
Mūsdienu nerimstošās informācijas apmaiņas un 

steigas laikmetā atgriešanās pie saknēm, dabas un tās 

veltēm ir ZELTa vērtē. Latvijā audzētie un radītie ZELT 

Smiltsērkšķi ir unikāli – vitamīniem, aminoskābēm un 

antioksidantiem bagātie smiltsērkšķu produkti ir kā 

radīti veselības un imunitātes stiprināšanai, skaistuma 

un veselīgas ādas uzturēšanai un kulinārijai.

ZELT 24 ha plašais smiltsērkšķu dārzs atrodas Jelgavas 

novadā, Platones pagastā, Platones upes piekrastē. 

Audzējam tikai vienas šķirnes smiltsērkšķu kokus, kuru 

ogām ir paaugstināts eļļas saturs. Ikviens smiltsērkšķu 

koks audzēts ar rūpēm un atbildību, ikviens produkts 

veidots ar augstu kvalitātes izjūtu, tostarp pilnībā 

nodrošinot bez-atlikumu ražošanas procesu.

Mūsu darba un ZELT smiltsērkšķu dabīgo un 

augstvērtīgo produktu pamatā ir liela aizrautība, 

iedvesma un mīlestība. Esam noticējuši šo dabas velšu 

unikālajām īpašībām un vēlamies ikvienam sniegt 

iespēju noķert maģisko sajūtu, kā košo smiltsērkšķu 

skābums viegli liek piemiegt acis laimē.

Piesakies kādai no unikālajām ZELT pieredzēm, 

paviesojies raženajā smiltsērkšķu dārzā un gūsti 

baudījumu ķermenim, prātam un garam!



Thematic 
experience
Ekskursija Smiltsērkšķu namā un dārzā un ēdienu degustācija kopā ar ZELT 

saimniekiem — viesojoties Zeltlejās 1,5 stundas garumā, ļausim izzināt ogu 

audzēšanas smalkumus un noskaidrot, kā top ZELT produkti, kā arī nogaršot 

īpašu smiltsērkšķu desertu!

Ierodoties Smiltsērkšķu namā, viesus sagaidīsim mēs, ZELT saimnieki un 

zinoši speciālisti, bet turpinājumā gaidāma pastaiga pa skaisto, plašo 

smiltsērkšķu dārzu — unikāla iespēja tieši no ZELT veidotājiem uzzināt zīmola 

tapšanas stāstu, Zeltleju un raženā dārza ierīkošanas vēsturi, ieklausīties 

saimnieku pieredzē un nākotnes plānos un uzdot jautājumus. Pastaigas 

noslēgumā viesi attapsies smiltsērkšķu alejā — pilnā ar kokiem un tik 

brīnumaini skaistā, ka galva reibst!

Pēc kārtīgas pastaigas viesi aicināti nobaudīt Latvijas šefpavāra gatavotu 

saldo ēdienu — interesantās un neierastās kombinācijās smiltsērkšķis mīsies 

ar citām sastāvdaļām. Kopā ar desertu — sildoši vai atspirdzinoši dzērieni 

atkarībā no sezonas!

Tematiskajā pieredzē iespējams arī iepazīt un iegādāties zīmola produktus 

skaistumam, veselībai un uzturam, kā arī doties bezmaksas izzinošā pastaigā 

gar raženo smiltsērkšķu dārzu, atsvaidzinot zināšanas par iepriekš dzirdēto 

no ZELT saimniekiem. 

1,5h 5-50 personām 7€/pers. visu gadu
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Creative 
experience
Dabīgās kosmētikas gatavošanas meistarklase 2-3 stundu garumā — zinoša 

speciālista pavadībā pagatavo savam ķermenim nepieciešamo kosmētiku, kas 

kops, baros, spēcinās un ļaus saglabāt veselīgu ādu visa gada garumā!

Viesus gaidīsim ar sildošu vai atspirdzinošu dzērienu atkarībā no sezonas. Lai 

gan ZELT piedāvā vērtīgus un dabīgus ķermeņa kopšanas produktus, šajā 

radošajā meistarklasē iemācīsimies tos gatavot paši — komplektēsim 

smiltsērkšķus ar burvīgām smaržām un vitamīniem bagātām vielām, lai 

pagatavotu lūpu balzamus, krēmus, skrubjus un citus labumus! Meistarklases 

noslēgumā ir iespēja piedalīties ekskursijā ZELT saimnieku un zinošu speciālistu 

pavadībā, gūt papildu zināšanas pastaigā gar raženo smiltsērkšķu dārzu, kā arī 

izmēģināt un iegādāties ZELT produktus skaistumam, veselībai un uzturam.

Aizraujošā meistarklase būs unikāla pieredze saliedējot ģimenes, draugu vai 

darba kolektīvu. Vērts izmēģināt!

2-3h līdz 15 cilvēkiem no 21€/pers. visu gadu
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Tasty 
experience
Gastronomiskā meistarklase 3-4 stundu garumā — kopīgi ar atzītu Latvijas 

šefpavāru gatavosim, servēsim un baudīsim dažādus smiltsērkšķus iekļaujošus 

ēdienus, veroties neatkārtojamā skatā uz ZELT smiltsērkšķu dārzu.

Viesi tiks sagaidīti ar sildošu vai atspirdzinošu dzērienu atkarībā no sezonas. 

Kamēr ēdiens gatavojas, viesi var izbaudīt pārējos Zeltleju piedāvātos labumus — 

ekskursiju ZELT saimnieku un zinošu speciālistu pavadībā, izzinošu pastaigu gar 

raženo smiltsērkšķu dārzu, kā arī zīmola produktu skaistumam, veselībai un 

uzturam testēšanu un iegādi. Veiksmīgi piedzīvoto meistarklasi un viesošanos 

Zeltlejās svinēsim ar pašu gatavoto maltīti un īpaši ēdiena garšām 

piemeklētiem dzērieniem.

Šī ir lieliska iespēja saliedēt ģimenes, draugu vai darba kolektīvu!

3-4h līdz 15 cilvēkiem no 42€/pers. visu gadu
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Visit the House of Sea Buckthorn – 
inclusive experience/event 
for everyone! 

Ekskursija ZELT jaunizveidotajā Smiltsērkšķu namā — zinoša speciālista pavadībā viesi var iepazīt 

Smiltsērkšķu namu, uzzināt tā tapšanas stāstu, izmēģināt un iegādāties ZELT produktus skaistumam, 

veselībai un uzturam, kā arī nobaudīt sildošus vai atspirdzinošus dzērienu atkarībā no sezonas. ZELT 

Smiltsērkšķu namā iespējams atrast arī īpašus produktus, kas nav pieejami nekur citur, kā arī no jauna 

uzpildīt savu smiltsērkšķu eļļas pudelīti!

Savukārt dabas un svaiga gaisa mīļotāji 

var doties nelielā, bet izzinošā 

pārgājienā gar raženo ZELT 

smiltsērkšķu dārzu — dabas takā 

pieejama informācija par unikālajām 

brīnumogām, to audzēšanu, 

izmantošanu un vērtīgajām īpašībām.

Viesošanās smiltsērkšķu namā un 

dabas takās ir pilnīgi bez maksas un 

bez iepriekšējas rezervācijas — zinošie 

speciālisti priecāsies uzņemt viesus 

darba dienās noteiktajā darba laikā.

Vienreizēja iespēja piedalīties lekcijās un 

semināros par augļkopību, veselības 

veicināšanu, skaistuma uzlabošanu un citām 

interesantām un noderīgām tēmām!

Šie un citi pop-up pasākumi būs kā radīti tiem 

viesiem, kuri vēlas nodoties izzinošai un 

iedvesmojošai pieredzei. Branči, atvērtās 

ekskursijas, Smiltsērkšķu dārza svētki, izstādes, 

meistarklases un gastronomiski pasākumi gan 

vienatnē, gan ģimenes un draugu lokā — tas viss 

zinātkārajiem viesiem izbaudāms ZELT 

smiltsērkšķu dārzā!

Plašāka informācija par gaidāmajiem 

pasākumiem meklējama ZELT Facebook kontā 

un mājaslapā www.zelt.bio.

Express yourself

Ļauj vaļu radošumam un radi skaistus 

notikumus pats! Klusā un sakoptā vide, kas 

atrodas ap ZELT Smiltsērkšķu namu, kopā ar 

skatuves zonu pieejama hektāra platībā. Vieta 

ir lieliski piemērota koncertiem, izstādēm, 

svinībām un citiem pasākumiem. Savukārt 

plašajā Smiltsērkšķu namā, kur varam uzņemt 

ap 50 cilvēkiem, iespējams pielāgot 70 m2 

telpu semināriem, lekcijām, svētkiem un 

citiem notikumiem.

Brīnumainu atmosfēru palīdz radīt visapkārt 

augošie smiltsērkšķu koki – īstā vieta 

radošumam un dzīves skaistākajiem notikumiem!

ZELT follow-up
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ZELT Smiltsērkšķu
dārza svētki 

8.08.2020

Bagātīgo aktivitāšu un notikumu klāstu papildina krāšņs notikums kā maziem, tā 

lieliem – ikgadējie Smiltsērkšķu dārza svētki! Lekcijas, tikšanās ar ZELT saimniekiem, 

muzikāli priekšnesumi, meistarklases, radoši un garšīgi pārsteigumi, bezrūpība un 

dabas baudīšana – tas viss vasaras skaistākajā laikā, tieši pirms ogu novākšanas 

sezonas, sagaida Zeltleju viesus. 

Svinēsim svētkus kopā 2020. gada 8. augustā!
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www.zelt.bio zelt_bioZELTBIOelina@zelt.bio

RĪGA

JELGAVA

Viesus varam uzrunāt trīs valodās – latviešu, angļu un krievu. Mazākos apmeklētājus līdz 

6 gadu vecumam gaidīsim bez maksas. Esam parūpējušies, lai informatīvā dabas taka un 

smiltsērkšķu nams būtu pieejams gan ģimenēm ar bērnu ratiņiem, gan cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām.

Gaidīsim jūs ZELT Smiltsērkšķu namā un dārzā – vietā, kur bezrūpīgi ļauties skaistajai 

dabai, radošajai atmosfērai un brīnumaino smiltsērkšķu valdzinājumam! 

Uz tikšanos!

SAZINIES AR MUMS:

ZELT Smiltsērkšķu dārzs

Zeltlejas, Platones pagasts, 

Jelgavas novads, LV-3021

+371 264 99 893


