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

Apraksts

Vieta

02.03.

Iedvesmojoša tikšanās ar izstādes “Otrpus tiltam”
autori Guntu Frīdenbergu

Jaunpils muzeja
Izstāžu zāle

“Nameja gredzens”
Filma “Nameja gredzens” ir leģenda par 13. gadsimtu, kad
bagātās un varenās baltu pagānu zemes kļūst par iekārojamu
mērķi Romai. Īpaši Zemgale, kura kontrolē tirdzniecības ceļus
un nekad nepakļaujas nevienam. Pāvesta bastards Maksis ir
gatavs iesaistīties cīņā par iespēju valdīt Zemgalē. Nodevīgi tiek
noindēts valdnieks Viesturs. Taču varas gredzens un tiesības
valdīt tiek jaunajam Namejam. Pieredzes trūkumam un
nodevībai Namejs liek pretī drosmi. Vai Namejs un viņa tauta
kļūs par leģendu?
Lomās: E. Endre (Zviedrija), J. Bloor(Lielbritānija), A.
Dirziute(Lietuva), I. Martinsons, A. Keišs, A. Skrastiņš, D.
Grūbe, E. Dombrovskis, E. Vāne, G. Andžāns u.c. Režisors: A.
Grauba
Ieeja biļete: € 3.00

Jaunpils pils
Lielā zāle

“Foto balss”
3.nodarbība – Izstādes atklāšana

Jaunpils bibliotēka

Balle “Pavasara kino spēles”
Jaunpils novada domes iestāžu darbiniekiem
Dalības maksa € 6.00, pieteikties līdz 7.martam

Jaunpils pils
Lielā zāle

Animācijas filma bērniem
“Džungļu paradīze”
Moriss ir pingvīns, bet sirdī – īsts tīģeris! Viņa audžumāte,
tīģeriene, iemācījusi dēlam kungfu cīņas mākslu, un tagad
pingvīntīģeris Moriss kopā ar draugiem – džungļu patruļu –
gādā, lai džungļos valdītu kārtība un taisnīgums. Viņu
bīstamākais pretinieks ir velnišķīgais koala Igors un viņa
aprobežotie rokaspuiši paviāni, kas jau gadiem kaļ plānus, kā
izpostīt džungļus. Lai to nepieļautu, Džungļu patruļai jāapvieno

Jaunpils pils
Lielā zāle

15:00

03.03.
17:00

05.03.
15:00

09.03.
20:00

11.03.
13:00

spēki ar Čempioniem – stipriniekiem, kas sargāja džungļus
pirms viņiem.
Ieeja € 1.00

11.03.
15:00

Jaunpils pils
Latvijas filmas Latvijas simtgadei
Lielā zāle
Mākslas filma “Paradīze 89”
Piedzīvojumu filma visu laiku bērniem
Filma visai ģimenei – uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts par
deviņgadīgās Paulas ienākšanu pieaugušo pasaulē laikā, kad
Latvija ir ceļā uz neatkarības atgūšanu.
Filmas notikumi risinās 1989. gada augustā. Māsas – deviņus
gadus vecā Paula un septiņgadīgā Laura, saukta Laurēns, vasaras
brīvlaikā ierodas mazpilsētā ciemos pie māsīcām.
Ieeja € 2.00
ŠOVA IZRĀDE: ''TROĻĻU PIEDZĪVOJUMI'' cirka
kolektīvs "ARGO" MARIUPOLE (UKRAINA)
Princese Popija ar saviem draugiem troļļiem un zālē esošajiem
bērniem nolemj sarīkot
neparastus svētkus, kurus sabojāt nolēmuši piktie bergeni. Vai
Popijai ar bērnu palīdzību
izdosies izglābt troļļus? Vai izdosies bergenus padarīt laimīgus?
Ar ko beigsies karaļa krimšļa un Lēdijas Spīguļspožās
draudzība? Kādus vēl pārsteigumus sagatavojuši Popija un Zars?
To mēs uzzināsim kopā.
Laime slēpjas katrā no mums!
Programmas ilgums - 1 stunda 30 min. Ar skrejlapu - biļetes
iepriekšpārdošanā TIKAI 7.00 EUR (Bez skrejlapas: 8.00 EUR)
Pasākuma dienā biļetes cena visiem 8.00 EUR

Jaunpils pils
Lielā zāle

Tematisks pasākums "Pavasara saulīti gaidot”

Viesatu bibliotēka

Jaunpils bibliotēka

Visu dienu

Atvērto durvju diena e-prasmju nedēļā
Apmācības visiem, kas vēlas uzzināt par datoru, interneta
lietošanu, datu bāzu un bibliotēku informācijas sistēmas
izmantošanu

21.03.

Ievads afišu, plakātu veidošanā
Apmācības vadīs Ieva Zāgmane

Jaunpils bibliotēka

Lasītājs iesaka lasītājam
Jaunāko grāmatu apskats

Jaunpils bibliotēka

16:00

Starpnovadu pensionāru vakars
Sīkāka informācija pie koordinatoriem

Viesatu
kultūras nams

Laiks tiks
precizēts

Grāmatas “Jaunpils muižas muižiņas” 2. daļas
Atvēršanas svētki

Jaunpils muzejs

13.03.
18:00

15.03.
13:00

21.03.

14:00

22.02.
14:30

23.03.
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IZSTĀDES
Laiks

Apraksts

Vieta

JAUNĀS
Viesatu bibliotēka

12.03. - 09.04. Lieldienas gaidot
29.03-30.04.

Gleznošanas studijas “Aija” Jaunpils mākslinieku
darbu izstāde

Jaunpils muzeja
*Izstāžu zāle

22.03. -29.03.

1949. gada represiju atcerei veltīta izstāde
Video
materiālā dokumentētā Jaunpils represēto ļaužu atmiņu
demonstrējums.

Jaunpils muzeja
*Ekspozīciju zāle

TURPINĀS
02.02.-29.03.

Guntas Frīdenbergas fotogrāfiju izstāde
“Otrpus tiltam”

Jaunpils muzeja
Izstāžu zāle

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

NODARBĪBAS
Laiks

Apraksts

Vieta
Jaunpils Amatu māja

9:00-12:00

Keramikas nodarbība sākumskolai
LAD projekts „Darbs dara darītāju”
Dalība bez maksas

09.03., 23.03.

Jaunpils Amatu māja

14:00-17:00

Keramikas pulciņa nodarbība
Pasniedzēja Velga Melne
Dalības maksa

18.03.

Adīšana
Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

09.03., 23.03.

11:00-14:00

04.03., 11.03.
10:00-14:00 /
14:00-16:00

26.02.

Gleznošana pieaugušajiem/ bērniem
Pasniedzēja Aija Prince
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; 20299152
e-pasts: jaunpilsbiblioteka@inbox.lv

Jaunpils bibliotēka

Leveste, Strutele,
Saule, Jurģi

Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai!
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Kontaktinformācija:
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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