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Janvāris. 

 

 

 

11.01.16. 

13.01.16. 

29.01.16. 

„Koks atstāj celmu, akmens – vietu, 

bet cilvēks - atmiņu” 
(R.Kaudzīte) 

A. Kronbergs – 65 (1951) 

J.Akuraters – 140 (1876 - 1937) 

R.Rolāns – 150 (1866 - 1944) 



12.01.16. „Raimonda Paula vecās dziesmas, 

Raimonda Paula jaunās dziesmas –  

dzied visa Latvija…” 
izstāde veltīta R.Paula 80 – jai dzimšanas dienai 

20.01.16. „Ja gadās ēnas dzīvē, pagriez seju pret 

sauli un gaismu, tad ēnas ir aiz muguras.” 
(K.Ulmanis) 

izstāde veltīta Barikāžu atceres dienai  

 

Februāris. 

 

 

 

 

 

08.02.16. 

17.02.16. 

28.02.16. 

„Tu neatkārtojies. Tu zemē nāci 

Pār mūžiem reizi vien, - 

Tad turies mūžam nebeigt to, ko sāci!” 
(J.Rainis) 

G.Janovskis – 100 (1916 - 2000) 

Dz. Klētniece – 70 (1946) 

A.Jakubāns – 75 (1941 - 2008) 

 

 

Marts. 

 

 

 

11.03.16. 

25.03.16. 

28.03.16. 

31.03.16. 

„Viss pāriet dzīvē, viss paliek mūžībā.” 

(J.Rainis) 
O.Zanders – 85 (1931) 

A.Apīnis – 90 (1926 - 2004) 

A.Aizpuriete – 60 (1956) 

Dž.Faulzs – 90 (1926 - 2005) 

21. – 

30.03.16. 
„Tev gribu raibas olas un vijolītes dot. 

Ja nāksi mani augsti un strauji izšūpot.” 
(E.Ādamsons), 

izstāde veltīta Lieldienām. 

21. – 

30.03.16. 
„Sāpe mūža garumā.”, izstāde veltīta komunistiskā terora upuru 

piemiņas dienai.  

 

Aprīlis. 

 

 

 

 

 

 

„Par viņiem dziesmu sīkās balsis klus, - 

Jūs nepazīstat savus varoņus, 

Bet dārdot iet tie vēl pa tagadni 

Uz nākotni.” 



01.04.16. 

06.04.16. 

20.04.16. 

21.04.16. 

(J.Rainis) 

J.Veselis – 120 (1896 - 1962) 

E. Birznieks – Upītis – 145 (1871 -1960) 

H.Heislers – 90 (1926 - 1985) 

Š.Brontē – 200 (1816 - 1855) 

 

aprīlis 
„Bibliotēka – tilts uz grāmatu pasauli.” , jaunieguvumu 

izstāde, veltīta bibliotēku dienām. 

 

Maijs. 

 

 

 

 

 

05.01.16. 

15.05.16. 

23.05.16. 

30.05.016. 

„Caur manu sirdi 

Iztecējis laiks – 

Daudz stundu, dienu, 

Mēnešu un gadu.” 
H.Senkevičs – 170 (1846 - 1916) 

M.Bulgakovs – 125 (1891 - 1940) 

G. Cilinskis – 85 (1931 - 1992) 

V.Belševica – 85 (1931 - 2005) 

09.05.16. „Eiropa – tuvā un tālā.”, tematiskā izstāde, veltīta Eiropas 

dienai. 

08.05.16. „Klāsies nakts no vakariem līdz rītiem, 

Tevi melnās ēnas neapsegs, 

Ja kaut kur starp kokiem, sarmas vītiem, 

Mātes logā svece degs.” 

(V.Mora) 

literatūras izstāde, veltīta Mātes dienai.  

 

Jūnijs. 

 

 

 

 

 

07.06.16. 

22.06.16. 

„Avotā ūdens 

Dzidrs 

Kā dzejnieka gars”, 
(J.Anmanis) 

D.Zigmonte – 85 (1931 - 1997) 

Tirzmaliete – 140 (1876 - 1942) 

22.06.16. „Visi gaida Jāņa dienu, 

Puiši gaida, meitas gaida…”, literatūras izstāde veltīta Līgo 

un Jāņu dienai. 

 

Jūlijs – atvaļinājums. 

 



Augusts. 

 

 

 

 

 

 

 

04.08.16. 

„Savācu savas asaras, 

Savācu savu prieku, 

Savācu savas vasaras, 

Katru vismazāko nieku.” 
(K.Apšukrūma) 

 

R.Kalpiņa – 50 (1966) 

 

Septembris. 

 

 

 

05.09.16 

„Mana dzeja ir dvēseles dziesma, 

Dzīves stīgās, kas rodas un skan.” 
(K.Andžāne) 

K.Skujenieks – 80 (1936) 

09.09.16. „Man vajaga tādu vārdu 

Kā pārslas, kas neizkūst…” 

literatūras izstāde veltīta dzejas dienām, un dzejas stunda 5. – 7.kl. 

skolēniem. 

 

Oktobris. 

 

 

 

01.10.16. 

13.10.16. 

14.10.16. 

27.10.16. 

„Es tevi izvīšu caur savu mūžu, 

Tev skanēšu, kad snigs un putinās…” 
A.Brigadere – 155 (1861 - 1933) 

M.Svīre – 80 (1936) 

A.Eglītis – 110 (1906 - 1993) 

A.Čaks – 115 (1901 - 1950) 

 

Novembris. 

 

 

 

 

04.11.16. 

09.11.16. 

„Viens mirklis var dzīvi 

Pārvērst par gaismu vai ziedu…” 
 

D.Avotiņa – 90 (1926) 

M.Kalndruva – 100 (1916 - 1992) 

  
18.11.16. „Lai Latviju mēs mīlējam 

Un viņai dziesmas skandinām.” 
Literatūras izstāde veltīta 98 – jai Latvijas Republikas proklamēšanas 

gadadienai un piedalīties Dagdas novada konkursā. 



 

Decembris. 

 

 

 

 

06.12.16. 

20.12.16. 

 

„Viss atkārtosies, tikai bez manis. 

Viss atkārtosies, tikai bez mums.” 

(A.Vējāns) 

 

V.Hausmanis – 85 (1931) 

J.Rubenis – 55 (1961) 

20.12.16. „Tici rītdienai un tici saviem spēkiem, 

Egles zaros dvēseli veldzi rod. 

Šajā svētā Ziemassvētku naktī 

Dievs un debess visiem spēku dod.” 
(K.Andžāne) 

literatūras izstāde veltīta Ziemassvētkiem. 

 

Asūnes pagasta tautas bibliotēkas vadītāja 

A.Vojevodska  


