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Dāvana kā piedzīvojums – Zemgales piedāvājums Ziemassvētkiem 
 

Vislielākā dāvana gan ikdienā, gan svētkos mums ir būšana kopā ar sev tuvajiem un mīļajiem. Tieši tādus – 

sirdssiltus un mīlestības pilnus – svētkus novēl arī Zemgales plānošanas reģions kopā ar visām novada 

pašvaldībām! 

Reizēm gan gribas kādu iepriecināt īpaši – ar ko taustāmu vai baudāmu, tāpēc tūrisma informatīvās kampaņas 

“Zemgale aicina!” ietvaros novadi apkopojuši visdažādākās idejas dāvanām, aicinot apdāvināšanās laiku 

pārvērst piedzīvojumā. Izlejiet sveces paši, kļūstiet par māksliniekiem un atklājiet dabiskas kosmētikas vai 

veselīgu našķu noslēpumus! Lai svētki rada prieku un iedvesmu! 

 

Iejūties mākslinieka lomā! (Aizkraukles novads) 

Ja šogad sev tuvos gribas pārsteigt ar ko paša radītu, kvalitatīvu un paliekošu, tad tāda iespēja ir “Apdrukā 

pats!” radošajā darbnīcā. Te ikviens aicināts iejusties apdrukas mākslinieka lomā un atraisīt savu radošumu, 

iepazīstoties ar sietspiedes apdrukas tehniku. Ir padomāts arī par iespēju izmēģināt jaunu aktivitāti, 

apvienojot to ar kopā būšanu svētku laikā. Visu nepieciešamo, lai mājas apstākļos radītu savas pirmās, 

sirsnīgās apdrukas uz tekstila izstrādājumiem, atradīsiet radošajā komplektā “Apdrukas prieks”. Ikdienā 

darbnīcā apdrukas idejas veic ceļojumu līdz pat gatavam produktam un tiek piedāvāta iespēja gan apmeklēt 

meistarklases draugu vai ģimenes lokā, gan apgūt sietspiedes tehniku mājās. 

 
Komplekts “Apdrukas prieks”. Foto: Žanete Petkuna 

 

Sveču liesmiņas svētku sajūtai (Bauskas novads) 

Gada tumšajā laikā svētku un mājīguma sajūtu var radīt un dāvināt, izvēloties sveces. Ģimenes uzņēmums 

“Kristell” dabiskas vaska sveces ražo jau kopš 2016. gada un piedāvā tās 15 dažādās formās un krāsās ar 

11 aromātiem. Katrs te atradīs gan sev, gan dāvanai piemērotāko – kristāla sveces burciņā, peldošas vai 

apdrukātas sveces, kausējamo vasku aromlampām, arī jau sagatavotus dāvanu komplektus. Bet tie, kas roku 

sveču liešanā grib iemēģināt paši, var pieteikties sveču liešanas darbnīcās, kas tiek organizētas grupām gan 

uzņēmumā uz vietas, gan izbraukumos. 

 
“Kristell” sveces un kausējamais vasks aromlampām. Foto: “Kristell” arhīvs  

https://apdrukapats.lv/
https://apdrukapats.lv/
http://www.kristell.lv/


Meistarklase kā dāvana (Dobeles novads) 

“Darināšana savām rokām piešķir krāsas ikdienai un ir kā būtiska garšviela rutīnai,” saka darbnīcas “Piesta” 

meistarklašu vadītāja Naja Gaile, Ziemassvētkos aicinot – dāviniet meistarklases! Tajās būs gan jaunrade, 

gan meditācija, gan personiski atklājumi un galarezultāta prieks. “Piesta” aicina pieteikties meistarklasēm 

radošā un relaksējošā atmosfērā, kur varēsiet strādāt ar dabiskiem materiāliem. Piedāvājumā roksmēluma 

papīra veidošana, saldumu, aromterapijas produktu, dabiskās kosmētikas, augu un bišu vasku sveču, ziepju, 

dažādu aksesuāru, dizaina un citu priekšmetu izgatavošana. Grupu lielums – 5–15 cilvēki. Meistarklases 

notiek Auros, Skolas ielā 6A, vai izbraukumā, iepriekš vienojoties.  

 
Darbnīcas “Piesta” meistarklase. Foto: J.Ozers   

 

Dabiska kosmētika aktīvā dzīvesveida cienītājiem (Jēkabpils novads) 

Vēlaties savā dāvanā otram apvienot augu dziedinošo spēku ar jaunākajiem zinātnes atklājumiem? Ģimenes 

uzņēmums “UNIKUM organic cosmetics” savu mīlestību un zināšanas koncentrējis dabiskos un 

daudzfunkcionālos produktos – dažādos ķermeņa krēmos, eļļās un želejās –, radot kosmētiku cilvēkiem ar 

aktīvu dzīvesveidu – sportistiem, ceļotājiem un pasaules izzinātājiem. Šajā kosmētikā izmantotas tikai 

dabiskas augu izcelsmes vielas – izvilkumi eļļās, sviesti un ēteriskās eļļas. Visi produkti tiek ražoti Latvijā 

un pēc oriģinālām receptūrām. Piedāvājumā arī profesionālie produkti kosmetologiem, masieriem un 

fizioterapeitiem.  

 
“UNIKUM organic cosmetics” dāvanu komplekts. Foto: “UNIKUM organic cosmetics” arhīvs  

 

Kraukšķīgi un veselīgi našķi (Jelgavas novads) 

Kas gan tie par svētkiem bez našķiem? Un ja vēl kārumi ne tikai rada baudu katrā kumosā, bet ir arī veselīgi... 

Ražotnē “Pupuchi” top kraukšķīgas un veselīgas uzkodas no cūku pupām – tie ir olbaltumvielām bagāti 

produkti ar septiņām no astoņām būtiskajām aminoskābēm, kas nepieciešamas katra cilvēka veselībai. 

Dāvanām varat izvēlēties sāļos un saldos kraukšķus, mandeļu un Indijas riekstu krēmu vai divu veidu pupu 

krēmu, taču tie, kam ir interese, var apmeklēt “Pupuchu” ražotni, kur ir iespēja arī darboties praktiski un 

piedalīties produktu degustācijā.  

 
“Pupuchi” gardumi. Foto: “Pupuchi” arhīvs   

http://www.piesta.lv/
https://www.unikum.lv/
https://pupuchi.lv/


Citas dāvanas no Zemgales 
 

Baudai un labsajūtai 

Aizkraukles novadā 

“Paradīzes Lavanda” – dušas skrubji, dušas zefīri un citi interesanti kosmētikas produkti 

ZS “Janavas” – skrubji, ķermeņa spreji, toniki, krēmi un cita veida kosmētika, kā arī tējas un garšvielas no 

pašu audzētām, dabīgām izejvielām  

“Lilijas ziepes” – dažādu veidu un dizainu ziepes un sveces 

 

Bauskas novadā 

“Gusto” kosmētika 

Zemgales sensēta “Everti” – latviskās pirts un citi rituāli, meditācijas labirints 

“Lielzemenes” – pirts skola un latviskie pirts rituāli 

 

Dobeles novadā 

Bioloģiskā saimniecība “Bestberry” – irbeņu produkti skaistumam un veselībai 

“Dobesklanu” vīna darītava – ogu un augļu vīni  

“Ezervannas” – viss, lai vannošanās būtu smaržīga un mirdzoša  

 

Jēkabpils novadā 

“Zāļu un pirts sala” – īpašs pirtsvakars draugu lokā 

Brīvdienu mājas “Spilves” – melnā pirts, ājurvēdas masāža un nakšņošana  

Ūdens relaksācijas centrs “Citrus Spa” – baseins, burbuļvanna un saunas  

 

Jelgavā un Jelgavas novadā 

“Livonijas dzintars” – dabīga kosmētika ar Baltijas dzintaru  

“Sāls istabiņa” – sāls terapijas, relaksācijas telpa  

 

 

Garšīgās dāvanas 

Aizkraukles novadā 

“Ievas siers” – sortimentā vairāk nekā 10 siera šķirnes 

Bezalkoholisko dzērienu darītava “Barvedis” 

Mājas vīna darītava “Dzidris” – ābolu, rabarberu, upeņu vīns un sidrs   

 

Bauskas novadā 

“Bauskas miestiņš un citi labumi”  

Saimniecība “Padegas” – gardumi 

Dažādi gardumi no Bauskas novada mājražotājiem 

 

Dobeles novadā 

Dobeles dārzkopības institūts – sukādes, sulas un sīrupi, pieejamas arī jau sakomplektētas dāvanu kastītes  

“Fruit & berry snacks” – saudzīgā temperatūrā žāvētas dažādas augļu un ogu uzkodas 

“Katrīnas Garša” – kūkas un kūciņas 

 

Jēkabpils novadā 

“Lieliskie gardumi” – gardumi no riekstiem un sēklām 

Bišuprodukti.lv – biškopības produkti tumšajā šokolādē 

“Moonletts – melnais ķiploks” 

 

Jelgavā un Jelgavas novadā 

Biškopības saimniecība “Līgas medus” – biškopības produkcija 

Ģimenes mājražošanas uzņēmums “Mītavas Čiekurs” – dažādi Latvijas priežu produkti imunitātei un 

elpceļu veselībai 

“Karameļu darbnīca” – gardumi, meistarklases, ekskursijas un paraugdemonstrējumi  

 

 

Vēl dāvanu idejas 

Aizkraukles novadā 

Zandas Rageles keramika – mākslinieces radīti trauki, podi, krūzes un citi keramikas produkti 

“RADADA” – oriģināla dizaina aksesuāri un apģērbi 

“BIZE” – ar rokām darināti cimdi, piespraudes un citi aksesuāri, kuros attēloti dzīvnieciņi   

 

https://www.facebook.com/paradizes.labanda
https://www.facebook.com/janavasLV
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064173217013
https://www.gusto.lv/
http://www.everti.lv/
https://www.lielzemenes.lv/
https://bestberry.lv/produktu-kategorijas/produkti-lv/
https://www.dobeskalni.lv/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063706954027
http://www.zalupirtssala.com/
http://www.spilves.lv/
https://citrusspa.lv/
https://www.livonijasdzintars.lv/
http://www.salsistabina.mozello.lv/
http://www.ievassiers.lv/sakums/
https://www.barvedis.lv/
https://www.facebook.com/Ozolini/
http://www.bauskasalus.lv/
https://www.facebook.com/PiemajasSaimniecibaPadegas
https://www.bauska.lv/lv/uznemejdarbiba/majrazotaji
https://www.dobelescerini.lv/lv/veikals/gardumi?f%5b0%5d=kategorija%3Acits&fbclid=IwAR3k6HP_hyt_WCcHyEBcXm_MDXgjD1ldxrFqdm9bZAwA75Ssw-t7NRIzs_Y
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066501743098&refid=17&_ft_=encrypted_tracking_data.0AY-NpziFXjMZX3jlg8rzzDiQbfIMthCAMS1pAwXt21Eon3D2vgPZBQ4g_ja4EuhzHRTbdgcisnctczBAIeK68qvoayzX-oSvJ5Q11LJuerjpaJBaYg1cDxZEtFQsAdl8-TgP1cAjlvvDUkfg7T5TeNYwaHwUw8mp0jmgP4GfjAw3Z9FYvdZUzts0CBToPJclMqhKiWUYKpeJWzdm4ddlcXiAWyNs_FC5Tfy2VO8JZ9edHK6rNXUCC3oP7jrbcBytZpFloaELRhfuHkSwyvNWa80xLAt4RW2Zk6owvkS5pMcEKkHVf0a08mit-m70wsUOut_q_wuqZAU0vQaA-odcOhgWwh_taGWvAEF6vYop_10x7ucF8pXhjHQAF2BviZbKwJdbkeaoF_mJG026nbryvHZJcFiN6TW3sJncYtNF3cpfgpKFOJuW7aCq2UqlL3k9g-Z_rXtAU8pqoPVQnNFJtzalCvxRb94wqtkITdBCZzZh6lxYFp0RaWG288sGIrkHfisc4STmkPPcGCgpn8CYeobjHQxJtLvJbLSuTQWVvjaIwqfuydW-yQCpfge34XYV0N9FZJyh9w5wDuw7DoTkOCcuFlfg4P2upi0tdLWKV0nGpUHPA-jfacS_Jz_XkaA2nhxvEVpsOBrg4OAjaAMdfEDe7L3ArXLwFtxXzj4m5QZqMzt4LyPWLFPA6np067LtpIs3N5DwIz-JW1pNWnSRB9p-SJgvt4QXW1_ffeB5yn2UOfYFJD-UP8jp_Zf0uJeyGLy-MXqDkbNLpCKCY6OmaEvKVupqN5OfnSKJUm4TGF_thw4sNgSlZFP7kFfdoq4W8hGOeSjeXxZd3Rz7-8rj-90wDeUveSEiDtbVSaYSQKTkNeLmuN9gN5J34eu9Gg2mCHlkex78cWCkMGtK9Bkhjt9LpZYzqZGTJ68_oHOuq-QtMMhTiUGEh3UEj1gzdecalY9Ywoo_dFEELbHf_f0K3DqcRckCPhbDkB-l1XMk8_d6RX2vgHSoGc38EdV-GYcFTYbT4LrTEvlEDaEO26U2n28i3B4t7-eCMak9nWxi4fRDRby7zzEjhRpLubGD2Cm6DhwZD-nuUsg0BWgkZDvemSDNZ-Nn8YIOtfDKyQqf6u2LZ7mT5bt7l-rpmpix77sCIe3jAPBjJ6Eaaxjof-rKt61-MRZV4vcSxEO-YCxr8UdOiJGxiRAXqUiRfc_3yJCOlI_N1wauJ4lobZ2TJNWQX2yQyH278wTkhLYVjKlNqLyKabgBoBLRMdnx_PbL9bfp8xEi2S0KMmQBR1idSZ-RGbPgW158kYffLH1BGTnx127RqG7ybN9dmEZ_RnbMBed6vGj4WXV8rib0Ab4H525zuRDlfMZSGmnFCKkXfBUE7kt1FdCTvYLMBneGj3gStYSC3vnY18FhNyu6XNqCFXFzZr9U6_slh75wiOPfjl3vDt2rxKb9D_K0AKZd4pYU-w43IUHwXyh7ArZ5GMqazghrLMB5BK2GPbJvGK9ie7yrWRSBBPCxFRjOnJXk9riU-ZMiRtZDkM7RPgBGdCIIs4d9E5lpwKk2eHaRAv-Oj0pyeUVipcMFmMob4e9Zp6CUn677oq_cX2xvMxpy9esoRJmGgTKQXRVQs_hIgsnjH2-9gv0z7I45mO9JmWmbBtzNJFlnvMkW5YYgdDaUTHq-vphNLm1Y16gBFnQfEPeyYF8hv8ndltzf&paipv=0&eav=AfZXSI0y9wyMlmBzNTBQmaqpRh6Y4V7rGoz6gCkuOWx2b4brIlIOLxxfI16y-G2w1LM
https://www.facebook.com/Katrinasgarsa
http://www.facebook.com/LieliskieG
https://www.bisuprodukti.lv/
http://www.bgc.lv/
http://www.ligasmedus.lv/
https://mitavasciekurs.lv/
https://karameludarbnica.lv/
http://visitaizkraukle.lv/radosas_darbnicas_amatnieki/zandas-rageles-keramikas-darbnica
https://www.radada.lv/
https://www.facebook.com/bizebizee


Bauskas novadā 

“Sidrabceramics” – akmens masas trauki 

“Vīņkalna Ceplis” – melnā keramika un aksesuāri apģērbam  

Veikals darbnīca “Liepiņa” – austi galdauti, dvieļi, zeķes, cimdi, dažādi rokdarbi 

 

Dobeles novadā 

“Nomadic Homes” – somas un priekšauti no ūdens izturīga un dabīga materiāla (tipi telšu auduma) 

Jura Kambara vara trauki, rotaslietas un interjera priekšmeti 

“Ilmāra PINUMI” – mazi un lieli grozi, paplātes un citi pinumi 

 

Jēkabpils novadā 

Melnā plūškoka ziedu un ogu produkti 

Keramikas darbnīca “DR keramika” – trauki un meistarklases 

Mākslas galerija “Manss” – plašs dāvanu klāsts 

 

Jelgavā 

“Sveču namiņš” –  Dobelē ražotas sveces, svečturi un galda dekori 

Salons darbnīca “Sanpo” – dažādi lina izstrādājumi un apģērbs  

“Sajūtu studija – Aspazija” – Latvijas amatnieku, mākslinieku, talantīgu radošu cilvēku, meistaru un mazo 

ražotāju izstrādājumi un rokdarbi 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:  

Zemgales plānošanas reģions 

Ilze Lujāne, sabiedrisko attiecību speciāliste; e-pasts: ilze.lujane@zpr.gov.lv 

 

http://www.sidrabceramics.lv/
https://www.facebook.com/vinkalnaceplis
https://www.tourism.bauska.lv/lv/ko-darit/iepirkties-suveniri/liepina-57
https://www.nomadichomes.lv/lv/interneta-veikals/
https://www.facebook.com/kambars/
https://www.facebook.com/ilmara.pinumi
https://www.facebook.com/saukasmelnaispluskoks
http://www.facebook.com/DR-Keramika-101301408147561
http://www.manss.lv/
https://www.svecunamins.lv/
http://www.sanpo.lv/lv/
https://www.facebook.com/sajutustudija/
mailto:ilze.lujane@zpr.gov.lv

