Rēzeknes un Viļānu novadu
12. Grāmatu svētki
2013. gada 23.augustā Rikavā
09.30 -10.15 „Medus degustācija” - z/s ‘Pīlādži” un „Šitaki sēņu degustācija”- Pēteris Vērdiņš
-pie kultūras nama
10.00 –16.00 Grāmatu komercizstāde Rikavas pagasta kultūras namā – piedalās izdevniecības
Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, Jumava, Nordik, Tapals, Avots, Divpadsmit u.c.
Pircēji piedalās jaunāko grāmatu izlozē „Veiksmīgais pircējs” svētku noslēgumā.
11.00 Grāmatu svētku atklāšana Rikavas kultūras nama lielajā zālē.
Pieaugušajiem
11.30„Latvijas Avīzes” publiskā diskusija „Kā mazināt sociālo nevienlīdzību?” Piedalās: Latvijas
Republikas Labklājības ministre Ilze Viņķele (V), 11.Saeimas deputāti
- kultūras nama lielajā zālē
13.30 „Bōrbolys garō zupa”
- pusdienas svētku dalībniekiem terasē aiz kultūras nama
14.00 „Dzīvosim ar smaidu!” Ineses Ziņģītes (Jumava) atziņas un praktiski padomi veselīgai
dzīvei
- kultūras nama lielajā zālē
14.00 „Par teātri, grāmatām, seriāliem” tikšanās ar žurnālisti Ingu Jērumu (Lauku Avīze,
Zvaigzne ABC). Iespējams pārsteigums
- kultūras nama mazajā zālē
14.00 „Soli pa solim” - nūjošanas pozitīvā ietekme uz veselību, soļošanas tehnika un praktiskas
nodarbības - vada Rēzeknes novada pašvaldības sporta speciālists Igors Derjagins - pie kultūras nama
Bērniem un jauniešiem
10.00-12.30 LR Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra aktivitātes:
apmācības līdzekļu un ekipējuma demonstrēšana; stafetes; konkursi
-pamatskolas sporta laukums
10.40 „Tavs jautrais rīts” - spēles un rotaļas pirmsskolas vecuma bērniem vada Rikavas PII skolotājs
– pie Rikavas PII
11.00 Radošā laboratorija „Gaismas galds”, vada Rikavas PII vadītāja Velta Melne – PII zālē
11.30 „ES – ko tas nozīmē?”, vada Europe Direct Austrumlatgales informācijas centra pārstāves
– skvērā pie pamatskolas
11.30 Radošā darbnīca „Mālos līdz ausīm”, vada skolotāja Skaidrīte Viļčuka
- skvērā pie pamatskolas
12.30-13.30 Valsts robežsardzes koledžas un Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Aviācijas bāzes
paraugdemonstrējumi
- pamatskolas sporta laukums
13.30 Karavīra pusdienas brašā kareivja Jankas Pipara gaumē
- pie pamatskolas
14.00 „Burtiņš A un burtiņš B” - dzejniece Leotīne Apšeniece kopā ar bērniem lasa dzejoļus par burtiņiem
- Rikavas PII telpās
14.00 „Parunāsim par interviju…” tikšanās ar sporta žurnālistu Armandu Puči (Jumava) – pamatskolas zālē
14.00 Literārās jaunrades radošā darbnīca „retro stilā”- jaunie autori raksta savus iespaidus, dzejoļus,
esejas u.c. uz sen aizmirstām rokas drukas ierīcēm – rakstāmmašīnām. Vada skolotājas Līvija Smirnova
un Ludmila Zemļanuhina
- pamatskolas bibliotēkā
Visiem kopā
15.00 Etnogrāfisks uzvedums „Sastdinis vokors Latgalis sātā” – etnogrāfiskais ansamblis Rikava
–kultūras nama lielajā zālē
15.30 Jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgākais pircējs”
- kultūras nama lielajā zālē
Atbalstītāji:
Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Zemkopības ministrija, Jelgavas tipogrāfija, Latvijas Bērnu fonds,
Lattelecom, SIA Drukātava, Arctic Paper Baltic State SIA, VAS „Latvijas Dzelzceļš”, SIA „LDz Cargo”, SIA
„LDZ ritošā sastāva serviss”, Nacionālie bruņotie spēki, EPIB, SIA „Balta Eko”, SIA Drukātava, SIA VESTA-LK,
Inese Vaidere, dr.Pāvils Vasariņš, Mārtiņš Lasmanis, Jānis Lancers, Rēzeknes novada pašvaldība, Rikavas pagasta
pārvalde, Biedrība „RIKA”.
Informatīvie atbalstītāji: “Latvijas Avīze”, “Rēzeknes Vēstis”, “Vietēja Latgales Avīze”, ”Panorama -Rēzekne”,
www.rezeknesnovads.lv, www.publika.lv,
Sadarbības partneris: Lattelecom

