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

PASĀKUMI
Laiks

31.05.
11:00-18:00

Apraksts
EKSKURSIJU TŪRE UZ JAUNPILS UZŅĒMUMIEM
Plkst.11:00 izbraukšana no pils laukuma ar autobusu
11:05 AS "Kurzemes CMAS" – tikšanās ar Gati Kaķi,
uzņēmums ar stabilām tradīcijām. Prezentācija,
laboratorijas apskate.
12:00 Bebru ielas pirts apskate - Silvas Zāgmanes
iedvesmas stāsts dvēselei un garam.
12:45 SIA "Jaunpils projekts" – sasniegtais, paveiktais –
Ulda Priednieka stāsts. Mums ir ar ko lepoties!
13:00 SIA "Kaims" –Kaspars Leimanis -būvēt nozīmē būvēt
pamatīgi! Ar lepnumu nesot Jaunpils vārdu Latvijā.
13:30 SIA "Jaunpils alus" – unikāls, smeķīgs un
enerģisks. Saimnieku –alus darītāju stāsts. Ražošanas
process, dizains-vieta, kur nesteigties.
14:30 AS "Jaunpils pienotava" - kā top Latvijā gardākie
piena produkti, Viesturs Krilovs pastāstīs, parādīs.
Ražošanas procesa apskate un, protams, "Lai iemīlētujānogaršo!"
15:30 SIA " Joži" - graudkopība, viedie traktori –varēt
nozīmē darīt. Viesmīlīgo saimnieku-Gunas un Gunvalža
Sproģu stāsts, uzņēmuma tehnikas apskate, iespēja
uzkāpt graudu torņos.
16:30 SIA „Amberland wood" - tikšanās ar pozitīvo
uzņēmuma īpašnieku Artūru Balamu- kā koks pārtop
funkcionālās mēbelēs un tas viss tepat Jurģos.
17:15 „Struteles avotiņi" - zivsaimniecības dīķu apskate.
Makšķernieku un klusuma cienītāju paradīze Struteles
pusē. Karūsas, karpas, zandarti, baltais amūrs, foreles un
orfas -lauku tūrisma attīstība, saimnieciskās Nordenu
ģimenes stāsts.
18:00 Atgriešanās Jaunpilī

Vieta

Jaunpils un
apkārtne

Dalību ekskursijai aicinām pieteikt, zvanot pa tel.
20204694 vai rakstot baiba.rasa@jaunpils.lv līdz 27.
maijam. Aicinām dalību pieteikt arī tad, ja apmeklēsiet
uzņēmumus ar savu transportu.
Līdzi ņemsim labu garastāvokli un launagu.

31.05.
18:00

31.05.
19:30

31.05.
20:00

01.06.

IZSTĀDES “JAUNPILS NOVADS – AR PATSTĀVĪBU UN PĀRI
VISAM NEATKARĪBU” ATKLĀŠANA

Jaunpils muzejā

JAUNPILS NOVADA SVĒTKU GĀJIENS
Visi novada iedzīvotāji, amatiermākslas kolektīvi, iestādes,
biedrības, uzņēmumi un interešu grupas aicināti piedalīties Pie Jaunpils TOP
svētku gājienā.
veikala laukuma
Maršruts: no Jaunpils TOP veikala laukuma līdz parka
estrādei, pulcēšanās no plkst. 19:15
Dalību pieteikt pa t. 29296334 līdz 29. maijam.
KONCERTS “TAVAS SAKNES TAVĀ ZEMĒ”
Piedalīsies bērnu deju kolektīvs “Pilskundziņi”, Jaunpils
vidusskolas 2.-4. kl., 5.-6.kl., 7.-12.kl. deju kolektīvi un 1.-4.
kl., 5.-9. kl. kori, VPDK “Jaunpils”, VPDK “Viesatas”,
senioru ansamblis “Pīlādzītis”, Jaunpils koris un deju kopa
“Druvas seniori”
SPORTA SVĒTKI VISAI ĢIMENEI
No plkst. 11:00 Reģistrācija ģimeņu un draugu
komandām
Sporta aktivitātes, stafetes, intelektuālās, atraktīvās un
sporta spēles, individuālās vieglatlētikas disciplīnas,
pludmales volejbols
Atsevišķi vērtē ģimeņu komandas, draugu komandas,
individuāli vieglatlētikas disciplīnās.
Komandas sastāvs: bērns/ bērni un vecāks/ vecāki (
aizbildņi, vecvecāki).
Komandas saņem punktus katrā etapā, individuālajās
disciplīnās individuāli.

12:00 -17:00
No plkst. 11:00 Mājražotāju un amatnieku labumu
tirdziņš
Pīrāgi, sieri, piparkūkas, saldējumi, saldumi, rokdarbi, rožu
stādi utt.
No plkst. 12:00 Sporta svētku atklāšana, netradicionālo
auto parāde
Plkst. 12:30 Ielu vingrotāju priekšnesumi
No plkst. 12:30 Ģimeņu un draugu komandu sacensības
No plkst. 12:30 Radošas aktivitātes un koka spēles
Grāmatzīmju veidošana / Jaunpils bibliotēka/, Vilciņu
gatavošana /biedrība “7BALLES”/, Kastīšu dekorēšana /
Inta Finka/, Mazputniņu gatavošana/Guna Misāne/,

Jaunpils parka
estrāde

Jaunpils
vidusskolas
teritorija
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Kreppapīra ziedu gatavošana/ Aurika Bogataja/, Koka
piekariņu krāsošana / Jaunpils jaunieši/, Vaska sveču
gatavošana / Gunita Freimane/, Koka spēles / biedrība
“Kamene”/
No plkst. 12:30 Netradicionālo auto izstāde
No plkst. 13:00 Pludmales volejbola sacensības
No plkst. 13:00 Jaunpils un Vecpiebalgas kolektīvu
priekšnesumi
Jaunpils aerobikas grupas “Čabulīši” ( 5- 6 gadi), “Knariņi” (
1.-4.kl.), “Krosingovers 1”( 5.-6. kl.), “Krosingovers 1”( 8.11. kl.), Jaunpils līnijdejotāju grupa “Vīgriezes”,
Vecpiebalgas tautas mākslas kolektīvi: SDK “Mudurainis”,
JDK “Slātaviņa” un vokālais ansamblis.
No plkst. 14:30 Individuālās vieglatlētikas sacensības
Plkst. 17:00 Sporta svētku noslēgums un apbalvošana
Visu svētku laiku darbosies kafejnīca IK “Niedres. O”

01.06.
20:00
22:00

02.06.

KONCERTS “TU UN ES”
Mīlas rokbalādes un ne tikai
Aija Andrejeva, Alex, Harijs Zariņš, grupa “Colt”, Buķelis,
Antra Stafecka, Ervīns Ramiņš no grupas “Laime Pilnīgā”

Jaunpils parka
estrāde

ZAĻUMBALLE PARKA ESTRĀDĒ
Grupa “Lauku muzikanti”
Koncerta un balles laikā darbosies kafejnīca “Apšukrogs”
DIEVKALPOJUMS JAUNPILS BAZNĪCĀ

Jaunpils baznīca

IZKLAIDES JAUNPILS KULTŪRVĒSTURISKAJĀ CENTRĀ
Aktivitātes Jaunpils ūdensdzirnavās, Amatu mājā, “Niedru
lijas” Viduslaiku sētā un piepūšamās atrakcijas Jaunpils pils
laukumā

Jaunpils
kultūrvēsturiskai
s
centrs

KAMERMŪZIKAS KONCERTS
Inese Romancāne – balss, Ieva Šablovska – arfa, Ainars
Šablovskis - saksofons un armēņu duduks
Programmā dažādu laikmetu un stilu mūzika - no
tautasdziesmas līdz mūsdienu populārām melodijām

Jaunpils baznīca

10:00

02.06.
11:00 - 14:00

02.06.
14:00

10.06. – 14.06. LASĪTVEICINĀŠANAS PROGRAMMA "BRĪVDIENU
11:00 – 15:00

11.-12.06.
Atcelts

KLUBIŅŠ" jeb viena nedēļa kopā ar bibliotēku skolēniem
vasaras brīvlaikā
SAULES DIENAS KOPĀ AR ZĀĻU SIEVU LĪGU REITERI
Vasaras laiks. Rasas rosme saullēktā. Meditatīvā
dziedāšana saulei. Klusēšanas laiks dabā. Svaigēšana
brokastīs (kokteiļi un salāti ar ziediem, zaļais biezpiens).
1. meistarklase - Savvaļas aptieka pie pavarda: ziedu
sīrupi, ziedu izvilkumi eļļā un degvīnā, ziedu skrubji, ziedu

Jaunpils
bibliotēka,
apkārtne

Jaunpils Amatu
māja un
apkārtne
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ziedes ar vasku, ziedi garšaugu pulverī. Veģetārās
pusdienas.
2. meistarklase - Augu mācība un augu vākšana dabā.
3. meistarklase - Radoša darbnīca: Ziedu vainagi, ziedu
paklāji, ziedu slotas. Veģetārās vakariņas. Klusēšanas laiks
dabā. Uguns rituāls saulrietā.
Jaunpils Amatu māja Velga 28301408

20.06.
19:00***

21.06.**
20:00

23.06.
22:00

29.06.
11:00

JĀŅU IELĪGOŠANA LATVISKĀ GARĀ KOPĀ AR ZĀĻU SIEVU
LĪGU REITERI
19:00 Līgotāju satikšanās ar Jāņu zālēm, stāsts par augu
maģisko spēku Saulgriežu laikā un vainagu darināšanas
veidi
20:30 Vainagu izrādīšana un vainagu dancināšanas rotaļas
21:00 stāsts par ielīgošanas tradīcijām: rituālu vietas
pušķošana un ziedu vijas veidošana
22:00 Saulgriežu uguns rituāls, sadziedāšanās kopā ar
Slampes Kultūras pils folkloras kopu “Pūrs”, cienāšanās un
draugu pamielošana, Jāņu rotaļas, danči un apdziedāšanās
Saulrieta sagaidīšana
Līdzi ņemt Jāņu zāles sava vainaga darināšanai!

Jaunpils pils
saliņa

KONCERTS “LĪGO NERĀTNĪBAS” UN ZAĻUMBALLE
Izspēlēs, izdziedās un izdejos Viesatu kultūras nama
pašdarbības kolektīvi
Balli spēlēs Madars

Viesatu birzīte

LĪGO ZAĻUMBALLE
Grupa “Lustīgais blumīzers”

Jaunpils parka
estrāde

PIEJŪRAS SENIORU FESTIVĀLS ”PIE JŪRAS DZĪVE MANA”
Ikgadējs festivāls, kas katru gadu pulcē senioru kolektīvus
no Rucavas līdz Ainažiem
11:00 Festivāla atklāšana pie pils
11:30 Karoga pacelšana un piejūras senioru kolektīvu
priekšnesumi parka estrādē
15:00 Koncerts/ balle - grupa “Zaļā galma kapela”
Ieeja uz pasākumiem bez maksas

29.06.

IZSTĀDES “BEZGALĪGAIS STĀSTS” ATKLĀŠANA
** Izmainīts datums
Laiks tiks precizēts

Jaunpils estrāde

Jaunpils muzeja

*** Papildināta informācija
IZSTĀDES
Laiks

Apraksts

Vieta
JAUNĀS
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01.06. – 01.07.

Tematiskā izstāde
DZEJNIEKAM JĀNIM PETERAM-80

Viesatu bibliotēka

Vēsturiskā izstāde

Jaunpils muzeja
Ekspozīciju zāle*

12.06. - 17.06. ES TEVI, SĀPE, PIEMINU
1941. gada represiju atcerei

15.06. – 30.06.

Tematiskā izstāde
JĀŅU DIENU SAGAIDOT

Viesatu bibliotēka
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29.06. - 07.09.
Atcelta

Mākslas izstāde
BEZGALĪGAIS STĀSTS
Arnolda Aigara fotogrāfiju un Jāņa Žimanta skulptūru
izstāde

Jaunpils muzeja
Izstāžu zāle*

ĪRISU ZIEDU IZSTĀDE

Jaunpils muzeja
Izstāžu zāle*
TURPINĀS

11.03.- 03.06.

Tematiskā izstāde
“KARA UN SADZĪVES AINAS MODELISMĀ”
MĀRA LEJAS MINIDIORĀMAS

11.03.- 03.06.

Vēsturiskā izstāde
ES SAVU TĒVZEMI DZIRDU...
Izstāde veidota no Jaunpils muzeja krājuma un sadarbībā
ar Zantes Kurzemes cietokšņa muzeju un Ēriku Kazminu

Vēsturiskā izstāde
JAUNPILS
NOVADS - AR PATSTĀVĪBU UN PĀRI VISAM
30.05.- 30.08.
NEATKARĪBU
Jaunpils novada izveides 10. jubilejai veltīta izstāde
*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas,
citiem muzeja ieejas biļete*

Jaunpils muzejs
Izstāžu zāle

Jaunpils muzeja
Izstāžu zāle*

Jaunpils muzeja
Ekspozīciju zāle*

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 Amatu māja ( t. – 28301408)
Jaunpils kultūras nams ( t. 29296334)
Viesatu kultūras nams (t. 20249771)
Jaunpils muzejs (t. 20223423)
Viesatu bibliotēka (t. 28352654)
Jaunpils pagasta bibliotēka ( t. 63182195)
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