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Jelgavas pilsēta un apkārtējie novadi

06.02. – 08.02.	XVII Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls (Pasta	sala,	Jelgava;	www.icelv.lv)
	 Ar Starptautisko Ledus skulptūru festivālu aizsāksies Jelgavas pilsētas 750.
 jubilejas svinības, kas turpināsies visu gadu. Pirmo reizi festivāls notiks Pasta
 salā, pārsteidzot apmeklētājus ar plašāko ledus skulptūru ekspozīciju Baltijā, 
 muzikālām šovprogrammām, ledus skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumiem, 
 dažādām aktivitātēm bērniem. 

05.04. Lieldienu pastaiga (Jelgavas	pils	parks,	Jelgava;	www.jelgava.lv)	
 Ikviens aicināts pavadīt Lieldienas ģimeniskā gaisotnē Jelgavas pils parkā un
 pagalmā, kur būs tradicionālās Lieldienu rotaļas un šūpošanās, atrakcijas un konkursi.

09.05. – 10.05. Latvijas Stādu dienas	(Jelgavas	pils	parks,	Jelgava;	www.jelgava.lv)
	 Jelgavā pulcēsies labākie Latvijas stādu audzētāji, kolekcionāri un dārza inventāra
 tirgotāji, lai piedāvātu iegādāties stādāmo materiālu, dekoratīvos elementus un
 citas dārzam nepieciešamas lietas, kā arī sniegtu profesionālas konsultācijas. 
 Vietējie pašdarbības kolektīvi rūpēsies par patīkamu kultūras programmu.

16.05. Tūrisma sezonas atklāšana Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā
 (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Jelgava; www.visit.jelgava.lv)
	 Iezīmējot vasaras tūrisma sezonas sākumu, tiek rīkotas ekskursijas, prezentēti
 jaunie tūrisma piedāvājumi, organizēti dažādi tematiskie pasākumi. 	

	 Muzeju nakts	(Jelgava;	www.visit.jelgava.lv)
	 Daudzveidīgas aktivitātes Jelgavas pilsētas muzejos, kas apmeklētājiem būs
 atvērti no pulksten 19 līdz pat vieniem naktī.

23.05. – 24.05. Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls (Pasta	sala,	Jelgava;	www.kultura.jelgava.lv)
 Baltijā lielākais smilšu skulptūru parks Jelgavā pārsteigs ar unikāliem un 
 neparastiem mākslas darbiem, kas veidoti no 500 tonnām smilšu.

28.05. – 31.05. Jelgavas Pilsētas svētki (Jelgava;	www.jelgava.lv)
 2015. gadu Jelgavas pilsēta aizvada jubilejas zīmē – 750!
 Deju uzvedums un koncerts Lielupes krastā, klasiskās mūzikas koncerts, 
 750 gadu jubilejas skulpturālās zīmes atklāšana un daudzi citi krāšņi un 
 neaizmirstami pasākumi. Viens no gaidītākajiem un tradīcijām bagātākajiem
 pasākumiem ir svētku gājiens.
 Par godu IV Vispārējo latviešu dziesmu un mūzikas svētku 120. gadadienai 
 norisināsies svētku lielkoncerts ar Jelgavas koru, dejotāju un mūziķu piedalīšanos.
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13.06. – 14.06. Starptautiskā kaķu izstāde «Jelgavas kaķis» 
 (Zemgales Olimpiskais centrs, Jelgava; www.zoc.lv)
 Izstādē apskatāmi vairāki simti labākie savu šķirņu pārstāvji, kuri ceļu uz Jelgavu
 mērojuši no tuvākām un tālākām Eiropas valstīm. Izstāde ar bagātīgu  
 piedzīvojumu un atrakciju programmu visai ģimenei.  

05.07.	 Jelgavas novada svētki 
 (Elejas muižas parks, Elejas pagasts, Jelgavas novads; www.jelgavasnovads.lv)
	 Svētkos Elejas muižas parku piepilda amatnieki, mājražotāji, radošo
 darbnīcu vadītāji, tirgotāji un izklaidētāji, lai klātesošajiem dāvātu
 emocijām piepildītu dienu kultūras pasākumos.

17.07. – 19.07. Inženieru dienas un «ProKart» kauss 2015	
	 (Jelgava; www.mehiem.lv, www.prokart.lv)
 Inženieru dienu gaitā pilsētas centra ielās norisināsies «ProKart» kauss 2015,
 kas pulcē kartinga braucējus ne tikai no Latvijas, bet arī citām Eiropas valstīm.

25.07.	 Ozolnieku novada svētki «Ar saknēm novadā» 
 (Ozolnieku stadions, Ozolnieki; www.ozolnieki.lv)
	 Svētki iesākas ar gājienu Ozolniekos, bet visas 
 dienas garumā tiek piedāvātas aizraujošas izklaides 
 un atpūta novada iedzīvotājiem un viesiem.

25.07.	 Grupas «Prāta vētra» koncerts (Jelgava;	www.kultura.jelgava.lv)
	 Grupas «Prāta vētra» («Brainstorm») koncerttūres atklāšana.

29.08.	 Vispārējie Latvijas Piena, maizes un medus svētki 
 (Jelgava;	www.kultura.jelgava.lv)
 Tradīcijām bagāti svētki, kuru laikā varenie maiznieki dižojas ar pasaulē
 lielākajiem maizes produktu rekordiem. Amizantākais un gaidītākais svētku
 notikums ir regate – no tukšām piena pakām veidotu laivu sacensības
 Lielupē, kur atklājas jelgavnieku radošums un atraktivitāte.

05.09. Metāla svētki Jelgavā	(Jelgava;	www.kultura.jelgava.lv)
	 Izglītojošs un izzinošs pasākums, kurā var baudīt gan mākslu un kultūru, gan 
 iepazīties ar izglītības un karjeras iespējām metālapstrādes nozarē.

03.10. Ražas svētki Jelgavas novadā (kafejnīca «Zemnieka cienasts», 
	 Jaunsvirlaukas	pagasts,	Jelgavas	novads;	www.jelgavasnovads.lv)
 Rudenī, kad lielie darbi apdarīti un raža novākta, apkārtnes zemnieki, amatnieki 
 un mājražotāji aicina visus uz Ražas svētkiem un tirdziņu pie kafejnīcas «Zemnieka cienasts». 
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29.11. Jelgavas svētku egles iedegšana	(Jelgava;	www.jelgava.lv)
 Jelgavas pilsētas egles iedegšana Hercoga Jēkaba laukumā. Pasākuma  
 dalībniekus priecēs dažādi priekšnesumi, bet mazākie apmeklētāji varēs satikt  
 rūķus un Salavecīti. 

2016. gada  Ziemassvētku kauju piemiņas pasākumi 
janvārī («Mangaļi», Valgundes pagasts, Jelgavas novads; www.karamuzejs.lv)
 Tradicionāli janvāra sākumā Ložmetējkalna apkārtnē notiek latviešu strēlnieku  
 piemiņas pasākumi, atceroties Ziemassvētku kaujas. 

Pierīgas apkārtne

28.03. Meistaru dienas Baldonē 
 (Mercendarbes muiža, Baldones novads; www.baldone.lv, t. 29545201)
 Mercendarbes muižā dažādu amatu lietpratēji un mājražotāji no Baldones 
 demonstrēs prasmes un ierādīs tās apmeklētājiem. Iespēja iegādāties amata  
 meistaru radītu produkciju, degustācijas. 

05.04. Lieldienu sarīkojums Daugavas muzejā 
 (Daugavas muzejs, Doles sala, Salaspils novads; www.daugavasmuzejs.lv)
 Tematiskās un spēļu darbnīcas, tradicionālā svētku atmosfēra. 

16.05. Muzeju nakts (Ķekavas Novadpētniecības muzejs, Rīgas iela 26, Ķekava; www.parkulturu.lv)
 Apmeklētājiem no pulksten 19 līdz vieniem naktī būs iespēja apmeklēt  
 Ķekavas Novadpētniecības muzeju un iesaistīties dažādās aktivitātēs.

16.05.	 Muzeju nakts (Daugavas muzejs, Doles sala, 
 Salaspils novads; www.daugavasmuzejs.lv)
	 Iespēja apskatīt Daugavas muzeju, piedalīties teatralizētā 
 uzvedumā, dažādās spēlēs, viktorīnās un interaktīvās nodarbībās. 

20.06. Ķekavas novada svētki («Ābeļdārzs», Ķekava; www.parkulturu.lv, www.kekava.lv)
 Skolēnu dziesmu svētku ieskandināšana, Līgo svētku ieskaņa ar dziesmām,  
 dejām, citām izdarībām un noslēgumā – zaļumballi.

Jūlijā Ūdens svētki «Baldones waterfest»	(ūdenstramplīns «Baldones waterjump», 
 «Purmales», Baldones novads; www.waterjump.lv, t. 28724454)
	 Atspirdzinošs festivāls aktīvās atpūtas un ekstrēmu izjūtu cienītājiem. Iespēja 
 baudīt ūdens tramplīna un slip’n’slide priekus, spēlēt futbolu un volejbolu, kā 
 arī izmēģināt spēkus slackline balansēšanā. Labāko ūdenstramplīna lēcienu  
 konkurss, grilēšana, dabas burgeru restorāns un vēl daudz kas cits.  



19.07. un 26.07.	 Kamermūzikas koncerti Daugavas muzejā	
 (Daugavas muzejs, Doles sala, 
 Salaspils novads; www.daugavasmuzejs.lv)
 Brīvdabas koncerti pašā Daugavas krastā – 
 gleznainajā Doles muižas parkā.

23.07. – 03.08. Baldones novada svētki (Baldone; www.baldone.lv)
 Krāšņi svētki ar plašu kultūras, izklaides un sporta pasākumu programmu, 
 tradicionālo svētku gājienu, amatnieku tirdziņu, kulināro konkursu, sporta  
 sacensībām, koncertiem, izstādēm un noslēguma balli ar svētku salūtu.

Koknese un apkārtējie novadi 

04.05. 4. maija Neatkarības  dienas velobrauciens (Pļaviņu novads; www.plavinunovads.lv)
 Velobrauciens caur Pļaviņu pilsētu. Maršruts: Pļaviņas–Gostiņi–Pļaviņas. 
 Velobraucienā piedalās novada iedzīvotāji bez vecuma ierobežojuma,   
 pašvaldības iestādes un viesi.

16.05. Sama modināšanas svētki (Kokneses novads; www.koknese.lv)
 Jau sesto gadu Koknesē notiks lielie Sama modināšanas svētki. Pēc upes 
 dziļumā pavadītās garās un tumšās ziemas Kokneses samu var iepriecināt ar 
 skaistiem svētkiem, dzīvespriecīgu mūziku un spilgtām krāsām.

03.07. Pļaviņu novada svētki «Pļaviņu novada stāsts» 
 (Odzienas muižas pils, Pļaviņu novads; www.plavinunovads.lv, t. 65134307)
 Multimediāls pasākums, stāsts par Pļaviņu novadu, kultūru, tradīcijām. Par 
 labo noskaņojumu gādās amatieru mākslas kolektīvi. Varēs iepazīt vietējo  
 amatnieku darinājumus un gardumus. Noslēgumā – zaļumballe muižas parkā.

04.07. Kokneses novada svētki (Kokneses novads; www.koknese.lv)
 Apmeklētājus iepriecinās Kokneses novada pašdarbības 
 kolektīvi, sevi «izrādīs» novada uzņēmēji, bet azartiskas 
 cīņas norisināsies sporta sacensībās.

25.07. – 26.07. Latvijas amatierteātru saiets «Pērses krastos» 
 (Kokneses kultūras nams, Hanzas iela 2, Koknese; www.koknese.lv)
 Pērses krasti jau devīto reizi uz Koknesi vilina teātra spēlētājus no Latvijas malu malām. 

08.08. «Top Latvijas Likteņdārzs» (Likteņdārzs, Koknese; www.koknese.lv)
 Latvijas Televīzijas un Kokneses fonda organizētā akcija, kuras laikā skanīgā 
 labdarības koncertā kopīgiem spēkiem turpinās Latvijas 100. dzimšanas dienas  
 dāvanas – Likteņdārza – izveidi.



Jēkabpils pilsēta un apkārtējie novadi 

16.05. Muzeju nakts (Krustpils pils, Jēkabpils; www.jekabpilsmuzejs.lv)
 Iespēja apmeklēt Krustpils pili, aplūkot izstādes un piedalīties radošajās darbnīcās.

23.05. Tūrisma rallijs 2015 «Manu jaunu dienu zeme» 
 (Gārsenes muiža, Aknīstes novads; www.turismarallijs.lv, t. 26662993)
 Tūrisma rallija starts – Gārsenes muiža. Maršruts tālāk ved uz Ilūkstes, Daugavpils, 
 Riebiņu, Preiļu, Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu. Noslēgums – atpūtas kompleksā  
 «Dridži» pie Drīdža ezera.

01.06. – 31.08. Lielā vasaras izstāde 2015 (mākslas galerija «MANS’S», Jēkabpils; www.manss.lv)
 01.06. – 30.06. vasaras izstādes  I daļa;
 01.07. – 31.07. vasaras izstādes II daļa;
 01.08. – 31.08. vasaras izstādes III daļa. 

18.06. Ziemassvētku vecīša dzimšanas diena 
 (Krustpils pils, Jēkabpils; www.jekabpilsmuzejs.lv)
 Vasaras saulgrieži ir laiks, kad Ziemassvētku vecītis atpūšas un svin savu 
 dzimšanas dienu. Uz saviem svētkiem Ziemassvētku vecītis ciemos Krustpils 
 pilī ļoti gaidīs gan lielus, gan mazus bērnus.

20.06. III Sēlijas Tautas mākslas svētki «Sēlija Rotā»  (Jaunjelgava, t. 29497587)  
 Svētki kopā pulcēs tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma kopējus 
 no septiņiem Sēlijas novadiem. Sēlijas tautas tērpu parāde, mākslas skolu 
 plenērs, konference «Izzini Sēlijas dialektu», vokālo ansambļu koncerti dievnamos.

21.06. Vasaras saulgrieži Sēlijā 
 (lauku māja «Bincāni», Saukas pagasts, Viesītes novads, t. 29428226)
 No pulksten 20 līdz saules ausmai lauku māja «Bincāni» aicina uz vasaras 
 saulgriežu svinēšanu pēc senām latviešu tradīcijām un Līgo dziesmu 
 sadziedāšanos kopā ar folkloras kopu «Dignôjīši». Dalību vēlams iepriekš pieteikt.

20.06. Jāņu ielīgošanas koncerts uz plostiem Daugavā 
 (Jēkabpils; www.jkp.lv, t. 65221152)
 Pretī Vecpilsētas laukumam pie Daugavas. 

10.07. «Lustes Jēkabpilī» (Sēļu sēta, Filozofu iela 6, 
Jēkabpils, t. 26598507)
 Tautas mūzikas festivāls, kas pulcē dažādus mūzikas pārstāvjus gan no
 Latvijas, gan citām Baltijas valstīm. 



25.07. Operas dienas Jēkabpilī 
 (Krustpils brīvdabas estrāde, Jēkabpils; www.jkp.lv)
 Dažādas operas un baleta izrādes. Būs iespēja redzēt
 Krievijas Valsts kamermūzikas teātra «Sanktpēterburgas   
 opera» viesizrādi – Johana Štrausa opereti «Sikspārnis».

Jūlijā Jēkabpils Pilsētas svētki (Jēkabpils; www.jkp.lv)
 Svētku apmeklētājiem būs iespēja satikties dažādās vietās un veidos – Kena 
 parkā, Vecpilsētas laukumā, Sēļu sētā, uz Krustpils saliņas, uz Daugavas 
 aizsargdambja un citur. 

Jūlijā Krustpils pils nedēļa (Krustpils pils, Jēkabpils; www.jekabpilsmuzejs.lv)
 Jūlijā tradicionāli Krustpils pilī notiek Pils nedēļa. Nedēļas garumā pils 
 apmeklētājiem tiek piedāvāti dažādi pasākumi – ziedu izstāde, pils torņa 
 apskate bez maksas, bērnu pēcpusdiena ar pils guvernanti un koncerts. 

07.08. – 09.08. Kamermūzikas festivāls «Sansusī» 
 (brīvdienu māja «Susēja», Aknīstes pagasts, Aknīstes novads; www.suseja.lv)
 Otrajā kamermūzikas festivālā «Sansusī» piedalīsies tādi mūziķi kā «Art-i-Shok», 
 Ēriks Kiršfelds, atraktīvais un klausītāju iemīļotais ansamblis «Brokastis 
 četratā». Īpaši šim pasākumam būs apvienojies leģendārais ansamblis 
 «Altera Veritas», izskanēs arī programma «Lielo komponistu mazie grēciņi».

15.08. – 16.08. Motoru svētki 2015 (Jēkabpils; www.jkp.lv)
 Atraktīvā pasākuma atklāšana, dažādas atrakcijas bērniem, ātrumlaivu 
 treniņi un sacensības, rallijreids, rallijsprints.

23.08. Velokross «Sēlijas pērle» 
 (Gārsenes pagasts, Aknīstes novads; www.akniste.lv, t. 26303725)
 Velokrosa starts – pie Gārsenes pils, tālākais maršruts vedīs pa Gārsenes 
 dabas takām, kurās netrūkst romantisku taciņu, tiltiņu, gadās arī kāpņu posmi 
 un atsvaidzinoši elementi upes šķērsošanai. 

Dobeles pilsēta un apkārtējie novadi 

21.03. Lielā diena Pokaiņos (Pokaiņi, Dobeles novads; www.mammadaba.lv)
 Pavasara saulgrieži Pokaiņu meža takās kopā ar Meža māti un Zaļo meža garu.

05.04. Krāsainās Lieldienas «Tērvetes dabas parkā»
 (Tērvete, Tērvetes novads; www.mammadaba.lv)
 «Tērvetes dabas parks» aicina uz kopīgu saulītes un pavasara atmodas 
 sveikšanu, dziesmām un dejām. 



30.04. Tērvetes pasaku meža svētki – Valpurģu nakts 
 (Tērvete, Tērvetes novads; www.mammadaba.lv)
 Iespēja izbaudīt īpašo Pasaku nakts pasākuma burvību, koncertu un svētku 
 salūtu «Tērvetes dabas parkā».

Maija sākumā Ķiršu ziedēšanas svētki (Pētera Upīša muzejs, Dobele, t. 26408655)
 Koncerts, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem ziedošā ķiršu dārzā. 

16.05. Pasakas modināšana	
	 (Tērvete, Tērvetes novads; www.mammadaba.lv)
 «Tērvetes dabas parka» tūrisma sezonas atklāšanas svētki, 
 kuros ar koncertu un jautrām izdarībām sveic visus 
 populāros pasaku tēlus.

17.05. Starptautiskās Muzeju dienas aktivitātes (Auces novada muzejs, Auce; www.auce.lv)
 Interesantas aktivitātes par godu Muzeju dienai.

23.05. Muzikālo strūklaku atklāšanas svētki Dobelē (Dobele;	www.dobele.lv)
 Pie Ginesa rekorda cienīgās akas dienā notiek koncerti, vakarā – Dobeles 
 muzikālo strūklaku ūdens un gaismu šovs.

	 Koncerts Dobeles ceriņu dārzā 
 (Pētera Upīša muzejs, Dobele; www.dobele.lv, t. 26408655)
 Ikgadējais popularitāti iemantojušais klasiskās mūzikas koncerts skan ziedošos ceriņos.

05.06. – 07.06. Dobeles novada svētki «Lai skan Dobeles novads» (Dobele;	www.dobele.lv)
 Svētku gājiens, plaša koncertu programma, sporta sacensības, nakts skrējiens  
 un citi pasākumi. 

21.06. Vasaras saulgrieži Pokaiņu mežā (Pokaiņi, Dobeles novads; www.mammadaba.lv)
 Saules ceļa gadskārtu lielā godināšana, spēka zīmju gatavošana, nakts 
 ugunsrituāls Pokaiņu meža Baltajā kalnā.

23.06. Līgo diena Dobelē (Dobele;	www.dobele.lv)
	 Amatierteātra «Smaids» izrāde, Zāļu tirgus, Jāņu siera siešana un citas svētku 
 izdarības Tirgus laukumā.

04.07. Otrā pasaules kara kaujas rekonstrukcija  (Tērvete, Tērvetes novads; www.lielkenins.lv)
 Otrā pasaules kara kaujas rekonstrukcijas un militārās tehnikas festivāls pie Tērvetes pilskalna.

11.07. Bērnu operas svētki Tērvetē 
 (Tērvete, Tērvetes novads; www.mammadaba.lv)
 J.Mediņa pasaku operas «Sprīdītis» jauniestudējums 
 un koncertuzvedums «Laimīgā zeme».



17.07. – 18.07. Tērvetes novada svētki (Tērvete, Tērvetes novads; www.tervetesnov.lv)
 Svētku gājiens, koncerti, dažādi pasākumi.

23.07. – 25.07. XX Auces novada svētki un Gunāra Ordelovska XX Starptautiskais
 Pūtēju orķestru festivāls (Auce	un	Auces	novada	pagasti;	www.auce.lv)
 Plaša kultūras programma un iecienītais svētku gājiens caur Auces pilsētu.

01.08. Senās pils svētki Dobelē (Dobeles Novadpētniecības muzejs, Dobele; www.dobele.lv)
	 Dažādi koncerti, viduslaiku spēles, atrakcijas Dobeles pilsdrupās.

08.08. – 09.08. Zemgaļu svētki Tērvetē 
 (Tērvete, Tērvetes novads; www.lielkenins.lv)
 Iespēja iepazīt un izzināt 9. – 13. gs. dzīvesveidu. Piedalās vēstures 
 rekonstrukcijas klubi un folkloras kopas no dažādām valstīm.

05.09. V Starptautiskais Amatnieku plenērs Dobelē	
	 (Dobeles Amatu māja, Dobele, t. 22049477)
 Amatnieku tikšanās, radošās darbnīcas, izstādes.

06.09. Kārļa Ulmaņa dzimšanas dienas svinības muzejā «Pikšas»
 (Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs «Pikšas», Dobeles novads; www.piksas.lv, t. 29364230)
 Katru gadu «Pikšu» plašajā pagalmā tiek svinēta K.Ulmaņa dzimšanas diena 
 ar koncertu un izstādēm.

19.09. Rudens saulgriežu svētki Pokaiņu mežā 
 (Pokaiņi, Dobeles novads; www.mammadaba.lv)
 «Zināšanu gadatirgus» – tikšanās ar alternatīvo zināšanu praktizētājiem, iespēja 
 izmantot viņu pakalpojumus. Noslēgumā – saulgriežu rituāls Pokaiņu meža Zikurātā.

03.10. Ābolu festivāls Dobelē (Dobele;	www.dobele.lv)
 Ābolu ordeņa pasniegšana, ābolu izstādes 
 un degustācija, tirgošanās, koncerti.

10.10.  – 11.10. Pasakas midzināšana (Tērvete; www.mammadaba.lv)
 Teatralizēts uzvedums un tikšanās ar visiem «Tērvetes dabas parka» pasaku tēliem.

29.11. Dobeles Sniegavīru saieta atklāšana un Ziemassvētku egles iedegšana
	 (Dobele;	www.dobele.lv)
 Pilsētas ielās un laukumos parādās dižie Dobeles sniegavīri. 
 Saieta atklāšana tiek svinēta ar koncertu un atrakcijām. 
 Lielās pilsētas egles iedegšana.

17.12. Ziemas saulgrieži, Bluķa vakars (Auces	Ideju	centrs,	Auce;	www.auce.lv)
 Pasākums, kas atdzīvina senās tradīcijas ar bluķa vilkšanu un ķūķa putras ēšanu. 



Bauskas pilsēta un apkārtējie novadi

13.02. – 15.02. XVI Starptautiskais Masku tradīciju festivāls (Vecumnieki; www.vecumnieki.lv)
 Festivāla atklāšanas koncerts, folkloras grupu parādes, konference, gājieni, 
 masku gatavošanas darbnīcas, noslēguma pasākums Vecumnieku Tirgus laukumā.

21.03. Pavasara iešūpošana 
 (apskates saimniecība «Vaidelotes», Bauskas novads, t. 29389993)
 Apskates saimniecībā «Vaidelotes» Lielā diena tiks sagaidīta latviskā garā – ar  
 gaisa iešūpināšanu, putnu saukšanu un svētības lūgšanu druvām un augļu 
 dārziem, rotaļām, olu ripināšanu, raušu un putras ēšanu.

Aprīlis Lieldienu pasākumi novados 
 (informācija: bauska.lv; iecava.lv; rundale.lv; vecumnieki.lv)

02.05. IX Tūrisma sezonas atklāšanas svētki (Bauska un apkārtne; www.tourism.bauska.lv)
 Tūrisma sezonas atklāšana Bauskas Rātslaukumā, aktivitātes apkārtnes 
 novados. Orientēšanās pa Bauskas un apkārtnes objektiem.

09.05. Sējas svētki brīvdabas muzejā «Ausekļu dzirnavas»
 (Ausekļu dzirnavas, Vecumnieku novads; www.ausekludzirnavas.lv)
 Izmantojot muzeja krājumā esošos agregātus, ko darbinās pašmāju ļaudis,  
 apmeklētāji tiek aicināti sekot līdzi pavasara darbu norisēm lauku sētā. 
 Amatnieku piedāvājumi, priekšnesumi, tirdziņš.

Maija vidū Tulpju ziedēšana Rundāles pils dārzā 
 (Rundāles pils, Rundāles novads; www.rundale.net)
 Rundāles pils dārzā ik gadu uzzied tūkstošiem 
 tulpju, narcišu un citu sīpolpuķu. 
 Ikviens ir aicināts apskatīt ziedošo krāšņumu!

16.05. Muzeju nakts pasākumi (Bauska; www.tourism.bauska.lv)
 Muzeju nakts pasākumi norisināsies Bauskas pilī, Bauskas muzejā, Bauskas  
 motormuzejā, Iecavā, Rundālē, Vecumniekos, atpūtas kompleksā «Miķelis».
 A.Amtmaņa-Briedīša muzejā, Iecavas sporta un vēstures muzejā «Arhīvs», 
 viesu namā «Baltā māja».

23.05. Mežotnes pilskalna svētki (Mežotnes pilskalns, Rundāles novads, t. 28343312)
 Festivāls veltīts seno zemgaļu vēsturei. Seno amatu prasmju darbnīcas, kurās  
 apmeklētāji var iepazīties ar senās virtuves noslēpumiem, podnieka, kalēja, rotkaļa 
 amata un viduslaiku apģērba darināšanas prasmēm, aplūkot seno ieroču 
 kolekcijas, klausīties aizraujošos vēstures speciālistu stāstos, vērot seno 
 divcīņu imitācijas un nogaršot uz ugunskura gatavotu maltīti. 



Līgo svētku pasākumi novados jūnijā
(informācija: bauska.lv; iecava.lv; rundale.lv; vecumnieki.lv)
 

21.06. Saulgriežu ugunskurs apskates saimniecībā «Vaidelotes»
 (apskates saimniecība «Vaidelotes», Bauskas novads, t. 29389993)
	 Viesi tiks iepazīstināti ar saulgriežu svētku tradīciju nozīmi, kopā vīsim ziedu  
 vītni, būs dziesmas un dejas, kā arī uguns rituāls. 

27.06. Rundāles pils dārza svētki 
 (Rundāles pils, Rundāles novads; www.rundale.net)
 Šogad Rundāles pils rožu dārzs atzīmē savu desmitgadi. 
 Svētku laikā būs seminārs un prezentācijas par rožu tēmu, 
 kā arī plaša izklaides programma dārzā.

03.07. – 04.07. Starptautiskais Kantri mūzikas festivāls Bauskas pilskalna estrādē
 (Bauskas estrāde, Bauska; www.countrybauska.lv)
 Mūzikas festivāls divu dienu garumā ar ārvalstu un Latvijas kantri stila 
 mākslinieku uzstāšanos. Līnijdejas, telšu pilsētiņa, tirdziņš.

05.07. Labdarības koncerts «Uzcelsim baznīcu!» 
 (Bruknas muiža, Bauskas novads; www.bruknaskopiena.lv)
 Labdarības koncerts ar Latvijā pazīstamu mūziķu piedalīšanos 
 un radošām darbnīcām.

05.07. Jātnieku sporta sacensības «Drostalas» 
 («Drostalas», Iecavas novads; www.drostalas.com)

11.07. 21. Starptautiskā Senās mūzikas festivāla noslēgums
 (Rundāles pils, Rundāles novads; www.rundale.net, www.latvijaskoncerti.lv)
 Iespēja ar mūzikas starpniecību iejusties viduslaiku, 
 renesanses un baroka laikmetā.

11.07. 10. Liliju svētki Vecumnieku pagastā (Vecumnieki; www.vecumnieki.lv)
 Liliju izstāde, floristikas studiju darbi, koncerti, dažādas aktivitātes.

25.07. Renesanses dārza svētki 2015 
 (Bruknas muiža, Bauskas novads; www.bruknaskopiena.lv)
 Pateicības dārza svētki Bruknas muižā. Mūzika, teātris, dejas, radošās darbnīcas.

24.07. – 02.08. Bauskas novada svētki (Bauska, Bauskas novads; www.kultura.bauska.lv)
 Novada svētku svinības ilgst nedēļu, pagastos tās sāksies jau 24. jūlijā. 
 Pēdējās trīs dienas ar dažādām aktivitātēm, tirdziņiem, koncertiem un balli 
 svinības norisināsies Bauskā.



02.08. Kanepenes svētki Skaistkalnes pagastā 
 (Skaistkalnes tautas nams, Vecumnieku novads; www.vecumnieki.lv)
 Baznīcas svētki, Kanepenes tirgus, pasākumi bērniem, koncerti. 

05.09. Pļaujas svētki	brīvdabas muzejā «Ausekļu dzirnavas»
 (Ausekļu dzirnavas, Vecumnieku novads; www.ausekludzirnavas.lv)
 Amatniecības seno tradīciju Goda diena. Tiek demonstrēti rudens darbi 
 lauku sētā – tiek darbināti dažādi agregāti. Šajos svētkos lauksaimniecības 
 un sadzīves arodu demonstrējumos piedalās meistari no visas Latvijas.  
 Amatnieku tirdziņš, priekšnesumi, iespēja līdzdarboties.

12.09. V Pagalmu un III Putras godēšanas svētki Bauskas vecpilsētā
 (Bauska; www.kultura.bauska.lv)
 Dažādas aktivitātes Bauskas vecpilsētas pagalmiņos – 
 umurkumurs, mūzika, atrakcijas, konkursi. Vairākos  
 pagalmiņos iespējams nobaudīt dažādas putras, 
 piedalīties aktivitātēs un vākt zīmodziņus, lai  
 piedalītos loterijā un balvā iegūtu 
 vietējo uzņēmēju produktus.

12.09. – 13.09. «Drostalu kauss 2015» («Drostalas», Iecavas novads; www.drostalas.com)
  Disciplīnā – konkūrs. Tradicionālais «Drostalu kauss» vieno jātniekus un šī  
 sporta atbalstītājus. Ģimenes izklaides pasākums divu dienu garumā.

26.09. – 27.09. Miķeļdienas cepļa kurināšana 
 (viesu nams «Baltā māja», Rundāles novads, t. 29685191)
 Demonstrējums – melnās keramikas trauku tapšana.

27.09. Miķeļdienas pasākums 
 (atpūtas komplekss «Miķelis», Bauskas novads; www.mikelis.lv)
 Vasaras beigu pasākums ar jautrām izdarībām, koncertu, umurkumuru, tirdziņu 
 un gardām maltītēm.

Oktobra otrajā Viss par un ap kāzām Mežotnes pilī 
sestdienā (Mežotnes pils, Bauskas novads; www.mezotnespils.lv, t. 63960711)
 Atvērto durvju diena kāziniekiem «Nāc, sajūti, iedvesmojies – Mežotnes pils  
 skaistiem mirkļiem». 

18.12. «Ak, eglīte» (Bauskas muzeja pagalms, Bauska; www.bauskasmuzejs.lv)
	 Bauskas muzeja pagalmā «izaugs» neliels egļu mežs, kur rosīsies Zaķu māte ar palīgiem 
 rūķiem, varbūt atnāks arī Meža vecis. Ciemos gaidīsim bērnus, kuri būs  
 pagatavojuši dažādus eglīšu rotājumus. Rotāsim eglītes, dziedāsim un iesim rotaļās! 



31.12. Jaungada balle Mežotnes pilī (Mežotnes pils, Bauskas novads, t. 63960711)
	 Ikgadējs pasākums ar balli pie galdiņiem, Jaungada programmu un īpašajiem piedāvājumiem.

Maijā, Motokross «Lastvilla» mototrasē (Zorģi, Iecavas novads; www.motolama.lv)
augustā, 16.05. un 08.08. – «Baltic Jungen Cup 2015»; 
septembrī	 19.09. – L.A.M.A motokrosa turnīra 8. posms.

No jūnija  Motokross «Pīlādžu» mototrasē 
līdz augustam (Vecumnieku novads; www.piladzis.lv)

 06.06. – 07.06. – Pasaules čempionāts blakusvāģiem, 
                              Eiropas čempionāts kvadracikliem;
 27.06. – 28.06. – Eiropas čempionāts motokrosā; 
	 jūlija beigās – augusta sākumā – amatieru motokrosa sacensības.

Visu gadu Senā dzīvesveida skola un koncerti Bauskas pilī
 (Bauskas pils, Bauska; www.bauskaspils.lv, bauska.pils@e-apollo.lv, 
 bauska.pils@gmail.com, t. 63923793, 63922280)

 07.02. – Senā dzīvesveida skola: «Aizliegtie rituāli»;
 28.02. – jauno Latvijas kamermūziķu koncerts;
 14.03. – Senā dzīvesveida skola: «Bērni un bērnība»;
 28.03. – ansambļa «Le petit Paris» koncerts;
 25.04. – senās mūzikas ansambļa «Modus Vivendi» koncerts;
 17.04. – 18.05. – marionešu leļļu izstāde;
 02.08. – paukošanās turnīrs «Ius Gladii – zobena tiesības»;
 26.09. – ansambļa «Assembly Singers» koncerts;
 10.10. – Senā dzīvesveida skola: «Krāsnis Bauskas pilī»;
 31.10. – kokļu kvarteta «Kārta» koncerts;
 14.11. – Senā dzīvesveida skola: «Kauju stratēģijas»;
 05.12. – Bauskas pils seno deju grupas «Galms» koncerts.

Visu gadu Koncerti Rundāles pilī 
 (Rundāles pils, Rundāle; www.lso.lv, www.rundale.net)

 07.03. – Ivars Bezprozvanovs ar draugiem un 
               Liepājas Simfoniskais orķestris aicina uz koncertu;
 28.04. – koncerts «Dzintara skaņas zvaigznājs»; 
 16.05. – Liepājas Simfoniskā orķestra sezonas noslēguma koncerts;
 06.06. – koncerts «Stravinskis un Štrauss»; 
 08.08. – opermūzikas koncerts.



Aknīstes novada Tūrisma informācijas punkts
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads

E-pasts: turisms@akniste.lv
Mājas lapa: akniste.lv, tālrunis: +371 29490656

Auces novada Tūrisma informācijas centrs
Adrese: Raiņa iela 14, Auce, Auces novads

E-pasts: turisms@dome.auce.lv, mājas lapa: auce.lv
Tālrunis: +371 63707226, +371 26460612

Bauskas Tūrisma informācijas centrs
Adrese: Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas novads

E-pasts: tourinfo@bauska.lv  
Mājas lapa: tourism.bauska.lv 

Tālrunis: +371 63923797, +371 27746484

Dobeles novada Tūrisma informācijas centrs
Adrese: Baznīcas iela 6, Dobele, Dobeles novads

E-pasts: turisms@dobele.lv 
Mājas lapa: dobele.lv 

Tālrunis: +371 63723074, +371 26136682

Jaunjelgavas novada Tūrisma informācijas punkts
Adrese: «Vīgante», Staburags, Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads

E-pasts: tip@jaunjelgava.lv, mājas lapa: jaunjelgava.lv
Tālrunis: +371 65129033, +371 29391109

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
Adrese: Akadēmijas iela 1, Jelgava

E-pasts: tic@tornis.jelgava.lv  
Mājas lapa: visit.jelgava.lv

Tālrunis: +371 63005445, +371 63005447  

Jēkabpils Tūrisma informācijas centrs
Adrese: Brīvības iela 140/142, Jēkabpils

E-pasts: tic@jekabpils.lv 
Mājas lapa: visit.jekabpils.lv
Tālrunis: +371 65233822

Tūrisma informācijas centri un 

informācijas punkti Zemgalē



Kokneses Tūrisma centrs
Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads

E-pasts: turisms@koknese.lv, mājas lapa: koknese.lv, tālrunis: +371 65161296

Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs
Adrese: Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads

E-pasts: turisms@kekava.lv, mājas lapa: parturismu.lv 
Tālrunis: +371 67935826, +371 27017333

Lielplatones Tūrisma informācijas punkts
Adrese: Lielplatones muiža, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads

 E-pasts: lielplatones.muiza@jelgavasnovads.lv
Tālrunis:+371 26611468, +371 29469223

Pļaviņu Tūrisma informācijas centrs
Adrese: Daugavas iela 49, Pļaviņas, Pļaviņu novads

E-pasts: turisma.info.centrs@plavinas.lv, mājas lapa: plavinunovads.lv
Tālrunis: +371 22000981

Skrīveru Tūrisma informācijas punkts
Adrese: Andreja Upīša muzejmāja, Daugavas iela 58, Skrīveri, Skrīveru novads 

E-pasts: tip@skriveri.lv, mājas lapa: skriveri.lv
Tālrunis: +371 28633643

Tērvetes Tūrisma informācijas centrs 
Adrese: «Tērvetes sils», Tērvete, Tērvetes novads

E-pasts: tervetetic@inbox.lv, mājas lapa: tervetesnov.lv  
Tālrunis: +371 63726212, +371 26738535

Viesītes Tūrisma informācijas punkts
Adrese: A.Brodeles iela 7, Viesīte, Viesītes novads

E-pasts: viesitesmuzejsselija@inbox.lv, mājas lapa: viesite.lv 
Tālrunis: +371 65245549

Vilces Tūrisma informācijas punkts
Adrese: Vilces muiža, Jelgavas novads

E-pasts: vilcesmuiza@jelgavasnovads.lv 
Tālrunis: +371 26351169 

Zemgales Tūrisma asociācija
Adrese: Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas novads

E-pasts: info@travelzemgale.lv, mājas lapa: travelzemgale.lv

Apkopojumu sagatavoja Zemgales Tūrisma asociācija sadarbībā ar tūrisma informācijas centriem, 
pašvaldībām un tūrisma objektiem. Asociācija neuzņemas atbildību par atceltiem pasākumiem.



Rundāles pils
Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads; www.rundale.net  

«Tērvetes dabas parks»
«Tērvetes sils», Tērvetes pagasts, Tērvetes novads; www.mammadaba.lv 

Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis
Akadēmijas iela 1, Jelgava; www.tornis.jelgava.lv

Bauskas pils
Pilskalns, Bauska; www.bauskaspils.lv

Likteņdārzs
Kokneses pagasts, Kokneses novads; www.liktendarzs.lv 

Daugavas muzejs 
Salaspils pagasts, Salaspils novads; www.daugavasmuzejs.lv 

Pētera Upīša muzejs un dārzs
Graudu iela 1, Dobele; www.lvai.lv 

Rīgas Motormuzeja ekspozīcijas filiāle Bauskā
Sarkanmuiža 6, Codes pagasts, Bauskas novads; www.motormuzejs.lv   

Kokneses viduslaiku pilsdrupas 
Koknese, Kokneses novads; www.koknese.lv  

Krustpils pils un Jēkabpils Vēstures muzejs 
Rīgas iela 216b, Jēkabpils; www.jekabpilsmuzejs.lv 

Zemgales TOP 10 apskates objekti


