
 
 

Apceļošanas akcija “Nākamā pietura-ZEMGALE” 
14.-15.08.2021 

 

*Nepieciešama obligāta pieteikšanās katram objektam! 
 

Tūrisma 
objekts 

Adrese, 
pieteikšanās 

Apmeklējuma 
laiki 

Cena 
Piedāvājums 
Atslēgas vārdi 

KAD:                     14.-15.08.2021, gan sestdiena, gan svētdiena 

KUR:                              Bauskas, Rundāles apkārtne 

Saimniecība 
“Krišjāņi” 
 

Lobgale, Brunavas 
pagasts, Bauskas 
novads. 
T. 22802208 

Laiks: 10.00 un 13.00 
 

7,00 EUR 
pieaugušajiem, 4,00 
EUR pensionāriem,  
bērniem līdz piecu gadu 

Aitu saimniecības apskate, aitu 
produktu degustācija ar saldējuma 
ēšanu, cik var apēst, 16 veidu govs 



iluta.sieri@gmail.com vecumam – bezmaksas. 
Ģimenei  25,00 EUR (līdz 
piecām personām) 

piena sieru un vītināto liellopa desu 
degustācija, produkcijas iegāde 

Vēsturisko 
tērpu 
ekspozīcija 
”Mazā muiža” 
 
 

“Mazā muiža”, 
Brunavas pagasts, 
Bauskas novads. 
T. 26534002 
elina@ceremonija.lv 

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

10,00 EUR 
pieaugušajiem, 5,00 
EUR skolēniem 
 

Ekspozīcijas apskate ar ekskursiju par 
tērpu vēsturi, fotografēšanās 
vēsturiskos tērpos.  Ekskluzīvi tikai šīs 
akcijas dalībniekiem – šūšanas 
darbnīcas apskate. 

Saldumu ražotne 
“Poļu nams” 
 

Draudzības iela 1, Bauska. 
T. 26010779, 
polanams@inbox.lv 
 

Laiks: 10.00 -15.00 
 

3,50 EUR personai  Ekskursija pa saldumu ražotni, 
produkcijas degustācija un iegāde. 

“Dūmiņu vīna 
darītava” 
 

Zvaigžņu iela 10, 
Bauska. 
T. 26215635 

Laiks: 12.00 – 16.00 
 

6,00 EUR personai par 
piecu vīnu degustāciju 

Prezentācija par vīna vēsturi, vīna 
saderību ar ēdienu un vīna 
baudīšanas mākslu, produkcijas 
iegāde. 

Saimniecība 
“Vaidelotes” 
 

“Vaidelotes”, Codes 
pagasts, Bauskas 
novads. 
T. 29389993 
www.vaidelotes.lv 
 

Laiks: 11.00 - 18.00 
 

5,00 EUR personai  
 

Ekskursija pa saimniecību, latviskā 
dzīvesziņa, virteņu gatavošanas 
meistarklase, zāļu tējas, garšaugi, 
produkcijas iegāde. 

“Jumpravmuižas 
parks” ar 

Jumpravmuižas parks, 
Mežotnes pagasts, 
Bauskas novads. 

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

2,00 EUR personai vai 
5,00 EUR  ģimenei  (līdz 
četrām personām) 

Ekskursija pa Jumpravmuižas parku, 
mākslīgo pilsdrupu apskate, zirgu 
apskate, tējas pauze vēsturiskajā 



laimīgiem 
hobija zirgiem 
 
 

T.25415570, 
www.happyhorses.web
s.com 
FB @Jumpravmuižas 
Parks 
FB @Happy Hobby 
Horses 

  skata laukumā. Iespējama Fit Ride 
izjāde veselības stiprināšanai un 
fotosesija parkā ar zirgiem vēsturiskā 
kostīmā. 

Igo mūzikas un 
mākslas centrs 
“Ceplis” 
 
 

“Kaļķu dedzinātava”, 
Ceplis, Mežotnes 
pagasts, Bauskas 
novads. 
T. 29141042 
FB- igomakslasceplis 

Laiks: 11.00, 13.00, 
15.00 
 

5,00 EUR personai 
 

Kaļķu dedzinātavas un kompleksa 
apskate gida pavadībā,  Igo suvenīru 
iegāde. 

Piemājas 
saimniecība 
"Padegas" 
 

“Padegas”, Viesturu 
pagasts, Bauskas 
novads. 
T.26107974 
FB@PiemajasSaimnieci
baPadegas  

Laiks: 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 
 

10,00 EUR personai vai 
20,00 EUR  ģimene (līdz 
četrām personām), 5,00 
EUR pensionāriem 

Iepazīšanās ar saimniecību, radošā 
darbnīca, loterija. Produkcijas 
iegāde, dzērieni (tēja, sulas), piknika 
vieta pie upes. 

Rundāles 
ūdensdzirnavas 
 
 

Rundāles 
ūdensdzirnavas, 
Rundāles pagasts, 
Bauskas  novads. 
T. 20557777, 
rundalesdzirnavas@gm
ail.com 

Laiks: 10.00 – 19.00 
 

3,00 EUR personai vai 
7,00 EUR ģimenei 
(četrām personām) 
 

Rundāles ūdensdzirnavu muzeja 
apskate. SUP, laivu un katamarānu 
noma. Iespēja iegādāties uzkodas, 
kafiju un nobaudīt to uz vietas. 
Blakus piknika vietai ir arī bērnu 
spēļu laukums. 



Melnā poda 
stāsts “Baltajā 
mājā” 
 

“Baltā māja”, Rundāles 
pagasts, Bauskas  
novads. 
T. 29685191 
www.hotelbaltamaja.lv  

Laiks: 12.00 – 19.00 
 

10,00 EUR personai 
 

Iepazīšanās ar keramikas priekšmetu 
izgatavošanas procesu, meistarklase, 
kuras laikā izgatavo lietošanai 
derīgus priekšmetus. Kafejnīca, viesu 
māja. 

KAD:                     14.-15.08.2021, gan sestdiena, gan svētdiena 

KUR:                                          Krustpils apkārtne 

Mīļdzīvnieku 
biedrība 

“Līči”, Krustpils pagasts, 
Jēkabpils novads.  
T. 26 553 868  
 

Laiks: 11.00-16.00 10,00 EUR/ģimene. 
Vizināšanās uz zirga 30 
min.15 EUR/pers. 
Brauciens zirga pajūgā 
30 min. 25 EUR/ģimene. 
Bērniem vizināšanās uz 
ponija vai zirga,  3 
EUR/aplis. Bērnu 
brauciens ponija pajūgā. 
10 EUR/15min. 

Poniju un zirgu apskate, barošana, 
fotografēšanās. 

Brīvdienu mājas 
“Spilves” 

“Spilves”, Variešu 
pagasts, Jēkabpils 
novads.  
T. 29 175 120 
 

Laiks: 10.00-12.00; 
12.30-14.30; 15.00-
17.00. 

Vienai personai – 20,00 
EUR, ģimenei – 50,00 
EUR. 

Vīnogu dārza un apkārtnes apskate. 
Stāsti un ieteikumi par vīnogu 
audzēšanu. Vīnogu degustācija un 
uzkodas. 



Keramikas 
darbnīca 
“Zaļbirzes” 

“Zaļbirzes”, Atašienes 
pagasts, Jēkabpils 
novads. 
T. 26 559 420 

Laiks: 10.00-16.00 15,00 EUR/pers. 
Ģimenei – 25,00 EUR 

Stāsti par trauku un suvenīru izveidi 
un sava trauciņa izvirpošana. 

Piemājas 
saimniecība 
“Duciņi” 

“Duciņi”, Variešu 
pagasts, Jēkabpils 
novads.  
T. 297 75 201 

Laiks: 10.00  -17.00 2,00 EUR/pers. Kaltēto garšaugu maisījuma izveide, 
stāsti par produkciju. Iepriekš 
piesakoties, grūbu zupas ar “ieDillo” 
maisījumu baudīšana. 

Jāņa Zalāna 
senlietu un 
retro motociklu 
kolekcija 

 “Skujiņas”, Atašienes  
pagasts, Jēkabpils 
novads.  
T. 264 707 30 

Laiks: 9.00-19.00 2,00 EUR/pers. Jāņa Zalāna senlietu un retro 
motociklu kolekcijas apskate un  
veco braucamrīku izmēģināšana 
laikmetam atbilstošā apģērbā. 

KAD:                                      14.08.2021, sestdiena 

KUR:                                   Tērvetes, Auces apkārtne 

Vīnogu dārzs 
Tērvetē  
  
  

“Vīnogu dārzs”, 
Kroņauce, Dobeles 
novads. 
T. 28609399 
E-pasts: 
info@vinogudarzs.lv 
www.vinogudarzs.lv 

Laiks: pēc iepriekšējas 
vienošanās, pieņem 
visas dienas garumā 

5,00 EUR 
pieaugušajiem, bērniem 
bez maksas  

Piedāvājumā ekskursija vīnogu dārzā 
ar saimnieka stāstījumu par šķirnēm 
un to audzēšanas noslēpumiem, 
vīnogu degustācija, iegāde. 



 
Tērvetes tauriņi  
  
 
   
 

Tērvetes tauriņu māja, 
P103, Tērvete, Dobeles 
novads. 
T. 29353571, 26622444  
E-pasts: 
tervetestaurini@gmail.
com 
www.tervetestaurini.lv 

Laiks: 11.00-18.00 

Pieaugušajiem 4,00 EUR  
Bērniem no 4 līdz 18 
gadiem 2,00 EUR 
Pensionāriem 3,00 EUR 
Studentiem 3,50 EUR
  

Iespēja sajusties kā tropos un 
aplūkot dažādu kontinentu  tauriņu 
spārnu krāšņumu, uzzināt par to 
dzīvesciklu, raksturīgākajām iezīmēm 
un barošanās paradumiem, kā arī 
iepazīt mitro tropu augu 
daudzveidību, uzzināt to 
nosaukumus un aplūkot krāšņus 
ūdens iemītniekus. 

12. gs. Tērvetes 
koka pils  
 
  
   
  
 

Tērvete, Dobeles 
novads. 
GPS 56.481430, 
23.376153 
T. 26950975 
E-pasts: 
lielkenins@inbox.lv 
www.lielkenins.lv 
 

Laiks: 10.00-17.00 

Pieaugušajiem 4,00 EUR 
Skolēniem un 
pensionāriem 2,50 EUR 
Ģimenes ieejas biļete 
10,00 EUR 

Pils trīs stāvos aplūkojama Baltijā 
plašākā 9.-13. gs. zemgaļu materiālās 
kultūras ekspozīcija un zemgaļu 
valdnieka Viestarda vaska figūra, kā 
arī lielākā zobenu izstāde Latvijā. Pils 
rekonstrukcija balstās uz 
arheoloģisko pētījumu rezultātiem 
Tērvetes pilskalnā. Pils pagalmā 
iespējams šaut ar loku. 

Saimnieces 
Marikas 
Grīslītes latviskā 
ēdiena 
baudīšana 
“Bemberos”  

“Bemberi”, Īles pagasts, 
Dobeles novads. 
T.26201427 
 

Laiks: pēc iepriekšējas 
vienošanās 

Jēra sautējums 7,00 
EUR/pers. 
 
Pupiņu zupa 4,50 
EUR/pers.  

Jēra gaļas sautējums, uz ugunskura 
vārīta pupiņu zupa, pašcepta maize. 



KAD:                                      15.08.2021, svētdiena 

KUR:                                         Dobeles apkārtne 

Jurkas 
keramikas 
darbnīca  
 
  
  
  
 

"Atpūtas", Bērze, 
Bērzes pagasts, 
Dobeles novads. 
T. 28651715  
E-pasts: 
jurkaieva@gmail.com
   
https://www.etsy.com/
people/ceramicIeva 

Laiks: 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00 

2,50 EUR/pers. 
Grupā no četriem 
cilvēkiem - 2 EUR/pers. 
Bērniem līdz 7 gadu 
vecumam - 
apmeklējums bez 
maksas 

Programmā iekļauta ekskursija 
darbnīcā, keramikas radīšanas 
procesu detalizēts izklāsts, 
virpošanas demonstrācija uz 
podnieka virpas, RAKU 
apdedzināšanas tehnikas 
demonstrācija (paredzētais laiks 
plkst. 15:00) Apmeklētājiem iespēja 
pamēģināt virpot ar mālu uz 
podnieka virpas - 5 EUR. 

K. Ulmaņa 
piemiņas 
muzejs „Pikšas”
  
   
 
 
 
 
 
 

"Pikšas", Bērzes 
pagasts, Dobeles 
novads. 
T.26670812 
E-pasts: 
piksas@piksas.lv  
http://www.piksas.lv 
 

Laiks:  9.00 – 16.00 4,00 EUR - pieaugušajiem; 
2,00 EUR - bērniem, 
skolēniem, studentiem, 
pensionāriem un politiski 
represētām personām; 
6,00 EUR - ģimenei (divi 
vecāki, divi bērni); 
Gida pakalpojums – 10,00 
EUR/ stundā. 

 

Piemiņas muzejs veidots kā 20.gs. 
30.gadu lauku sēta, kas raksturo 
Latvijas zemkopības attīstību šajā 
laika posmā. Ekspozīcija veltīta 
K.Ulmaņa dzīves gājumam, 
paustajām idejām, valstiskajam 
devumam un politiskai darbībai. 
Ekspozīciju un izstāžu apskate 
individuāli vai  gida pavadībā. 



Bērzes 
ūdensdzirnavas 
  
   
   

Bērze, Bērzes pagasts, 
Dobeles novads. 
T. 26439106, 20299140 
 

Laiks: 10.00 -16 00 Pieaugušie - 2,00 EUR 
Seniori, skolēni, invalīdi - 
1,00 EUR 
Pirmsskolas vecuma bērni - 
bez maksas;  
Gida pakalpojumi 
demonstrējot mehānismus 
darbībā – 6,00EUR. 

Apmeklētājiem iespēja  iepazīties ar 
vēsturisku apbūvi, graudu pārstrādes 
tehnoloģiju senajās lauku ūdens 
dzirnavās, mazās HES uzbūves 
principiem un darbību. 

Pārsteidzošā 
dārzeņu 
saimniecība 
„Saliņas” 
  
   
 

Saliņas, Bērzes pagasts, 
Dobeles novads. 
T. 29185540, 28458527 
E-pasts: 
ivetaotikova@gmail.co
m 

Laiks: pēc iepriekšējas 
vienošanās 

Ieeja par ziedojumiem Apmeklētājiem tiek piedāvāta 
saimniecības apskate, konsultācijas, 
dārzeņu iegāde. Te vareni aug 
vismaz 60 dažādu šķirņu tomāti, 
paprika, pipari, neparasti gurķi, fizāļi, 
melones, garšaugi un citi dārzeņi. 

 
Ieplāno savu nākamo pieturu Zemgalē!  

 

Apceļošanas akciju “Nākamā pietura-ZEMGALE” organizē Zemgales plānošanas 
reģions ar visu 22 Zemgales reģiona pašvaldību atbalstu. 


