
 
 

Apceļošanas akcija “Nākamā pietura-ZEMGALE” 
21.-22.08.2021 

 

*Nepieciešama obligāta pieteikšanās katram objektam! 
 

Tūrisma 
objekts 

Adrese, 
pieteikšanās 

Apmeklējuma 
laiki 

Cena 
Piedāvājums 
Atslēgas vārdi 

KAD:                                   21.08.2021, sestdiena 

KUR:                                    Ozolnieku apkārtne 

Stādaudzētava 
"Bētras" 

"Bētras", Salgales 
pagasts, Jelgavas novads. 
T.  26388251 

Laiks: 12.00, 14.00, 16.00 3,50 EUR Ekskursija pa saimniecību un cidoniju 
sukāžu ražošanas cehu, ogu, augļu 
saldējuma un sukāžu degustācija. 



Jāņa Čakstes māja "Auči", Salgales pagasts, 
Jelgavas novads. 
T. 26392154 

Laiks: 10.00 – 18.00 Par ziedojumiem Ekspozīcijas apskate un stāsti par 
Latvijas pirmo prezidentu un viņa 
dzimtas likteņiem, izzinošas galda 
spēles āra terasē un izziņas taka ar 
uzdevumiem Auču parkā. 

Privātā padomju laika 
pulksteņu kolekcija 
"Pulksteņu māja" 

Purviņi 22, Salgales 
pagasts, Jelgavas novads. 
T. 26379730 

Laiks: 11.00, 13.00, 15.00 Par ziedojumiem Pulksteņu kolekcijas apskate 
kolekcionāra vadībā. 

KAD:                                     22.08.2021, svētdiena 

KUR:                   Jelgavas pilsētas, Ozolnieku apkārtne 

Saldumu ražotne 
"Abra" 

Meliorācijas iela 2, 
Ozolnieku pagasts, 
Ozolnieki, Jelgavas 
novads. 
T. 29412852 
Vietu skaits ierobežots! 

Laiks: 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30 ,17.00 

3,50 EUR 
pieaugušajiem, 2,50 
EUR bērniem, 
skolēniem 

Gardumu gatavošanas meistarklase 
un saldējuma degustācija. 

Kazu ferma "Līcīši" "Līcīši", Cenu pagasts, 
Jelgavas novads. 
T. 29322860 

Laiks: 11.00 – 16.00 4,00 EUR 
pieaugušajiem, 3,00 
EUR bērniem 

Ekskursija kaziņu saimniecībā un kazas 
piena, kefīra un sieru degustācija. 

Jelgavas 
Ugunsdzēsības 
ekspozīcija 

Dobeles iela 16, Jelgava. 
T. 29190710 

Laiks: 10:00, 11.00 Pēc pieprasījuma/ 
iepriekšējas 
pieteikšanās 

Ugunsdzēsības eksponātu un agrāk 
lietoto darba priekšmetu apskate gida 
vadībā. 



Vēsturisko spēkratu 
kolekcija "AnRu 
motors" 

Garozas iela 15 a, Jelgava. 
T. 63005447 
Vietu skaits ierobežots! 
(max 20 personas). 

Laiks: 13.00, 15.00 Par ziedojumiem Vēsturisko, restaurēto spēkratu - ZAZ, 
VAZ, GAZ apskate gida vadībā. 

KAD:                     21.-22.08.2021, gan sestdiena, gan svētdiena 

KUR:                     Jaunjelgavas, Neretas, Aizkraukles apkārtne 

Jaunjelgavas novada 
TIC 

Jelgavas iela 33, 
Jaunjelgava, Aizkraukles 
novads.  
T. 27366222 

Laiks: 12:00-16:00 Darbnīcas 5,00 
EUR/pers. 

Mūsdienīgs un iedvesmojošs stāsts 
par centra izveidošanu, radošās 
darbnīcas un novada amatnieku 
izstāde - pārdošana Vecpilsētas parkā. 

Ekociemats Seces 
pagastā "Omrači" 

“Omrači”, Seces pagasts, 
Aizkraukles novads. 
T. 26185372 
 

 

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

Ugunslaika pastaigā pa pļavu  savvaļas 
augu lietojumu tautas medicīnā 
iepazīšana. Radošajā darbnīcā iespēja 
pagatavot sev piemērotāko augu 
izvilkumu un sejas krēmu ar dabīgām 
sastāvdaļām. Bērni varēs veidot no 
māla, darināt dabas rotas, tējas 
gleznas vai zāļu gobelēnus. 

Kuģis “Balta kaza”  Lielā Daugavas iela 1C, 
Jaunjelgava, Aizkraukles 
novads. 
T.  29442587 

Visas dienas garumā Atbilstoši 
piedāvājumam 

Ekskursijas pa Daugavu ar kapteini - 
gidu un elpu aizraujošiem stāstiem 70 
EUR/h, ekskursijas no piestātnēm ar 
laivu ''Āzītis'' - iespēja no Jaunjelgavas 
nokļūt līdz Skrīveru Dendroloģiskajam 



parkam vai Aizkraukles pilskalnam - 
cena 4 EUR/pers, bērniem līdz 
septiņiem gadiem bezmaksas. Paralēli 
novadā notiekošajām DZIESMINIEKU 
dienām - dienas un vakara koncerti uz 
kuģīša ''Balta kaza''. 

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. 

Pļaviņu HES vēstures 
ekspozīcija 
(TIKAI 21.08.2021) 

Enerģētiķu iela 2, 
Aizkraukle. 
 T. 20208952 

Laiks: 9.00 - 17.00 Atbilstoši 
piedāvājumam 

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. 

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. 



 Vecmēmeles muiža Vecmēmele, Mazzalves 
pagasts, Aizkraukles 
novads.  
T. 26436761 

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

Iespēja apskatīt atjaunojamo muižu 
gleznainajā Mēmeles upes krastā. 
Interesants saimnieka stāsts, 
peldēšanās un makšķerēšanas 
iespējas. 

Gricgales krogs "Gricgale", Pilskalnes 
pagasts, Aizkraukles 
novads.  
T. 29353379 

Laiks: 9.00 – 20.00 Ziedojums Interesenti var baudīt senā kroga 
burvību gides pavadībā, gardos 
dzērienus un īpašās kroga pankūkas. 
Viens no retajiem krogiem, kas 
saglabājies no muižas laikiem. 

Pilkalnes muiža Pilkalne, Pilskalnes 
pagasts, Aizkraukles 
novads.  
T. 29341352 

Laiks: 9.00 – 20.00 Ziedojums Interesentiem var apskatīt ar malku 
kurināmu plauktu graudu kalti, kas, 
iespējams, ir saglabājusies vienīgā 
Latvijā. Interesants stāstnieks un 
iespējama garšīga maltīte. 

*Piedāvājums var mainīties 
 

Ieplāno savu nākamo pieturu Zemgalē!  
 

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


