
 

JAUTRĀ LASĪTAVA 

 

28. februāris, piektdiena 

 

12.15 Labo un radošo darbu apvienība aicina skolas bērnus uzspēlēt literatūras spēli par 

rakstniekiem un darbiem, kuri māca mums būt atbildīgiem pret saviem 

četrkājainajiem draugiem. 

Ielūdz Labo un radošo darbu apvienība 

13.15 Labo un radošo darbu apvienība aicina skolas bērnus uzspēlēt literatūras spēli par 

rakstniekiem un darbiem, kuri māca mums būt atbildīgiem pret saviem 

četrkājainajiem draugiem. 

Ielūdz Labo un radošo darbu apvienība 

14.15 Grāmatas “Ģimenes tikumu ceļvedis” prezentācija 

  Ielūdz Ielūdz Rīgas Bahai ticības draudze 

15.15   Slavenais stāstu varonis čau-čau sunītis Rafi ar saimnieci, rakstnieci Vitu Štelmaheri.  

Stāsti par grāmatu tapšanu, jaunām iecerēm, fotogrāfēšanās un ķepaini autogrāfi. 

Ielūdz apgāds “Jumava” 

16.15  Radoša nodarbība maziem un lieliem “Ar valodu spēlēties, nemanot mācīties”. 

Nodarbība pirmsskolas un sākumskolas bērniem, vecākiem, vecvecākiem un 

skolotājiem, lai interesanti spēlētos, bet vienlaikus arī mācītos latviešu valodu.  

Ielūdz “Latviešu valodas aģentūra” 

 

 

29. februāris, sestdiena 

 

11.15 “Grafiti darbnīca bērniem” – iepazīšanās ar Leldes Braķes-Klaverī un Nila 

Klaverī jauno grāmatu “Grafiti noslēpums”. Stāstījums par Rīgas ielu mākslu 

un lieliska iespēja pašiem izveidot un uzzīmēt savu grafiti tēlu  

Ielūdz izdevniecība “Sapņu spalva” 

12.15-13.15    Lai skan muzikālā mozaīka!  

Jaunāko izdevniecības “Mūzika Baltika” nošu izdevumu muzikālā prezentācija. 

Ielūdz “Mūzika Baltika”. 

13.15–15.15 Harija Potera fanu pulcēšanās 

Ielūdz apgāds “Zvaigzne ABC” 

 

15.15      Jauno lasītāju mīlulis – mazais pūķis Kokosrieksts. Trīspadsmitā stāsta 

atvēršanas svētki. “ Jāņa Rozes apgāds” turpina iepazīstināt latviešu bērnus ar 

bezgala populārā vācu grāmatu varoņa pūķīša Kokosrieksta piedzīvojumiem. 

Jaunākajā grāmatā uzzināsim par viņa dēkām džungļos. Ķīpsalā viesosies pats 

Kokosrieksts, kurš kopā ar bērniem atcerēsies viņiem jau zināmos stāstus un aicinās 

iesaistīties dažādās jautrās aktivitātēs.    

Ielūdz „Jāņa Rozes apgāds” 

  

16.15  Kairi Looka. Lidostas blaktis nepadodas 
Parīzē un Amsterdamā mītošā igauņu rakstniece Kairi Looka, Guntars Godiņš un Inese 

Paklone stāstīs par blaktīm, prusakiem un blusām lidostas VIP zonā. 

Ielūdz apgāds “Pētergailis” 



 

1. marts, svētdiena 

 

 

11.15   Leļļu teātra izrāde 

13.15  Kur paslēpies Latvijas kultūras kanons? 

Ielūdz Latvijas Nacionālā bibliotēka 

14.15  Labās blēņas 

Ekstra vērtie Kurzemes rakstnieki mammām, tētiem un bērniem iemācīs dažas 

jautras izklaides, kur vienīgā “rotaļlieta” ir… grāmata.  

Ņemiet līdzi savējās un gatavojieties garšīgiem smiekliem! 

Ielūdz “Tukuma literātu apvienība” 

15.15  Grāmatas “Grāmata-ceļojums. Ukraina” prezentācija 

Animācijas filmas “Grāmata-ceļojums. Ukraina” demonstrēšana (animācijas filma 

tiks rādīta ukraiņu valodā). Visaktīvākie skatītāji un dalībnieki iegūs grāmatu savā 

īpašumā. 

Ielūdz UA: grāmatas (kultūras centrs “Latvija – Ukraina) 

 
 


