Apceļošanas akcija “Nākamā pietura-ZEMGALE”
07.- 08.08.2021
*Nepieciešama obligāta pieteikšanās katram objektam!

Tūrisma
objekts
KAD:
KUR:
Zīmols "Motīvs
Dizains"

Adrese,
Apmeklējuma
pieteikšanās
laiki

Cena

Piedāvājums
Atslēgas vārdi

07.-08.08.2021, gan sestdiena, gan svētdiena
Aizkraukles, Skrīveru apkārtne
Spīdolas iela 11 (ieeja no
pagalma puses),
Aizkraukle.
T. 29193796

Laiks: 11.00 - 18.00

6,00 EUR/pers. vai 16 Interesentiem tiek piedāvāts iepazīt
EUR/ ģimene (3
sietspiedes apdrukas tehniku. Iespēja
apdrukas priekšmeti) apdrukāt kādu no izvēlētajiem
materiāliem: ceļotāja suvenīru,

“Raganu lidlauks”
brīvdienu mājā “Cepļi

"Cepļi", Aizkraukles
pagasts, Aizkraukles
novads.
T. 28372730

Ekspozīcija “Padomju
gadi”

Kalna iela 20, Aizkraukles
pagasts, Aizkraukles
novads.
T. 65123351, 26339107

“Kalna Baložu ogas”

“Kalna Baloži”,
Aizkraukles pagasts,
Aizkraukles novads.
T. 29459247

Ielas ēdienu restorāns
“KWB street food
restaurant”

Skolas iela 8, Aizkraukle.
T. 24249530

līdzpaņemto gaišo kokvilnas audumu
vai apģērba gabalu, citu darbnīcā
pieejamo materiālu. Būs pieejami
papildu apdrukas materiāli par
atsevišķu samaksu.
Laiks: 10.00 - 15.00
3,00 EUR/ pers., 7,00 Atraktīvas aktivitātes ar piņķerīgiem
EUR ģimenēm (2
uzdevumiem Raganas- instruktores
vecāki + 2 bērni
vadībā, kā arī apmācībā lidojumam ar
vecumā līdz 10
slotu.
gadiem)
Laiks: 11.00 - 17.00
3,00 EUR
Aizkraukles Vēstures un mākslas
pieaugušajiem, 2,00 muzejs papildus ekspozīcijai
EUR pensionāriem,
"Padomju gadi" apskatei piedāvā
1,50 skolēniem un
atcerēties vai iepazīt padomju laikus
studentiem.
caur Kinožurnāliem, kas tiks
Samaksa skaidrā
demonstrēti muzeja telpās.
naudā
Laiks: 8.augustā no 10.00 5,00 EUR; 7,00 EUR Dodies pie “Kalna Baložu Ogām” un
- 19.00
atrodi savu saldāko un gardāko ogu!
Šeit var uzzināt, kā audzēt un kopt
krūmmellenes. Iespēja iegādāties
ogas līdzņemšanai.
Laiks: 12.00 - 20.00
50,00 EUR (vienai
Pagatavo Latvijā lielāko 3 kg burgeru
mājsaimniecībai)
pats (ar iespēju piedalīties konkursā)!

Divu māsu virtuve

"Žagariņi", Skrīveri,
Aizkraukles novads.
T. 26527353

Laiks:13.00-18.00

Vienai
mājsaimniecībai
30,00 EUR

Kuģītis- trimarāns
"Balta Kaza"

Rīgas – Daugavpils 77km
Daugavas malā, pretī
restorānam "Klidziņa",
Skrīveri, Aizkraukles
novads.
T. 29442587

Laiks: 8.00 - 21.00

Stundas brauciens
70,00 EUR.
Vizināšanās uz
objektu vienā
virzienā 3,00 EUR

Skrīveru saldumi,
emociju fabrika

Daugavas iela 82,
Skrīveri, Aizkraukles
novads.
T. 20366668

Laiks: 9.00 -15.00

5,00 EUR

Mājražošanas uzņēmums
demonstrēs, kā no dārzā un
siltumnīcā audzētā veido dažādas
piedevas zivju un gaļas ēdieniem.
Meistarklasē varēs piedalīties paši vai
vērot, kā top izcili garšīgās "zaptīteas",
kuras varēs arī degustēt un iegādāties.
Noslēgumā cienāšanās ar žagariņiem
un dažādiem dzērieniem.
Piedāvā kuģošanas ceļu no Pļaviņu
HES līdz Ķeguma HES vai arī līdz
Mīlestības saliņai. Kuģīša kapteinis
izsmeļoši un aizraujoši katru
iepazīstinās ar stāstiem par Daugavas
abiem krastiem, vēstures, dabas un
kultūrvēstures pieminekļiem. Būs
iespēja izkāpt mazās "ostās" pie
Aizkraukles pilskalna un Skrīveru
dendroloģiskā parka.
Darbnīcās piedāvā veidot saldumuskonfekti gotiņa un marcipāna
izstrādājumus. Uzņēmuma zaļajā
pagalmā būs iespēja slaukt gotiņu un
izspēlēt dažādas spēles. Produkcijas
baudīšana- degustācija un iegāde.

Sulu māja

"Lauviņas", Skrīveri,
Aizkraukles novads.
T. 29294012

Laiks: 12.00 -19.00

"Drunka"

"Kalnakrogs", Skrīveri,
Aizkraukles novads.
T. 26474460

Laiks: 10.00 -20.00

Bērniem no 6-12
gadiem 6,00 EUR,
bērniem no 12
gadiem un
pieaugušajiem 8,00
EUR, kartes 3+
īpašniekiem 10%
atlaide
10,00 EUR

KAD:

07.08.2021, sestdiena

KUR:

Jelgavas novada apkārtne

Dabīgās kosmētikas
meistarklases
"Dārziņi-2"

"Dārziņi", Platones
pagasts, Jelgavas
novads.
T. 26445730

Laiks:11.00, 13.00,
15.00

3,50 EUR (skrubja
pagatavošana),
5,00 EUR (sejas
maskas
pagatavošana)

Piedāvā "Sulīgo ĀbolOgu brīvdienu
piedzīvojumu" aktivitātes garšu
darbnīcā- restorānā, degustācijas,
sava virtuļa pagatavošana, dažādas
izklaides un arī sulu spiešana.

Iespēja uzklausīt stāstu un iepazīties
ar stipro dzērienu ražotni, apskatīt
telpas, kur glabā vīnus un kalvadosu,
Degustācijas ābeļdārzā ar skatu uz
Daugavas ielejas dabas parku. Iespēja
dzērienus iegādāties līdzņemšanai.

Kosmētikas pagatavošanas
darbnīca, būs iespējams pagatavot
skrubi vai sejas masku.

Smiltsērkšķu dārzs
"ZELT"

"Zeltlejas", Platones
pagasts, Jelgavas
novads.
T. 28804504

Laiks:10.30 – 17.00

Biškopības
saimniecība "Līgas
medus"

"Mucenieki", Vircavas
pagasts, Jelgavas
novads.
T. 26189710

Laiks:11.00, 13.00,
15.00

Bez maksas

Dārza svētku programma:
izzinošas lekcijas par smiltsērkšķu
nozīmi, meistarklases smiltsērkšķu
produktu pagatavošanā, ekskursija
smiltsērkšķu dārzā, smiltsērkšķu
produktu degustācija un iegāde,
aktivitātes bērniem.
2,00 EUR
Medus stāsts saimniecībā un bišu
pieaugušajiem, bez produktu degustācija.
maksas bērniem
līdz 7.g.v.

KAD:

08.08.2021, svētdiena

KUR:

Jelgavas novada apkārtne

Cūku pupu kraukšķu
ražotne "Pupuchi"

Staļģenes muiža

Ievu iela 12, Dzirnieki,
Jaunsvirlaukas pagasts,
Jelgavas novads.
T.26171549
Vietu skaits ierobežots!
Skolas iela 2, Staļģene,
Jaunsvirlaukas pagasts,
Jelgavas novads.
T. 26383129

Laiks: 11.00, 14.00

5,00 EUR
pieaugušajiem, 2,00
EUR bērniem līdz 12
g.v.

Ieskats cūku pupu kraukšķu ražošanas
attīstībā un meistarklase pagalma
terasē.

Laiks: 10.00, 13.00
12.30
14.30 - darbnīca

1,50 EUR
pieaugušajiem, 1,00
EUR bērniem un
pensionāriem
Darbnīca- 1,50 EUR

Novadpētniecības ekspozīcijas
apskate, gida stāsts par muižas vēsturi
un īpašniekiem, kā arī par gadskārtu
tradīcijām muižas parkā pie gadskārtu

Saimniecība "Dzērves" "Dzērves", Vircavas
Laiks: 11.00, 13.00, 15.00 5,00 EUR
pagasts, Jelgavas novads.
T. 29639942

apļa. Radošā darbošanās ādas
apstrādes darbnīcā.
Ekskursija saimniecībā un ieskats
tomātu audzēšanā, produkcijas
degustācija. Ekskursijas notiks tikai, ja
pieteiksies minimālais grupas skaits
no 10 personām.

*Piedāvājums var mainīties

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

