Rēzeknes un Viļānu novadu
13. Grāmatu svētki
2014. gada 22. augustā Feimaņos
10:00-15:00 Feimaņu katoļu baznīcas vēsturisko tekstiliju izstāde „Caur gadsimtiem”- pagasta pārvaldes zālē
10:00- 11:00 „ Kroma kolna bruoliste” : Latgaļu 11-12. gs. tērpu, rotu un ieroču demonstrēšana, šaušana ar loku,
seno cīņu paraugdemonstrēšana, pankūku cepšana
- laukumā pie kultūras nama
10:00-16:00 Grāmatu komercizstāde Feimaņu pagasta kultūras namā.
Piedalās izdevniecības Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, Jumava, Nordik, Tapals, Avots u.c.
Pircēji piedalās jaunāko grāmatu izlozē „Veiksmīgais pircējs” svētku noslēgumā.
11:00 Grāmatu svētku atklāšana Feimaņu kultūras nama lielajā zālē.
Pieaugušajiem
11:30 „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija „Ceļi un dzelzceļi - Latgales nākotnes veiksmes stāsts”.
Piedalās: 11.Saeimas deputāti Dzintars Zaķis (V), Juris Viļums (LRA), Jānis Tutins(SC), kā arī
politiķi Edgars Jaunups (LA), Jānis Jurkāns (VL)
- kultūras nama lielajā zālē
13:30 Pusdienas „Feimaņu striebīņs”
-Feimaņu pamatskolā
14:00 "Dzīvosim zaļi un veselīgi!"- saruna ar vides žurnālisti un tematiskās avīzes „Zaļi un veselīgi” autori
Anitru Toomu (Lauku Avīze)
- kultūras nama lielajā zālē
14:00 "Sirds nemiers" - tikšanās ar skanīgās radiobalss īpašnieku un rakstnieku Dzintaru Tilaku (Lauku Avīze)
- kultūras nama deju zālē
Bērniem un jauniešiem
11:00 Radošās darbnīcas „ Jautrās grāmatzīmes ” sadarbībā ar Zvaigzni ABC, vada skolotājas Ineta Upeniece
un Inita Otikova (visām vecuma grupām)
Jauniešu centrā „Kastanis”
11:00 Radošā darbnīca „Muola puorvierteibas” sadarbībā ar Zvaigzni ABC , vada Vēsma Ušpele (jauniešiem)
- pie kultūras nama zem nojumes
12:00 "Muzikālais ceļojums deju soļos pa dažādām pasaules valstīm kopā ar Karlsonu!" sadarbībā ar
Zvaigzni ABC (visām vecuma grupām)
- kultūras nama deju zālē
12:40 „Atpazīsti senlietas” - nodarbības vada KN vadītāja Ingrīda Tjarve (visām vecuma grupām)
-kultūras nama deju zālē
13:30 Pusdienas „Feimaņu striebīņs”
- Feimaņu pamatskolā
14:00 „Kā suns kļuva par grāmatas varoni” - saruna ar Vitu Štelmaheri (Jumava) un viņas sunīti Rafi.
(pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem)
- Feimaņu pagasta bibliotēkā
14:00 „Stila skola” - nodarbības vada vizāžiste un stiliste Ineta Lesīte (Jumava) pusaudžiem
- Jauniešu centrā „Kastanis”
Visiem kopā
15:00 Jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgais pircējs”
- kultūras nama lielajā zālē
15:30 „Skaista mana tēva sēta” -Šova „Dziedošo ģimeņu” uzvarētāju Tihovsku ģimenes koncerts
- kultūras nama lielajā zālē
Atbalstītāji:
Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Zemkopības ministrija, Jelgavas tipogrāfija, Latvijas Bērnu fonds, Arctic
Paper Baltic State SIA, Nacionālie bruņotie spēki, SIA „Balta Eko”, SIA Drukātava, SIA VESTA-LK, Dimela Veta
Latvija, partijas: Vienotība, Latvijas attīstībai, Vienoti Latvijai, Latvijas Reģionu Apvienība, Inese Vaidere, Jānis
Tutins, Alfrēds Rubiks, Jānis Gailišs, Rēzeknes novada pašvaldība, Feimaņu pagasta pārvalde.
Sadarbības partneris:
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, Feimaņu pagasta pārvalde

