Apceļošanas akcija “Nākamā pietura-ZEMGALE”
03.-04.07.2021
*Nepieciešama obligāta pieteikšanās katram objektam!

Tūrisma
Apmeklējuma
Adrese, pieteikšanās
objekts
laiki
KAD:

Cena

03.-04.07.2021, gan sestdiena, gan svētdiena

KUR:
Bišu drava
“Dzintarlāse”

Piedāvājums
Atslēgas vārdi

Vecumnieku apkārtne
Birzemnieki, Vecumnieku
pagasts, Bauskas novads.
T. 68624828, 29878819

Laiks: 10.00, 11.30,
13.00, 14.30, 16.00,
17.30

10,00 EUR
personai

Ekskursija pa dravu, stāsts
par bitēm, produkcijas
degustācija un iegāde.

Lidijas
Rīgas iela 29,
Laiks: 10.00 – 19.00
Reinbergas Rotu Vecumnieki, Bauskas novads.
darbnīca, PSRS
T.29863915, pakapiens@inbox.lv
laiku lietu
krātuve

4,00 EUR
personai vai
10,00 EUR
ģimenei

“Sidrabceramics” Skolas iela 4B, Vecumnieki,
keramikas
Bauskas novads.
darbnīca
T. 26666168,
www.sidrabceramics.lv

Laiks: 12.00, 14.00,
16.00, 18.00

15,00 EUR
personai,
vienlaicīgi
uzņem četras
personas.

Strūbergu
ģimenes
daiļdārzs

"Beibeži-17", Vecumnieku
pagasts, Bauskas novads.
T. 29446329; 29378510,
juris.strubergs@inbox.lv

Laiks: 10.00 – 19.00

2,00 EUR
personai

Daiļdārza apskate,
konsultācijas daiļdārza
izveidē un kopšanā.

“Grauds ar
Dvēseli”
(Amaranta
ražotne)

Rīgas iela 17A (piebraukšana
Laiks: 10.00, 13.00,
caue Ziedoņu ielu 5), Skaistkalne, 15.00, 17.00
Bauskas novads.
T. 29216673
FB:Amaranth for life

3,50 EUR
personai vai
8,00 EUR
ģimenei

Saimniecība
“Upescelmiņi”

Lakstīgalu iela 2, Skaistkalnes
pagasts, Bauskas novads.

2,00 EUR
personai

Ieskats ražotnē, īsa tās
vēsture, eļļas ieguve no
amaranta un citiem
graudaugiem. Degustācija,
receptes, amaranta
produktu iegāde.
Dārza apskate, augu
atpazīšanas konkurss ar
nelielu veicināšanas balvu.

Laiks: 10.00 - 20.00

Seno lietu apskate,
izgatavoto rotu apskate un
meistardarbnīca, rotu
iegāde. Kokapstrādes
uzņēmuma apskate un
izstrādājumu iegāde.
Trauku veidošanas
darbnīca, īss stāstījums,
produkcijas iegāde.

T. 29286411,
noram2903@inbox.lv
Saimniecība
“Mačēni” muzejs
“Sendienas”

KAD:
KUR:

“Mačēni”, Skaistkalnes pagasts,
Bauskas novads.
T. 29122662,
dacestankevica@inbox.lv

Laiks: 10.00-19.00

Iespēja pasūtīt kafiju, tēju,
uzkodas un “Vectēva
kartupeļu pankūkas”.
5,00 EUR personai Muzeja “Sendienas”
vai 10,00 EUR
eksponātu apskate
ģimenei (līdz
(rakstāmlietu kolekcija 4000
četrām personām) gabali, sadzīves priekšmeti un
darba rīki). Iespēja degustēt
bioloģiski audzētus ābolus
ražas laikā, pieejama telpa
līdzpaņemto uzkodu
baudīšanai.

03.-04.07.2021, gan sestdiena, gan svētdiena
Jēkabpils, Aknīstes, Salas apkārtne

Pļavas muzejs
Kaldabruņā

“Kaldabruņas skola”, Rubenes
pagasts, Jēkabpils novads.
T. 295 48 967

Laiks: 9.00-18.00

15,00
EUR/persona.

Slates sila putni
“Kalnaleiskinos”

“Kalnaleiskini”, Rubenes pagasts,
Jēkabpils novads.
T. 260 11 317

Laiks: 9.00-18.00

Ekskursija 2h- līdz
10 cilvēkiem –
40,00 EUR; par

Muzeja ekspozīcijas, stikla
apstrādes darbnīcas apskate,
rotaslietas ar stiklā
iestrādātiem augiem
darināšana un sava īpašā tējas
maisījuma pagatavošana.
Putnu vērošana Slates silos un
putnu būrīšu veidošana.

Zirgu staļļi
“NYX&Iris”

“Bērzzemnieki”, Zasa, Zasas pagasts, Laiks: 9.00-18.00
Jēkabpils novads.
T. 25 239 748

Amatniecības
centrs “Rūme”

“Rūme”, Zasa, Zasas pagasts,
Jēkabpils novads.
T: 22 335 439

Laiks: 9.00-18.00

katru nākamo
cilvēku papildu
2,00 EUR.
Darbnīca 1- 1,5
stunda – 5,00 EUR
par vienu putnu
būrīti.
Pastaiga pie rokas:
15,00 EUR/pers,
vai 5,00 EUR
grupās;
Izbrauciens ratos:
30,00 EUR/4
personas; Izjāde
zirga mugurā
20,00 EUR/pers.
Pilnā programma
– 20,00
EUR/persona,
mazā programma
– 15,00
EUR/persona.

Zirgu izjādes, Zasas muižas
parka apskate no zirga
muguras, zirgu un citu
dzīvnieku barošana, kopšana
un iepazīšana.

Ēdiena gatavošana cepeškrāsnī
māla podos, ādas
rokassprādzes darināšana,
iepazīšanās ar sēļu
arheoloģisko tērpu un apvidus
tautastērpiem, keramiķa/
podnieka darba procesa
vērošana, unikālu keramikas
trauku iegāde un sēļu izloksnes
dzīvā runa.

Gārsenes pils

“Labieši”, Gārsenes pagasts,
Jēkabpils novads.
T. 263 67 150

Laiks: 11.00-18.00

Sēļu lauku sēta
“Gulbji”

“Gulbji”, Rubenes pagasts, Jēkabpils
novads.
T. 26 416 231

Laiks: 9.00-18.00

Amatu māja
“Rūķīši”

“Rūķīši”, Leimaņi, Leimaņu pagasts,
Jēkabpils novads.
T. 259 45 299

Laiks: 9.00-18.00

Biedrība Ūsiņš

"Luģenieki", Ābeļu pagasts, Jēkabpils Laiks: 9.00-18.00
novads.
T. 263 34 749

Kajaku mafija

Rīgas iela 49, Jēkabpils.
T. 26 779 624

Laiks: pēc iepriekšējas
vienošanās

Dabas takas ar
gidu 6,00
EUR/grupa, pils
apskate ar gidu
par ziedojumiem.
Lielā programma
– 25,00
EUR/pers.; mazā
programma –
10,00 EUR/pers.

Pils leģendas un vēstures stāsti
un 3-4 km pastaiga pa baronu
takām ar unikāliem dabas
objektiem.

Seno sēļu ēdienu baudīšana,
tematiskās aktivitātes kā siera
vārīšana, sviesta kulšana, lina
pakulu virvju vīšana, dažādu
sezonālo tematisko un svētku
rituālu veikšana un citas
aktivitātes.
Maizes cepšana – Maizes cepšana, ekskursija pa
3,50 EUR/pers.;
Latvju zīmju parku, senlietu un
mazā programma- telpu apskate.
2,00 EUR/pers.
Telšu vieta 5,00
Telšu un ugunskura vietas
EUR/telts; izjāde
Daugavas krastā, vizināšanās
un ekskursija
zirga mugurā, ekskursija un
25,00 EUR/pers.
pieredzes stāsti zirgaudzēšanā
un saimniekošanā.
SUP dēļi
Izbraucieni ar SUP dēļiem. 3pieaugušajiem
5h ilgi dienas un vakara
7,00 EUR/h,
izbraucieni ar kajakiem
bērniem 5,00
Daugavā. Braucienā redzama
EUR/h, kajaki
Jēkabpils panorāma un pilsētas

Alus darītava
“Sēlija”

“Sīmaņi”, Salas pagasts, Jēkabpils
novads.
T. 277 155 65
Pieteikšanās vismaz divas dienas
iepriekš.

Laiks: 9.00-16.00

pieaugušajiem
10,00 EUR,
bērniem 5,00
EUR.
10,00 EUR/pers.
Uzņem no 10 – 25
personām.

KAD:

03.07.2021, sestdiena

KUR:

Dobeles, Auces apkārtne

Dārzkopības
institūta ķiršu
dārzs – nedēļas
nogale ķiršos

Stādaudzētavas
„Liepas”
sadarbībā ar
„Latroot”

Graudu iela 1, Dobele.
Dārza apskate: 26408655
Stādu tirdzniecība-27899412
Augļu un gardumu veikaliņš – Laiks: 9.00-19.00
29196201.E-pasts:
darzkopibasinstituts@gmail.com
www.darzkopibasinstituts.lv
Rožu iela 2, Dobele.
T. 29507747, 29466258

Laiks: 9.30 – 17.00

kultūrvēsturiskie objekti.
Laikapstākļu ietekmē
piedāvājums var mainīties.
Alus gatavošanas pamatu un
sastāvdaļu izzināšana.
Apmeklējuma laikā alus un
uzkodu degustācija.
Viesošanās ilgums 1,5h.

5,00 EUR –
persona
(bērniem līdz 7
g.v. bez maksas)

Dārza apmeklējums, dažādu
ķiršu šķirņu degustācija no
koka, 0,5 kg ķiršu
līdzņemšanai par brīvu,
ķiršu iegāde.

Ieeja bez maksas

Krāšņais rožu ziedēšanas
laiks stādaudzētavā, stādu
iegāde, konsultācijas,
saimniecības apskate.

Vīna degustācija
Auru „Cīruļos”

“Cīruļi”, Auru pagasts, Dobeles
novads.
Degustācijas laiki:
5,00 EUR no
T. 29299030
11.00; 13.00; 15.00;
personas
www.ciruli.lv
18.00

„Kadiķi”, Vītiņu pagasts, Dobeles
SIA “Nomadic
novads.
Homes”
T.26593118.E-pasts:
Laiks: pēc iepriekšējas
glempinga
nomadichomeslatvia@gmail.com vienošanās
atvēršanas svētki www.nomadichomes.lv

Sēņu dārzi lauku
sētā „Guntiņas”

"Guntiņas", Īles pagasts, Dobeles Laiks: 11.00-16.30
novads.
T. 29273252
E-pasts: lilita.kalnina@gmail.com

Vīna degustācija, stāsts par
vīna tapšanas procesu.

„Dabas balss”
Eko Glempinga “Kadiķi”
60,00 EUR
atklāšana, nakšņošana
(divām
vigvamos, nakšņošanas
personām).
piedāvājumi Savvaļas zieds,
DĀVANĀ – loka
Dabas balss.
šaušana mežā!
„Savvaļas zieds”
85,00
EUR
(divām
personām)
DĀVANĀ –loka
šaušana!
Personai 10,00
Saimniecības apskate ar
EUR
stāstu un degustāciju. Šitake
Ģimenei 30,00
sēnes, 27 gadu pieredzes
EUR
stāsts. Programma ~1,5 h.

KAD:

04.07.2021, svētdiena

KUR:

Tērvetes, Dobeles apkārtne

E. Tones
eksotiskie
dzīvnieki un
orhidejas

Apgulde, Naudītes pagasts,
Dobeles novads.
T. 26411428,
www.orhidejas.lv

Ciemos pie
“Sprīdīši”, Tērvetes pagasts,
Annas Brigaderes Dobeles novads.
muzejā "Sprīdīši” T. 26532691
E-pasts: spridisi@spridisi.lv
www.spridisi.lv

Pālēna medību
muižas apskate

Laiks: 11.00 – 16.30

Ieeja par
ziedojumiem

Eksotisko dzīvnieku apskate,
mīļošana. Šeit aplūkojama
lielākā orhideju kolekcija
Latvijā.

Laiks: 10.00-17.00

Pieaugušajiem
3,00 EUR;
Skolēniem 2,00
EUR

Stāstījums par rakstnieces
dzīves gājumu un daiļradi,
dzīvojamo istabu un
grāmatu kolekcijas apskate.
Apkārt muzejam baudāmas
skaistas pastaigu takas pa
Tērvetes kultūrvēsturisko
centru.
Tērvetes senvēstures centrā
atrodas 1900. gadā celtā
grāfa Pētera Pālēna medību
muiža, kas aicina izbaudīt
senatnes elpu un noskaņu,
kā arī aplūkot apkārtnes
kalnu un mežu sniegto

Sanatorija 2-24, Tērvete, Dobeles Ekskursiju laiki tiks
novads.
saskaņoti, iepriekš
T. 29297084
piesakoties.
E-pasts: skalbina@inbox.lv
www.palenaapartamenti.lv

Pieaugušajiem
2,50 EUR;
Skolēniem
2,00 EUR

Augēnijas zirgu
izjādes Tērvetē

“Īkšķīši”, Tērvete, Dobeles
novads.
T. 26824856
www.izjadestervete.lv

Pieņem visas dienas
garumā, iepriekš
piesakot laikus.

Vizināšanās
pajūgā 30,00
EUR/h, izjāde
18,00 EUR/h,
aplis ponija vai
zirga mugurā 3,00 EUR

ainavisko skaistumu, mieru
un harmoniju. Stāstījums un
ekskursija pa muižas
apkārtni.
Aizraujošas zirgu izjādes vai
braukšana pajūgā, izbaudot
skaisto Tērvetes dabu, meža
ainavas, gūstot iekšējo
mieru un prieku. Izjāde pie
pavadas zirga vai ponija
mugurā.

Ieplāno savu nākamo pieturu Zemgalē!
Apceļošanas akciju “Nākamā pietura-ZEMGALE” organizē Zemgales plānošanas
reģions ar visu 22 Zemgales reģiona pašvaldību atbalstu.

