Zemgales 2022.gada nozīmīgāko un tradicionālo
pasākumu plāns
Datums

Pasākuma nosaukums un
vieta

30.04.

Sēlijas tūrisma tirgus
Viesīte
Valpurģu vakara pastaiga
LVM dabas parkā Tērvetē

30.04.

01.05.30.08.
No 1.
maija līdz
augustam

Par pasākumu

Pasākuma kontaktinformācija

APRĪLIS
Iepazīšanās ar Sēlijas kopienu tūrisma piedāvājumu ,
22335439
amatniekiem, mājražotājiem u.c.
www.selija.com
Koncertprogramma un rotaļas mazajiem Rūķu pilsētā
28309394
Čiekurē. Pastaiga visām paaudzēm pa mistiski
tervete@lvm.lv
izgaismoto Pasaku mežu, pārsteidzoši tēli, mūzika, ēnu
teātris, gaismas un skaņu pārsteigumi.
LIELDIENAS
www.dobele.lv, www.jelgava.lv, www.bauska.lv , www.aizkraukle.lv, www.jekabpils.lv

Apceļošanas akcija
“Iepazīsti kaimiņus
Zemgalē!” 2022
Pārgājienu
cikls “Izkusties
un iepazīsti!”

MAIJS
Apceļošanas akcija ar kopīgu maršrutu Bauskas,
Iecavas, Rundāles, Vecumnieku apkārtnē Latvijā un
Biržu, Pasvales, Pakrojas, Jonišķu rajonos Lietuvā.
Balvās 4 velosipēdi un 4 elektriskie skrejriteņi
Katru mēnesi no maija līdz augustam tūrisma tīmekļa
vietnē www.visit.jelgava.lv tiks publicēts viens
pārgājienu maršruts pa Jelgavu un Jelgavas novadu.
Maršruti būs dažāda garuma un dašādas grūtības
pakāpes.
Koncertā izcilu mākslinieku sniegumā skanēs
skaistākās latviešu roka dziesmas – “Dzimtā valoda”,
“Taisnība”, fragmenti no Zigmāra Liepiņa rokoperas
“Lāčplēsis” un Ulda Marhilēviča mūzikla “Tobāgo!” un
citas
Šajā dienā no plkst. 10.00 līdz 16.00 Krustpils pils būs
atvērta apmeklētājiem bez ieejas maksas. Savukārt
pēcpusdienā norisināsies velobrauciens “Mēs
Latvijai”.Svētku dienas vakaru noslēgsim Vecpilsētas
laukumā, kur īsu mirkli pirms 18.00 sagaidīsim
iebraucam velobrauciena dalībniekus, bet jau plkst.
18.00 koncertu sniegs Ivo Fomins ar pavadošo grupu.

63923797, 27746484
www.visit.bauska.lv
https://www.facebook.com/kaimi
nizemgale
Maršruti bez maksas būs
pieejami www.visit.jelgava.lv

04.05.

Koncerts “Latviešu roka
balādes”
Bauskas Rātslaukumā

04.05.

Svētki koncerts Jēkabpilī
“Mēs Latvijai”

04.05.

LR neatkarības
atjaunošanas dienas
skrējiens Tērvetes
pilskalnā
“Ceļā uz brīvību”

Sporta pasākums un svētku koncerts ar Rihardu Sauli.

28204704
terveteskn@inbox.lv

LR Neatkarības atjaunošanas dienai veltīta foto
retrospekcijaFoto restrospekcija veltīta Latvijas
Netatkarības atjaunošanai. Torņa apmeklētājiem
apskatāma bez maksas.

Latvijas stādu dienas
Jelgavā

Tradicionālās Latvijas Stādu dienas apvienos teju 200
dalībnieku, sniedzot iespēju vienuviet sastapt stādu
audzētājus, dažādu sēklu tirgotājus, kā arī amatniekus
un pārtikas ražotājus un tirgotājus.

Jelgavas Sv. Trīsvienības
baznīcas torņa 7.stāvā,
Akadēmijas iela 1, Jelgava,
63005447
Hercoga Jēkaba laukums,
Jelgava

4.05. no
10 līdz 21

7.05.8.05.

63923291
www.kultura.bauska.lv
www.facebook.com/kultura.baus
ka
65221152
www.jkp.lv

Apkopoja: Zemgales Tūrisma Asociācija 26.04.2022. ZTA nenes atbildību par atceltiem pasākumiem un
izmaiņām!

Zemgales 2022.gada nozīmīgāko un tradicionālo
pasākumu plāns
Datums
9.05.15.05.

Pasākuma nosaukums un
vieta
Restorānu nedēļa Jelgavas
un Jelgavas novada
ēdināšanas uzņēmumos
“Svētki tavā šķīvī”

12.05.15.05.

Pirmais starptautiskais
dzejas festivāls "Page
break"

14.05.

“Sējas svētki”
Ausekļu dzirnavās

07.05.

Pavasara stādu tirgus
Rundāles pils parkā
Perpetuum Ritmico
koncerts
Bauskas pils centrālajā tornī
Starptautiskā muzeju nakts
Dobeles Pils/Dobeles
novada muzejs

07.05.
13.05. 15.05.

13.05. 12.06.

Ceriņu ziedēšnas laiks
P. Upīša dārzs

14.05.

Johana Sebastiana Baha
mūzikas programma
Bauskas pils centrālajā tornī

14.05.

Sama modināšanas svētki
Koknesē

14.05.

Starptautiskā muzeju nakts
P. Upīša muzejs

Par pasākumu
Šogad galvenais uzsvars likts uz pavāru meistarību,
neaizmirstot, ka maijs ir pilsētas svētku mēnesis un
svētki var būt arī šķīvī. Piedāvājumā divu veidu uzkodas,
divu veidu pamatēdieni, veģetārs ēdiens un deserts.
Restorānu nedēļas piedāvājumu varēs nobaudīt par
speciālo cenu – 24 eiro par divu kārtu maltīti vai 28 eiro
par trīs kārtu maltīti. Piedalās “Pilsētas elpa”,
“Panorāmas skati”, “Meka”, “Famille”, “Masti grill & chill”,
“Aitiņlauvas”.
Šī gada maijā Jelgavā tiks iedibināta Latvijā pirmā
starptautiskā dzejas festivāla tradīcija, kas turpmāk katru
gadu pulcēs Eiropā un pasaulē atzītus dzejniekus,
veicinot starptautisko apriti dzejas jomā un darot
pieejamu pasaules autoru daiļradi Latvijas sabiedrībai.
Pirmais Starptautiskais dzejas festivāls “Page Break”
notiks jau šajā pavasarī no 12. līdz 15. maijam Jelgavā.
Festivālā piedalīsies 12 starptautiski pazīstami autori no
ārvalstīm, bet divi dalībnieki pārstāvēs Latviju.
Ikgadējs pasākums, veltīts pavasara darbiem lauku
sētā. Tiek darbināta lauksaimniecības tehnika un
instrumenti. Arodu meistari no visas Latvijas rāda
savas prasmes un ļauj līdzdarboties. Izklaidei
amatnieku tirdziņš un priekšnesumi
Tradicionāls stādu tirgus Rundāles pils parkā.
Sitaminstrumentu mūzikas programma
Izstādes, radošās darbnīcas, atjautības uzdevumi,
izzinoša ekskursija un citas aktivitātes

Dobeles Ceriņu ziedēšanas krāšņuma baudīšanas laiks

Senās mūzikas ansambļa “Modus Vivendi” Dižā
komponista Johana Sebastiana Baha un viņa tēvočuJohana Mihaela un Johana Kristofa Baha mūzika.
Koncertprogrammas vadmotīvs- luteriskais korālis.
Tradicionālie tūrisma sezonas atklāšanas svētki
Koknesē ar pavasara gadatirgu, koncertiem, Tvīda
braucienu un zaļumballi. Programmā arī
autoorientēšanās pasākums.
Pasākums Starptautiskā muzeju nakts ietvaros.

Pasākuma kontaktinformācija
Vairāk informācijas
www.visit.jelgava.lv

Pasākums norisināsies dažādās
vietās Jelgavas pilsētā

26396878; 29197412
www.ausekludzirnavas.lv

63962197, 26499151
www.rundale.net
63922280, 63923793
www.bauskaspils.lv
22027275, 63721309
https://dobelespils.lv/
http://www.dobelesmuzejs.lv/
26408655
www.darzkopibasinstituts.lv
darzkopibas.instituts@llu.lv
63922280, 63923793
www.bauskaspils.lv
65161296, 29275412
www.visitkoknese.lv
www.facebook.com/samamodin
asana
26408655
www.darzkopibasinstituts.lv
darzkopibas.instituts@llu.lv

Apkopoja: Zemgales Tūrisma Asociācija 26.04.2022. ZTA nenes atbildību par atceltiem pasākumiem un
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Zemgales 2022.gada nozīmīgāko un tradicionālo
pasākumu plāns
Datums
14.05.

14.05.

15.05.

15.05.

Pasākuma nosaukums un
Par pasākumu
vieta
Starptautiskā muzeju nakts Piedāvā iepazīt senu un mūsdienu amatu prasmes, kā
Dobeles Amatu māja
arī līdzdarboties to apgūšanā.
Ekskursiju cikls Jelgavas
valstspilsētas svētku
ietvaros
Orientēšanās
sacensības
“Ģimenes
dienā”
Ekskursiju
cikls Jelgavas
valstspilsētas
svētku ietvaros

12:00 ekskursija ar gidi Inu Jurģi "Jelgava - pavasara
pilienu reibumā, raibumā!" . Dalība bez maksas. Tikai ar
iepriekšēju pieteikšanos
Orientēšanās aktivitāte Jelgavā ģimenēm ar QR
kodiem un uzdevumiem . Tikai ar iepriekšēju
pieteikšanos
12:00 ekskursija ar gidi Signi Lūsiņu "Dzīve-pasaka
vien ir". Dalība bez maksas. Tikai ar iepriekšēju
pieteikšanos

22049477
https://kulturadobele.lv/amatumaja
Jelgavas reģionālais tūrisma
centrs, Akadēmijas iela 1,
63005447
Jelgavas reģionālais tūrisma
centrs, Akadēmijas iela 1,
63005447
Jelgavas reģionālais tūrisma
centrs, Akadēmijas iela 1,
63005447

Maija
vidus

Tulpju ziedēšana
Rundāles pils parkā

14.05.

Starptautiskā muzeju nakts

15.05.

Ģimeņu diena LVM dabas
parkā Tērvete

16.05. 22.05.

Mākslinieku plenērs
Dobeles pils/Dobeles novada
muzejs

20.05.

Ceriņu vārda došanas
pasākums
P. Upīša dārzs

21.05.

Ceriņu svētku tirgus
Dobeles Amatu māja

21.05.

Ceriņu svētku dziesmu un
deju dienas
Dobeles pilsētas Kultūras
nams
Nakts skrējiens
Dobeles sporta pārvalde

Dobeles novada bērnu un skolu jaunatnes deju un
dziesmu koncerts
Dobeles Ceriņu svētku ietvaros tradicionālais Nakts
skrējiens.

29766085

Gunāra Ordelovska 95
dzimšanas dienai veltīts
pūtēju orķestru koncerts
Auces pilsētas Kultūras
nama estrādē

Pūtēju orķestra koncerts.

26168132

21.05.

22.05.

Rundāles pils dārzā ik gadu uzzied apmēram 11
tūkstoši sīpolpuķu 94 m2 platībā: narcises, hiacintes un
93 tulpju šķirnes, t.sk. šķirne “Latvija”- Nīderlandes
dāvana Latvijai
Starptautiskās muzeju nakts ietvaros, dažādi pasākumi
Zemgales muzejos

Pasākuma kontaktinformācija

Vides stāsti “Kopā ar Pasaku”, folkloras kopas
“Ceļteka” koncerts Anneles dzīvnieku dārzā
Profesionālu mākslinieku plenērs Dobelē

Ceriņu vārda došanas pasākums Čaka mātei un
Jaunsudrabiņam
Amatnieku un mājražotāju tirgus

63962197, 26499151
www.rundale.net

28309394
tervete@lvm.lv
22027275, 63721309
https://dobelespils.lv/
http://www.dobelesmuzejs.lv/
26408655
www.darzkopibasinstituts.lv
darzkopibas.instituts@llu.lv
22049477
https://kulturadobele.lv/amatumaja
T.29331181, 63723082
https://kulturadobele.lv

Apkopoja: Zemgales Tūrisma Asociācija 26.04.2022. ZTA nenes atbildību par atceltiem pasākumiem un
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Zemgales 2022.gada nozīmīgāko un tradicionālo
pasākumu plāns
Datums
24.05.

No 26.05.

Pasākuma nosaukums un
vieta
Saeimas 100gadei veltīts
ceriņš “Brīve”
P. Upīša dārzs un muzejs
Notikumu pagalms
“Pulsēta”
Kalna ielā 18, Bauskā

26.05.

Ekskursiju cikls Jelgavas
valstspilsētas svētku
ietvaros

27.,28.05.

Latvijas meža dienas LVM
dabas parkā Tērvetē

27.05.29.05.

Par pasākumu
Ceriņu vārda došanas pasākums

Notikumu pagalms “Pulsēta” – kur pulsē dzīvība, vasara
un cilvēku prieks. Kā jau ierasts, gaidāmi dažādi
koncerti, stand-up izrādes un filmu vakari.
ik pāris nedēļas nogales līdz vasaras beigām

Pasākuma kontaktinformācija
26408655
www.darzkopibasinstituts.lv
darzkopibas.instituts@llu.lv
63923291
www.kultura.bauska.lv
www.facebook.com/pagalms.pul
seta

18:00 veloekskursija pa Jelgavas ražotnēm ar gidi Zani
Gravu "Jelgava- pilsēta ar rūpniecības un
uzņēmējdarbības raksturu". Dalība bez maksas. Tikai
ar iepriekšēju pieteikšanos
Lielākais Baltijā meža izziņas pasākums, ar teju 100
meža nozares pārstāvju stendiem, radošām darbnīcām,
konkursiem, paraugdemonstrējumiem, tirdziņu “Ričijs
Rū” un grupas “Līvi” koncerts .

Jelgavas reģionālais tūrisma
centrs, Akadēmijas iela 1,
Jelgava, 63005447

Jelgavas pilsētas svētki

Jelgavas pilsētas svētku devīze "Mēs esam Jelgava" –
757. dzimšanas diena. Dažādas aktivitātes piedāvās
pilsētas amatiermākslas kolektīvi un iestādes. Visa
svētku pasākumu programma www.jelgava.lv

Vairāk www.jelgava.lv un
www.visit.jelgava.lv

27.05.
10:00 21:00

Foto un video
retrospekcija “Mūsu
Jelgava vakar un šodien”

Jelgavas valstspilsētas svētku ietvaros foto un video
retrospecija par seno un mūsdienu Jelgavu.

28.05.

Ekskursiju cikls Jelgavas
valstspilsētas svētku
ietvaros

12:00 ekskursija pa Vecpilsētu ar gidi Guntu Tranu
"Vecpilsētas ielas kvartāla stāsti". Dalība bez maksas.
Tikai ar iepriekšēju pieteikšanos

Jelgavas Sv. Trīsvienības
baznīcas torņa 7.stāvā,
Akadēmijas iela 1, Jelgava,
63005447
Jelgavas reģionālais tūrisma
centrs, Akadēmijas iela 1,
Jelgava, 63005447

28.05.
10:00 21:00

Foto retrospekcija
“Jelgavas Sv. Trīsvienības
baznīcas stāsts”

Jelgavas valstspilsētas svētku ietvaros foto retrospecija
par seno Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcu.

28.05. 29.05.

Ceriņu svētku POP-UP
Dobeles pilsētas kultūras
nams

29.05.
10:0021:00

Foto stāsti par Jelgavas un
Jelgavas novada tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem

Pop-up pikniks Pļavas ielas pastaigu promenādē

Foto prezentācija par Jelgavas un apkārtnes tūrisma
piedāvcājumu un tūrisma pakalpojuma sniedzējiem

28309394
tervete@lvm.lv

Jelgavas Sv. Trīsvienības
baznīcas torņa 7.stāvā,
Akadēmijas iela 1, Jelgava,
63005447
29331181
https://kulturadobele.lv/

Jelgavas Sv. Trīsvienības
baznīcas torņa 7.stāvā,
Akadēmijas iela 1, Jelgava,
63005447

Apkopoja: Zemgales Tūrisma Asociācija 26.04.2022. ZTA nenes atbildību par atceltiem pasākumiem un
izmaiņām!

Zemgales 2022.gada nozīmīgāko un tradicionālo
pasākumu plāns
Datums
No
29.maijā
līdz
oktobra
beigām

Pasākuma nosaukums un
vieta
Izstāde “Retumu kabineti”
Krustpils pilī, Jēkabpilī

Līdz
29.maijam

Tautas lietišķās mākslas
meistares Ausmas
Spalviņas austo lakatu
izstāde “Pavasara košums
lakatu rakstos un puzuros”

Līdz
31.maijam

Foto izstāde “Zemgaļu un
sēļu zeme” sadarbībā ar
Zemgales Plānošanas
reģionu

Maijā un
jūnijā

Izstāde

03.-04.06

FIA Eiropas autokrosa
čempionāts
“Mūsa Raceland” trasē

04.06.
4.06.5.06.
10.06.12.06.
04.06.

05.06.
05.06.

Bauskas novada svētki
Bauskas estrāde
Smilšu skulptūru parks
Summer signs 22
Festivāls “Zobens un
lemess”
Bauskas estrādē
Ceriņu festivāla Garšu
cīņas
Dobeles pilsētas kultūras
nams
Dārza svētki-”Vasarsvētki
Vecaucē”
Pie Vecauces pils
BTIN Latvijas čempionāts
motokrosā
mototrase Ceļa Ēzeļi
Dobeles novads

Par pasākumu
Izstāde “Retumu kabineti. Kaislība Eiropā 16.-21. gs.”
stāsta par dabas vai mākslas priekšmetu kolekciju
veidošanās vēsturi. Ieceļojuši Eiropā no četriem
pasaules kontinentiem, šie priekšmeti bija vēlāko dabas
vēstures un ārzemju mākslas muzeju izveidošanas
pamats. Sniedz ieskatu arī hercoga Jēkaba valdīšanas
laikā, kad hercogistei bija savas kolonijas, no kurām uz
Kurzemi ceļoja eksotiskas lietas.
Meistares austie lakati un veidotie dažāda izmēra puzuri.
Izstāde apskatāma bez maksas, darba dienās 10:00 –
18:00

Torņa apmeklētājiem, izstāde apskatāma bez maksas.

Anitas Paegles grāmatu ilustrāciju izstāde

Divu dienu garumā norisināsies FIA Eiropas autokrosa
čempionāta posms Bauskā ar dalībniekiem no Eiropas
valstīm.
Svētku koncerti un aktivitātes visas dienas garumā.
Vērienīgākais Starptautisks smilšu skultūru festivāls
Baltijā, kurš Jelgavā norisinās jau 16-to gadu.
Starptautiski atzītas metālmūzikas apvienības, labākais
no pašmāju smagās mūzikas, tautas tradīcijas, ieskats
vēsturē- etniskās mūzikas un seno amatu festivāls
Dobelē vēl nebijušas Latvijas vadošo pavāru
meistarklases un šovs “Garšu cīnas”
Dažādas aktivitātes, muzikāli priekšnesumi.
Motokrosa sacensības

Pasākuma kontaktinformācija
27008136
www.jekabpilsmuzejs.lv

Māja Vecpilsētas 14,
Vecpilsētas iela 14, Jelgava,
25746417

Jelgavas Sv. Trīsvienības
baznīcas torņa kāpņu telpā,
Akadēmijas iela 1, Jelgava,
63005447
Jelgavas Sv. Trīsvienības
baznīcas torņa izstāžu zālē,
Akadēmijas iela 1, Jelgava,
63005447

24888444
www.musaraceland.lv
www.bauska.lv
Pasta sala, Jelgava
www.zobensunlemess.lv
29331181
https://kulturadobele.lv
29195959, www.vecauce.lv
Biedrība “Tautas sporta bāze
29293719
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Zemgales 2022.gada nozīmīgāko un tradicionālo
pasākumu plāns
Datums
18.06.

Pasākuma nosaukums un
vieta
Pagasta svētki Skrīveros

21.06.

Saulriets Saulgriežos
Kokneses pilsdrupās

11.06.

Olgas Rajeckas jubilejas
koncerts
Jēkabpils, Krustpils saliņa
Lielais Dobeles apriņķa
sadancis Tērvetē,
mājražotāju tirgus
Tērvetes kultūras nams
Latvijas Nacionālais kauss
motokrosā
Dobeles novads mototrase
Rožu un peoniju ziedēšana
Rundāles pils parkā

18.06.

18.06.

Jūnija
vidusbeigas
19.06.
21.06.
21.06.

21.06.
21.06.

23.06.

23.06.

Saulgriežu laika
sadziedāšanās
Gārsene, Sāra kalns
Izrāde “Skroderdienas
Silmačos”
Jēkabpils, Krustpils saliņa
Vasaras saulgriežu
pasākums
Tērvetes pilskalnā un
kultūras nama estrādē
Saulgriežu laivu brauciens,
koncerts uz ūdens
Vasaras saulgriežu
sagaidīšana un Lielformāta
keramikas uguns skulptūru
simpozija noslēgums

Koncerts “Mūžam jaunais
limuzīns”
Bauskas Pilskalna parka
estrādē
Zāļu tirgus Dobelē
Dobeles Amatu māja

Pasākuma kontaktinformācija

Par pasākumu
Skrīveru pagasta tradicionālie svētki ar koncertiem un
dažādām aktivitātēm gan lieliem, gan maziem
apmeklētājiem.
Vasaras saulgriežu koncerts ar grupu “Tautumeitas”
Kokneses pilsdrupās ļaus sajust maģisku svētku
noskaņu un sniegs muzikālu baudījumu. Koncertu
aicinām baudīt, atrodoties laivā vai Kokneses pils
pagalmā.
Koncertā piedalīsies gan deju kolektīvi, kuros Olga ir
dejojusi un joprojām dejo, gan mākslinieces draugi
mūziķi un komponisti.
Dobeles novada un apkārtnes deju kolektīvu koncerts,
tirdziņš estrādē.

65161296, 29275412
www.visitaizkraukle.lv
65161296, 29275412
www.visitkoknese.lv

65221152
www.jkp.lv
28204704
terveteskn@inbox.lv

Motokrosa sacensības Dobeles novads mototrase “Ceļa Biedrība “Tautas sporta bāze
ēzeļi”
T.29293719
Ik gadu ap Jāņu laiku pils dārzā apmeklētājus priecē
vēsturisko rožu kolekcija un smaržīgo peoniju lauki, kur
uzzied desmitiem šķirņu peoniju
Pārgājiens Kaldabruņa - Gārsene, kas noslēdzas ar
sadziedāšanos Sāra kalnā.

63962197, 26499151
www.rundale.net

Iestudējis Imants Strads, piedalās Latvijas teātru aktieri.

65221152
www.jkp.lv

Senie svētki ar dziesmām, dejām, rituāliem. Piedalās
pašdarbības kolektīvi.

28204704
terveteskn@inbox.lv

Iespēja baudīt neaizmirstamu koncertu sēžot laivā.
Šamota skulptūras, kas ir īpašs Zemgalei raksturīgs
māls, sajaukts ar sīki sasmalcinātām apdedzinātām
māla daļiņām, tādā veidā radot īpašu karstuma noturīgu
un brīvdabas klimatiskajiem apstākļiem piemērotu
materiālu. Kad skulptūras ieguvušas mākslinieku
veidotās formas, tās tiek dedzinātas 1200 grādu
karstumā, uzburot unikālu kvēlošanas šovu.
Jestrs Jāņu nakts sveikšanas koncerts ar tradicionālām
Līgo dziesmām un Raimonda Paula mūziku no kino
filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”
Tirdziņš ar dažādiem mājražotāju
amatnieku izstrādājumiem un jāņuzālēm.

gardumiem,

28616357
www.selijaslaivas.lv

Lielplatones muiža, Jelgavas
novads, 26611468
Pasta sala, Jelgava

63923291
www.kultura.bauska.lv
www.facebook.com/kultura.baus
ka
22049477
https://kulturadobele.lv/amatumaja

Apkopoja: Zemgales Tūrisma Asociācija 26.04.2022. ZTA nenes atbildību par atceltiem pasākumiem un
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Zemgales 2022.gada nozīmīgāko un tradicionālo
pasākumu plāns
Datums
līdz
oktobra
beigām

Pasākuma nosaukums un
vieta
Izstāde “Retumu kabineti”
Krustpils pilī, Jēkabpilī

Par pasākumu
Izstāde “Retumu kabineti. Kaislība Eiropā 16.-21. gs.”
stāsta par dabas vai mākslas priekšmetu kolekciju
veidošanās vēsturi. Ieceļojuši Eiropā no četriem
pasaules kontinentiem, šie priekšmeti bija vēlāko dabas
vēstures un ārzemju mākslas muzeju izveidošanas
pamats. Sniedz ieskatu arī hercoga Jēkaba valdīšanas
laikā, kad hercogistei bija savas kolonijas, no kurām uz
Kurzemi ceļoja eksotiskas lietas.

Pasākuma kontaktinformācija
27008136
www.jekabpilsmuzejs.lv

LĪGO SVĒTKI
www.dobele.lv, www.jelgava.lv, www.bauska.lv , www.aizkraukle.lv, www.jekabpils.lv

01.05.30.08.

Apceļošanas akcija
“Iepazīsti kaimiņus
Zemgalē!” 2022

Visu jūliju

Rožu ziedēšana
Rundāles pils parkā
Rundāles pils “Dārza
svētki”
amatnieku tirgus

JŪLIJS
Apceļošanas akcija ar kopīgu maršrutu Bauskas,
Iecavas, Rundāles, Vecumnieku apkārtnē Latvijā un
Biržu, Pasvales, Pakrojas, Jonišķu rajonos Lietuvā.
Balvās 4 velosipēdi un 4 elektriskie skrejriteņi
Rundāles pils franču dārzs ik gadu visa mēneša
garumā priecē apmeklētājus ar plašu rožu kolekciju
Apmeklētāji varēs ne tikai apskatīt parku un pili, bet arī
uzzināt un apgūt ko jaunu, baudīt muzikālus un
teatrālus priekšnesumus

02.07.03.07.

Vēsturisko parku un dārzu
dienas Jelgavas novada
muižu parkos

Iespēja baudīt nesteidzīgu atpūtu un unikālu atmosfēru
Jelgavas novada muižu parkos. Pasākumu papildinās
dažādi priekšnesumi.

02.07.

Kokneses pilsētas svētki
Koknese

Kokneses 745 gadu jubilejas svētki ar koncertiem,
svētku aktivitātēm un zaļumballi. Vizināšanās ar
kuģīšiem un viduslaiku aktivitātes Kokneses pilsdrupās.

02.-03.07

"Vēsturisko dārzu un
parku dienas"
Vecauces pils

02.07.

Aktivitātes Vecauces pils parkā.

03.07.

Dārza svētkiDārza svSvētki pie Dobeles Pils ar dažādām aktivitātēm ujauku.
Dobeles Pils/Dobeles
novada muzejs

08.07.

Piektdienas pikniks
Pļaviņu pļavā
Pļaviņas

09.07.

Pļaviņu pilsētas svētki
Pļaviņas

63923797, 27746484
www.visit.bauska.lv
https://www.facebook.com/kaimi
nizemgale
63962197, 26499151
www.rundale.net
63962197, 26499151
www.rundale.net
https://www.facebook.com/Darz
aSvetki/
Jelgavas novada muižas, vairāk
informācijas www.visit.jelgava.lv
65161296, 29275412
www.visitkoknese.lv
29195959, www.vecauce.lv

22027275, 63721309
https://dobelespils.lv/
http://www.dobelesmuzejs.lv/

Ikviens aicināts uz kopīgu piknikošanu, dziedāšanu,
radošu darbošanos un dancošanu.

65161296, 29275412
www.visitaizkraukle.lv

Pļaviņu pilsētas svētki ar radošām aktivitātēm un
koncertiem.

65161296, 29275412
www.visitaizkraukle.lv

Apkopoja: Zemgales Tūrisma Asociācija 26.04.2022. ZTA nenes atbildību par atceltiem pasākumiem un
izmaiņām!

Zemgales 2022.gada nozīmīgāko un tradicionālo
pasākumu plāns
Datums
08.- 09.07.

08.- 09.07.
09.-10.07.

09.07.

16.07.

15.-16.07.

15.-17.07.
16.07. 17.07.
16.07. 17.07.
22.07.
22.07.

23.07.
23.07.

23.07.

Pasākuma nosaukums un
vieta
Iecavai 530

Jēkabpils pilsētas svētki
“Ēd, lūdzies, mīli!”
Mūzikas un mākslas
festivāls
“VIVAT CURLANDIA”
Bauskā
Senās mūzikas festivāla
noslēguma koncerts
Rundāles pilī

Par pasākumu
Iecavas 530 gadu jubilejas svētki divu dienu garumā.
Iecavniekus un svētku viesus izklaidēs ne tikai
viesmākslinieki, bet arī vietējie amatierkolektīvi,
iestādes un biedrības.
Jēkabpils pilsētas svētki ar plašu pasākumu
programmu divu dienu garumā
Kurzemes un Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas
un mākslas festivāls.

Starptautiskais senās mūzikas festivāla noslēgums
Rundāles pilī. Dienas laikā iespējams apmeklēt
vairākus koncertus dažādās norises vietās (Baltā zāle,
Zelta zāle, franču dārzs)
Sporta svētki un ūdens
Latvijas Ūdensmotociklu Sporta Asociācijas
motociklu sacensības
organizētās ūdens motociklu sacensības būs
Aizkraukle
aizraujošs sporta pasākums Aizkrauklē, iekļaujoties
organizētajos sporta svētkos.
Vecumnieku Liliju svētki Norisinās floristu konkurss, kurā piedalās vairāki
vietējie jau floristi, kā arī vairāki pašmāju un citu
novadu jaunie talanti, vietējo amatnieku tirdziņš,
atrakcijas un zaļumballe
Pilsētas svētki “Magdalēnas Svētku apmeklētāji aicināti uz dažādiem pasākumiem,
svinības Fridrihštatē”
koncertiem un radošām aktivitātēm.
Jaunjelgava
Dobeles pilsētas sporta
Sporta aktivitātes lieliem un maziem, novadniekiem un
svētki
novada viesiem
Dobeles sporta pārvalde
Māju Kafejnīcu dienas
Mājas kafejnīcu saimnieku piedāvātie ēdieni baudīšana
Dobeles novads
jaukā atmosfērā ar dažādām aktivitātēm.
Dienziežu svētki
Būsiet gaidīti lielākajā dienliliju dārzā Latvijā, kad
Staburagā
tūkstošiem liliju stādu ir pilnziedā.
Marijas tilta svētki
Marijas tilta godināšana ar dziesmām, dejām un
Ērberģē
mūziku. Aicināti piedalīties tradicionālajā
velobraucienā, piedomājot par tā noformējumu un modi
20.gadsimtā.
Tējas svētki Elejas muižas Iespēja ielūkoties atjaunotajā Elejas tējas namiņā,
parka tējas namiņā
nobaudīt tēju un aizraujoši pavadīt dienu Elejas muižas
parkā.
Aktivitātes lieliem un maziem, atrakcijas, svētku tirgus
Auces pilsētas svētki
un koncerts.
“KultūrImpulss’22”
Aspazijas laukumā un Auces
estrādē
Bērnu izrāde ”Sprīdītis “, lielkoncerts, humoristisks
Tērvetes svētku
vasaras koncertuzvedums.
lielkoncerts, mājražotāju
tirgus Tērvetes estrādē

Pasākuma kontaktinformācija
63941234
https://www.facebook.com/iecav
askulturasnams
65221152
www.jkp.lv
www.kultura.bauska.lv
www.bauskaspils.lv
63962197, 26499151
www.rundale.net
65161296, 29275412
www.visitaizkraukle.lv
63976322, 28667825
www.vecumnieki.lv
65161296, 29275412
www.visitaizkraukle.lv
29766085
27823375
65161296, 29275412
www.visitkoknese.lv
65161296, 29275412
www.visitaizkraukle.lv
Elejas muižas parks un tējas
namiņš, Jelgavas novads,
26128853
26168132

28204704
terveteskn@inbox.lv
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izmaiņām!

Zemgales 2022.gada nozīmīgāko un tradicionālo
pasākumu plāns
Datums
23.07.
23.07.
23.07.
28.07.

29.07.
30.07.
30.07.
30.07.
30.07.
līdz
oktobra
beigām

Pasākuma nosaukums un
vieta
Muižas svētki
Ērberģē

Par pasākumu

Pasākuma kontaktinformācija

Iespēja šajā dienā satikt muižas baronu, baroneses,
65161296, 29275412
iegādāties vietējos kulinārijas labumus. Dažādas
www.visitaizkraukle.lv
izklaides aktivitātes lieliem un maziem.
Novada garša Zemgalē
Ikgadējs pasākums, kurā tiks izcelti Zemgales
Latvijas Lauku konsultāciju un
Mototrase “Pīlādzis” Stelpē mājražotāji, tirgotāji. Meistarklases, tirdziņš, aktivitātes
izglītības centrs,
visai ģimenei.
www.novadagarsa.lv
Dižkoncerts “Sēlija rotā” Sēlijas Tautas mākslas svētki – dziesmu svētki “Sēlija
www.jkp.lv
Sēlpils pagasts, Zvejnieklīcis rotā”.
Baibas Sipenieces
Vienreizējs BSG (Baibas Sipenieces-Gavares)
65221152
stāvizrāde “Vienreiz jau
iznāciens stāvizrādes formā ar bufetes elementiem
www.jkp.lv
var”
Jēkabpils, Krustpils saliņa
Mūzikas festivāls “Mazā
Ikgadējs un iecienīts mūzikas festivāls, kas pulcē
65221152
ziņģe”
grupas no tuvākas un tālākas apkārtnes.
www.jkp.lv
Rubeņos, Rubeņu estrāde
Festivāls “Liepājas vasara” Liepājas Simfoniskais orķestris aicina uz vienas dienas
63962197, 26499151
Rundāles pilī
mūzikas festivālu. Dienas laikā būs iespējams apmeklēt
www.rundale.net
vairākus koncertus
www.lso.lv
Motokluba “Brīvības gari” Vasaras skaļākais un karstākais moto un mūzikas
www.mcbg.lv
festivāls
pasākums "Moto Festivāls 2022"
Jēkabpilī, Krustpils saliņā
Daugavas svētki
Ikgadējs pasākums ar plašu sporta un kultūras
65221152
Sēlpils pagasts, Zvejnieklīcis programmmu, aktivitātēm bērniem.
www.jkp.lv
Kalēju diena Kalna Ziedos “Kalēju diena Kalna ziedos” veltīta māju saimniekam
65161296, 29275412
Aizkrauklē
Jēkabam, kurš bijis kalējs un kalēja arodam. Tā tiek
www.visitaizkraukle.lv
svinēta kā latviešu svinamā diena – Saimnieku diena.
Izstāde “Retumu kabineti”
27008136
Izstāde “Retumu kabineti. Kaislība Eiropā 16.-21. gs.”
Krustpils pilī, Jēkabpilī
www.jekabpilsmuzejs.lv
stāsta par dabas vai mākslas priekšmetu kolekciju
veidošanās vēsturi. Ieceļojuši Eiropā no četriem
pasaules kontinentiem, šie priekšmeti bija vēlāko dabas
vēstures un ārzemju mākslas muzeju izveidošanas
pamats. Sniedz ieskatu arī hercoga Jēkaba valdīšanas
laikā, kad hercogistei bija savas kolonijas, no kurām uz
Kurzemi ceļoja eksotiskas lietas.

Augustā
(datums
tiks
precizēts)
01.05.30.08.

Jelgavas novada muižu
svētki

05.08.

Dzeļceļnieku svētki Mazā
bānīša parkā Viesītē

Apceļošanas akcija
“Iepazīsti kaimiņus
Zemgalē!” 2022

AUGUSTS
Tradicionāli Jelgavas novada muižu svētki, kurus
papildina dažādi priekšnesumi un ekskursijas muižās
un muižu parkos.
Apceļošanas akcija ar kopīgu maršrutu Bauskas,
Iecavas, Rundāles, Vecumnieku apkārtnē Latvijā un
Biržu, Pasvales, Pakrojas, Jonišķu rajonos Lietuvā.
Balvās 4 velosipēdi un 4 elektriskie skrejriteņi
Tradīcija aizsākās pēc Mazā Bānīša līniju slēgšanas
1972. gadā. Lai gan dzelzceļnieku skaits katru gadu
sarūk, svētki paliek, lai saglabātu aizgājušo paaudžu
piemiņu

Jelgavas novada muižas. Vairāk
www.visit.jelgava.lv
63923797, 27746484
www.visit.bauska.lv
https://www.facebook.com/kaimi
nizemgale
28681126
www.muzejsselija.lv

Apkopoja: Zemgales Tūrisma Asociācija 26.04.2022. ZTA nenes atbildību par atceltiem pasākumiem un
izmaiņām!

Zemgales 2022.gada nozīmīgāko un tradicionālo
pasākumu plāns
Datums

Pasākuma nosaukums un
vieta
05.- 06.08.
Festivāls
“Bauska TASTE”
Bauskas Pilskalna parka
estrādē
05.-07.08.
“Kanepenes svētki”
Skaistkalnē pie tautas nama,
baznīcā
05.-07.08.

6.08.
07.08.
08.-13.08.
12.-14.08.

12.-13.08.

13.-14.08.

13.-14.08

13.-14.08.
14.08.
19.-20.08.
19.-20.08.

Aizkraukles novada svētki
un Latvijas čempionāts
ātrumlaivām
Aizkraukle
Viesītes pilsētas svētki
Viesīte
Maizes diena
Viļa Plūdoņa muzejā

Par pasākumu
Latvijā iecienītu mūziķu uzstāšanās, sportiskas
aktivitātes, aizraujošas nodarbes un bezrūpīga atpūta
divu dienu garumā - tas viss gaidītākajā vasaras
notikumā Bauskā
Ikgadējs pasākums kas ir viens no tradīcijām
bagātākajiem svētkiem reģionā, jau no 19.gs. Tas ir
slavens ar gadatirgu, kas bija viens no lielākajiem
Baltijā.
Tradicionālais Latvijas ātrumlaivu čempionāts
Aizkraukle, novada svētku ietvaros. Svētku koncerti un
balle.

Plaša kultūras un izklaides programma Viesītes
viesiem un iedzīvotājiem.
Rudzu maizes cepšanas meistarklase, stāstījums par
maizes cepšanas tradīcijām, radošas aktivitātes
ģimenēm
Selijas mākslinieku plenērs Sēlijas glezniecības plenērs apvieno daudzus Latvijā
“Vasara 2022”
un ārzemēs pazīstamus māksliniekus.
Viesīte
Alternatīvais
Kamermūzikas festivāls Sansusī katru gadu pulcē
kamermūzikas festivāls
laikmetīgās mākslas mīļotājus no visas pasaules un,
“Sansusī”
ievedot tos mežā, pasniedz lieliskāko tābrīža mūziku,
Aknīstē
teātri, cirku un gabaliņu dejas
Starptautiskais mūzikas
Jēkabpilī norisināsies Otrais Starptautiskais mūzikas
festivāls “Jēkabpils Blūza festivāls “Jēkabpils Blūza dienas”. Tajā uzstāsies
dienas”
Blues, Soul un R&B mākslinieki no Dānijas, Amerikas,
Jēkabpils, Krustpils saliņa
Zviedrijas, Itālijas, Latvijas.
Laika Rata Pietura “Evertos” Ezoterikas, pašattīstības un pašizziņas brīvdabas
festivāls. Tā laikā vienlaicīgi vairākās runātavās
norisināsies sarunas, meditācijas, lekcijas, praktiskās
nodarbības, joga, skaņu peldes, uguns rituāli, naksnīgs
kino zem klajas debess un rītausmas sagaidīšanas
mistērija, pirts un vēl daudz kas cits
Zemgaļu svētki Tērvetē
Tradicionāls, ikgadējs pasākums, kas pulcē senā
Tērvetes koka pils, Tērvetes dzīvesveida piekritējus, ataino 9-13. gs zemgaļu dzīvi –
bruņinieku cīņas, loka šaušana, amatu prasmes,
estrāde
koncerti, tirdziņš.
Latvijas čempionāts
autokrosā un folkreisā
“Mūsa Raceland” trasē
Koncerts
Bauskas pilī
Zasas muižas parka
“Leģendu nakts”
Zasā
Dziesminieku dienas Sēlijā
Jaunjelgava, Staburags,
Sece, Sunākste

Pasākuma kontaktinformācija
63923291
www.kultura.bauska.lv
https://www.facebook.com/Baus
kaTASTE
63933164
www.vecumnieki.lv
65161296, 29275412
www.visitaizkraukle.lv
65221152
www.jkp.lv
26184631
www.bauskasmuzejs.lv
28681126
www.muzejsselija.lv
29729188
www.sansusi.lv
65221152
www.jkp.lv
26556452
www.everti.lv

B-ba “Latviešu karavīrs”
26950975
lielkenins@lvm.lv

Tradicionālas auto sacensības, informācija sekos.

24888444
www.musaraceland.lv

“Modus Vivendi” koncerts

63922280, 63923793
www.bauskaspils.lv
65221152
www.jkp.lv

Naksnīga, teiksmaina pastaiga izgaismotā Zasas
parkā. Mājražotāju tirdziņš un kultūras programma.
Lielākais dziesminieku notikums, kurā pulcēsjas
dalībnieki no visas Latvijas, norisinās vēsturiskajā
Sēlijas novadā.

65161296, 29275412
www.visitaizkraukle.lv

Apkopoja: Zemgales Tūrisma Asociācija 26.04.2022. ZTA nenes atbildību par atceltiem pasākumiem un
izmaiņām!

Zemgales 2022.gada nozīmīgāko un tradicionālo
pasākumu plāns
Datums
20.08

20.-21.08.
27.08.

27.08.

Pasākuma nosaukums un
vieta
Svētki Meža Ķēniņam un
Sprīdītim LVM dabas parkā
Tērvetē
Mājas kafejnīcu dienas
“Bauskas novada smeķis”
Bauskas novadā
Latvijas-Lietuvas
rallijkrosa čempionāta
5.posms
Biržu trasē “Baroni”
22. Vispārējie Latvijas
Piena, maizes un medus
svētki un 20. Piena paku
laivu regate

27.08.

Jūrkalnes svētki
Igo mūzikas un mākslas
centrā "Ceplis"

27.-28.08.

Mājas kafejnīcu dienas
Jēkabpilī un Jēkabpils
novadā

līdz
oktobra
beigām

Izstāde “Retumu kabineti”
Krustpils pilī, Jēkabpilī

Septembrī

Izstāde

01.09.

Pirmklasnieku sumināšana
LVM dabas parks Tērvete

01.09.

Mācību gada atklāšanas
pasākums "Zinībums"

Par pasākumu
Annas Brigaderes pasaku tēlu godināšana, koka
skulptūru jubilejas gads.

Iespēja baudīt dažādus Zemgalei un novadam
raksturīgus ēdienus novada kafejnīcās un viesu namos
Spraigas Latvijas un Lietuvas ātrāko autobraucēju
cīņas trasē “Baroni” Jēkabpils novada Biržos.

Augusta nogalē Jelgava tradicionāli pulcēs gardēžus,
veselīga un aktīva dzīvesveida piekritējus – notiks 22.
Vispārējie Latvijas Piena, Maizes un Medus svētki,
upes ūdeņus viļņos 20. Piena paku laivu regate, bet
skvērā aiz Jelgavas kultūras nama norisināsies Latvijas
novadu siera diena ar tradicionālo tirdziņu
Pasākums, kurā piedalās Jūrkalnes iedzīvotāji,
demonstrējot zemgaliešiem savu kultūru - amatniecību,
kulināriju, mūziku, tradīcijas u.c.
Iespēja baudīt dažādus Zemgalei un novadam
raksturīgus ēdienus novada kafejnīcās un viesu namos

Izstāde “Retumu kabineti. Kaislība Eiropā 16.-21. gs.”
stāsta par dabas vai mākslas priekšmetu kolekciju
veidošanās vēsturi. Ieceļojuši Eiropā no četriem
pasaules kontinentiem, šie priekšmeti bija vēlāko dabas
vēstures un ārzemju mākslas muzeju izveidošanas
pamats. Sniedz ieskatu arī hercoga Jēkaba valdīšanas
laikā, kad hercogistei bija savas kolonijas, no kurām uz
Kurzemi ceļoja eksotiskas lietas.
SEPTEMBRIS
Lietuvietes Živile Žverūnas izstāde

Bezmaksas ieeja pirmklasniekiem, dāvaniņas un
apsveikumi no pasaku tēliem.
Tradicionāli 1. septembrī. Pasta salā, priecājoties par
satikšanos, kopā atklāsim jauno mācību sezonu
pasākumā “ZinīBUMS” ar dažādām aktivitātēm un
priekšnesumiem.

Pasākuma kontaktinformācija
28309394
tervete@lvm.lv

63923797, 27746484
www.visit.bauska.lv
www.rallycross.lv

Jelgava, vairāk
www.festivali.jelgava.lv

29141042
www.facebook.com/igomakslasc
eplis
29555950
www.facebook.com/VisitJekabpil
s
27008136
www.jekabpilsmuzejs.lv

Jelgavas Sv.Trīsvienības
baznīcas tornis, Akadēmijas iela
1, Jelgava, 63005447
28309394
tervete@lvm.lv
Pasta sala, Jelgava
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Zemgales 2022.gada nozīmīgāko un tradicionālo
pasākumu plāns
Datums
02.09.
02.09.
03.09.

3.09.11.09.

Pasākuma nosaukums un
vieta
Grupas “Bet Bet” koncerts
Jēkabpils, Krustpils saliņa
Parka svētki
Skrīveri
Pils 2.sezonas atklāšana
Dobeles pils/Dobeles novada
muzejs
Mehatrons 2022

Par pasākumu
Par godu jubilejai grupa ir sagatavojusi savu labāko un
jaunāko skaņdarbu programmu.
Tradicionālie Skrīveru parka svētki ikvienu iepriecinās
ar koncertiem, ekskursijām pa Skrīveru dendraloģisko
parku un radošām aktivitātēm.
Dobeles Pils 2.sezonas atklāšana

Mehatrons apvieno sevī tradicionālos Metāla svētkus
un Inženieru dienas, tiek popularizētas inženierzinātnes
izglītības iestādes, uzņēmēji, izgudrotāji un amatnieki.
Seno lauku un amatniecības darbu darīšana,
skatīšanās un līdzdarbošanās: labības pļaušana, kūlīšu
siešana, mājsaimniecības darbi- putras vārīšana,
sviesta kulšana, kāpostu skābēšana, veļas mazgāšana
u.c. Visas dienas garumā kultūras programma un
amatniecības darbu tirdziņš
Seno amata prasmju meistarklases pieredzes
apmaiņas gūšanai, kā arī amatnieku un mājražotāju
tirgus.

03.09.

“Pļaujas svētki”
Ausekļu dzirnavās

10.09.

XII Amatnieku plenērs
Dobeles pilsētas kultūras
nams un Amatu māja

10.09.

III kultūras sezonas
atklāšanas pasākums
Dobeles pilsētas kultūras
nams

Kultūras sezonas atklāšanas pasākums.

10.09.

Vecpilsētas ielas svētki

10.09.

Rudens stādu tirgus
Rundāles pils parkā
“Zemgales dižtirgus” un
“CIERE”
Bauskas vecpilsētā

Septembrī Jelgavā tiek atzīmēti Vecpilsētas ielas svētki,
pievēršot sabiedrības uzmanību šai kultūrvēsturiskai
pilsētvides
teritorijai
un
tās
saglabāšanas
nepieciešamībai, caur dažādām aktivitātēm, senām
amatu prasmēm un priekšnesumiem.
Tradicionāls stādu tirgus Rundāles pils parkā.

10.09.

10.09.

Rudens tūrisma
velobrauciens
Koknese

10.-11.09.

Mājas kafejnīcu dienas
Sēlijā

11.09.

Auces pilsētas dzimšanas
diena
Pilsētvidē un Auces Kultūras

Nesteidzīga pastaiga pa Bauskas vecpilsētu - pa dienu
lūkojot andelmaņu būdiņas tradicionālajā “Zemgales
dižtirgū”, bet vakara pusē apmeklējot krāšņo “CIERI”,
kurā šogad tiks izceltas mūspuses personības
Ikgadējais rudens tūrisma velobrauciens aicina ikvienu
iepazīt Koknesi un tuvāko apkārtni, aktīvi pavadot laiku
un iepazīstot jaunas vietas. Plānotais brauciena
maršruts līdz 70km.
Iespēja baudīt dažādus Sēlijai raksturīgus ēdienus
Auces 98. dzimšanas dienas svinības.

Pasākuma kontaktinformācija
65221152
www.jkp.lv
65161296, 29275412
www.visitaizkraukle.lv
22027275, 63721309
https://dobelespils.lv/
http://www.dobelesmuzejs.lv
Jelgava, vairāk www.jelgava.lv
26396878; 29197412
www.ausekludzirnavas.lv

29331181, 22049477
https://kulturadobele.lv

29331181, 63723082
https://kulturadobele.lv

Jelgava, Vecpilsētas iela, vairāk
www.visit.jelgava.lv

63962197, 26499151
www.rundale.net
63923291
www.kultura.bauska.lv
www.facebook.com/kultura.baus
ka
65161296, 29275412
www.visitaizkraukle.lv
29555950
www.facebook.com/VisitJekabpil
s
26168132
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Zemgales 2022.gada nozīmīgāko un tradicionālo
pasākumu plāns
Datums
16.09.

Pasākuma nosaukums un
vieta
namā
“Laiks Ziedonim” Sēlijā
Zasa, Zasas Tautas nams

18.09.

Bauskas Velo rudens
Bauskā

24.09.

Labrenča tirgus, koncerts
Tērvetes estrādē
Tērvetes kultūras nams
Rudens ražas un stādu
gadatirgus
Izstāde “Retumu kabineti”
Krustpils pilī, Jēkabpilī

24.09.
līdz
oktobra
beigām

Par pasākumu
Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” apbalvojumu “Laiks
Ziedonim” izveidojis 2014. gadā, lai iedvesmotu,
novērtētu un cildinātu jaunradi, kā arī dzejniekam
Imantam Ziedonim svarīgās vērtības – izcilību, degsmi,
sūtību, stāju, veiksmi un savpatību.
Ikgadējs pasākums ar dažādām aktivitātēm un
tradicionālo velo braucienu maršrutā Bauska –
Mežotne – Bauska
Rudens velšu godināšanas pasākums.

Septembra pēdējā nedēļas nogalē, sagaidīsim rudeni
Jelgavā – “Rudens ražas un stādu gadatirgū”.
Izstāde “Retumu kabineti. Kaislība Eiropā 16.-21. gs.”
stāsta par dabas vai mākslas priekšmetu kolekciju
veidošanās vēsturi. Ieceļojuši Eiropā no četriem
pasaules kontinentiem, šie priekšmeti bija vēlāko dabas
vēstures un ārzemju mākslas muzeju izveidošanas
pamats. Sniedz ieskatu arī hercoga Jēkaba valdīšanas
laikā, kad hercogistei bija savas kolonijas, no kurām uz
Kurzemi ceļoja eksotiskas lietas.
OKTOBRIS
Viss par un ap kāzām Bauskas reģionā - Latvijas
krāšņākajā Dzimtsarakstu nodaļā

Pasākuma kontaktinformācija
65221152
www.jkp.lv

26164554 www.codesmaleji.lv
28204704
terveteskn@inbox.lv
Hercoga Jēkaba laukums,
Jelgava
27008136
www.jekabpilsmuzejs.lv

01.10.

“Plāno kāzas Bauskā!”
Bauskas rātsnamā

01.10.

Tūrisma rallijs 2022

09.10.

Ābolu svētki/ Ražas tirgus
Dobeles pilsētas kultūras
nams un Amatu māja
Mūzikas festivāls “Draugi”
Jaunjelgava

Izklaidējoša kultūras programma ar Ražas tirgus
labumiem.
Tradicionālais bērnu un jauniešu mūzikas festivāls
“Draugi”.

65161296, 29275412
www.visitaizkraukle.lv

28.10.

“Veļu vakars”
Viļa Plūdoņa muzejā

Veļu laika stāstu un tautasdziesmu vakars, veļu
mielasts. Piedalās folkloras kopas

26184631
www.bauskasmuzejs.lv

29.10.

Leģendu nakts Dobeles pilī
Dobeles pils/Dobeles novada
muzejs
Leģendu nakts Vecauces
pilī

21.1022.10.

29.10.
29.10.

Leģendu nakts Jelgavas
novada muižās

Ar ieprieksēju pieteikšanos

Leģendu nakts aktivitātes.

Tematiskas leģendu nakts aktivitātes.
Leģendu nakts aktivitātes Jelgavas novada muižās

63923797, 27746484
www.visit.bauska.lv
Jelgavas reģionālais tūrisma
centrs, Akadēmijas iela 1,
Jelgava, 63005447
29331181, 22049477
https://kulturadobele.lv/

22027275, 63721309
https://dobelespils.lv/
http://www.dobelesmuzejs.lv
29195959, www.vecauce.lv
Jelgavas novada muižas, vairāk
www.visit.jelgava.lv
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Zemgales 2022.gada nozīmīgāko un tradicionālo
pasākumu plāns
Datums
līdz
oktobra
beigām

Novembr
(datums
tiks
precizēts)
12.11.

Pasākuma nosaukums un
vieta
Izstāde “Retumu kabineti”
Krustpils pilī, Jēkabpilī

Izstāde-

Mārtiņdienas gadatirgus
Dobelē Dobeles Amatu māja

18.11.

Grupas “Pērkons”
koncerts
Bauskas Rātslaukumā

18.-19.11.

Audio-vizuāls sveiciens
valsts svētkos
Aizkraukle
Valsts svētku pasākums

18.11.
26.11.

Schola Cantorum Vox
Iubilantis un Ievas Salietes
koncerts “Flos Florum”
Bauskas pilī

27.11.2215.01.23.

“20. gs. 20.-30. gadu
Ziemassvētki”
Bauskas muzejā

Par pasākumu
Izstāde “Retumu kabineti. Kaislība Eiropā 16.-21. gs.”
stāsta par dabas vai mākslas priekšmetu kolekciju
veidošanās vēsturi. Ieceļojuši Eiropā no četriem
pasaules kontinentiem, šie priekšmeti bija vēlāko dabas
vēstures un ārzemju mākslas muzeju izveidošanas
pamats. Sniedz ieskatu arī hercoga Jēkaba valdīšanas
laikā, kad hercogistei bija savas kolonijas, no kurām uz
Kurzemi ceļoja eksotiskas lietas.
NOVEMBRIS
Mārtiņš Heimrāts, tekstils

Gadatirgus par godu Mārtiņdienai ar amatnieku un
mājražotāju izstrādājumiem, labumiem.
*Informācija par norisi vēl tiks iesūtīta

Košās krāsās un gaismās iemirdzēsies Aizkraukles
sveiciens ikvienam iedzīvotājam Latvijas valsts
svētkos.
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītie
pasākumi
Krāšņa un daudzveidīga viduslaiku mūzikas
programma, kurā iekļauta instrumentālā mūzika,
vienbalsīgi un daudzbalsīgi dziedājumi no viduslaiku
manuskriptiem.
Ziemassvētku izstāde, radošās darbnīcas

Pasākuma kontaktinformācija
27008136
www.jekabpilsmuzejs.lv

Jelgavas Sv.Trīsvienības
baznicas tornis, Akadēmijas iela
1, Jelgava, 63005447
22049477
https://kulturadobele.lv/amatumaja
63923291
www.kultura.bauska.lv
www.facebook.com/kultura.baus
ka
65161296, 29275412
www.visitaizkraukle.lv
Jelgava, vairāk www.jelgava.lv
un www.visit.jelgava.lv
63922280, 63923793
www.bauskaspils.lv

63960508
www.bauskasmuzejs.lv

MĀRTIŅDIENAS PASĀKUMI UN VALSTS SVĒTKI
www.dobele.lv, www.jelgava.lv, www.bauska.lv , www.aizkraukle.lv, www.jekabpils.lv

decembra
sākums
27.11.202
215.01.202
3.

Ziemas gaismu festivāls
Iecavas kultūras namā un
Iecavas parkā
Virmo gaisma Koknesē
Koknese
“20. gs. 20.-30. gadu
Ziemassvētki”
Bauskas muzejā

DECEMBRIS
Pastaigu takas, egles iedegšana, Ziemassvētku
muzikālais ekspresis un citas norises.
Kokneses parka takas iemirdzas neierastās gaismās
un rotās, aicinot uz svētku pastaigām.
Ziemassvētku izstāde, radošās darbnīcas

63941234
https://www.facebook.com/iecav
askulturasnams
65161296, 29275412
www.visitaizkraukle.lv
63960508
www.bauskasmuzejs.lv
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Zemgales 2022.gada nozīmīgāko un tradicionālo
pasākumu plāns
Datums
2.12.-4.12.
04.12.

Pasākuma nosaukums un
vieta
Egles iedegšana
Dobeles vēsturiskais Tirgus
laukums
Egles iedegšana
Bauskas Rātslaukumā

Par pasākumu

Pasākuma kontaktinformācija

Egles iedegšanas pasākums.

29331181, 22049477
https://kulturadobele.lv/

*Informācija par norisi vēl tiks iesūtīta

63923291
www.kultura.bauska.lv
www.facebook.com/kultura.bauska

18.12.
19.12.22.01.01.23.

“Ziemas saulgrieži”
Viļa Plūdoņa muzejā
Vides noformējums
Korfa dārzā

Ziemas saulgriežu ieražas: salmu puzuru un rotājumu
gatavošana, bluķa vilkšana, spēles un rotaļas
*Informācija par norisi vēl tiks iesūtīta

26184631
www.bauskasmuzejs.lv
63923291
www.kultura.bauska.lv
www.facebook.com/kultura.bauska

22.12.

Koncerts
Bauskas pilī

26.12.

Gaismas svētki Čiekurē
LVM dabas parkā Tērvetē

31.12.

Jaunā gada sagaidīšana
Vecauces pils

31.12.

Koncerts, sagaidot Jauno
gadu
Bauskas Rātslaukumā

Ērika Upenieka un Aivara Hermaņa jaunā
koncertprogramma “Bague Duo”. Populāro flamenco un
fado dzied īpašā viešņa Aija Vītoliņa.
Ziemas sagaidīšana kopā ar pasaku tēliem – jautras
rotaļas un dziesmas, ugunskuri un eglīte.
Jaunā gada sagaidīšana svinīgā atmosfērā.
*Informācija par norisi vēl tiks iesūtīta

63922280, 63923793
www.bauskaspils.lv
28309394
tervete@lvm.lv
29195959, www.vecauce.lv
63923291
www.kultura.bauska.lv
www.facebook.com/kultura.baus
ka

ZIEMASSVĒTKU, JAUNGADA PASĀKUMI UN BALLES
www.dobele.lv, www.jelgava.lv, www.bauska.lv , www.aizkraukle.lv, www.jekabpils.lv
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