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Pasākuma plāns  

Februārim 

Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā 

Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā 

PASĀKUMI 

Laiks Apraksts Vieta 

02.02. 
13:00 

Biedrības “Kamene” 10 gadu jubileja  

Ieeja ar ielūgumiem  

Viesatu kultūras 

nams 

06.02. 
10:00 

Muzikāla izrāde bērniem 

“Burunduka TV šovs” 

Burunduks ir nolēmis veidot pats savu muzikālo TV šovu. 

Uz konkursu viņš aicina labākos māksliniekus no visas 

pasaules. Kurš būs lielās balvas ieguvējs, Jūs uzzināsiet 

muzikālajā izrādē bērniem “ BURUNDUKA TV ŠOVS “ 

Izrādē piedalīsies: profesionāli mākslinieki, kuri atveidojot 

dažādus interesantus tēlus un veicot spilgtus, krāsainus, 

akrobātiskus un atraktīvi meistarīgus priekšnesumus 

piedalīsies BURUNDUKA TV ŠOVĀ.  

Savukārt bērni, visas izrādes laikā līdzi darbosies un 

iejutīsies gan prasīgās žūrijas lomā, gan kādam būs iespēja 

iejusties arī aktiera lomā, bet tas lai paliek noslēpums…  

Ieeja € 2.50 

Jaunpils pils 

Lielā zāle 

10.02. 
22:00 

Mīlestības balle  

 Spēlēs grupa “Brīvdiena”  

Ieejas biļetes ballē iepriekšpārdošanā - € 5.00,  

pasākuma laikā - € 6.00 

Biļešu iepriekšpārdošana  un galdiņu rezervācija Jaunpils 

Pilī un MC DUS Jaunpils  

Jaunpils pils 

Lielā zāle  

13.02. 
15:00 

Pasākums “Man šodien ieplānots prieks” 

Iedvesmas plānotāju/dienasgrāmatu/kladīšu darināšana 

Aicināti visi interesenti, kas vēlas radoši darboties! 

Jaunpils bibliotēka 

15.02. 
14:30 

“Lasītājs iesaka lasītājam”  

jeb jaunāko grāmatu apskats 
Jaunpils bibliotēka  

17.02. 
22:00 

Sārtā ballīte 

Spēles grupa Hameleoni 

Ballītē ierasties sārtā tērpā vai ar sārtu aksesuāru, vakara 

sārtajiem mazi pārsteigumiņi! 

Ieeja € 5.00 

Galdiņu rezervācija Agita 20249771, Inga 28717075 

Viesatu kultūras 

nams 

19.02. 
15:00 

Jauniešu pēcpusdiena bibliotēkā + “Foto balss”  

1.nodarbība par tēmu “Citādais” 
Jaunpils bibliotēka 
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21.02. 
10:00-17:00 

 

23.02. 
10:00-17:00 

 

Akcija ”Izveido savu lappusi Gadsimta albumā”  

Tas ir aicinājums ikvienam novada iedzīvotājam izveidot 

savu lappusi virtuālā Latvijas vēstures albumā. Pievienotās 

fotogrāfijas par personiski svarīgiem cilvēkiem, vietām un 

notikumiem kļūs par Latvijas vēstures stāsta sastāvdaļu. 

2018. gada maijā Gadsimta albums papildinās Latvijas 

muzeju kopizstādi Latvijas gadsimts.  

Muzeja un bibliotēkas darbinieces palīdzēs ar fotogrāfiju 

ieskenēšanu, pārfotografēšanu un apraksta sastādīšanu. 

 

Jaunpils bibliotēka  

 

 

Jaunpils muzejs 

 

24.02. 
19:00 Jaunpils novada Pašdarbnieku balle 2018 

Viesatu  

kultūras nams 

26.02. 
15:00 

“Foto balss” 

2.nodarbība – Stāstu rakstīšana 
Jaunpils bibliotēka 

 

IZSTĀDES 

Laiks Apraksts Vieta 

JAUNĀS 

02.02. - 29.03. 
Guntas Frīdenbergas fotogrāfiju izstāde 

“Otrpus tiltam” 

Jaunpils muzeja 

Izstāžu zāle 

12.02.-26.02. "No dzīvnieku pasaules" Viesatu bibliotēka 

*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, 

citiem muzeja ieejas biļete* 

 

NODARBĪBAS 

Laiks Apraksts Vieta 

09.02. 
9:00-11:30 

Keramikas nodarbība sākumskolai 

LAD projekts „Darbs dara darītāju” 

Dalība bez maksas 

Jaunpils 

Amatu māja 

09.02. 
14:00-17:00 

Keramikas pulciņa nodarbība 

Pasniedzēja Velga Melne 

Dalības maksa 

Jaunpils 

Amatu māja 

11.02. 
11:00-14:00 

Adīšanas nodarbība 

Pasniedzēja Baiba Pilāne 

Dalības maksa 

Jaunpils 

Amatu māja 

11.02., 25.02. 
11:00-14:00 / 

14:00-16:00 

Gleznošana pieaugušajiem/ bērniem 

Pasniedzēja Aija Prince 

Dalības maksa 

Jaunpils bibliotēka 
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19.02. 

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 

Leveste,  

Strutele, Saule,  

Jurģi 

23.02. 
9:00-11:30 

Keramikas nodarbība sākumskolai 

LAD projekts „Darbs dara darītāju” 

Dalība bez maksas 

Jaunpils 

Amatu māja 

23.02. 
14:00-17:00 

Šūšana bez piegrieztnes 

LAD projekts „Darbs dara darītāju” 

Pasniedzēja I. Mendziņa 

Obligāti pieteikties pie Velgas pa t. 28301408  

Dalība bez maksas 

Jaunpils 

Amatu māja 

23.02. 
17:30-18:30 

Priekšā lasīšanas stunda ar radošu 

darbošanos ģimenēm Viesatu bibliotēka 

 

Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai! 

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/ 

https://www.facebook.com/Jaunpilspils/
http://www.draugiem.lv/jaunpilspils/
http://www.draugiem.lv/jaunpilsbiblioteka/
https://www.facebook.com/Jaunpilsbiblioteka/
http://www.draugiem.lv/velgapavlovska/
https://www.facebook.com/jaunpils.amatumaja?fref=ts
https://www.facebook.com/viesatukulturasnams/
http://www.draugiem.lv/viesatu-kulturas-nams-bibliote/

