Smiltenes, Strenču un Valkas novadu
12.Grāmatu svētki
2013. gada 22. martā Valkā
Valkas kultūras namā E. Dārziņa ielā 8.
9:30 – 15:30 Grāmatu komercizstāde Valkas kultūras namā – piedalās izdevniecības „Lauku Avīze”,
„Zvaigzne ABC”, „Jumava”, Nordik”, „Tapals”, „Avots”, „Divpadsmit” , Ziemeļlatvija u.c. Grāmatu
pircēji piedalīsies jaunāko grāmatu izlozē „Veiksmīgais pircējs”.
10:00 A. Ikšeļa grāmatas „Valkas diližanss” dāvinājums bibliotēkām un citiem interesentiem Valkas kultūras
nama mazajā zālē
10.30 Grāmatu svētku atklāšana Valkas kultūras nama lielajā zālē
Pieaugušajiem
11:00 „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija „Kurus dzīves pabērnus atbalstīt vairāk?”. Piedalās: Labklājības
Ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens (Vienotība), Vents Armands Krauklis
(Vidzemes partija), Reformu partijas pārstāvis - lielajā zālē
13:00 Pusdienas „ Koča” kultūras nama pagrabstāvā
13:30 „Dvēseles seifu atverot” - tikšanās ar aktrisi Mudīti Šneideri, grāmatas par Lillitu Bērziņu autori
(Jumava) - lielajā zālē
13:30 „Tur, kur saule neiespīd” - stunda ar grāmatu „Tumsas inversija” un „Nedzeniet pēdas snaiperim”
autoriem Maiju Pohodņevu un Modri Pelsi (Lauku Avīze) – mazajā zālē
Bērniem un jauniešiem
10:00 „ Brīvais laiks – mans laiks” - spēles, viktorīnas kopā ar Zvaigzni ABC, jaunākā skolas vecuma
bērniem – bibliotēkā Rīgas ielā 22
10:00 „Esi drošs, stiprs, izveicīgs”–NBS Zemessardzes 22.kājnieku bataljona tehnikas un ieroču
demonstrējumi, izstāde; LR Jaunsardzes 213. vienības paraugdemonstrējumi, stafetelaukumā pie sporta skolas/sporta skolas zālē Semināra ielā 27a
11:30 „Ekspresis uz Cūkkārpu” - kopā ar tulkotāju Ievu Kolmani (Jumava), jauniešiem –
bibliotēkā Rīgas ielā 22
12:30 Pusdienas „ Koča” - kultūras nama pagrabstāvā
13:00 „Par ūdeni tīru un dzīvu” - Pasaules ūdens dienā tikšanās ar Ingu Purgali no Pasaules
dabas fonda, jauniešiem – bibliotēkā Rīgas ielā 22
13:00 „Žurku puiku Koko un Riko darbi un nedarbi” - tikšanās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi
(Zvaigzne ABC) jaunākā skolas vecuma bērniem - bibliotēkā Rīgas ielā 22
Pirmsskolas vecuma bērniem
10:00 „Žurku puiku Koko un Riko trakulības” – tikšanās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi
(Zvaigzne ABC) bērnudārzā „ Pasaciņa” Ausekļa ielā 44
Visiem kopā
14:30 „No grāmatu lappusēm Blaumanis nāk” – piedalās Valmieras teātra aktieri Inese
Ramute, Māris Bezmers, Mārtiņš Liepa- lielajā zālē
15:30 Jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgais pircējs” - lielajā zālē
Atbalstītāji:

Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Zemkopības ministrija, Lattelecom, Jelgavas tipogrāfija, Latvijas
Bērnu fonds, VAS „Latvijas Dzelzceļš”, SIA „LDz Cargo”, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, Nacionālie bruņotie
spēki, SIA „Balta Eko”, SIA Drukātava, SIA Skapīc, SIA VESTA-LK, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera, Reformu partija, dr.Pāvils Vasariņš (Toronto), Mārtiņš Lasmanis (Zviedrija), Vents Armands Krauklis,
Inese Vaidere, Jānis Lancers, Valkas novada dome, Valkas mūzikas skola, ,Valkas pilsētas kultūras nams,
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Informatīvie atbalstītāji: Latvijas Avīze, Ziemeļlatvija, Valkas Novada
Vēstis, www.valka.lv,
www.ziemelltavija.lv, www.vpb.valka.lv

