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Jelgavas un Ozolnieku novadu 12. grāmatu svētki
2013. gada 30. augustā
Vilcē
Grāmatu komercizstāde, Vilces tautas namā.
Piedalās izdevniecības „Lauku Avīze”, „Zvaigzne ABC”, „Jumava”, „Kontinents”, „Avots”, „Divpadsmit”,
„Nordik”, „Tapals”.
Grāmatu pircēji piedalīsies jaunāko grāmatu izlozē.
Europe Direct Informācijas centra Jelgavā informatīvais stends ar bezmaksas informāciju par ES.
Izstādes ekspozīcija „Dramaturgam, Vilces novadniekam Mārtiņam Zīvertam – 110” – Vilces tautas nama
2.stāvā.
Grāmatu svētku atklāšanu ieskandina Raita Ašmaņa vadītais Jelgavas novada jauniešu bigbends – Vilces
tautas nama lielajā zālē.
„Vilces barona smeķīgais virums un lielmātes spēka dzira”- Vilces sākumskolas rotaļu laukumā (lietus gadījumā –
skolas ēdnīcā).
Jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgais pircējs” – Vilces tautas nama lielajā zālē.
“Skanu kopš bērnības” – tikšanās ar aktrisi Olgu Dreģi („Izslāpums”- Zvaigzne ABC) – Vilces tautas nama lielajā
zālē.
„Latvijas Avīzes” publiskā diskusija „Reformas izglītībā – no diskusijām līdz praktiskiem darbiem”. Piedalās:
IZM parlamentārais sekretārs 11.Saeimas deputāts Kārlis Eņģelis (RP), IZM Izglītības departamenta vadītāja Evija
Papule, EP deputāts Kārlis Šadurskis (V), EP deputāte Inese Vaidere (V), 11.Saeimas deputāts Andris Bērziņš
(ZZS) – Vilces tautas nama lielajā zālē.
„Klusumā sadzirdēt” – saruna ar kinorežisori, grāmatu autori un dzejnieci Viju Beinerti (Zvaigzne ABC) Vilces tautas nama semināru zālē, 2.stāvā.
„Par zaļu un veselīgu izvēli – mājā, veikalā un ikdienā” – tikšanās ar vides žurnālisti un Lauku Avīzes Tematiskās
avīzes "Zaļi un veselīgi" autori Anitru Tomu (Lauku Avīze) - Vilces tautas nama lielajā zālē.
„Vilces muižas Lielmātes pastaiga” – pastaiga pa Vilces dabas parku no Vilces pamatskolas līdz Mīlestības
kalniņam un Lielmātes avotiņam. (Vilces TIC)
„No Zentas līdz Zentai” – saruna ar Valmieras teātra aktrisi Regīnu Devīti un rakstnieci Ingu Jērumu
(Margarita Grietēna) (Zvaigzne ABC, Lauku Avīze)- Vilces tautas nama lielajā zālē.
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„Esi drošs, stiprs, izveicīgs” – NBS Zemessardzes Jelgavas 52. Kājnieku bataljona uzdevumi, ekipējuma
demonstrējumi, Jelgavas novada Jaunsardzes paraugdemonstrējumi 7.–12.klašu skolēniem, laukumā pie Vilces
sporta halles (visas dienas garumā).
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„Eiropas kaleidoskops” – Europe Direct informācijas centra Jelgavā uzdevumi un jautājumi 5.-9.klašu skolēniem
Vilces bibliotēkā.
Radošā darbnīca - kokapstrāde „Olu paliktnītis”, 4.-9.klašu skolēniem un visiem
interesentiem - Vilces pamatskolas zēnu mājturības kabinetā (vienā grupā 9 dalībnieki).
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Papīra radošā darbnīca „Veiklās rokas”, 4.-9.klasei un interesentiem - Vilces sākumskolā.
„Ciemos pie Vilces zaķa” – pastaiga pa Vilces dabas parku no Vilces tautas nama uz Zaķu
pļavu un Vilces pilskalnu. (Vilces TIC)
„Interesanti par sportu” – saruna ar sporta žurnālistu un hokeja komentētāju Marisu Andersonu (Jumava),
7.- 12. klašu skolēniem un visiem interesentiem , Vilces sporta hallē.
Ceļojums Piglas lauku sētā kopā ar rakstnieci Vitu Štelmaheri un suņuku Rafi
(Jumava), Vilcessākumskolas zālē.

Pasakas ar Zvaigzni ABC, pasaku lasījumu pusstunda bērniem no 4-7 gadiem
Vilces sākumskolas bērnu dārza telpās
10:30
Radošā darbnīca „Papīra šķīvīšu apgleznošana ar pasaku tēliem” ,Vilces parka zaļajā
13.30
klasē (lietus gadījumā Vilces sākumskolas telpās).(Vienā grupā 10 dalībnieki).
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 VESTA-LK, Inese Vaidere, dr.Pāvils Vasariņš, Mārtiņš Lasmanis, Jānis
Lancers, Kārlis Šadurskis, Jelgavas novada dome, SIA “Ziedkalnes dārzniecība.
Informatīvie atbalstītāji: „Latvijas Avīze”, „Zemgales Ziņas”, www.jzb.lv, www.jelgavasnovads.lv, „Jelgavas Novada Ziņas”
11:30

