
 
 

Apceļošanas akcija “Nākamā pietura-ZEMGALE” 
28.-29.08.2021 

 

*Nepieciešama obligāta pieteikšanās katram objektam! 
 

Tūrisma 
objekts 

Adrese, 
pieteikšanās 

Apmeklējuma 
laiki 

Cena 
Piedāvājums 
Atslēgas vārdi 

KAD:                     28.-29.08.2021, gan sestdiena, gan svētdiena 

KUR:                                Aknīstes, Viesītes apkārtne 

Zāļu un pirts maģija 
“Vilkapurvos” 

“Vilkapurvi”, Aknīstes 
pagasts, Jēkabpils 
novads. 
T. 291 287 09  

Laiks: 9.00-22.00 Masāžas eļļu, tinktūru 
meistarklase, 10 
EUR/pers. Pirts slotu 
siešana, pirts skrubju 
veidošana, no 8 

Stāsti par pirti, augiem, skrubju, 
masāžas eļļu gatavošanu. Zāļu tēju un 
augu sīrupu degustācija. 



 EUR/pers. Pirts rituāls, no 
30 EUR/pers. Āra kubla 
noma, 50 EUR/3h. 
Pārvietojamās 
pirtsmucas noma, 60 
EUR/24h. 

Laivo Sēlijā! “Skārdupītes”, Aknīstes 
pagasts, Jēkabpils 
novads. 
T.  200 34 392 

Laiks: 9.00  -18.00 20,00 EUR/pers..  
 

Saimniecības apskate, laivošanas 
vēsture, airēšanas apmācības, 
laivošana Dienvidsusējā ar kajakiem, 
kanoe vai bļodveida laivu “Rupucis”. 
Tēju vākšana palieņu pļavās un 
transportēšana pēc aktivitātēm upē. 

Kafeja “Alīda” “Dzelmītes”, Elkšņu 
pagasts, Jēkabpils 
novads. 
T. 26 582 074 
 

Laiks:10.00- 17.00 3,00 EUR/pers. 
Gatavošanas cena: 
10,00 EUR/pers. 
(grupā 3-10 
personas) 

Kafijas degustācijas, savas kafejas 
šķirnes izveidošana. Fabrikas apskate 
ar degustāciju. 

Vīna kalna stāstu 
pietura 

“Rudzīši”, Viesītes 
pagasts, Jēkabpils 
novads. 
T. 28 871 505 

Laiks:10.00-18.00 2,00 EUR/pers.  Vīnogu audzēšanas un kopšanas 
stāsti. Pastaiga pa vīna kalnu. Vīnogu 
degustācija un stādu iegāde. 

Viesītes amatniecības 
centrs 

A. Brodeles iela 7, Viesīte, 
Jēkabpils novads. 
T. 26 470 433 

Laiks: 10.00 -17.00 Apskate bez maksas. 
Darbnīcas cena: 1,00 
EUR/pers.  

Vietējo amatnieku izstrādājumu 
apskate un iegāde. Darbnīcas: 
patriotiskas piespraudes izveidošana, 
kļavu cepures taisīšana u.c. 



Stādaudzētava un 
kolekciju dārzs SIA 
“Ārītes” 

“Greķāni”, Saukas 
pagasts, Jēkabpils 
novads. 
T.  29 457 013 

Laiks: 09.00-18.00 2,00 EUR/pers.  Ekskursija pa rožu dārziem, stāsti par 
rožu kopšanu, audzēšanu. 

 
Viesītes elektrobānītis  

A. Brodeles iela 7, Viesīte, 
Jēkabpils novads. 
T. 28 681 126 

Laiks: 10.00-17.00 Vienā reisā līdz 12 
personām. Cena 15 
EUR/reiss.  

Brauciens ar bānīti pa mazpilsētu gida 
pavadībā. Brauciena ilgums 20-30 
min. 

KAD:                                  28.08.2021, sestdiena 

KUR:                                    Dobeles apkārtne 

Gleznotājas Aijas 
Princes-Galzones 
darbnīca 
  
  
  

Liepziedi, Dobele, 
Dobeles novads. 
T. 29166280 
  

Laiks: pēc iepriekšējas 
vienošanās 

Pēc vienošanās Viesojoties pie gleznotājas viņas 
privātmājā, darbnīcā būs iespējams 
aplūkot gleznas, iepazīties ar 
gleznošanas procesu, iegādāties un 
pasūtīt mākslas darbus. 

Dobeles Livonijas 
ordeņa pilsdrupas  
  
  

P103, Dobele, Dobeles 
pilsēta. 
T. 63723074 
 

Laiks: Atklāšanas svētki 
16.00 – 23.00 
 

Iepriekšēja biļešu 
iegāde www.aula.lv  
 

Atjaunotās Dobeles pils atklāšanas 
svētki. Pils iekštelpu apskate, dažādas 
aktivitātes un pārsteigumi. 

Senlietu un 
lauksaimniecības 
mašīnu kolekcija  

„Līči”, Bikstu pagasts, 
Dobeles novads. 
T. 26541284 

Laiks: 10.00 – 17.00 Ieeja par 
ziedojumiem  

Kolekcija ir sadalīta vairākos tematos - 
ieskats lina apstrādē, kara lietās, 



   maizes raudzēšanā un cepšanā, 
galdniecībā, pienapstrādē u.c. 

KAD:                                29.08.2021, svētdiena 

KUR:                            Auces, Tērvetes apkārtne 

Anneles dzīvnieku 
dārzs 
   
   
  
 
 

LVM Dabas parkā 
Tērvetē, Anneles pļavā, 
Tērvete, Dobeles novads.  
T. 26738535 
E-pasts: 
anneleszoo@inbox.lv 
FB@anneleszoo 
www.anneleszoo.lv  
 

Laiks: 10.00-18.00 Bērni 0-2 gadi/ bez 
maksas 
2,00 EUR/pers. 
6,00 EUR ģimenes 
biļete  
 

Anneles Dzīvnieku dārzs izvietots 
Latvijas valsts mežu dabas parka 
Tērvetē teritorijā. Apmeklētāji var brīvi 
pastaigāties pa dzīvnieku aplokiem, 
glaudīt trušus, kaziņas, fotografēties, 
pabarot dzīvniekus. Dārza 
apmeklējums negarantē brīvu ieeju 
pārējā LVM dabas parka Tērvetē 
teritorijā. 

Mežmuižas pils un 
parka apskate 
  
  
    
 

“Ezerpils”, Augstkalne, 
Dobeles novads. 
T. 26473531  
www.mezmuiza.lv 
 

Laiks: 10.00 – 17.00 Bez maksas Svētes dzirnavezera krastā atrodami 
ievērojami valsts nozīmes arhitektūras 
pieminekļi, kas veido vienotu 
ansambli. Pili no vienas puses iežogo 
vecais parks ar 46 koku sugām, no 
otras Ketlera laikā celtā baznīca. No 
1954. gada pilī atrodas Augstkalnes 
vidusskola. Labos laikapstākļos - 
gleznu izstāde parkā. 



Piemājas saimniecība 
„Cepļi”  
  
    
 

“Cepļi”, Augstkalnes 
pagasts, Dobeles novads 
T. 26747263 
 E-pasts: 
ina.stale@inbox.lv 
https://tomaati-
plus.blogspot.com/ 
 

Laiks: pēc iepriekšējas 
vienošanās, pieņem visas 
dienas garumā 

Bez maksas Piedāvājumā dažādi augļi, ogas un 
dārzeņi. Saimnieki audzē gandrīz 200 
dažādu šķirņu tomātus. Iespēja 
apskatīt siltumnīcas un pašiem 
piedalīties sev vēlamo šķirņu 
degustācijā un gatavo tomātu 
nolasīšanā. 

TLMS “Bēne”  
   

Stacijas iela 8, Bēne, 
Dobeles novads. 
T. 26201427, 29816260 
E-pasts: 
krigeri2@inbox.lv 
 

Laiks: pēc iepriekšējas 
vienošanās 

Ieeja par 
ziedojumiem 

Praktiska darbošanās stellēs. Gatavo 
darbiņu apskate, iegāde. 

ZS „Imantas”, 
   
 

“Imantas”, Vītiņu pagasts, 
Dobeles novads. 
T. 22433154 
E-pasts: girts90@inbox.lv 
 

Laiks: pēc iepriekšējas 
vienošanās 

Pieaugušie 2,00 EUR;  
Skolas vecuma bērni 
1,00 EUR 

Olu svēršana, marķēšana, 
saimniecības apskate. 

KAD:                     28.-29.08.2021, gan sestdiena, gan svētdiena 

KUR:                       Iecavas, Rundāles, Vecumnieku apkārtne 

Bišu drava „Cepļi” 
 

“Cepļi”, Iecavas pagasts, 
Bauskas novads. 

Laiks: 10.00 - 18.00 
 

5,00 EUR personai 
 

Ekskursija pa dravu, stāsts par bitēm, 
produkcijas degustācija un iegāde. 



T.29126604, 
kadikisre@inbox.lv 
 

Vīnkalna ceplis 
 

Stīgu iela 6 a, Iecava, 
Bauskas novads. 
T. 29175271, 
gintazaumane@gmail.co
m 
FB – Keramika Vīnkalna 
ceplī 
 

Laiks:  Radošās 
nodarbības no 10.00 līdz 
19.00. Cepļa atvēršana  
29.08. plkst. 13.00 – 
16.00 
 

15,00 EUR personai  
vai 45,00 EUR 
ģimenei  
 

Stāsts un radoša darbošanās ar mālu 
vai pērļotu rotu veidošana, 
produkcijas iegāde. 
Radošās nodarbības laikā izveidotais  
māla priekšmets, pēc tā 
apdedzināšanas ceplī tiks nosūtīs uz 
Omnivas pakomātu  (iekļauts cenā). 

Zirgu sēta “Drostalas”   
 

“Drostalas”, Iecavas 
pagasts, Bauskas novads. 
T. 26657942,  
FB @drostalas 
 

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

5,00 EUR personai 
vai 15,00 EUR 
ģimenei (līdz četrām 
personām) 
 

Orientēšanās spēle, izjādes, 
fotografēšanās ar zirgiem, ponija 
jūgšana ratos un vizināšanās. 

Iecavas vēstures 
ekspozīcija  “Archīvs” 
 

Grāfa laukums 3, Iecava, 
Bauskas novads. 
T. 29422880, 
archivs@inbox.lv 
 

Laiks: 10.00-18.00 
 

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

Ekspozīcijas apskate, Iecavas muižas 
modeļa apskate, dažādas aktivitātes. 

Tēlnieka M.Zaura 
darbnīca “Stūrīšos” 
 

“Stūrīši”, Mežotnes 
pagasts, Bauskas novads. 
T. 26537114, 
mara.pukite@inbox.lv 
 

Laiks: 12.00 - 16.00 
 

Bezmaksas 
 

Stāstījums par mākslinieku, darbnīcas 
un apkārtnes apskate. 



“Jumpravmuižas 
parks” ar laimīgiem 
hobija zirgiem 
 

Jumpravmuižas parks, 
Mežotnes pagasts, 
Bauskas novads. 
T. 25415570, 
www.happyhorses.webs.
com 
FB @Jumpravmuižas 
Parks 
FB @Happy Hobby 
Horses 
 

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 Jumpravmuižas parkā, 
mākslīgo pilsdrupu apskate, zirgu 
apskate, tējas pauze vēsturiskajā skata 
laukumā. Iespējama Fit Ride izjāde 
veselības stiprināšanai un fotosesija 
parkā ar zirgiem vēsturiskā kostīmā. 

Igo mūzikas un 
mākslas centrs 
“Ceplis” 
Ikgadējs pasākums 
“Jūrkalnes dienas 
Ceplī” 28. augustā 
 

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

Laiks: 12.00 – 15.00  
 

5,00 EUR personai 
 

28. augustā visas dienas garumā 
dažādas aktivitātes, tirdziņa “Jūrklanes 
diena Ceplī” ietvaros.  
29. augustā  - Kaļķu dedzinātavas un 
kompleksa apskate. 

Saimniecība 
“Upescelmiņi” 
 

Lakstīgalu iela 2, 
Skaistkalne, Bauskas 
novads. 
T. 29286411, 
noram2903@inbox.lv 
 

Laiks: 10.00 - 20.00 
 

2,00 EUR personai 
 

Dārza apskate, augu atpazīšanas 
konkurss (neliela veicināšanas balva). 
Iespēja pasūtīt kafiju, tēju, uzkodas, 
iespēja pasūtīt “Vectēva kartupeļu 
pankūkas”. 

Saimniecība “Mačēni” 
muzejs “Sendienas” 

“Mačeni”, Skaistkalnes 
pagasts, Bauskas novads. 

Laiks: 10.00 -19.00 
 

5,00 EUR personai 
vai 10,00 EUR 

Muzeja “Sendienas” eksponātu 
apskate (rakstāmlietu kolekcija 4000 



 T. 29122662, 
dacestankevica@inbox.lv 
 

ģimenei (līdz četrām 
personām) 
 

gb.,  sadzīves priekšmeti un darba 
rīki). Iespēja degustēt bioloģiski 
audzētus ābolus ražas laikā, pieejama 
telpa līdzpaņemto uzkodu baudīšanai. 

*Piedāvājums var mainīties. 
 

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

reģions ar visu 22 Zemgales reģiona pašvaldību atbalstu. 


