
  Provizoriskais 30.06.2016. 

1 

 

Pasākuma plāns  

Augusts               

Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā 

Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā 

PASĀKUMI 

Laiks Apraksts Vieta 

06.08. 
18:00 

Koncerts “Satikšanās mūzikā” 

Koncerta un projekta mākslinieciskā vadītāja - Olga 

Rajecka, īpašo viesu statusā - Uģis Roze, Ieva Sutugova, 

grupa “Eolika” u.c.   

Biļetes iepriekšpārdošanā Jaunpils pils birojā -  € 7.00, 

pasākumā dienā € 10.00, bērniem līdz 6 g.v. ieeja 

bezmaksas.  

Biļešu rezervācija un informācija pa tālr. 26101458 

Jaunpils parka 

estrāde  

12.08. 
14:00 

Viduslaiku svētki “Krogus lustes” 

13:00 Amatnieku un mājražotāju tirdziņš pils laukumā, 

tirgotāji var pieteikties pa tel. 28301408.  

14:00 Svētku atklāšana un lustēšanās uz nebēdu visas dienas 

garumā: krodzinieču dziesmu spēles, tautā zināmi meldiņi,  

karstasinīgas čigānu tautas dejas, jestrie latvju danči, siera 

siešana, kliņģeru gatavošana, lauku zupas vārīšana un citas 

gardum gardas ēdienu riktes, vīnu degustācija, zupas terīnu 

izstāde, zirgu izjādes, viduslaiku spēles, loku šaušana, 

veiklības pārbaudījumi un radošās darbnīcas. 

15:00 Ceļojošā leļļu teātra "Maska"  

izrāde “Šņāpuļa piedzīvojumi” 

19:00 Ata Auzāna koncertprogramma  

“Un ar mani dancot nāci” 

21:00 Balle pils pagalmā ar grupu “Brīvdiena” 

Biļetes cenas: svētki -  € 7.00, skolēniem € 5.00, bērniem 

līdz 6  g.v. bez maksas, svētki un balle - € 10.00, balle € 5.00 

Jaunpils pils un 

apkārtne  

18.08. 
13:00 

Viesatu pagasta svētki -1. diena  

Ģimeņu diena 

13:00 Svētku atklāšana 

13:10 Remtes pamatskolas bērni ar H. Paukša izrādi “Vilks, 

kurš ēda grāmatas”, rež. V. Matvijuka ( ieeja brīva) 

13:30 Radošās darbnīcas, galda spēles gan bērniem, gan 

pieaugušajiem 

15:00 Svētku pusdienas Birzītē 

15:20 Sportiskās aktivitātes 

16:45 Velomaratons bērniem līdz 13 g. v. 

17:00 Velomaratons no 14 g.v. ( distance 7 km) 

Visas dienas garumā darbosies izbraukuma bufete! 

Viesatu birzīte 
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19.08. 

 

Viesatu pagasta svētki - 2. diena 

5:00 Makšķerēšanas sacensības 

Tikšanās pie Viesatu laivu piestātnes, līdzi makšķerēšanas 

karte, viens dalībnieks drīkst izmantot divas makšķeres. 

Tradicionālās un netradicionālās sporta spēles 

Komandā 5 cilvēki ( 2 sievietes, 3 vīrieši), komandas 

pieteikt līdz 15. augustam pa (tel. 20249771 Agita), dalības 

maksa no dalībnieka € 1.00 

9:30 Komandu reģistrēšanās 

10:00 Sporta dienas atklāšana 

Aktīvi darbojamies: dažādas individuālās disciplīnas, 

stafete, spēles. Apbalvošana 

Dienas garumā būs izbraukuma bufete! 

19:00 Viesatu Birzītē: Dobeles pilsētas kultūras nama 

amatierteātris “Smaids” ar M. Zīles izrādi   “Laulības 

treniņu aģentūra”, rež. A. Mešķis 

 ieeja brīva, lietus gadījumā - kultūras namā 

22:00 Viesatu Birzītē - Svētku balle ar muzikālo apvienību: 

“ Stabu ielas muzikanti”, ieeja brīva,   

lietus gadījumā balle kultūras namā 

Viesatu laivu 

piestātne, Viesatu 

birzīte 

28.08. 
12:00 

Esmu jau pirmklasnieks  

Mazo viesatnieku – pirmklasnieku sumināšana un ceļamaize 

skolas gaitām, ieeja ar ielūgumiem 

Viesatu kultūras 

nams 

 

IZSTĀDES 

Laiks Apraksts Vieta 

JAUNĀS 

11.08. - 11.10. Zupas terīnu izstāde 
Jaunpils muzeja 

Pilskunga kabinets* 

TURPINĀS 

 14.06. - 01.09. 
Valsts Jaunpils lopkopības skolai - 90. 

Vēsturiska izstāde 

Jaunpils muzeja 

*Ekspozīciju zāle 

30.06. - 01.09.  
Fon der Reku dzimta Jaunpilī un 

Kurzemē 

Jaunpils muzeja  

Ekspozīciju zāle* 

05.07.- 05.09. Ilzes Cērpiņas gleznu izstāde 
Jaunpils muzeja 

Izstāžu zāle* 

*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, 

citiem muzeja ieejas biļete* 

 

NODARBĪBAS 

Laiks Apraksts Vieta 

03.08., 17.08. 
15:00-18:00 

Keramika 

Pasniedzēja Velga Melne 

Dalības maksa 

Jaunpils 

Amatu māja 

 

Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai! 
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Iestāžu kontaktinformācija: 
Jaunpils kultūras nams ( t. 29296334), Jaunpils muzejs  (t. 20223423),   

Jaunpils pils (t. 26101458) 
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. 20249771) un Viesatu bibliotēka (t. 28352654) 
https://www.facebook.com/viesatukulturasnams/, http://www.draugiem.lv/viesatu-kulturas-nams-bibliote/ 
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