stāvot viens pretī visiem. Acis
pret acīm.

1981.09.17 Cīņa



Gunārs Krieviņš atzīst, ka šogad (1981.g.) Dzejas dienu 
ģeogrāfija bija ievērojami plašāka, auditorijas aptverošākas un 
domu apmaiņa lietišķāka. Itin visur bija interese par šīm 
dienām, alūksnieši bija tām gatavojušies, bija tās gaidījuši. 

Krieviņš Gunārs. Dzejas dienu piezīmes
1981.09.26 Oktobra karogs



1983.09.15 Cīņa

1983.gads



1983.12.01 Karogs



Šo Dzejas dienu viesi bija:

Anda Līce

Aleksandrs Pelēcis

Jānis Baltvilks

Māra Zālīte

Skaidrīte Kaldupe

Foto Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājums



Jānis Liepiņš

Nora Kalna

Māris Melgalvs

Foto Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājums



1983.09.15 Cīņa

Dzejas dienās Trapenē atklāj pieminekli
dzejniekam Linardam Laicenam.
Pieminekļa atklāšanā runā Jūlijs Vanags.
Trapenes Kultūras namā skan viņa dzejas.

Jūlijs Vanags



«1973.gada Dzejas dienas Apē atstāja zilo 
viršu stundu. Toreiz tā aizsākās ar 
jaunierīkotajā novadnieces Elīnas Zālītes 
piemiņas muzejā skandētajām vārsmām, ar 
Skaidrītes Kaldupes un Valijas Brutānes
veltījumiem zilo viršu dzejniecei. Kopš tā laika 
svētki dzejai, svētki literatūrai Apē cieši saistās  
ar Elīnas Zālītes vārdu. Šoreiz piemiņas brīdī 
klausītāji pulcējās pie viņas krūšutēla Apes 
vidusskolas laukumā »
Anna Celmiņa Oktobra karogs

Dzejnieces skulpturālo portretu veidoja tēlniece Rasa Kalniņa-Grīnberga. Tas uzstādīts pie Apes 
vidusskolas un ir literatūras skolotājas Rasma Harju un viņas audzēkņu – 1982.gada izlaiduma 
absolventu – velte skolai un savai pilsētai. Dzejas dienās šeit notiek Dzejas stunda. Šī tradīcija 
aizsākās 1983.gadā ar viesu – dzejnieku Māras Zālītes, Jūlija Vanaga, Māra Melgalva, Aleksandra 
Pelēča un Jāņa Liepiņa piedalīšanos.



1983.09.15 Cīņa

Foto Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājums



Foto Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājums
Alūksnes centrālās bibliotēkas lasītavā uzstājās Māra Zālīte



Tikšanās reizē Alūksnes rajona centrālajā bibliotēkā. (No kr.p. : bibliotēkas vadītāja 
Biruta Tempa, «Oktobra karogs» žurnāliste Anna Celmiņa) Foto Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājums



1983.09.29 Dzimtenes Balss

Foto Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājums



1984.gads
1983.gada 28.novembrī nomira Tautas
dzejnieks Ojārs Vācietis. Godinot pāragri
mirušā novadnieka piemiņu, Alūksnes
rajonā notika Ojāra Vācieša dienas
(29.novembrī – 1.decembrī). Pirmajā
dienā notika skolēnu daiļlasīšanas
konkurss. Šajās dienās Apes Kultūras
namā lasītāji tikās ar Ojāra Vācieša
prēmijas laureātu dzejnieku Vitautu
Ļūdēnu. Gulbenieši bija atveduši dzejas
uzvedumu «Siminors».

1984.12.15 Oktobra Karogs



Ielūgums : Alūksnes muzeja krājums ANM-11795



1984.12.13 Dzimtenes Balss

Otrajā dienā pie Trapenes
astoņgadīgās skolas atklāja Ojāra
Vācieša piemiņas akmeni. Runu teica
Imants Ziedonis.
Gaujienas vidusskolu nosauca Ojāra

Vācieša vārdā. Mītiņā pie Gaujienas
vidusskolas piedalījās Oto Vācietis un
Ludmila Azarova.
Piemiņas diena noslēdzās Alūksnē ar

plāksnes atklāšanu ielā, kas nosaukta
Ojāra Vācieša vārdā.

Piemiņas akmens Trapenē



1985.gads

Novembrī nu jau par tradīciju kļūst Tautas dzejnieka Ojāra Vācieša dienas Gaujienā. Tiek 
aicināti goda viesi : Tautas dzejnieka tēvs, dzīvesbiedre Ludmila Azarova, «Zīlītes» galvenā 
redaktore Inese Spura, literatūras zinātniece Ruta Veidemane, Anda Kubuliņa, dzejnieks 
Māris Melgalvs. Starp rajona skolām te notiek izteiksmīgās runas konkurss. Svētku viesu vidū 
bija arī Smiltenes Tautas teātra aktieri. Arī viņi parādīja, kā viņi izprot Ojāra Vācieša dzeju.

1985.12.10 Oktobra Karogs



1987.09.12 Oktobra Karogs

Dzejas dienu ietvaros tiek atklāta 
piemiņas plāksne pie Alūksnes 
proģimnāzijas ēkas Vācieša ielā 
skolotājam un literātam Ernestam 
Efertam-Klusajam. Piedalās 
novadniece dzejniece Lija Brīdaka.

Liepnā atklāj krūšutēlu dzejniekam 
Jūlijam Vanagam. Piedalās rakstniece 
Māra Svīre

1987.gads



1987.12.10 Oktobra Karogs



(fotogrāfs Māris Bērsons)

Dzejas dienu 
viesu autogrāfi





Tomēr 1990.gados mainoties politiski ekonomiskajai situācijai, mainījās arī šo pasākumu 

nepieciešamība. Tagad mainījās Dzejas dienu masveida ievirze.

Dzejas dienas no Latvijas 
neatkarības atgūšanas



2002.09.07 Laiks

No intervijas ar Liju Brīdaku : «…tā bija Latvija, kurā 
mēs satikāmies, viena no iespējām satikties. Dzejas 
vakari, dzejas dienas, rakstnieku uzstāšanās – toreiz 
dzejniekiem bija liela auditorija, un, ja lielāki ūdeņi, 
arī viļņi bija lielāki. Tagad ir intīmākas tikšanās ar 
lasītājiem…»











2003.gads – Ojāra Vācieša gads

Alūksnes rajona padome, rajona laikraksts «Malienas Ziņas» sadarbībā ar Alūksnes pilsētas 
bibliotēku un literātu klubu «Ezerlāse» pavasarī izsludināja literāro jaunrades konkursu 
«Bet visi mēs no pagājušā un nākamības sastāvam». Konkursa žūrijas komisija : 
priekšsēdētāja literātu klubu «Ezerlāse» vadītāja Kornēlija Apškrūma, rakstnieks un 
publicists Ēriks Hānbergs, dzejnieks Imants Auziņš, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
skolotāja Aija Arāja un Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas skolotāja Ilze Zilbere. 



2004.05.29 Latvija Amerikā

Šobrīd dzeja iziet no bibliotēkas un ar  
lasītāju tiekas dažādās vietās, piemēram , 
bānītī



…uz ielām

2014.gads





Piedāvāti dažādi konkursi bērniem: uzrakstīt dzeju 
pašiem, Atrast pareizo dzejas krājumu autoriem, atpazīt 
zināmākos dzejniekus



Tikšanās ar literāti un tulkotāju Zani 
Brūveri-Kvēpu

Ar savu dzeju uzrunā Inga Gaile



Pie brīvā mikrofona novadnieki, kuri jau ir ar pieredzi un kuri 
vēl mēģina dzejot. Ar jaunākajiem dzejoļiem iepazīstina 
Vēsma Kokle-Līviņa, Juris Zaķis, Ina Balaņuka, Dzidra 
Melnūdre



Rudens našķis klusiem vakariem – Dzejas asorti, 
kurus varēja atrast bibliotēkas teritorijā



Sarmītes Radiņas DZEJAS FOTOGRĀFIJAS Alūksnes pilsētas bibliotēkā



GAISMAS PIETURZĪMES : literāri muzikāla tikšanās ar dzejnieci Sarmīti Radiņu, muzicē 
Artūrs Grandāns (Madona)



Pēc labi padarīta darba…



2015.gads

…uz ūdeņiem



Dzeja Alūksnei: dzejoļus savai pilsētai lasa pazīstami alūksnieši, novada literāti un 
bērni. Foto: laikraksta «Malienas Ziņas» galvenā redaktore Sandra Apine, 
skolotāja Vija Puzule, jaunā dzejniece Kristīne Bogdanova, novadniece Vēsma 
Kokle-Līviņa



Pieejams dzejas brīvais 
mikrofons bērniem. Pasākuma 
vadītāja Ieva Bistrova

Dzejnieces Māras Cielēnas dzeja kustībās, izpilda ABJC teātris 
«Snullis»



Tradicionāli- konkursi bērniem. Dalībnieki saņēma darbinieku gatavotās grāmatzīmes ar 
latviešu dzejnieku dzejoļiem.







Brauciens ar Dzejas plostu pa Alūksnes ezeru kopā ar Gulbenes novada literātu kluba «Autogrāfs» dalībniekiem 
I.Krūmiņu, E.Lūsi, I.Puidzi, R.Ruņģi, A.Osi, H.Madzuli, I.Strautiņu



Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētāja, literārā 
mēnešraksta "Karogs" redaktore un tulkotāja Ieva 
Kolmane teikusi, ka der saglabāt tradīcijas, kas neko 
ļaunu nevienam nedara, jo tajā tradīcijas uzturēšanas 
pasākumā ir savs skaistums un labums. 



"Ko tu man vari padarīt, aiz manis - zvaigznes!" - šie
Raiņa vārdi kalpo par Dzejas dienu moto. Dzejas dienu
devīze ir citāts no Raiņa dienasgrāmatas, to viņš rakstījis
1917.gadā, uzturoties trimdā Šveicē.

Logo - Oriona zvaigznājs, ko Rainis bieži minējis savās
dienasgrāmatās.






