Pasākuma plāns
JŪNIJS
Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā
Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā
PASĀKUMI
Laiks

Apraksts

Vieta

12:00

Jaunpils bērnu svētki
Svētki bērniem - Pārsteiguma tēlu izrāde "KAS PAR DESĀM!"
un rotaļas.
Smieklīga un vienlaikus izzinoša izrāde bērniem par desām!
Ņiprajam, uzņēmīgajam kārumniekam Suņukam, dzirdot vārdu
"desas", pilnum pilna mute siekalām. Tieši tāpēc jau arī viņš
ķeras pie darba- pie gudrošanas un izgudrošanas.
Pasākums ir bez maksas.

17.06.

Ielīgošanas pasākums.
Jaunpils teātra izrāde Ā. Alunāns “Mūsu pokāls”

Pie Jaunpils pils
parādes durvīm
Viesatu birzīte

20:00

Pašdarbnieku sezonas noslēguma koncerts,
Jāņu ielīgošana un balle
Zaļumballē spēles Madars, Ieeja bez maksas

23.06.

Līgo balle
Spēlēs “Lustīgais blumīzers”, Ieeja bez maksas

Jaunpils estrāde

03.06.

17:00

22.06.

22:00

Jaunpils pils
laukums
/ pie parādes
durvīm/

IZSTĀDES
Laiks

Apraksts

Vieta

JAUNĀS
01.06. - 04.06.

Īrisu ziedu izstāde

Jaunpils muzeja
*Izstāžu zāle

04.06. – 29.06.

Jāņu dienu sagaidot

Viesatu bibliotēka

14.06. - 29.06.

1941. gada represiju atcerei “Es tevi, sāpe, pieminu”

Jaunpils muzeja
*Ekspozīciju zāle

TURPINĀS
18.04. - 30.06.

Jaunpils dižvīru mantojums
Kārļa Ieviņa 130. jubilejai veltīta izstāde

Jaunpils muzeja
*Ekspozīciju zāle

03.05. - 03.06.

Dzejniekam Imantam Ziedonim-85

Viesatu bibliotēka

04.05. - 30.07.

J. Saulīša pirmās dienas aplokšņu privātkolekcijas
izstāde ”Pirmās dienas aploksne - pārsteigums,
prieks, vēsture”

Jaunpils muzeja
*Izstāžu zāle

28.05. - 28.06.

Jaunpils Amatu mājas keramikas pulciņa dalībnieku
un projekta “Darbs dara darītāju” darbu izstāde

Jaunpils muzeja
Izstāžu zāle*

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

NODARBĪBAS
Laiks

01.06., 15.06.
14:00-17:00

11.06.-15.06.
11:00-15:00

Apraksts
Keramikas pulciņa nodarbība
Pasniedzēja Velga Melne
Dalības maksa
"Brīvdienu klubiņš" jeb viena nedēļa kopā ar
bibliotēku

Vieta
Jaunpils
Amatu māja
Jaunpils bibliotēka

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)
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