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Bukleta noformējumā izman-

tots fragments no Madaras En-



2004. gada janvār ī Valsts kultūrkapit āla 
fondam  tika iesniegts Dundagas pagasta bib-
liotēkas un Dundagas pagasta mākslas un mū-
zikas skolas kopīgs projekts 2004. gada  
Dzejas dienām «Mūsu mājas». 

VKKF mūsu projekta ideju finansiāli 
atbalstīja, piešėirot t ā realizācijai Ls 164. 
 Dundagas pagasta pašvaldības (mākslas 
skolas un bibliotēkas) līdzfinansējums Ls 99 
apjomā. 

Projekta norisē izmantoti 12 dzejoĜi no 
dzejnieces Māras Cielēnas 1993.gadā izdotās 
grāmatas «Mūsu mājas». Projekta laikā šie 
dzejoĜi tiek pārrakstīti uz baltas lapas un 
nolasīti nodarbībās mākslas nodaĜas 
audzēkĦiem. Pašu grāmatu audzēkĦi neredz, 
lai neiespaidotos no jau tajā esošajām 
ilustrācijām. Pēc iepazīšanās ar dzejoĜiem, 
bērni savu saklausīto, iedomāto dzejoĜa 
pasauli, notikumu attēlo savdabīgā, radošā 
vizulās mākslas darbā.  

Ar šo kopprojektu mēs vēlamies parādīt 
dzejas krāsainību, šodienīgumu, saikni ar 
vizuālās mākslas darbu un dzejas 
netradicionālu, radošu pasniegšanas un 
izpratnes veidu. 

Projekta gala rezultāts ir bērnu darbu 
izstāde Dundagas pagasta bibliotēkā. Šī 
izstāde veidota ceĜojoša. Kā pirmie to 
pārĦems Ventspils rajona Ances pagasta 
kultūras nams, jo Dundagas pagasta mākslas 
un mūzikas skolā mācās daudzi Ances pagasta 
bērni. Izstāde tiks piedāvāta bibliotēkām visā 
Talsu rajonā.  
 
 

 

Māra Cielēna 
 

Mūsu mājas sirds 
 

Lūdzu, nepĜāpāsim ilgāk šovakar. 
Aizver savus miega pilnos plakstus. 
Guli nu. Es drusku pasēdēšu vēl - 
Es par mūsu mīĜo māju rakstu. 
 

Vai tu dzirdi, Krišu, - tumsā skan! 
Nošvīkst naksttauriĦš? Nav skaĦas citas? 
Klausies vēlreiz – tikai nebīsties!- 
Mūsu mājas sirds tur klusu sitas. 
 

Es par mūsu māju gribu uzrakstīt. 
Un – par tevi? Protams, ka par tevi, 
Anneli un Viesturu, un visiem lielajiem. 
Nu un arī mazuliet par sevi: 
 

Kā man patīk tumšā naktī klausīties 
Mūsu  mīĜās mājas sirdi klusu sitam, 
Uzrakstīt par to un dzejoli 
Noglabāt zem spilvena – tev rītam ... 

 
 

Projekta mērėis: 
∗ Dzejas dienu tradicionālo pasākumu 

klāstā ieviest jaunus akcentus. 
∗ Ciešāk sasaistīt divas mākslas jomas – 

dzeju un vizuālo mākslu. 
∗ Veicināt bērnu, jauniešu radošu pieeju 

dzejas lasī juma uztverē, viĦu 
līdzpārdzīvojumu dzejas un mākslas 
darba tapšanas procesam. 

 
Projekta īstenotāji : 
∗ Dundagas pagasta bibliotēka, vadītāja 

Ruta Emerberga. 2004.gadā bibliotēkas 
lietotājiem piedāvājam krājumu 28 973 
vienību apjomā. 2003.gadā bibliotēkai 
bija 788 lietotāji, kuri bibliotēku apmek-
lējuši 11 064 reizes, viĦiem izsniegtas 28 
506 krājuma vienības. 2003.gadā esam 
izveidojušas un interesentiem piedāvāju-
šas 32 dažādas tematiskās izstādes un 19 
literārus pasākumus.  

∗ Dundagas pagasta mākslas un mūzikas 
skola, direktore Linda Vīksna. Ar 
2003./2004.māc.g. visas skolas program-
mas ir akreditētas. Šajā mācību gadā 
skolā mācās 173 audzēkĦi. Projektu re-
alizē mākslas nodaĜas pedagoăes – San-
dra Dadze (zīmēšana), Dace Čodera 
(gleznošana), Kitija Ivanova ( darbs ma-
teriālā), Sandra Braže (darbs materiālā) 
un Inga Grīsle (kompozīcija) un viĦu 
audzēkĦi.  

 
 

 


