Daugavpils novada
12. Grāmatu svētki Vabolē
2013. gada 16. augustā
PROGRAMMA
10.00 - 15.00

Grāmatu komercizstāde
Piedalās izdevniecības: „Lauku Avīze”, “Zvaigzne ABC”, “Jumava”, “Nordik”, “Tapals”,
“Avots”, Divpadsmit u.c.

15.30

Pircēji piedalās jaunāko grāmatu izlozē „”Veiksmīgais pircējs”-Vaboles pagasta Kultūras
nama zālē
13.00 Spēcinošā latgaļu zupa– laukumā pie Skrindu dzimtas muzeja
10.30 Muzikāls sveiciens no folkoras kopas "Vabalis" – Vaboles pagasta kultūras nama zālē
11:00 Grāmatu svētku atklāšana – Vaboles pagasta kultūras nama zālē
Pieaugušajiem
11.30
13.30
14.30
14.00
14.00
14.00

„Latvijas Avīzes”publiskā diskusija”Vai nākamā gada budžets dos iespēju labāk dzīvot?”Piedalās :
LR Ministru prezidents Valdis Dombrovskis (Vienotība) – Vaboles pagasta kultūras nama zālē
„Žurnāliste ar rakstnieces talantu”- tikšanās ar dramaturģi, rakstnieci, literāti Moniku Zīli
(Lauku Avīze) – Vaboles pagasta kultūras namā
„No zirga deķa līdz vamzim”- novadnieces Ģertrūdes Rasnačes personālizstādes atklāšana
– Skrindu dzimtas muzejā
„Apgūsti senās prasmes”aušanas prasmju darbnīca - Skrindu dzimtas muzejā
Skrindu dzimtas muzeja ekspozīciju „Atvērts logs-gaismas ceļš”, „Muna sāta”, izstāžu
un videodokumentālo filmu apskate
„Vari, radi,dari”- rotu izgatavošanas darbnīca no dabas materiāliem– Skrindu dzimtas
muzejā

Bērniem un jauniešiem
11.00

„Esi drošs, stiprs, izveicīgs”- veiklības stafetes kopā ar Zemessardzes, 34. Artilērijas
bataljonu, informatīvo stendu, ieroču un ekipējuma izstāde
13.30 „Kā top grafika?” - grafikas iespieddarbu demonstrējumi ar mākslinieka J. Svenča grafikas
darbu spiedi - Skrindu dzimtas muzejā
13.30 „Ceļojumu mozaīka” - saruna ar ceļotāju Pēteri Strubergu (Jumava) – Vaboles vidusskolā
11.00 Kustību prieks dejā ar Vaboles parka feju
Svētku 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, Valsts
Kultūrkapitāla fonds, Daugavpils novada dome, Vaboles pagasta pārvalde
Informatīvie atbalstītāji: laikraksti „Latvijas Avīze”, ”Latgales Laiks”, “Daugavpils Novada Vēstis”

