
 

 

PASĀKUMA PLĀNS  

Septembris  

Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā 

Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā 

PASĀKUMI 

Laiks Apraksts Vieta 

03.09. 
11:00 - 15:00 

“Ceļā uz skolu”  

Radošās pieturas: “Uzmini, nu!”, “Pa labi, pa kreisi un uz 

priekšu”,  “Mazais arheologs”, “Vilks ķer lāci”, “Akmentiņš”,  

“Mans 1. Septembris” un “Klik un Gatavs”.   

Pasākuma laikā būs atvērts krodziņš, kurā varēs baudīt dienas 

īpašos ēdienus, un bibliotēkā varēs ievākot grāmatas un burtnīcas 

(1 grāmata – € 0.60).  

Vairāk informācijas par pasākumu t. 28684484.  

Jaunpils pils, 

Amatu māja 

12.09. 
14:30 

Lasītājs iesaka lasītajam jeb Jaunāko grāmatu apskats Jaunpils bibliotēka 

22.09.  
13:00 

Viesatu folkloras kopas ”Viesi’’ 5 gadu jubilejas pasākums Viesatu kultūras 

nams 

23.09. 
10:00 –14:00 

Miķeļdienas tirgus 

Tirgus andele – tirgotājiem pieteikties pie Velgas  

(tel. 28301408), lielāko dārzeņu svēršana un citas tirgus izdarības 

Jaunpils pils 

laukums  

28.09. 
10:00-18:00 

Projekta “Industriālais mantojums” nedēļas nogale Jaunpils 

ūdensdzirnavās  

No plkst. 10:00-18:00 dzirnavu apskate, ekskursija Meldersievas 

vadībā plkst. 13:00, 15:00, 17:00, citos laikos iepriekš piesakot pa 

tel. 26101458.  

Ieeja: pieaugušajiem € 1.00, skolēniem, pensionāriem € 0.50 

Jaunpils dzirnavas  

29.09. 
12:00  

Miķeļdiena Jaunpils ūdensdzirnavās  

Jaunpils ūdensdzirnavu durvju vēršana  

Radošās aktivitātes lieliem un maziem – plāceņu cepšana, ziedu 

segu aušana, mandalu darināšana u.c.  

Muzikāli sveicieni un Jaunpils mazpulku aktivitātes 

Plkst. 18:00 Aktiera, dziesmu autora un izpildītāja Vara Vētras 

koncerts 

Ieeja pasākumā ir bezmaksas, atsevišķas aktivitātes var būt 

maksas. 

Pasākums notiek projekta "Industriālais mantojums" nedēļas 

Jaunpils dzirnavas 
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nogales ietvaros. 

30.09. 
10:00 -18:00 

Projekta “Industriālais mantojums” nedēļas nogale Jaunpils 

ūdensdzirnavās  

No plkst.10:00-18:00 dzirnavu apskate, ekskursija Meldersievas 

vadībā plkst. 12:00, 14:00, 16:00, citos laikos iepriekš piesakot pa 

tel. 26101458. 

Ieeja: pieaugušajiem € 1.00,  skolēniem, pensionāriem € 0.50 

Jaunpils dzirnavas 

 

IZSTĀDES 

Laiks Apraksts Vieta 

TURPINĀS 

01.07. - 18.11. Lietišķās mākslas studijas “Dzīpars” darbu izstāde 

“No Dziesmu svētkiem līdz Latvijas simtgadei” 

Jaunpils muzeja 

*Izstāžu zāle 

27.07. -27.09.   Rotas Bērzkalnes gleznu izstāde 

 “ Manai Latvijai – 100” 

Jaunpils muzeja  

*Izstāžu zāle  

*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, citiem - muzeja ieejas biļete* 

 

NODARBĪBAS 

Laiks Apraksts Vieta 

14.09., 28.09. 
14:00-17:00 

Keramikas pulciņa nodarbība 

Pasniedzēja Velga Melne 

Dalības maksa 

Jaunpils Amatu māja 

 
Brīdinām, ka pasākumu norise var tikt fiksēta fotogrāfijās, kā arī pasākumi var tikt filmēti.  

Iegūtie dati tiek aizsargāti un tajā iekļautās informācijas apstrāde, ja tā saistās ar personas datiem, 

izmantojama un apstrādājama atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 

27. aprīlis). 

 

Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai! 

Pasākumu organizatori:  

Jaunpils pils (t. 26101458) 

Jaunpils kultūras nams ( t. 29296334) 

Jaunpils muzejs  (t. 20223423) 

Jaunpils pagasta bibliotēka ( t. 63182195) 

Jaunpils Amatu māja ( t. – 28301408) 

Viesatu kultūras nams (t. 28717075) 

Viesatu bibliotēka (t. 28352654) 

 


