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

Apraksts

Vieta

04.05.,
05.05.

Akcija "Atvērtās dienas laukos"
Iepazīsti amatus un izveido savu māla trauku pats!
- Māla trauku veidošanas darbnīca ar iespēju līdzdarboties un
izveidot savu māla trauku;
- Audēju darbnīcas apskate - iespēja iepazīties ar visa veida
stellēm (trizuļu, sviru, pusautomātiskās "Viļumsona", sviru
stelles ar velkamo ierīci);
- Izstāžu zālē būs apskatāmi gatavi rokdarbi - austi, adīti,
tamborēti, pīti, pērļoti, tīti.
Apmeklējums par ziedojumiem

Jaunpils Amatu
māja

Visu dienu

04.05.
11:00

04.05.
12:00

04.05.
19:00

Baltā galdauta svētki
Pavadīsim kopā laiku, pie kopīgi uzklātā galda -dziedāsim
dziesmas, stāstīsim stāstus un runāsim par latviskām tradīcijām

Viesatu birzīte

Baltā galdauta svētki
Veltīti Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienai
Koncertprogramma “Kur dzīvo laime?”
Piedalās: Bērnu deju kolektīvs “Pilskundziņi”, bērnu vokālais
ansamblis “Ķipariņi”, meiteņu TRIO, Jaunpils koris un
ansamblis “Pīlādzītis”.
Pēc koncerta strūklakas modināšana un svētku mielasts uz pils
terases
Līdzi ņemsim savu cienastu un veidosim svētkus kopā!

Jaunpils pils

VPDK “Jaunpils” 35 gadu jubilejas koncerts
“Prieks, kas izteikts dejā!”
Piedalīsies: VPDK “Jaunpils”, VPDK “Viesatas” , Deju kopa
“Bandava”” (Saldus) un deju kopa “Tautasdziesma” (Smārde)
Laipni lūgti bijušie dejotāji, pēc koncerta balle ar groziņiem

Viesatu kultūras
nams

13.05.
8:00-14:00

Pavasara gadatirgus
No 8.00 Tirgus andele
Stādi, mājražojumi, amatnieku darinājumi un citas saimniecībā
noderīgas lietas, tirgotājiem pieteikties t. 28301408 (Velga)
Tirgus nolikums: www.jaunpils.lv

Jaunpils pils
laukums

No 11:00 Jautras tirgus izdarības
Jestras un modīgas dziesmas “Latgales Dāmu Pops” izpildījumā!
Būs iespēja apmeklēt Jaunpils ūdensdzirnavas un iepazīties ar
padarītajiem un plānotajiem darbiem.

18.05.
17:00

19.05.
19:00
No 19:30

Bērnu sadraudzības pasākums “Sirdī prieks”
Piedalīsies pašmāju bērnu kolektīvi un ciemiņi
no kaimiņpagastiem, radošās darbnīcas un disenīte

Viesatu kultūras
nams

Muzeju nakts “Rakstu raksti Jaunpilī”
Priecīgā Jaunpils
Pasākuma atklāšana
Bērnu Jaunpils
Vēsturiskā Jaunpils
Jaunpils muzeja jaunumi izstāžu zālēs,
Jāņa Saulīša privātkolekcija “Latvijas vēsture pirmās dienas
aploksnēs”, tikšanās ar kolekcijas īpašnieku
Smeķīgā Jaunpils
Biedrības “Radīts” Jaunpilī ēdamas un neēdamas lietas**
Pils krodziņa dažādu laiku ēdieni**
Radošā un ziedošā Jaunpils
Pavasara ziedu izstāde
Jaunpils Amatu mājas raksti audumā un mālā
Jauniešu Jaunpils
Trādirīdis uz pils saliņas
Zinātkārā un skanīgā Jaunpils
Simtgades stāsti un dziesmas. Tikšanās ar rakstnieci Daci Judinu
un mūziķi Arturu Nīmani.
Sportiskā Jaunpils
Muzeja nakts riksis apkārt ezeram

Jaunpils muzejs,
pils, baznīca,
bibliotēka, Amatu
māja

Muzeju nakts aktivitātes paredzētas no plkst. 19.30 – 23.00, muzejs
atvērts līdz plkst. 01.00
Muzeju nakts viesiem iespēja nakšņot viesnīcā, piesakoties pa telefonu
29447859
**Aktivitātes par samaksu

26.05.
Laiks tiks
precizēts

Vasaras sezonas atklāšanas koncerts un balle

Jaunpils parka
estrādē
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IZSTĀDES
Laiks

Apraksts

Vieta

JAUNĀS
03.05. - 03.06.

Dzejniekam Imantam Ziedonim-85

Viesatu bibliotēka

04.05. - 02.07.

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

Jaunpils muzeja
*Izstāžu zāle

07.05. - 17.05.

“Senie galdauti, dvieļi un sedziņas”
Krustdūrienā izšūtas sedziņas, dvieļi un linu galdauti no
vecmāmiņas skapja raisa atmiņas un ir vērtīgi latvisko
tradīciju pārmantotāji.
Izstādi organizē Viesatu pagasta biedrība “Kamene”

Viesatu kultūras
nama Mazā zāle

19.05. - 23.05.

Pavasara ziedu izstāde

Jaunpils muzeja
*Izstāžu zāle

02.04.- 03.05.

Gleznošanas studijas “Aija” Jaunpils mākslinieku
darbu izstāde

Jaunpils muzeja
*Izstāžu zāle

05.04. - 05.05.

No Viesatu pagasta vēstures

Viesatu bibliotēka

18.04. -18.06.

Jaunpils dižvīru mantojums
Kārļa Ieviņa 130. jubilejai veltīta izstāde

Jaunpils muzeja
*Ekspozīciju zāle

TURPINĀS

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

NODARBĪBAS
Laiks

18.05.
14:00-17:00

21.05.

Apraksts
Keramikas pulciņa nodarbība
Pasniedzēja Velga Melne
Dalības maksa
Izbraukuma bibliotēka
~ 10:30 Leveste (pie veikala)
~ 10:45 Strutele (pie “Jaunsētām”)
~ 11:00 Saule (centrā)
~ 11:20 Jurģi (pie “Ozoliņiem”)
Informācijai un pasūtījumiem: tel. 63182195
e-pasts: jaunpilsbiblioteka@inbox.lv

Vieta
Jaunpils
Amatu māja
Leveste,
Strutele, Saule,
Jurģi

Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai!
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Jaunpils pils (t. 26101458), Jaunpils kultūras nams ( t. 29296334), Jaunpils muzejs (t.
20223423)
https://www.facebook.com/Jaunpilspils/, http://www.draugiem.lv/jaunpilspils/

Jaunpils pagasta bibliotēka ( t. 63182195)
http://www.draugiem.lv/jaunpilsbiblioteka/, https://www.facebook.com/Jaunpilsbiblioteka/

Jaunpils Amatu māja ( t. – 28301408)
http://www.draugiem.lv/velgapavlovska/, https://www.facebook.com/jaunpils.amatumaja?fref=ts

Viesatu kultūras nams (t. 28717075) un Viesatu bibliotēka (t. 28352654)
https://www.facebook.com/viesatukulturasnams/, http://www.draugiem.lv/viesatu-kulturas-nams-bibliote/
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