
 
 

Apceļošanas akcija “Nākamā pietura-ZEMGALE” 
17.-18.07.2021 

 

*Nepieciešama obligāta pieteikšanās katram objektam! 
 

Tūrisma 
objekts 

Adrese, 
pieteikšanās 

Apmeklējuma 
laiki 

Cena 
Piedāvājums 
Atslēgas vārdi 

KAD:                     17.-18.07.2021, gan sestdiena, gan svētdiena 

KUR:                                     Jēkabpils pilsēta 

DR Keramika Jēkabpils Mežaparks, 
Jēkabpils pilsēta. 
T: 29 885 894 

Laiks: 11.00-16.00 No 5,00 EUR Jēkabpils Mežaparkā darbosies 
amatnieku un mājražotāju radošā 
skatuve. 



“DR Keramikas” trauku meistare 
sniedz paraugdemonstrējumus un 
iespēju pašam veidot traukus. 
Pašā Mežaparkā ir bērnu rotaļu 
laukums, vingrošanas iekārta “Lūša 
taka”, “Meža domino”, “Saules 
terase”, kameršļūkšanas trase, 
pludmale u.c.  

MiMi rotiņu darbnīca Jēkabpils Mežaparks, 
Jēkabpils pilsēta. 
T.231 775 78 

Laiks: 13.00-15.00  No 2,00 EUR Darbnīca piedāvā darināt rotas no 
stikla, kristāliem un dabīgajiem 
akmeņiem. 

Diāna Briede Jēkabpils Mežaparks, 
Jēkabpils pilsēta. 
T. 271 623 24 

Laiks: (18.07)  
11.00- 16.00 

Līdz 5,00 EUR Diāna Briede iepazīstinās ar bišu 
produktu izmantošanas iespējām un 
biškopību. Bišu produkcijas iegāde. 

Putnu vērošanas 
pārgājiens 

Jēkabpils Mežaparks, 
Jēkabpils pilsēta. 
T. 293 745 54 

Laiks: (17.07.) 
09.00  -  11.00;  
13.00 -15.00  
pēc iepriekšējas 
pieteikšanās 

5,00 EUR/pers. Gitas Losānes vadībā putnu vērošanas 
pārgājiens Jēkabpils Mežaparkā. 
Pārgājiena ilgums ~2h, grupā 10-15 
cilvēki, iepriekšēja pieteikšanās. 

Krustpils pils Rīgas iela 216 B, 
Jēkabpils. 
T. 270 081 36 
 

Laiks: 10.00-17.00 ieejas maksa pilī pēc 
cenrāža. Darbnīcas 
cena 3,00 EUR/pers. 

Jaunās Jēkabpils vēstures ekspozīcijas 
un atjaunotās pils apskate. 
Aromātisku ziepju gatavošanas 
darbnīca no dabīgām izejvielām. 

SIA “Vertebra” Pils Rajons 58, Jēkabpils. 
T.:223 711 63 

Pēc iepriekšējas 
pieteikšanās 

7,00 EUR no bērna, 
10,00-15,00 EUR no 
pieaugušā 

Krustpils pils mikrorajonā dabīgās 
kosmētikas UNIKUM meistarklases. 
Ģimenēm ar bērniem no 5 g.v. – 



“Pičiņu pačiņu” - ķermeņa tonika vai 
skrubja un daudzfunkcionālā krēma 
gatavošana. “Skaistums un veselība 
ikdienā” - viena hidrolāta un ķermeņa 
eļļas vai ziepju gatavošana (pēc 
grupas izvēles).  
 

Jēkabpils Vēstures 
muzeja Brīvdabas 
nodaļa „Sēļu sēta” 
 

Filozofu iela 6, Jēkabpils. 
T. 270 290 39 
 

Laiks: 10.00-17.00 4,50 EUR/pers., 4,00 
EUR/bērniem 

Ekspozīcijas apskate un programma 
"Augu dabas spēks" - skrubja 
pagatavošana. 

 Veikparks Jēkabpilī 
"Pastaiga pa ūdens 
virsmu"  
 

Mežaparka iela 15, 
Jēkabpils. 
T. 283 67 165 

Laiks: 9.00-20.00 23,00 EUR/pers. 
Cena bērniem līdz 7 
g. pieaugušo 
pavadībā: 8,00 EUR 
(kopīgs SUP dēlis ar 
pieaugušo) 

Izzinošs kruīzs ar SUP dēļiem pa 
Radžu ūdenskrātuvi un applūdušo 
otru lielāko dižakmeni Latvijā. 15 min. 
izbrauciens ar veikborda dēli vai pūsli 
veikborda kabeļtrasē. Kafija vai 
atspirdzinošs dzēriens un uzkodas no 
WAKE caffe. Kopējais aktivitātes laiks: 
2,5 stundas. 

KAD:                     17.-18.07.2021, gan sestdiena, gan svētdiena 

KUR:                             Bauskas, Vecumnieku apkārtne 

Saldumu ražotne 
“Poļu nams” 

Draudzības iela 1, 
Bauska. 

Laiks: 10.00  - 15.00 
 

3,50 EUR personai 
 

Ekskursija pa saldumu ražotni, 
produkcijas degustācija un iegāde. 



 T. 26010779 
polanams@inbox.lv 
 

“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 “ Krišjāņi” 
 

Lobgale, Brunavas 
pagasts, Bauskas novads. 
T. 22802208 
iluta.sieri@gmail.com 
 

Laiks: 10.00 un 13.00 
 

7,00 EUR 
pieaugušajiem, 4,00 
EUR pensionāriem,  
bērniem līdz piecu 
gadu vecumam – 
bezmaksas. Ģimenei  
25,00 EUR (līdz 
piecām personām) 
 

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

Bišu drava 
“Dzintarlāse” 
 

Birzzemnieki, 
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 Reinbergas  
Rotu darbnīca, PSRS 
laiku lietu krātuve 
 

Rīgas iela 29, Vecumnieki, 
Bauskas novads. 
T.29863915 
pakapiens@inbox.lv 
 

Laiks: 10.00 – 19.00 
 

4,00 EUR personai 
vai 10,00 EUR 
ģimenei 
 

Seno lietu apskate, izgatavoto rotu 
apskate un  meistardarbnīca, rotu 
iegāde. Kokapstrādes uzņēmuma 
apskate un izstrādājumu iegāde. 

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) 
 

Rígas iela 17A 
(piebraukšana no 
Ziedoņu 5),  Skaistkalne. 
T. 29216673 
FB:Amaranth for life 
 

Laiks: 10.00, 13.00, 
15.00, 17.00 
 

3,50 EUR personai 
vai 8,00 EUR ģimenei 
 

Ieskats ražotnē, īsa tās vēsture, eļļas 
ieguve no amaranta u.c. 
graudaugiem. Degustācija, receptes, 
amaranta produktu iegāde. 

Bauskas pils muzejs 
 

Pilskalns, Bauska. 
T. 20011880, 63923793 
www.bauskaspils.lv 
 

Laiks:  10.00  - 18.00 
 

1,70 EUR 
pieaugušajiem, 0,70 
EUR skolniekiem, 
studentiem 
 

Bauskas Livonijas ordeņpils drupu un 
rekonstruētā centrālā torņa apskate. 
Iespēja iegādāties suvenīrus, apskatīt 
Bauskas pils muzeju. 

KAD:                                      17.07.2021, sestdiena 

KUR:                                 Dobeles, Auces apkārtne 



Z/S Rūķīšu tēja  "Rūķīši" , Krimūnu 
pagasts, Dobeles novads. 
T. 29263846 
http://www.rukisuteja.lv 
 

Laiks: 10.00 – 20.00 Bezmaksas ieeja Iespējams aplūkot ārstniecības augu 
laukus un dārzu, uzzināt, kā kaltē un 
fasē augus, nogaršot tējas un 
iegādāties arī dažādu produkciju. 
JAUNUMS: Lavandu dārza apskats. 

Štelmaheru akmeņu 
dārzs  
   

Arāju iela 18, Dobele. 
T. 20047591 
 

Laiks: pēc iepriekšējas 
vienošanās 

Ieeja par 
ziedojumiem 

Aizraujošs saimnieka stāstījums par 
akmeņu kolekcijas vēsturi, to apskate. 
Dārzs tiek dēvēts gan par akmens 
pasaku, gan par brīnumdārzu. 

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:                                     18.07.2021, svētdiena 

KUR:                                       Dobeles apkārtne 

Z/s “Mazbaldonas” 
    
 

“Mazbaldonas”, Penkules 
pagasts, Dobeles novads. 
T. 26369127 

Laiks: 11.00 Ieeja par 
ziedojumiem 

Ciemošanās vienā no lielākajām   
augkopības un tehniskās kultūras 
zemnieku saimniecībām Penkulē.  
Saimnieki stāstīs un rādīs, kā ir dzīvot 
laukos šodien. 

Viensēta "Lielkuģi" 
     

“Lielkuģi”, Penkules 
pagasts, Dobeles novads. 

Laiks: 12.30 Ieeja par 
ziedojumiem  

“Lielkuģu” puķu prieku par savu sauc 
Kuģu Aiga, kura jau 10 gadus stāda un 

http://www.rukisuteja.lv/


 T. 26758487 pārstāda dažādas puķes savā lauku 
sētā.  Te var redzēt magones, 
peonijas, flokšus, rozes, kaķumētras, 
centrantes, sauleskrēsliņus, 
dienziedes, hostas, kā arī dažādas 
pļavas puķes. 

Piemājas saimniecība 
“Kalnapočas”  
  
   
 
   
 

“Kalnapočas”, Penkules 
pagasts, Dobeles novads. 
 T. 29172125. 26732443 
 

Laiks: 14.00 5,00 EUR -  
individuāliem 
ceļotājiem, 10,00 
EUR  -ģimenes biļete, 
norēķināšanās 
skaidrā naudā. 

Saldākajā ogu laikā uz tikšanos aicina 
piemājas saimniecība “Kalnapočas” - 
ķirši, vasaras avenes un kādam 
asumiņam – jaunie ķiplociņi.  Būs 
iespēja aplūkot saimniecību, 
piedalīties ķiršu/ aveņu ievārījumu 
pagatavošanas meistarklasē ar 
profesionālu fotogrāfu, kaismīgu 
makšķernieku  un lielisku pavāru 
(www.labuapetiti.com) Aigaru 
Jansonu, sauktu par Zaķīti.   

Piemājas saimniecība 
“Bērzāji”  
    

“Bērzāji”, Penkules 
pagasts, Dobeles novads. 
T. 29333765 

Laiks: 17.00 Ieeja par 
ziedojumiem 

Saimniecībā darbojas Jansonu 
ģimene, sezona iesākas jau ziemā, jo 
tiek audzēti vasaras puķu stādi.  
“Bērzājos” skaists ir krāšņo peoniju 
ziedēšanas laiks, jo saimniecībā ir 
apmēram 150 šķirņu. Tālāk nāk 
gardais zemeņu laiks - iespējama gan 
degustācija, gan ogu iegāde. 



Ālaves muiža  
    

“Ālaves muiža”, 
Penkules pagasts, 
Dobeles novads.  
T. 29343749 

Laiks: No 18.30 Ieeja par 
ziedojumiem 

Reģionālās nozīmes 19. gadsimta 2. 
puses arhitektūras piemineklis, lai arī 
ļoti bēdīgā stāvoklī, tomēr saglabājies 
līdz mūsdienām.  Biedrība “Penkulē 
atver durvis” ar lielu brīvprātīgo 
līdziesaisti  uzsākusi  āra teritorijas 
sakopšanu. 
Šajā dienā apmeklētāji aicināti uz 
interaktīvas taciņas atklāšanas 
pasākumu. Būs Penkulnieku 
mājražotāju tirdziņš, uz ugunskura 
tapis cienasts un muzikāla nots. 

*Piedāvājums var mainīties. 
 

Ieplāno savu nākamo pieturu Zemgalē!  
Apceļošanas akciju “Nākamā pietura-ZEMGALE” organizē Zemgales plānošanas 

reģions ar visu 22 Zemgales reģiona pašvaldību atbalstu. 


