
 
 

Apceļošanas akcija “Nākamā pietura-ZEMGALE” 
24.-25.07.2021 

 

*Nepieciešama obligāta pieteikšanās katram objektam! 
 

Tūrisma 
objekts 

Adrese, 
pieteikšanās 

Apmeklējuma 
laiki 

Cena 
Piedāvājums 
Atslēgas vārdi 

KAD:                                      24.07.2021, sestdiena 

KUR:                Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada apkārtne 

SIA "Livonijas 
dzintars" 

Lielupes iela 75, 
Kalnciems, Jelgavas 
novads.  
T. 29436594 

Laiks: 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00 

10,00 EUR Izzinoša lekcija par kristāliem, to 
daudzveidību un iedarbību, 
enerģētiskās vannas sāls ar 



dzintaru pagatavošana (notiks 
pagalmā). 

Dzērienu ražotne 
"Tīreļu dzītuve" 

"Šinšilas", Tīreļi, 
Valgundes pagasts, 
Jelgavas novads. 
T. 26544243 

Laiks: 11:00, 13:00, 
15:00 

4,00 EUR Ekskursija stiprināto dzērienu 
ražotnē un produkcijas iegāde. 

Jelgavas pils Lielā iela, Jelgava. 
T. 63005617 

Laiks: 11.00, 14.00 Tematiskā 
ekskursija - 3,00 
EUR, gardēžu 
programma - 5,00 
EUR (piedāvājums 
spēkā līdz 20 
personām) 

11:00 gardēžu programma “Karstā 
šokolāde ar augļiem hercoga 
rezidencē” un plkst. 14.00 
tematiskā ekskursija "Garšaugi 
hercoga virtuvē", kā arī iespēja 
apskatīt Jelgavas pili un apmeklēt 
izstādi “Pavārgrāmatas. Laikmeta 
garšas”. 

Karameļu darbnīca Rūpniecības iela 1A. 
Jelgava. 
T. 29851426. Vietu 
skaits ierobežots! 

Laiks: 11:00; 13:00,  
14:00 (latviešu valodā), 
12:00 (krievu valodā) 

3,00 EUR Ekskursija Karameļu darbnīcā un 
karameļu gatavošanas šovs; 
iespēja pagatavot savu karameli 
un piedalīties izaicinājuma spēlē. 

KAD:                                 25.07.2021, svētdiena 

KUR:                            Jelgavas novada apkārtne 



Svētes pils Lielsvētes iela 18 k-1, 
Svēte, Svētes pagasts, 
Jelgavas novads.  
T. 22035461 

Laiks: 12:00, 14:00 Par ziedojumiem Svētes pils lapenē stāsts par pils 
vēsturi un atjaunošanas plāniem. 

Svētes Bērnu un 
jauniešu izglītības 
iniciatīvu centrs  

Lielsvētes iela 18 k-1, 
Svēte, Svētes pagasts, 
Jelgavas novads.  
T. 22035461 

Laiks: 11:00 - 15:00 Aktivitātes  -
bezmaksas 

Jāņa Zariņa vadībā piedāvās 
aktivitātes bērniem un jauniešiem 
Svētes pils pagalmā. 

Mītavas čiekurs 
(Svētes pils pagalmā) 

Lielsvētes iela 18 k-1, 
Svēte, Svētes pagasts, 
Jelgavas novads.  
T. 28469842 

Laiks: 11:00 - 15:00 Degustācija – 
bezmaksas 

Piedāvās čiekurzaptes vārīšanu 
ugunskurā un degustāciju, būs 
iespējams iegādāties produkciju. 

Svētes Lejnieki (Svētes 
pils pagalmā)  

Lielsvētes iela 18 k-1, 
Svēte, Svētes pagasts, 
Jelgavas novads.  
T. 29469602 

Laiks: 11:00 - 15:00 Aktivitātes  -
bezmaksas 

Piedāvās aktivitātes āra stendā un būs 
iespējams iegādāties produkciju 

Svētes keramikas 
darbnīca  

Lielsvētes iela 18-k, Svēte, 
Svētes pagasts, Jelgavas 
novads.  
T. 26003899 

Laiks: 11:00 - 15:00 Darbošanās bez 
maksas, darbiņu 
apdedzināšana par 
samaksu(atkarībā no 
lieluma,  1,00  - 5,00 
EUR) 

Radošas aktivitātes un darbošanās ar 
mālu, iespēja izgatavot un apdedzināt 
savu māla darbiņu. 

KAD:                     24.-25.07.2021, gan sestdiena, gan svētdiena 



KUR:            Jaunjelgavas, Neretas, Aizkraukles, Skrīveru apkārtne 

Ekociemats Seces 
pagastā 

"Omrači", Seces pagasts, 
Aizkraukles novads.  
T. 26185372 

Laiks:12:00-18:00 Maksa par darbnīcu 
10,00 EUR 

Pērkondienas ekskursijā pa pļavu 
iepazīsim savvaļas augu seno un 
mūsdienu lietojumu pārtikā. Pēc 
ekskursijas – dabīgās kosmētikas 
darbnīca - ķermeņa kopšanas līdzekļi 
no pļavu ziediem un to ekstraktiem, 
bērni varēs veidot no māla, darināt 
dabas rotas, tējas gleznas vai zāļu 
gobelēnus. Simbolisks ceļojums 
vēsturiskajā laikā un Sēlijas telpā – 
tradicionālajā kultūrā, dabā un 
vēsturē, aplūkojot ekspozīciju „Sēļu 
zemes saule”. 

Staburags  - Vīgantes 
parks un kūpinājumu 
degustācija parka 
lapenītē  

Vīgantes parks “Vīgante”, 
Staburags, Staburaga 
pagasts, Aizkraukles 
novads.  
T. 29892925 

Laiks: Ekskursijas no 
12:00-18:00; 
Degustācija no 15:00-
18:00 

Ekskursija parkā 2,00 
EUR/pers., 
kūpinājumu 
degustācija 3,00 
EUR/pers. 

Aicina iepazīt Staburaga apkaimes 
kultūrvēsturi: Vienības birzs pie 
Staburaga klints, pirmsākumi 
prezidenta K. Ulmaņa laikā; rakstnieku 
pāra M. Svīres un V. Kaijaka literārais 
devums; Staburaga ģeoloģiskā un 
folklorizētā izcelsme; selekcionāra J. 
Vasarieša ieguldījums dienliliju dārza 
tapšanā pie Staburaga klints piemiņas 
zīmes “Dieva auss”, prezidentu 



stādītie ozoliņi Vienības birzī; 
komponista P.Barisona un rakstnieka 
Voldemāra Zālīša daiļrade. Pēc 
vērienīgas ekskursijas SIA''Berico'' 
kūpinātu zivju produkcijas degustācija 
parka lapenītē, iespēja iegadāties 
produkciju. 

Sunākstes Vilnas nams Bērnudārzs “Ābelītes”, 
Sunākste, Aizkraukles 
novads.  
T. 28342143 

Laiks:10:00-16:00 Ziedojums 1,50 EUR 
pieaugušajiem,  1,00 
EUR bērniem 

Ekskursijas ražotnē ar stāstījumu, kā 
no vilnas, kura nākusi no vietējiem 
aitkopjiem, iegūst tīrus, baltus un 
krāsotus vilnas izstrādājumus. Ilgst 
apmēram stundu. Iespēja iegādāties 
produkciju. 

Agritas Laizānes 
košumdārza apskate 
un B4STAR 
kūpinājumu 
degustācija - 

’’Gundegas”, Daudzeva, 
Daudzeses pagasts,  
Aizkraukles novads. 
T. 29648017 vai 
26046258 

Laiks: Košumdārza 
apskate no 12:00-
17:00,kūpinājumu 
degustācija no 11:00-
16:00 

Dārza apskate 2,00 
EUR/pers., 
degustācija 2,00 
eur/pers. 

Viesojoties košumdārzā, varēsiet 
baudīt piemājas dārza skaistumu, 
degustēt Vērsenītes gardumus - pēc 
sentēvu tradīcijām ražoti kūpinājumi 
no “B4STAR” (iespēja iegādāties). 

Skalu pinumu 
amatniece Inga Kļava 

Vasarnīcas iela 640, 
Sērenes pagasts, 
Aizkraukles novads.  
T. 20069263   

Laiks:11:00-19:00 Dalība radošajā 
darbnīcā, veidojot 
nelielus groziņus – 
4,00 EUR/pers. 

Grozi ogošanai, sēņošanai, sīpoliem, 
ķiplokiem, veļai, malkai, tortēm, 
dāvanām, kā arī cibas un iepirkuma 
somas, ziedi no dažādas koksnes un 
krāsas skaliem. Darbi no priedes, oša, 
ozola, valrieksta un bērza tāss. 



Ērberģes muiža  Skolas -1, Ērberģe, 
Mazzalves pagasts, 
Aizkraukles novads.  
T.  26156535 

Laiks:9.00 – 20.00 Ieejas maksa 5,00 
EUR pieaugušajiem, 
bērniem, senioriem 
3,50 EUR. Iepriekš 
piesakot, iespēja 
baudīt raganisko 
zupu: 2,50 EUR 

Atraktīva divu stundu darbošanās 
Leģendu takās ar greznos muižas laiku 
tērpos ģērbtiem gidiem. Iespēja 
iegādāties vietējo mājražotāju 
izstrādājumus. 

Gurkļa koka skulptūru 
dārzs 

Sproģi, Zalves pagasts, 
Aizkraukles novads. 
T.26479814 
 

Laiks:9.00 - 20.00 Ziedojums 3,00 
EUR/pers. 

Gida pavadībā apskatāma lielizmēra 
koka skulptūru kolekcija, kur 
lielākoties redzami bērnu filmu varoņi. 

Neretas evaņģēliski 
luteriskā baznīca 

Rīgas iela 2, Nereta, 
Aizkraukles novads.  
T. 29402294 

Laiks:9.00 - 20.00 Ieeja - ziedojums Iespēja gida pavadībā apskatīt vecāko 
mūra baznīcu Sēlijā, uzkāpt baznīcas 
tornī, apskatīt misiņa griestu lukturis 
(1647), altārtelpā divas M. 
Baijermana firmā 1903. gadā 
izgatavotas vitrāžas. 

Zandas Rageles māla 
keramikas darbnīca 

"Kalna Gribacāni", 
Nereta, Aizkraukles 
novads. 
T. 28685585 

Laiks:9.00 - 20.00 3,00 EUR Meistardarbnīca - māla izstrādājumu 
izgatavošana. Apskatāmi un 
nopērkami arī Zandas Rageles māla 
izstrādājumi. 

Jāņa Jaunsudrabiņa 
muzejs “Riekstiņi” 

"Riekstiņi", Neretas 
pagasts, Aizkraukles 
novads/ 
T. 29133076 

Laiks:9.00 - 20.00 Ieeja - ziedojums Apskatāma sēļu sēta un 
pamatekspozīcija, kas iepazīstina ar 
Jāņa Jaunsudrabiņa dzīvi un daiļradi, 
bet vāgūzī lietišķās mākslas darbu vai 
foto izstāde. 



Pļaviņu HES vēstures 
ekspozīcija 

Enerģētiķu iela 2, 
Aizkraukle. 
 T. 67724409 

24.07.2021 
Laiks: 10.00  - 17.00 

Ieeja bez maksas, 
tikai ar iepriekšēju 
pieteikšanos 

Interaktīva, zinātkāri veicinoša 
ekspozīcija, kurā ar digitālo 
tehnoloģiju palīdzību var iepazīt 
Pļaviņu HES no celtniecības sākuma 
1961. gadā līdz izaugsmei par lielāko 
elektroenerģijas ražotni Latvijā. 

Zīmols “Motīvs 
Dizains” 

Spīdolas iela 11 (ieeja no 
pagalma puses), 
Aizkraukle. 
T. 29193796 

Laiks: 11.00  - 18.00 6,00 EUR/pers. vai 
16,00 EUR/ģimene 
(3 apdrukas 
priekšmeti) 

Interesentiem tiek piedāvāts iepazīt 
sietspiedes apdrukas tehniku. Iespēja 
apdrukāt kādu no izvēlētajiem 
materiāliem: ceļotāja suvenīru, 
līdzpaņemto gaišo kokvilnas audumu 
vai apģērba gabalu, citu darbnīcā 
pieejamo materiālu. Būs pieejami 
papildu apdrukas materiāli par 
atsevišķu samaksu. 

Konditoreja - kafejnīca 
“AK gardumi 
vēstniecība” 

Spīdolas iela 14a, 
Aizkraukle. 
T. 20323499, 
akgardumi@gmail.com 

24.07.2021 
Laiks: 14.00  - 18.00 

20,00 EUR, cenā 
iekļauta 1kg kūka un 
dekori 

AK gardumu kūku dekorēšanas 
meistarklase. Talantīgas konditores 
uzraudzībā būs iespēja izdekorēt savu 
īpašo svētku kūku. Piesakoties 
meistarklasei, jāizvēlas kūkas veids: 
Snikers vai Mandeļu biskvīta kūka ar 
biezpienu un zemenēm. 

Pētera Purviņa 
antikvāro lietu 
kolekcija 

Saules iela 18, Aizkraukle. 
T.  29581474 

Laiks: 11.00 – 15.00 Par ziedojumiem Kolekcionārs aicina apmeklētājus 
iekāpt "laika mašīnā" un iepazīt 
vēsturisko priekšmetu daudzveidību 
un nozīmīgumu. 



Ekspozīcija “Padomju 
gadi” 

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

Laiks: 11.00  - 17.00 3,00 EUR 
pieaugušajiem, 2,00 
EUR pensionāriem, 
1,50 EUR skolēniem 
un studentiem. 
Samaksa skaidrā 
naudā 

Aizkraukles Vēstures un mākslas 
muzeja ekspozīcija "Padomju gadi" 
papildus ekspozīcijas apskatei piedāvā 
atcerēties vai iepazīt padomju laikus 
caur Kinožurnāliem, kas tiks 
demonstrēti muzeja telpās. 

Sarmītes Staļļi "Lielkažoki-1", Skrīveri, 
Aizkraukles novads. 
T.  29748079 

Laiks: 9.00 -18.00 Bērniem – 1,00 EUR, 
vizināšanās ar drošku 
visai grupai 5,00 EUR 
 

Izjādes ar zirgiem, bērniem ar 
ponijiem, zirgu meistarības klases 
klase - šķēršļu josla. 

"Ragāres", bioloģiskā 
zemnieku saimniecība 

"Ragāres", Skrīveri, 
Aizkraukles novads. 
T. 29229588 

Laiks: 24.07. - 11.00-
15.00, 25.07.- 11.00-
18.00 

Bērniem viss par 
brīvu, pieaugušajiem 
– 2,00 EUR 

Iepazīšanās ar dārzu, kur aug ap 100 
dažādu sugu un šķirņu augu - 
dekoratīvie, garšaugi, ārstniecības 
augi. Te var apskatīt ziemeļu kivi - 
aktinīdiju - audzes. Tēju degustācijas 
no pašu lasītiem augiem un zupas 
baudīšana. Produkciju iespējams 
iegādāties. 

Skrīveru pārtikas 
kombināts 

Daugavas iela 2, Skrīveri, 
Aizkraukles novads. 
T. 28685600 

Laiks: 10.00  - 17.00 4,00 EUR Ģimenes uzņēmums, kurā ražo 
konfekti "Gotiņa". Te var cienāties, 
baudīt, degustēt, klausīties, mēģināt 
ietīt gardumu papīrā un saņemt 
sertifikātu. Kombinātā iespējams 
iepazīties ar vēstures liecībām - 
konfekšu papīriem, masas 



griežamajiem, dzirdēt specifiku 
konfekšu ietīšanā. Veikaliņā būs 
iespēja nopirkt gardo konfekti 
"Purenīte", garšu pazinējiem piedāvā 
"Krējuma pagali" un citas veselīgas 
konfektes. 

Skrīveru mājas 
saldējums 

Daugavas iela 96, 
Skrīveri, Aizkraukles 
novads. 
T. 28361561 

Laiks: 9.00  - 19.00 6,00 EUR Mājīgā atmosfērā baudi un degustē 
20 veidu saldējumu, klausoties dzeju 
un dziesmas par saldējumu. 
Radošajās darbnīcās veido pats savu 
saldējumu, iepriekš noklausoties 
interesanto ceļojumu saldējuma 
tapšanā. Tikai 11.00 un 15.00 tikšanās 
ar saldējuma šefpavāru, izaicinot sevi 
baudīt saldējumu "tik, cik lien"! 
Saldējumu varēs iegādāties 
līdzņemšanai. 

Radošā darbnīca 
"RADADA" 

Daugavas iela 70, 
Skrīveri, Aizkraukles 
novads. 
T. 28386655 

Laiks: 11.00-17.00 gatavojot maisiņu 
radošajā darbnīcā, 
7.00 EUR 

Šeit var iepazīties ar sietspiedes 
procesu, tekstila apdrukas iespējām, 
keramikas izstrādājumu izgatavošanu 
un flīžu dekorēšanu. Darbnīcā būs 
iespēja sietspiedes tehnikā apdrukāt 
auduma maisiņu pēc izvēlētā dizaina. 
Radada piedāvā iegādāties savu 
produkciju - t-kreklus, kleitas, 
džemperus, maskas. 



*Piedāvājums var mainīties 
 

Ieplāno savu nākamo pieturu Zemgalē!  
 

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


