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2011. gada novembris

Kultūras Ziņas
PA “Ogres novada kultūras centrs”

Es tēvu zemei noliecos par visām viņas mokām,
Par brāļiem, kaujās kritušiem, par mīļām mātes rokām. /Andrejs Eglītis/

11.NOVEMBRIS - LĀČPLĒŠA DIENA
9.00 Filmas par Afganistānu Madlienas vidusskolā
Tikšanās ar Ogres novada domes prieksšēdētāja vietnieku Egilu Helmani un žurnālistu
Sandiju Semjonovu
16.00 Pulcēšanās pie Strēlnieku cīņu atceres zīmes pie Daugavas, lāpu sagatavošana
16.20 Lāpu gājiens
16.40 Piemiņas brīdis pilsētas skvērā
•Uzrunas:
Elmārs Pļaviņš, Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku kapelāns,
Edvīns Bartkevičs, Ogres novada domes priekšsēdētājs,
Egīls Helmanis, Ogres novada domes prieksšēdētāja vietnieks, Patriotiskās audzināšanas
un militārās tuvcīņas skolas vadītājs
•Dzeju runā Ogres Tautas teātra aktieri
•Spēlē pūtēju orķestris Ciemupe Gunāra Freidenfelda vadībā
17.30 Lāpu gājiena noslēgums Ogres Brāļu kapos, Piemiņas
zalves
18.00 Latviešu kinofilma Latviešu strēlnieka stāsts Ogres
Kultūras centra Lielajā zālē
18.00 Tikšanās ar Ogres novada domes prieksšēdētāja
vietnieku Egilu Helmani un žurnālistu Sandiju Semjonovu
Ogres Kultūras centra Mazajā zālē
20.00 Nakts orientēšanās sacensības Lāčplēša kauss Zilajos kalnos

Un atskan visā pasaulē: mēs jauni zvani esam.
Mēs savas zemes brīvību un valsti sirdī nesam
/Andrejs Eglītis/

18. NOVEMBRIS LATVIJAS REPUBLIKAS
PROKLAMĒŠANAS 93.GADADIENA
15.00 Ogres Kultūras centra Lielajā zālē SVĒTKU KONCERTS
Ogres novada domes priekšsēdētāja EDVĪNA BARTKEVIČA uzruna
Dzejas kompozīciju runā Latvijas Nacionāla teātra aktieri DAIGA GAISMIŅA un IVARS
PUGA.
Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša kantāte - lūgsna
DIEVS, TAVA ZEME DEG! Diriģents JĀNIS ZIRNIS.
Piedalās: JĀNIS KURŠEVS (tenors), RIHARDS MILLERS (baritons), DZINTRA
VĪCUPE un ILZE DZĒRVE (ērģeles); jauktais koris OGRE, mākslinieciskais vadītājs
profesors Jānis Zirnis, diriģente Irina Mihailovska; jauktais koris GRĪVA, diriģentes Maija
Amoliņa un Evita Konuša; Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes jauktais koris
JUBILATE, mākslinieciskais vadītājs pofesors Juris Kļaviņš.
16.30 Brīvības ielā Ogres novada skolu audzēkņi un jauniešu dome veido latviešu
ornamentus sveču gaismiņās.
17.00 SVĒTKU SALŪTS laukumā pie Kultūras centra.

27. novembrī
plkst. 16.00 Ogres Kultūras centra Lielajā zālē
labdarības koncerts

Ogre, atver savu sirdi!
“Tuvojas Ziemassvētki, laiks, kad katram gribas saņemt un DOT. Laiks, kad vissīkākā
netaisnība sāp daudz vairāk kā ikdienā. Laiks, kad spēja DOT ir daudz svarīgāka un
nozīmīgāka kā ikdienā. Tāpēc aicinu katru, kuram ir iespēja un velēšanās - atbalstīt visus
atbalstu gaidošos, visus, kam iespēja DOT vēl jāizcīna. Lai mūs balsta un spārno katra
atbalstu saņēmušā bērna un viņu vecāku jau pateiktais paldies!” (Katrīne Pasternaka, LNT
labestības projekta “Enģeļi pār Latviju” vadītāja).
Projektu ar labdarības koncertu atbalsta arī Ogres novada kultūras un izglītības iestāžu
labākie bērnu amatiermākslas kolektīvi un individuālie izpildītāji.
Viena no būtiskākajām lietām, kas piemīt cilvēkiem ir - spēja rūpēties par kādu. Aicinām
arī jūs, ogrēnieši, pirmajā Adventa svētdienā būt kopā kultūras centrā un sniegt atbalstu
tiem, kuriem tas nepieciešams.
Pēc koncerta plkst. 18.00 pie kultūras centra kopīgi iedegsim Ziemassvētku egli .

Esi Ogres bērnu draugs!
20. novembrī plkst.16.00 Ogres Kultūras centra Lielajā zālē
Labdarības koncerts SAPNIS PAR LABĀKU DZĪVI
Piedalās: Liene Šomase, Andris Ērglis, Nikolajs Puzikovs, Dainis Skutelis, Ilona Bagele,
Olgas Rajeckas vokālās studijas audzēkņi, Fox Lima ( Alise Ketnere), Ogres mūzikas skolas
saksofonu kvartets, Bartenbass, The King Boys.
Būs iespēja iegādāties labdarības apsveikuma kartiņas un kalendārus 2012.gadam.
Visi ieņēmumi tiks novirzīti biedrības “Vecāki Kopā” projektam, lai nopirktu
nepieciešamo inventāru bērniem ar īpašām vajadzībām.
Rīko: Biznesa augstskolas Turība sabiedrisko attiecību maģistra studentes: Kristīne
Eglīte un Lelde Zvirgzdiņa.
Informācija: tālr.: 26648489 vai www.eurika.lv

Ogresgala Tautas namā

10. decembrī Ogres Kultūras centrā
TAUTAS MĀKSLAS UN AMATU DIENA BALTĀ LAIPA
10.00- 16.00
Deju zālē TAUTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS UN AMATNIECĪBAS
DARBU IZSTĀDE, DEMONSTRĒJUMI, MEISTARU DARBU
PREZENTĀCIJAS.
TIRDZIŅŠ*
Mazajā zālē IZSTĀDE SILTI LAKATI, RAKSTAINI CIMDI /atvērta 25.11.-12.12./
TLMS Saiva, Urga, Durbe austie lielie lakati; TTC Senā klēts etnogrāfisko cimdu kolekcija
Kamerzālē IZGLĪTOJOŠAS PROGRAMMAS
Baltajā zālē RADOŠĀS DARBNĪCAS. Ziemassvētku rotas un dāvanas, to darināšana
dažādās tehnikās
Izstāžu zālē MASKOŠANĀS DARBNĪCA
16.00 MASKU GĀJIENS UN IZRĀDĪŠANĀS
*Tirdziņa dalībniekiem maksa par 1m izmantošanu Ls 1,50
Informācija un pieteikumi: e-pasts: daina.raituma@okc.lv; tālr.:650 35947, 29437118

Ogres Mākslas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 11. Informācija: tālr.:65022174, 65021459, e-pasts: omaksla@oic.lv
24.oktobris - 11.novembris
Jura Brīniņa personālizstāde ATSKAITE
Mūs vienmēr piesaista nepakļāvīgais, brīvdomība, dumpinieciskums,
īpaši stāstos par neseno pagātni. Pie šādām leģendām apvītām
personībām noteikti pieder arī mākslinieks Juris Brīniņš (1957), kas,
mācoties Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas (1974 - 1977)
ekspermentālajā klasē, vienlaikus apgūstot aktiera un mākslinieka dekorātora specialitātei nepieciešamās zināšanas, paspēja ne vien
piedalīties vairākās Andra Grīnberga organizētajās akcijās Rīgā, bet
arī sagādāt sev nepatikšanas, nepakļaujoties gan Valsts drošības
pārvaldes funkcionāriem, gan izvairoties no padomju armijas
“maigajiem” apkampieniem... Tomēr visus šos gadus Juris Brīniņš ir
bijis arī gleznotājs, kas sekmīgi izmēģinājis savus spēkus fotoreālisma manierē 70.-80.gadu
mijā, pēc tam ilgi gleznoja tikai savam priekam, lai atgūtu radošu pacēlumu īpaši pēdējo
gadu laikā, par ko liecina viņa aktīvā izstāžu darbība un nepieciešamība regulāri atskaitīties kā liecina izstādes nosaukums- plašākai publikai.
Irēna Bužinska, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu kuratore

Informācija: tālr.: 65035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
11. novembrī - LĀČPLĒŠA DIENA
Ogres Vēstures un
18.00 Alejas izgaismošana pie Tautas nama
mākslas muzejā
19.00 Koncertprogramma PAAUKLĒ, SAULĪTE! Piedalās aktrise un dzejniece Kristīne
Ogrē, Brīvības ielā 15.
Dina Bitēna un komponists Atvars Sirmais. Biļešu cena Ls 1
Informācija: tālr.: 65024345
16. novembrī plkst.19.00 filma 8 BRĪNUMLIETAS, KO LATVIEŠI JOPROJĀM
DARA. Senie amati un prasmes ir nozīmīga tautas kultūras mantojuma sastāvdaļa. Skatītāji
varēs iepazīties ar astoņiem amata meistariem un viņu amata noslēpumiem. Biļešu cena Ls
0,50
25., 26.novembrī, 19., 26.decembrī plkst. 18.00
18. novembrī plkst. 16.00 Svētku koncerts veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas
Svinot dzejnieka Aleksandra Čaka. 110. dzimšanas dienu, izrāde NOTEKCAURULE.
dienai ŠĪ IR MŪSU TĒVU ZEME, MŪSU VALODA UN DZIESMA
Izrādi radījis aktieris un režisors Varis Piņķis sadarbībā ar kontrabasistu un komponistu
21. novembrī plkst. 11.00 ukraiņu LILIPUTU CIRKA izrāde. Biļešu cena Ls 2
Kristapu Pētersonu. Vietu skaits katrā izrādē ierobežots, biļetes lūdzam iegādāties iepriekš
.
Aicinām iedzīvotājus piedalīties radošo darbu izstādes ZIEMASSVĒTKU ROTA Ogres Vēstures un mākslas muzeja kasē (tālrunis 65022251). Biļetes cena Ls 3,50.
veidošanā. Savus darbus lūdzam iesniegt līdz 9. decembrim Ogresgala Tautas namā,
Līdz 27.novembrim muzejā apskatāma izstāde Upe. Tilti. Laipas, kuru papildina Ogres
iepriekš sazinoties pa tālr.: 26190756
upes makets ar īstu upes straumi un koka laipām, kas saglabājušās daudzu ogrēniešu
12. novembrī no plkst.10.00 līdz 19.00 Ogres Kultūras centra foajē pie Lielās zāles
atmiņās.
Joprojām gaidām apmeklētājus Ģimeņu sestdienās, kurās kopīgi un mazliet neparasti var
iepazīties ar muzeja pastāvīgo ekspozīciju un aktuālo izstādi. Mazajam muzeja viesim,
Savādie riteņi (no angļu val.freakbike) ir tādi interesanti
dodoties pa ceļveža pēdām, jāatrod paša izvēlēts priekšmets. Kad meklētais būs atrasts, varēs
velosipēdveida braucamrīki, kurus to izgudrotāji sametina no
izvēlēties skaistāko sēžamspilvenu, ņemt rokās zīmuļus un ļauties krāsošanas priekam,
visa, kas gadās pa rokai – gan tradicionālajām velodetaļām,
izkrāsojot paša atrastā priekšmeta attēlu. Ģimenes viesošanās noslēgumā būs iespējams
gan dažādiem metāla un citu materiālu atkritumiem. Neskatoparakstīties īpašajā bērnu viesu grāmatā, tāpat jauno muzeja ciemiņu gaidīs patīkams un
ties uz metodi, rezultāts mēdz būt ļoti interesants un vizuāli saistošs. Atnāciet! Būs sarunas,
salds pārsteigums. Kopā ar savām atvasēm gaidām gan vecākus, gan vecvecākus!
konsultācijas, ideju apspriešanas! Atbalsta SIA “Prometal Group” un “Zaļais Knābis”

Savādo riteņu izstāde
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Suntažu Kultūras namā

Ciemupes Tautas namā

Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
11. novembrī plkst. 14.00 Zanes Penezes, Ģirta Straustiņa un Sandija Semjonova filma
Astoņi pilnmēneši;
plkst.15.00 Svecīšu gājiens no Kultūras nama. Tikšanās ar Nacinālo Bruņoto spēku
pārstāvjiem.
12. novembrī plkst. 11.00 Montesori radošās darbnīcas
17. novembrī plkst. 19.30 Latvijas Universitātes kamerorķestra un P. Jurjāna mūzikas
skolas audzēkņu koncerts, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.
Diriģents Valdis Butāns.
19. novembrī plkst. 22.00 Diskotēka.
22. novembrī plkst. 15.00 ukraiņu LILIPUTU CIRKS. Biļešu cena Ls 2
27. novembrī plkst. 15.00 latviešu īsfilmas - Lelle tētis, Gaismas zīmes, Parādi man
skaņu. Ieeja- 1 santīms

Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv
6. - 12. novembris Rudens izstāde DĀVANA BURCIŅĀ. Ieeja brīva
19. novembrī plkst. 21.00 atpūtas vakars pie galdiņiem SVĒTKU NOSKAŅĀS. Muzicē
grupa “Vīzija”. Biļešu cena iepriekšpārdošanā, lai rezervētu vietas pie galdiņiem, Ls 3,
pasākuma dienā - Ls 5. Informācija pa tālr. 65068710, 28700053.

Ogres Kultūras centrā
Ogrē, Brīvības ielā 15, www.okc.lv. Informācija: diennakts dežuranta tālr.: 65024680,
biļešu kases tālr.: 65047740, e-pasts: kulturascentrs@oic.lv
.

1.- 19. novembris Mazajā zālē FOTOIZSTĀDE ZAĻŠ GAR ACĪM. P/A “Ogres un
Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” sadarbībā ar Ķemeru Nacionālā dabas parka
darbiniekiem vēlas iepazīstināt ogrēniešus un izglītot sabiedrību par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām. Izstādē aplūkojamo fotogrāfiju autori ir gan pasaulē pazīstami dabas
fotogrāfi, gan dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki.
---------------------------------------------------------------

10. novembrī plkst.19.00 Lielajā zālē ROKASSPIEDIENA ATTĀLUMĀ.
Atis un Jānis Auzāni ar koncertprogrammu vēlas skatītājus emocionāli aizvest prom no
ikdienas steigas, likt ieskatīties pašiem sevī un atvērt durvis tam labajam, kas dzīvo katrā no
mums. Koncertā skanēs gan mīlestības balādes, gan arī karstasinīga temperamenta
piesātinātas dziesmas, pārsteigs abu brāļu divbalsīgais dziedājums, kuram pievienosies
Anita Levša un Olga Stupiņa, kā arī mūziķi - Ēriks Upenieks un Aleksandrs Rjapčuks,
Viktors Veļičko un Nauris Bartusevičs. Biļešu cena Ls 3; 4; 5
---------------------------------------------------------------

11.novembrī plkst.18.00 Lielajā zālē latviešu kinofilma Latviešu strēlnieka stāsts.
Tā ir hrestomātiskiem nostāstiem apvīta filma par notikumies Latvijā laika posmā no 1915.
līdz 1919.gadam, uzņemta pirms pusgadsimta, tālajā 1958.gadā, citā valsts iekārtā un
ideoloģiskajā mērcē. Bet varbūt tieši šobrīd ir interesanti to noskatīties. Režisors Pāvels
Armands. Galvenajās lomās: Voldemārs Zandbergs, Eduards Pāvuls, Rita Meirāne, Alfreds
Videnieks, Pēteris Cepurnieks, Harijs Avens. Ieeja brīva
-----------------------------------------------------------------

12.novembrī plkst. 19.00 Deju zālē Ogres jauno mūzikas grupu atlases konkurss - skate
ZAĻAIS KNĀBIS. Piedalās: Ogres Valsts ģimnāzijas rokgrupa, grupas Runči, Strikts,
Useful, Piggy Drive, The Blowtorch, Liberty Crooks, Krampis, Pirmais kurss. Viesi: Mesa,
Canzone, Thursday 12. Biļešu cena Ls 2
-----------------------------------------------------------------

18.novembrī plkst.15.00 Lielajā zālē Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša kantāte, latvju
lūgsna DIEVS, TAVA ZEME DEG. Piedalās kori: Ogre, Grīva, Jubilate; solisti Jānis
Kurševs, Rihards Millers; ērģelnieces Dzintra Vīcupe, Ilze Dzērve. Diriģents Jānis Zirnis
-----------------------------------------------------------------

19. novembrī plkst. 21.00 Deju zālē atpūtas vakars DEJU LAIKS. Spēlē grupa “Zvaigžņu
lietus”. Biļešu cena iepriekšpārdošanā, lai rezervētu vietas pie galdiņiem, Ls 5; pasākuma
dienā Ls 7. Balle līdz plkst. 02.
---------------------------------------------------------------

21.novembrī plkst. 19.00 Lielajā zālē ukraiņu LILIPUTU CIRKA izrāde. Biļešu cena Ls 3
---------------------------------------------------------------

24.novembrī plkst. 18.00 Mazajā zālē KAMERMŪZIKAS KONCERTS. Svetlana Okuņa,
vijole; Inga Sunepa, čells; Juris Žvikovs, klavieres. Programmā: Jozefs Haidns, Astors
Pjacolla, Pēteris Plakidis, Emīls Dārziņš. Biļešu cena Ls 3,00, skolēniem, pensionāriem –
Ls 1,50.
---------------------------------------------------------------

25. novembris – 12.decembris Mazajā zālē Izstāde SILTI LAKATI, RAKSTAINI
CIMDI. Tautas lietišķās mākslas studiju Saiva, Urga, Durbe austie lielie lakati, Tautastērpu
centra Senā klēts etnogrāfisko cimdu kolekcija. Ieeja brīva
---------------------------------------------------------------

25.novembrī plkst.22.00 Road Trip – trakākā ballīte Latvijā! Tā nav vienkārši ballīte, bet
gan īpašs atpūtas piedzīvojums, kuru piedāvājam baudīt kopā ar mums visas nakts garumā.
Spēcīga dīdžeju komanda - DJ Emil Deo un DJ/MC CMZ parūpēsies par karstām un trakām
dejām pie jaunākās un aktuālākās deju mūzikas. Tūres organizators DJ Nill Ketner zinās, kā
Jūsu kājām kustēties straujāk līdz pat rīta gaismai. Ballītes laikā Jums, daiļā dzimuma
pārstāves, būs iespēja izmēģināt savas iemaņas uz brīvās go-go dejotāju skatuves. Protams,
neiztikt arī bez slapjo t-kreklu konkursa meitenēm, kas mūsu organizētajos pasākumos ir
izpelnījies ļoti lielu publikas atsaucību. Jūs sagaida arī Champagne Showers. Kā ekskluzīva
un mazliet eksperimentāla pasākuma sastāvdaļa – BEER PONG! Tās ir alus pin-pong
sacensības, kurā ikviens varēs piedalīties. To visu būs iespējams arī iemūžināt pie īpaši
izveidota fotostenda. Biļešu cena Ls 3.50; ar reklāmas lapiņu Ls 3. Ieeja no 16 gadu vecuma!
---------------------------------------------------------------

26. novembrī plkst. 17.00 Lielajā zālē koncerts GRIEZIES, GRIEZIES, ATGRIEZIES
(Veļu dejas 2) Piedalās: Tautas deju ansambļi - Vektors, Gatve, Rucavietis, Līksme, Ogre;
vidējās paaudzes deju kolektīvi - Raksti, Mārupieši, Arnika; Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas
jauniešu deju kolektīvs. Biļešu cena Ls 1.

Ķeipenes Tautas namā
Informācija: 26545470; e-pasts: inese.daugaviete@inbox.lv
11.novembrī plkst.18 aicinām pulcēties pie Ķeipenes Tautas nama gājienam lāpu un
svecīšu gaismā uz PIEMIŅAS BRĪDI PIE PIEMIŅAS AKMENS REPRESĒTAJIEM.
17.novembrī plkst.19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts
KONCERTS. Piedalīsies pagasta un skolas amatiermākslas kolektīvi.
Plkst.21.00 ATPŪTAS VAKARS. Līdzi ņemiet “groziņus”! Galdiņus, lūdzam, rezervēt
līdz 15.novembrim pa tālr.:26545470. Ieeja brīva
19.novembrī plkst. 16.00 Suntažu amatierteātra “Sauja” izrāde. Aldis Linē TEIKSMA
PAR DZINTARA GLIEMEŽVĀKU. Mūsdienīga pasaku luga, kas aizved skatītāju uz
skarbo vēju appūsto krastu pie jūras, ko atstājuši iedzīvotāji. Taču, kamēr kaut vienā no
cilvēkiem mājos ticība, cerība un sapnis- jūras krasts nepaliks tukšs...un jūras velns saka:
“Laikam jau katram jādara kas tāds, lai kādam līdzās būtu vieglāk dzīvot.” Režisore Skaidrīte Logina, scenogrāfe - Aina Žalkovska, mūzika - Aldis Eglītis, gaisma un kostīmi Dzidra Sproģe, Gunita Samsanoviča.
25. novembrī plkst. 19.00 Ķeipenes vokālais ansamblis un Ķeipenes pensionāru kluba
biedri aicina uz literāri muzikālo vakaru SOLVEIGAS DZIESMAS. Ārijas Elksnes dzeju
lasa Erna Liepiņa, muzicē Daina Kasperoviča. Rīgas Latviešu biedrības senioru koris
ERELBE, diriģente Zaiga Lazdiņa. Madlienas senioru vokālais ansamblis TIK UN TĀ,
vadītāja Pārsla Jēkabsone. Ieeja par ziedojumiem.

Lauberes Kultūras namā
Informācija: tālr.: 65037321; e-pasts: valdapluge@inbox.lv
16.novembrī plkst. 15.00 ukraiņu LILIPUTU CIRKS. Biļešu cena Ls 2
Biļetes var iegādāties gan iepriekšpārdošanā, gan izrādes dienā Kultūras namā
.
18.novembrī plkst 19.00
Koncerts SKAISTA MANA TĒVU ZEME. Piedalās pagasta amatiermākslas kolektīvi.
Svecīšu iedegšana pie Kultūras nama

Ogres Centrālajā bibliotēkā
Ogrē, Brīvības ielā 35. Informācija: tālr: 65071947; e-pasts: info@ocb.lv
Literatūras izstādes (pieaugušo literatūras nodaļā)
1. - 14. novembris Fiziķim, pedagogam, novadniekam Jurim Zaķim – 75
7. - 25. novembris Par brīvību, par Latviju. Veltīta Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai
7. - 25. novembris Lai rudens iedvesmo (Literatūras izstāde par to, kā iemācīties domāt
pozitīvi, lai cīnītos ar rudens depresiju)
10. - 30.novembris Fotoizstādes Tikšanās vieta – BIBLIOBUSS atklāšana. Izstāde veltīta
bibliobusa 15 darbības gadiem. Atklāšana 10. novembrī plkst.18.00.
14. - 20.novembris Humors Ziemeļos
16.novembrī plkst.18.00 Pasākums, veltīts Ziemeļvalstu nedēļai Un kā ar humoru
Ziemeļvalstīs un Latvijā?
Bērnu literatūras nodaļā Literatūras izstādes
12. - 25. novembris Ērikam Kūlim - 70
11. - 18. novembris Svinam svētkus Latvijai!
25.novembrī plkst.11.00 Izzini pasauli! Pasākums pirmskolas vecuma bērniem, kuri
neapmeklē bērnudārzu.

Ogresgala bibliotēkā
7. - 11.novembris Piemini Latviju Patriotiskas dzejas ilustrēšana un lasīšana bibliotēkā
(atzīmējot Lāčplēša dienu, skolēniem).
Ciemupes bibliotēkā Literatūras izstādes
1. - 30.novembris Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme!
1. - 30.novembris Dainai Avotiņai – 85
1. - 30.novembris Ērikam Kūlim -70 (grāmatu izstāde bērniem)
Mazozolu pagasta bibliotēkā Izstādes
14. - 23.novembris Latvija – vēsture, kultūra, daba un cilvēki
Krapes pagasta bibliotēkā Literatūras izstādes
1. - 30.novembris Rūķu pasaku meistars. Rakstniekam Ērikam Kūlim-70
1. - 30.novembris Mārtiņš bija labs vīriņš aiz visiem vīriņiem: Ne ruden’, pavasar’, pašā
maizes laiciņā.

Lauberes pagasta bibliotēkā
1.novembris - 29. decembris Latvijas literatūras kanons (izstāde no LNB).
18.novembrī no plkst. 12.00 līdz 14.00 radošās darbnīcas pamatskolas bērniem - Latvijai
dzimšanas diena!

Ķeipenes pagasta bibliotēkā
1. - 30.novembris Tematiskais mēnesis Astrīda Lindgrēna. Grāmata par Pepiju Garzeķi
(radošās darbnīcas skolēniem).
1. -11.novembris Informatīva izstāde Mārtiņdiena
10. - 20. novembris Erudīcijas konkursi skolēniem
Ķeipenes bibliotēkas vadītāja Jūlija Sergejeva aicina ķeipeniešus uz tikšanos
22. novembrī plkst.17.00 biedrības “Ķeipenes vides centrs” telpās “Viļņos”-3. Bibliotēkas
vadītāja pastāstīs par jaunumiem bliotēkas darbā, kā arī uzklausīs ķeipeniešu viedokļus un
ieteikumus.

#

25.novembrī plkst.22.00 Ogres Kultūras centrā

Road Trip – trakākā ballīte Latvijā!
Ar šo
reklāmas
lapiņu
ieeja
tikai

Ls 3

Grāmatnīca Ogres Auseklis
10.novembrī plkst.12.00
aicina Ogres novada iedzīvotājus uz tikšanos ar daudzu dziedniecības grāmatu,
gadagrāmatu, kalendāru autoru JĀNI ARVĪDU PLAUDI. Būs mazi pārsteigumi!
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