
                            

                             

 

 
Rēzeknes un Viļānu novadu 

14. Grāmatu svētki 

Strūžānos 2015. gada 21. augustā 

 

PROGRAMMA 

          
10:00-16:00  Grāmatu komercizstāde Strūžānu  pagasta kultūras namā. 

Piedalās izdevniecības Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, Jumava, Nordik, Avots, Divpadsmit, Latvijas grāmata, Latgales 

Studentu centrs u.c. 

15:00 -15:30 Pircēji piedalās jaunāko grāmatu izlozē „Veiksmīgais pircējs”. 

 

11:00 Grāmatu svētku atklāšana  Strūžānu kultūras nama lielajā zālē.  

 

Pieaugušajiem 

 

11:30 „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija „Vai Latvijā varam justies droši?”  Piedalās iekšlietu ministrs 

Rihards Kozlovskis (V), IM parlamentārā sekretāre Evika Siliņa (V) 
                                                                                                                                              - kultūras nama lielajā  zālē                                                              

13:30   Pusdienas „ Ne asakas!”                                                                                         – pie Strūžānu ezera                

14:00 „Nezināmā Latvija"-  saruna ar grāmatas autoru Gunti Eniņu  (Lauku Avīze) 

                                                                                                                       - kultūras nama lielajā zālē 

14:00 „Dārza ienaidnieki” – tikšanās ar tematiskās avīzes autori Māru Bērziņu (Lauku Avīze) 

                                                                                                           - kultūras nama  sporta kompleksā 

14:00 „ Zemei piedošanu lūdzot” - stunda  ar Latgales  dzejnieci Ievu Trimalnieci  (LKC) 

                                                                                                                                                            - bibliotēkā  

 

Bērniem un jauniešiem 

 
11:00 Radošās  nodarbības „Burtiņu pa burtiņam” ar autori Lindu Kukari -Aldersoni (Jumava)  

     pirmsskolas un jaunākā skolas  vecuma bērniem                                                 - pamatskolas telpās 

12.00 „Veselīgais dejotprieks!” – mūsdienu deju prasmju pamatu apguve kopā ar skolotāju Vandu Ķebi 

            visām vecuma grupām                                                                                   -  pamatskolas aktu zālē 

12:00  „Latvijas dabas  brīnumi” – tikšanās ar  dabas pētnieku Gunti Eniņu (Lauku Avīze) jauniešiem – 

pamatskolas telpas  

13:00  Pusdienas  „ No lielās zives”                                                                                       – pie Strūžānu ezera                                                                                                                   

14:00  Rēzeknes ugunsdzēsēju depo paraugdemonstrējumi un spēka sacensības jauniešiem – skolas stadions 

            

 

Visiem kopā 

15:00 Jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgais pircējs”                                        - kultūras nama lielajā zālē  

15:30 „Dziesma priecē un dziedē! ”  - Puncuļu dziedošā ģimene                  - kultūras nama lielajā zālē       

 

Atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Latvijas Bērnu fonds, Jelgavas tipogrāfija, 

Nacionālie bruņotie spēki, AS Latvijas Gāze, SIA Drukātava, SIA VESTA-LK, Arctic Paper Latvija, The 

White Book, Vienotība, Valdis Zatlers, Arturs Balts  
                     

Informatīvie atbalstītāji: “Latvijas Avīze”, “Rēzeknes Vēstis”,”Vietēja Latgales Avīze”,”Panorama-Rēzekne”, 

www.rezeknesnovads.lv, www.publika.lv, www.rezeknesbiblioteka.lv, www.vilani.lv  

Rīkotāji: Lauku bibliotēku atbalsta biedrība,  Rēzeknes novada pašvaldība, Strūžānu pagasta pārvalde   
 

http://www.rezeknesnovads.lv/
http://www.publika.lv/
http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
http://www.vilani.lv/

