
Interaktīvās programmas Zemgalē 

Apkopoja: Zemgales Tūrisma Asociācija (30.01.2012) www.travelzemgale.lv 

Programmas 
nosaukums, web.  

Īsi par piedāvājumu 
 

Kontaktinformācija 
 

Cena grupai / 
personai  

Pastaiga ar pilsdāmu 
Dobeles pilsdrupās  

LV, RUS, ENG 

Aizraujoša pastaiga Dobeles pilsdrupās 
atraktīvas pilsdāmas sabiedrībā, kuras 
laikā var izzināt pils vēsturi un ieraudzīt 
to, ko varbūt citi ikdienā nemana.  

Dobeles pilsdrupas 
63721309 
dobeles.muzejs@navigator.lv  

Grupai - 6,00 Ls 
pa stundu, 
svešvalodā -8,00 
Ls 

No hercogienes dārza 
līdz tējas tasei  
LV, RUS, ENG 

Dobeles pils hercogienes dārza pārzine 
atklāj ārstniecības augu noslēpumus un 
labās īpašības, kādas bijušas zināmas 
jau 17.gadsimtā, cienā ar dažādām 
tējām. Pieaugušo grupas var nogaršot un 
iemācīties pagatavot arī veselīgus augu 
uzlējumus.  

Dobeles Novadpētniecības 
muzejs, 63721309 
dobeles.muzejs@navigator.lv  

Pieaugušajiem -
1,00 Ls 
skolēniem - 0,50 
Ls(grupā 10-25 
pers.) 

Smilšu varavīksne  
LV, RUS, ENG 

Visi zina zīmuļu, akvareļu, guašas un 
citas krāsas. Bet kas ir smilšu krāsas? 
Programmas laikā katrs sev izveido 
grāmatzīmi, apsveikuma kartiņu vai 
mazu glezniņu.  

Dobeles Novadpētniecības 
muzejs, 63721309 
dobeles.muzejs@navigator.lv  

Grupai - 5,00 Ls, 
skolēniem - 3,00 
Ls 

Galma masku stāsts 
 LV, RUS, ENG 

Darbnīcā rosās pilsdāma, kura gatavojas 
ballei. Kopā ar viesiem izzina masku 
tapšanas vēsturi, kāpēc tās tiek veidotas 
un kādos gadījumos valkātas. Katrs 
izveido karnevāla masku - brilles. 

Dobeles Novadpētniecības 
muzejs, 63721309 
dobeles.muzejs@navigator.lv  

Grupai - 5,00 Ls, 
skolēniem - 3,00 
Ls 

Senie mēri un mērtrauki 
LV, RUS, ENG 

Programmas laikā katrs iejūtas senā 
tirgotāja amatā - mēra un sver dažādas 
preces, izmantojot pūru, garnicu, stopu, 
piņģerotu, olekti u.c.  

Dobeles Novadpētniecības 
muzejs, 63721309 
dobeles.muzejs@navigator.lv  

Grupai - 5,00 Ls, 
skolēniem - 3,00 
Ls 

Tēva sētā jauki bij 
www.piksas.lv 

LV 

1-.3.klašu skolēni iepazīstas ar darbiem 
un sadzīvi lauku sētā pirms 100 gadiem. 
Klētī maļ graudus un iet rotaļās zem 
kuplā Pikšu ozola. 

K.Ulmaņa piemiņas muzejs 
„Pikšas”, 26670812 
piksas@piksas.lv  

Skolēniem - 0,50 
Ls 
Gida 
pakalpojums -
12,20 Ls/stunda. 

Sarunas ar akmeņiem 
LV, RUS 

Izzinošas interaktīvas nodarbības iežu 
un minerālu iepazīšanā dabā Pokaiņu 
apkārtnē. Mērķauditorija- dažāda 
vecuma skolēni, ģimeņu grupas. Laiks - 
līdz divām stundām.  

Vides gide  
Anita Biseniece 
29353183 

Skolēniem - 0,50 
Ls, pieaugušiem - 
1,00 Ls  

Vai akmens ir dzīvs? 
LV, RUS, ENG 

Tematiska ekskursija Pokaiņos. 
Mērķauditorija- skolēni, ģimeņu grupas. 
Ilgums kopā ar Pokaiņu iepazīšanas 
ekskursiju 3,5- 4 stundas.  

Vides gide  
Anita Biseniece 
29353183 

Grupa līdz 15 
cilv.- 10,00 Ls, 
grupa virs 15 cilv. 
- 15,00 Ls 

Paspēlēsimies smiltiņās! 
LV, RUS, ENG 

Nodarbības karjerā Silakalnu mežā pie 
Zebrus ezera- aizraujošas spēles smiltīs 
gan bērniem, gan pieaugušajiem. 
Ilgums- 1,5 stundas.  

Vides gide  
Anita Biseniece 
29353183 

Grupai - 10,00 Ls 
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Vides izglītība 
www.mammadaba.lv  

LV, RUS 

Skolēniem, bērnu dārzu audzēkņiem. 
Pārgājiens svaigā gaisā ar vides spēles 
elementiem, izzinoša ekskursija 
programmas „Izzini mežu!” ietvaros, 
vides radošās darbnīcas.  

Tērvetes dabas parks  
63726212, 28309394 
tervete@lvm.lv 

Ekskursijas 
skolēniem -1,20 
Ls 
Vides radošās 
darbnīcas no 
3,50 Ls 

Pasākumi ģimenēm un 
kolektīviem  

www.mammadaba.lv 
LV, RUS, ENG, LT 

Jubileju, kāzu, nakts piknika un citu 
pasākumu rīkošana dabā pie ugunskura 
kopā ar Tērvetes dabas parka dzīvajiem 
pasaku tēliem – Sila raganiņu vai rūķiem.  

Tērvetes dabas parks  
63726212, 28309394 
tervete@lvm.lv 
 

1,20 /2.00 Ls 
personai+ 
10,00 – 20,00 Ls 
par pasākumu no 
grupas 

„Uz bīnes jāprot 
grozīties” 

www.jvmm.lv 
LV, RUS 

Dāmām iespēja sapucēties 19. gs. beigu 
tērpos, pielaikot cepures un fotografēties. 
Uz nelielās skatuves var iejusties aktiera 
lomā un lasīt anekdotes.  

Ādolfa Alunāna memoriālais 
muzejs, Filozofu iela 3, 
63021180 
muzejs@muzejs.jelgava.lv 

Pieaugušajiem -
1,00 Ls, 
skolēniem - 0,50 
Ls 

„Vēlēšanas Jelgavā 
20.gadsimta sākumā” 

www.jvmm.lv 
LV, RUS, ENG 

Pašvaldību vēlēšanu vēsture un norise 
20.gadsimta sākumā Jelgavā. Iespēja 
izvirzīt savu kandidatūru, piedalīties 
priekšvēlēšanu kampaņā un vēlēšanās.  

Jelgavas vēstures un mākslas 
muzejs, Akadēmijas iela 10, 
63025830 
muzejs@muzejs.jelgava.lv 

Pieaugušajiem -
1,00 Ls, 
skolēniem – 0,50 
Ls 

Mācāmies mācīties 
www.jvmm.lv  

LV, RUS, ENG 

Glītrakstīšanas stunda, kurā mācās 
rakstīt ar rakstāmspalvu.  

Jelgavas vēstures un mākslas 
muzejs, Akadēmijas iela 10, 
63025830 
muzejs@muzejs.jelgava.lv 
 
 

Pieaugušajiem -
1,00 Ls, 
skolēniem – 0,50 
Ls 

Strēlnieku piedzīvojumi 
un īsta rudzu maize 
www.karamuzejs.lv; 

www.laci.lv  
LV, RUS 

Ziemassvētku kauju muzejā Strēlnieku 
formā tērpts nodarbības vadītājs stāsta 
par karavīru ikdienas dzīvi un dalību 
kaujās. Šo nodarbību iespējams apvienot 
ar maizes ceptuvi „Lāči” apmeklējumu.  

Jelgavas novads, Valgundes 
pagasts „Mangaļi”, 67228147, 
28349259 
mangali@karamuzejs.lv  
Maizes ceptuve „Lāči” - 
67933228,  29256676, 
maize@laci.lv 

Ziemassvētku 
kauju muzejs -
17,00 Ls /grupai; 
Maizes ceptuve -
1,50 Ls/personai 

Karstā šokolāde Hercoga 
rezidencē 
www.llu.lv 

LV, RUS, ENG 

Jelgavas pilī romantiskā noskaņā Jūs 
gaida īpašs garšas piedzīvojums – pēc 
īpašas receptes darināta karstā šokolāde 
hercogienes un galma dāmu sabiedrībā.  

Jelgava, Lielā iela 2, 
63005617  
muzejs@llu.lv  
 

2,60 Ls/personai 
 

Īpašās programmas 
jaunajam pārim un kāzu 

viesiem Jelgavas Sv. 
Trīsvienības baznīcas 

tornī 
www.tornis.jelgava.lv 

LV 

1. Īpaša puzura – ķista veidošana kā 
dāvana jaunlaulātajiem.  
2. Mīlestības ziepju vārīšana.  
3. Dabas veltes veselīgas un stipras 
dižģimenes pamatu likšanā (vasaras 
sezonā) 
 

Sv. Trīsvienības baznīcas 
zvanu tornis, 
Akadēmijas iela 1, Jelgava, 
Jana.evelina@tornis.jelgava.lv 
27886806 

2 – 3,50 Ls/pers.  
 
Maksimālais 
dalībnieku skaits 
– 15 personas 

Īpašo sveču liešana 
  www.tornis.jelgava.lv  

LV 

Piedaloties sveču liešanas nodarbībā, 
dalībnieks dāvās sev lielisku iespēju 
priecēt sevi un citus ar svecēm, kas deg 
ilgi un vienmērīgi, patīkami piepildot telpu 
ar vieglu aromātu.Senču gudrības un 
ieteikumi, mūsdienu materiāli un dizains. 
Ģimeņu, korporatīviem pasākumiem.  

Sv. Trīsvienības baznīcas 
zvanu tornis, 
Akadēmijas iela 1, Jelgava, 
Jana.evelina@tornis.jelgava.lv 
27886806 

3,50 Ls/pers. 
 

Maksimālais 
dalībnieku skaits 
– 15 personas 

http://www.travelzemgale.lv
http://www.mammadaba.lv
mailto:tervete@lvm.lv
http://www.mammadaba.lv
mailto:tervete@lvm.lv
http://www.jvmm.lv
mailto:muzejs@muzejs.jelgava.lv
http://www.jvmm.lv
mailto:muzejs@muzejs.jelgava.lv
http://www.jvmm.lv
mailto:muzejs@muzejs.jelgava.lv
http://www.karamuzejs.lv
http://www.laci.lv
mailto:mangali@karamuzejs.lv
mailto:maize@laci.lv
http://www.llu.lv
mailto:muzejs@llu.lv
http://www.tornis.jelgava.lv
mailto:Jana.evelina@tornis.jelgava.lv
http://www.tornis.jelgava.lv
mailto:Jana.evelina@tornis.jelgava.lv


Interaktīvās programmas Zemgalē 

Apkopoja: Zemgales Tūrisma Asociācija (30.01.2012) www.travelzemgale.lv 

Lustīgā ziepju vārīšana 
www.tornis.jelgava.lv 

LV 

Senlatviešu gudrības un ieteikumi ziepju 
vārīšanā, mūsdienu materiāli un dizains. 
Ģimeņu, korporatīviem pasākumiem.  

Sv. Trīsvienības baznīcas 
zvanu tornis, 
Akadēmijas iela 1, Jelgava, 
Jana.evelina@tornis.jelgava.lv 
27886806 

3,50 Ls/pers. 
 

Maksimālais 
dalībnieku skaits 
– 15 personas 

Ziedi gaviļniekam un 
ciemiņiem 
www.tornis.jelgava.lv  

LV 

Lai labāk izprastu krāsu nozīmi, kāda tā 
bija latviešiem agrāk, un krāsu 
pielietojuma īpatnības, nodarbības 
dalībnieki varēs veidot savu krāsu 
salikumu, darinot ziedu kā piespraudi vai 
dekoru.Mūsdienu materiāli un dizains. 
Ģimeņu, korporatīviem pasākumiem.  

Sv. Trīsvienības baznīcas 
zvanu tornis, 
Akadēmijas iela 1, Jelgava, 
Jana.evelina@tornis.jelgava.lv 
27886806 

3 Ls/pers. 
 

Maksimālais 
dalībnieku skaits 
– 15 personas 

Puzuru veidošana svētku 
gaisotnē 
www.tornis.jelgava.lv  

LV 

Senlatviešu gudrības un ieteikumi telpu 
rotāšanai, Lieldienas vai Ziemassvētkus 
gaidot. Ģimeņu, korporatīviem 
pasākumiem.  

Sv. Trīsvienības baznīcas 
zvanu tornis, 
Akadēmijas iela 1, Jelgava, 
Jana.evelina@tornis.jelgava.lv 
27886806 

2 Ls/pers. 
 

Maksimālais 
dalībnieku skaits 
– 20 personas 

"Galantā gadsimta 
šarms" 

www.ceremonija.lv 
 LV, RUS, ENG 

Viesus sagaida pils galminieki 
vēsturiskos tērpos un aicina piedalīties 
aizraujošā ceļojumā pa pili. Viesi dzirdēs 
stāstu  par pils vēsturi, kā arī uzzinās par 
galma dzīves aizkulisēm.  

Rundāles pils muzejs Piedāvā 
"Eleana",29108396, 
jelena@ceremonija.lv 

Cena pēc 
vienošanās, 
atkarībā no 
cilvēku skaita un 
programmas 
satura. 

Fotosalons „Buduārs” 
Rundāles pils parkā. 

www.ceremonija.lv 

Rundāles pils parka apmeklētājiem ir 
iespēja pielaikot kādu 18.gs. stilā 
darinātu tērpiem, un fotografēties (ar 
savu fotoaparātu). Fotosalons tiek 
organizēts vasaras mēnešos labos laika 
apstākļos. 

Piedāvā IU "Eleana", 
Rundāles pagasts, Rundāles 
novads, 29108396 
jelena@ceremonija.lv  

2,00 - 3,00 Ls/ 
personai 

 „Ģērbšanās kultūra 
Kurzemes hercogistē” 

www.bauskaspils.lv 
LV, RUS, ENG 

Programma iepazīstina ar modi, 
ģērbšanās kārtību un manierēm Kurzemes 
hercoga galmā 16.gs. beigās - 17.gs. 
sākumā. Pasākuma noslēgumā 
apmeklētāji ieģērbj kādu no grupas 
dalībniekiem manierisma perioda galma 
dāmas kostīmā vai kopīgi apģērbj 
manekenu.  

Bauskas pils muzejs 
63923793, 20011880 
bauska.pils@e-apollo.lv  
 

20,00 Ls 
programmas + 
muzeja ieejas 
biļete katrai 
personai + 10,00 
Ls par vēsturisko 
kostīmu 

 „Deju stunda galmā” 
www.bauskaspils.lv 

LV,RUS,ENG 

Apmeklētāji iepazīstas ar galma 
sadzīves kultūru un deju nozīmi galmā. 
Grupas dalībnieki kopīgi ar vēsturiskā 
kostīmā ģērbtu programmas vadītāju 
mācās renesanses dejas.  

Bauskas pils muzejs 
63923793, 20011880 
bauska.pils@e-apollo.lv  
 

20,00 Ls 
programma + 
10,00 Ls par 
vēsturisko 
kostīmu+ muzeja 
ieejas biļete 

 „Galma sadzīves kultūra 
16.gs. beigas – 17.gs. 

sākums” 
www.bauskaspils.lv 

LV, RUS, ENG 

Apmeklētāji līdzdarbojoties iepazīst 
galminieku brīvā laika kavēkļus - rotaļas, 
galda spēles, „holandiešu” pīpes 
pīpēšanu, pils pastāvēšanas laika modi, 
ģērbšanās kārtību, manieres, dejas un 
mūziku.  

Bauskas pils muzejs 
63923793, 20011880 
bauska.pils@e-apollo.lv  
 

pēc muzeja 
cenrāža, atkarībā 
no klienta 
izvēlētās 
programmas 
satura 
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Piedzīvojums 20.gs. 
Bauskā 

www.bauskasmuzejs.lv  
LV, RUS 

Atraktīva programma muzeja ekspozīcijā 
stundas garumā gan pieaugušajiem, gan 
skolēniem. Iespēja iepazīties ar 
baušķeniekiem, viņu veikaliņiem, 
likteņiem dažādu valdību laikos.  

Bauskas novadp. un mākslas 
muzejs , 63960508 
bnmuzejs@apollo.lv  

30,00 Ls (grupai 
līdz 20 pers. ), 
par katru nākamo 
- 1,50Ls 

Laiks spēlēties 
www.bauskasmuzejs.lv   

LV, RUS 

Atraktīvs pasākums dažāda vecuma 
bērnu un pieaugušo grupām ar bērnu 
rotaļām un citām ēverģēlībām rotaļlietu 
ekspozīcijā "Laiks spēlēties". Lelles 
izgatavošana.  

Bauskas novadp. un mākslas 
muzejs , 63960508 
bnmuzejs@apollo.lv 

Pieaugušajiem -
1,50 Ls bērniem - 
0,50 Ls 

Sver un mēri Bauskā 
www.tourism.bauska.lv  

LV 

Bauskas tūrisma informacijas centrā 
iekārtota ekspozīcija par Bausku, 
Rātsnamu un Kurzemes hercogistes 
svariem un mēriem. Atraktīva svēršana 
un mērīšana un sertifikāta izsniegšana.  

Bauskas Rātsnams, 
Rātslaukums 1, Bauska 
63923797, 27746484 
tourinfo@bauska.lv 

Bezmaksas - 
iepriekš piesakot 
grupai līdz 15 
personām 

Mežotnes pilskalns 
www.pilskalns.lv  
LV, RUS, ENG 

Stāsts par zemgaļu vēsturi, Mežotnes 
pilskalnu, cīņām pret krustnešiem 13.gs. 
Zemgaļu apģērbs, rotas, to nozīme. 
Iespēja nofotografēties zemgaļu apģērbā. 
Tautas spēles un rotaļas: sacensības, 
spēkošanās, veiklības spēles. Gadskārtu 
u.c. rotaļas un danči dūdu un bungu 
pavadījumā. Šaušana ar arbaletu.  

Mežotnes pilskalns,  
Rundāles pag. 
26184631, 
elina.kula_braze@inbox.lv  
 
Sarīkojuma garums: 1-1,5 
stundas 

1,00-1,50 Ls no 
personas 
 

vēlamais 
dalībnieku skaits 
40-50. 

"Radošā Aspazija" 
www.skriverusaldumi.lv  

LV, RUS 

Marcipāna un īrisa figūriņu veidošana, 
produktu degustācija un filmiņa par 
"Aspasia" produkciju. Iespēja nobildēties 
skaistā tērpā.  

Skrīveru saldumi 
29377817, 65197009, 
65197280 
info@skriverusaldumi.lv 

 

2,50 Ls pers., 
grupām līdz 5 
pers. Darbd. – 
10,00 Ls, brīvd. – 
15,00 Ls 

Programma "Mans roku 
darbs" 

www.skriverusaldumi.lv 
 LV, RUS 

Iepazīšanās ar "Gotiņas" tapšanas 
vēsturi, filmiņas noskatīšanās, 
degustācija un iespēja pašam ietīt savas 
konfektes.  

Skrīveru saldumi 
29377817, 65197009, 
65197280 
info@skriverusaldumi.lv 

Skol., pens., 
stud. – 1,50 Ls, 
pieaug. - 2,00 Ls, 
pirmsk. – 0,50 Ls 

Kultūrvides objektu taka 
– redzēt, dzirdēt, just 

LV,RUS,ENG 
 

Interesenti iziet taku un sagatavo 
priekšnesumu (dzeju, deju, dziesmu utt.) 
tā, lai pārējie saprot.  

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs 
„Riekstiņi”, 65176467 
muzejs.riekstini@inbox.lv  

Bezmaksas 
 

Lasīsim „Balto grāmatu” 
pēc bildēm  

LV,RUS,ENG 

Interesenti saņem ilustrāciju un ar 
„mēmo šovu” parāda, lai pārējie var 
uzminēt tēlojumu vai notiekošo darbību.   

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs 
„Riekstiņi”, 65176467 
muzejs.riekstini@inbox.lv 

Bezmaksas 

Es izjaucu un atkal 
salieku pasauli 

//kalnaziedi.aizkraukle.lv 
LV, RUS 

 

Mērķis - iepazīstināt skolēnus ar latviešu 
ornamentu balstoties uz muzejā saglabāto 
etnogrāfisko priekšmetu materiālu. 
Praktiska ornamentu atrašana, veidošana. 
Zīmju novilkšana no „Kalna Ziedu” riņķa 
krustiem. 

Klana Ziedi, Aizkraukle 
65123351,28305405 
aizkrauklesmuzejs@inbox.lv 

Ls 0.20skolēniem 
ekskursijas 

vadīšana – Ls 
2.00, spēles un 
rotaļas Ls 3.03 

Gada aplis 
//kalnaziedi.aizkraukle.lv 

LV  
 

Mērķi-iepazīstināt sākumskolu skolēnus ar 
latviešu gadskārtu (Miķeļi, Mārtiņi, 
Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Jāņi) 
tradīcijām, ieražām, ticējumiem, senajām 
spēlēm un rotaļām. 

Klana Ziedi, Aizkraukle 
65123351,28305405 
aizkrauklesmuzejs@inbox.lv 

Ls 0.20skolēniem 
ekskursijas 

vadīšana – Ls 
2.00, spēles un 
rotaļas Ls 3.03 
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Viduslaiku kāzu 
uzvedums 

www.koknese.lv 
LV, ENG, GER 

Pasākums kāziniekiem. Laimes 
dāldera kalšana, ziedu ceļu, bruņinieka 
un viņa sirds mīļotās pārbaudījumi, 
Kokneses pils jaunā pāra solījums, 
graudu maizes un vīna rituāls, ziedojums 
Daugavai.  

Kokneses pilsdrupas 
 26574538  
 
Programmas  ilgums ~ 40 min. 

Programma - 
55,00 Ls,papildus 
naudas kalšana 
viesiem - 1,50 Ls 
/1 monēta, gids - 
10,00  Ls /st. 

Senlatviešu kāzas ar  
folkloras kopu „Urgas” 

www.koknese.lv  
LV, ENG, GER 

 

Programma kāziniekiem un citiem 
interesentiem. Atvadas no meitas un 
puiša dzīves, vieglo dienu nolikšana, 
ziedojums Daugavai, līdzināšana, 
ziedojums ugunij, dzimtas sveces 
aizdedzināšana, naudas kalšana, spēka 
ņemšana no senčiem, laba ceļa vēlējumi.  

Kokneses pilsdrupas 
26575499  
 
Programmas ilgums ~ 40 
minūtes. 

Programma 
50,00 Ls, 
papildus  naudas 
kalšana viesiem - 
1,50 Ls /1 
monēta, gids - 
10,00  Ls /st. 

Brīvdienu piestātnes 
piedzīvojums „Misija 

Koknese” 
www.persejas.lv 

LV 

Interaktīva programma aicina izbaudīt un 
izzināt Kokneses parku un pilsdrupas ar 
aktīvu atjautības garšu! Ceļot laivā, 
orientēties un meklēt atbildes uz 
dažādiem jautājumiem! Pasākuma 
ilgums 2 – 3 st. 

"Pērsejas", Koknese, 
Kokneses novads 
29119882, 26104445 
ita@persejas.lv  

8,00 Ls/ 3 
personām 

 

Vikingu liellaiva 
„Lāčplēsis” pa Daugavu 
www.mezmalasvikings.lv 

LV, RUS, ENG 

Interesants pasākums dažāda vecuma 
bērniem un pieaugušajiem. Stundas 
brauciens pa Daugavu gida pavadībā 
(Oliņkalns, Sēlpils dolomīta krasti u.c.).  

Rīga-Daugavpils šosejas 
116.km, „Latvju spīķeris” 
26161131, 28325035 
info@mezmalasvikings.lv 

6 – 24 personas 
laivā. Cena būs 
zināma sezonas 
sākumā 

Brauciens ar kamanām 
www.mezmalaskamanas.lv 

LV, RUS 

Atraktīvs 40minūšu brauciens ar 6-
vietīgām kamanām gar gleznaino 
Daugavas krastu. Nodrošinām ar siltiem 
pončo, cepurēm, cimdiem un sniega 
brillēm. Pirmsskolas vecuma bērniem un 
invalīdiem bez maksas 

Rīga-Daugavpils šosejas 
116.km, „Latvju spīķeris” 
26161131, 28325035 
info@mezmalasvikings.lv 

Skoln. līdz 18 
gadiem un 
pensionē. - 4,00 
Ls/pers., pieaug. 
- 6,00 Ls/pers. 

Siera stāsts 
www.jekabpilsmuzejs.lv 

LV, RUS 

Siers - ikdienas produkts ar 
tūkstošgadīgu vēsturi. Katram sieram 
savs stāsts, savs raksturs, savs mūžs. 
Ieskatīsimies siera vēsturē un izbaudīsim 
tā garšu.  

Jēkabpils Vēstures muzejs, 
Krustpils pils, 65221042 
pils@jekabpilsmuzejs.lv 

Skolēniem - 2,50 
Ls, 
pieaugušajiem - 
3,50 Ls (grupai 
no 10 pers.) 

Vecmāmiņas papīra leļļu 
darbnīca 

www.jekabpilsmuzejs.lv  
LV, RUS 

Vērsim durvis "Vecmāmiņas papīra leļļu 
darbnīcai", kur būs gan ieskats papīra 
leļļu vēsturē, gan praktiskā nodarbība 
papīra leļļu tērpu zīmēšanā. Veidosim 
savu papīra leļļu tērpu kolekciju - pašu 
gatavotu suvenīru no Krustpils pils.  

Jēkabpils Vēstures muzejs, 
Krustpils pils, 65221042 
pils@jekabpilsmuzejs.lv 

Skolēniem - 1,00 
Ls 
pieaugušajiem - 
1,20 Ls, (grupai 
no 10 pers.) 

Gaisma pašu rokām 
www.jekabpilsmuzejs.lv  

LV, RUS 

Sveču liešanas darbnīcā aicinām gūt 
pirmās zināšanas, prasmes un iemaņas 
sveču liešanā. Šodien lieti der atcerēties, 
kādu dzīves gudrību mūsu senči ielika 
sveču liešanas procesā, lai tās degtu ilgi 
un gaiši.  

Jēkabpils Vēstures muzejs, 
Krustpils pils, 65221042 
pils@jekabpilsmuzejs.lv 

Skolēniem - 1,00 
Ls 
pieaugušajiem - 
1,20 Ls, (grupai 
no 10 pers.) 

http://www.travelzemgale.lv
http://www.koknese.lv
http://www.koknese.lv
http://www.persejas.lv
mailto:ita@persejas.lv
http://www.mezmalasvikings.lv
mailto:info@mezmalasvikings.lv
http://www.mezmalaskamanas.lv
mailto:info@mezmalasvikings.lv
http://www.jekabpilsmuzejs.lv
mailto:pils@jekabpilsmuzejs.lv
http://www.jekabpilsmuzejs.lv
mailto:pils@jekabpilsmuzejs.lv
http://www.jekabpilsmuzejs.lv
mailto:pils@jekabpilsmuzejs.lv


Interaktīvās programmas Zemgalē 

Apkopoja: Zemgales Tūrisma Asociācija (30.01.2012) www.travelzemgale.lv 
 

Alvas rota man ir dota 
www.jekabpilsmuzejs.lv  

LV, RUS 

Alvas liešanas darbnīcā ikvienam 
iespējams izliet savu rotu. Lai arī rota 
nav no sudraba vai zelta, bet tikai no 
alvas, tās ornamenti vēl ilgi atgādinās 
lilijas ziedu, līdzīgu tam, kurš grezno 
baronu fon Korfu dzimtas ģerboni.  

Jēkabpils Vēstures muzejs, 
Krustpils pils, 65221042 
pils@jekabpilsmuzejs.lv 

Skolēniem - 1,00 
Ls 
pieaugušajiem - 
1,20 Ls, (grupai 
no 10 pers.) 

Nakts krustpasakas 
Krustpils pilī  

www.jekabpilsmuzejs.lv 
LV, RUS 

Ekskursija tiem, kam naktīs nenāk 
miegs. Vakara klusumā plašajos pils 
gaiteņos un pagrabos vislabāk esot 
dzirdami pils Brūnās dāmas 
noslēpumainie smiekli un soļi.  

Jēkabpils Vēstures muzejs, 
Krustpils pils, 65221042 
pils@jekabpilsmuzejs.lv 
Programma tiek piedāvāta no 
maija līdz novembrim. 

Skolēniem – 2,50 
Ls pieaugušajiem 
–3,00 Ls, (grupai 
no 20 pers.) 

Ziemassvētki pilī 
www.jekabpilsmuzejs.lv 

LV, RUS 

Viesošanās Ziemassvētku vecīša birojā, 
rotaļas un spēles. Rūķu – labo darbu 
novērotāju vēstījums, svētku pīrāgs ar 
tēju.  

Jēkabpils Vēstures muzejs, 
Krustpils pils, 65221042 
pils@jekabpilsmuzejs.lv 

Skolēniem – 3,00 
Ls/personai 
(grupai no 20 
pers.) 

Baronu fon Korfu kāzu 
tradīcijas 

www.jekabpilsmuzejs.lv 
LV, RUS 

Kāzu dienas piedāvājums jaunajam 
pārim un kāzu viesiem. Pirmais kāzu 
valsis, “naudas kalšana”, kā arī Laimes 
zvana iezvanīšana.  

Jēkabpils Vēstures muzejs, 
Krustpils pils, 65221042 
pils@jekabpilsmuzejs.lv 

No 25,00 Ls 
(atkarībā no 
personu skaita) 

Sēļu māte sieru sēja 
www.jekabpilsmuzejs.lv 

 LV, RUS 

Bez sviesta, krējuma un siera nav 
iedomājami seno sēļu svētki. Tautas 
atmiņā piens un piena produkti bija 
pārticīgas dzīves un veiksmes simbols. 
Aicinām piedalīties ķimeņu siera 
tapšanas brīnumā!  

Jēkabpils Vēstures muzejs, 
Sēļu sēta, 65221042 
pils@jekabpilsmuzejs.lv 
 

Skolēniem - 2,00 
Ls, 
pieaugušajiem - 
2,50 Ls,  (grupai 
no 10 pers.) 

Amatnieku darbi Sēļu 
sētā 

www.jekabpilsmuzejs.lv  
LV, RUS 

19. gs. beigu vidēji turīga sēļu zemnieka 
saimniecības iepazīšana, praktiskās 
nodarbības ar amatniekiem: sviesta 
kulšana, kalšana, vērpšana un citi darbi.  

Jēkabpils Vēstures muzejs, 
Sēļu sēta, 65221042 
pils@jekabpilsmuzejs.lv 
 

Skolēniem - 1,00 
Ls 
pieaugušajiem - 
1,20 Ls, (grupai 
no 10 pers.) 

Kad medus kūst uz 
mēles… 

www.jekabpilsmuzejs.lv 
LV, RUS 

Te nu tas ir – saldais bišu vākums. 
Nāciet un uzzināsiet par medus 
produkcijas nozīmīgumu veselībā un 
skaistumkopšanā. Noslēgumā – medus 
degustācija ar lauku maizi pie zāļu tējas 
tases.  

Jēkabpils Vēstures muzejs, 
Sēļu sēta,  65221042 
pils@jekabpilsmuzejs.lv 
 

Skolēniem - 1,20 
Ls 
pieaugušajiem - 
2,00 Ls 

Precības Sēļu sētā 
www.jekabpilsmuzejs.lv  

LV, RUS 

Jauniķa un jaunuves iešūpošana jaunajā 
dzīvē, laimes pakava kalšana, “pūra 
mešana”, kā arī panāksnieku un 
precinieku apdziedāšana.  

Jēkabpils Vēstures muzejs, 
Sēļu sēta, 65221042 
pils@jekabpilsmuzejs.lv 

No 25,00 Ls 
(atkarībā no 
personu skaita) 

Ģimenes brīvdienas 
www.rume.lv   

LV, RUS. 

Programma ģimenēm, ilgst 1 vai 2 
dienas, izgatavosim keramikas traukus, 
vaska batiku u.c. dekoratīvus 
priekšmetus mājai, piedāvājam āra 
virtuvi.  

Amatniecības centrs Rūme 
26239304  
daina@rume.lv  

1 diena 1 ģimenei 
-60,00 Ls 

Dekoratīvu formu liešana 
www.rume.lv   

LV, RUS 

Ilgst 2-3 stundas, programmas laikā 
dalībnieki silikona formās atlej 
ātrcietējošas masas dekoratīvus 
priekšmetus, kas izmantojami interjerā. 

Amatniecības centrs Rūme 
26239304  
daina@rume.lv  

Personai - 10,00 
Ls 

http://www.travelzemgale.lv
http://www.jekabpilsmuzejs.lv
mailto:pils@jekabpilsmuzejs.lv
http://www.jekabpilsmuzejs.lv
mailto:pils@jekabpilsmuzejs.lv
http://www.jekabpilsmuzejs.lv
mailto:pils@jekabpilsmuzejs.lv
http://www.jekabpilsmuzejs.lv
mailto:pils@jekabpilsmuzejs.lv
http://www.jekabpilsmuzejs.lv
mailto:pils@jekabpilsmuzejs.lv
http://www.jekabpilsmuzejs.lv
mailto:pils@jekabpilsmuzejs.lv
http://www.jekabpilsmuzejs.lv
mailto:pils@jekabpilsmuzejs.lv
http://www.jekabpilsmuzejs.lv
mailto:pils@jekabpilsmuzejs.lv
http://www.rume.lv
mailto:daina@rume.lv
http://www.rume.lv
mailto:daina@rume.lv

