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Aizraujoša diena  
JELGAVĀ  

 

VIENAS DIENAS EKSKURSIJA ar autobusu 
 

Plkst. 9:00 izbraukšana no Jums ērtas vietas. 
 

Dienas iesākumā dosieties uz “Karameļu darbnīcu”, kur redzēsiet karameļu gatavošanas 
paraugdemonstrējumus un baudīsiet  darbnīcas ražotos saldumus.  Turpinājumā katrs pats 
varēs izgatavot savu īpašo karameli uz kociņa. 
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Dienas turpinājumā dosieties aplūkot ugunsdzēsības ekspozīciju, kas iekārtota vienā no 
Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta garāžām, apskatāmi dažādi eksponāti no 
ugunsdzēsēju darba un ikdienas – no seniem diplomiem līdz pat ugunsdzēsēju automašīnai. 
Šeit ir iespējams redzēt arī agrāk lietotos darba priekšmetus: četrrocīgu rokas sūkni, 
motorsūkni, cirvjus, ķiveres, gaismekļus, rācijas un daudz citus interesantus ugunsdzēsēju 
piederumus. 
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Visiespaidīgākais apskates objekts, bez kura Jelgavas apmeklējums nebūtu pilnīgs, ir 
Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis. Šeit līdz 1944. gadam atradās Sv. Trīsvienības 
baznīca, kas bija pirmā mūra celtne Jelgavā un uzskatāma par vienu no pirmajām 
jaunuzceltajām luterāņu mūra baznīcām Eiropā. 
 

Baznīca bija lielākā baznīca Zemgalē, piederēja vācu draudzei. Baznīcu sāka celt 1574. gadā 
pēc Kurzemes un Zemgales hercoga Gotharda Ketlera pavēles, par tās autoru tiek uzskatīts 
holandiešu būvmeistars Joriss Jorisons Frēze. Dievnamu iesvētīja 1615. gada 25. maijā, bet 
torni piebūvēja vēlāk - 1688. gadā, pēc arhitekta Martina Knoha projekta. 1862. gadā 
arhitekta Emīla Strausa vadībā torni paaugstināja, un tā augstums kopā ar apzeltīto krustu 
sasniedza 80,5 m. 
 

1944. gada jūlijā aviācijas uzlidojuma laikā tika nopostīta lielākā daļa Jelgavas, tai skaitā arī 
Sv. Trīsvienības baznīca. Kopš tiem laikiem palicis vienīgi zvanu tornis, kas pēc 
rekonstrukcijas 2010. gadā ir atvērts apmeklētājiem. 
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Dienas turpinājumā apmeklēsiet Lielupes palienes pļavas. Uz salas aiz Jelgavas pils – 
applūstošajās Lielupes palienes pļavās ganās vairāk kā 50 savvaļas zirgi. Šīm pļavām piešķirts 
Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju statuss – Natura 2000, jo pļavās 
sastopama nozīmīga augu un putnu daudzveidība. 
 

 
 

 
 
 

Vakarā atgriešanās. 

GRUPAS VADĪTĀJS, kurš pavadīs jūsu grupu būs parūpējies, lai pavadītais laiks būtu 
interesants un izzinošs, bet pats galvenais, lai būtu jautri.  
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VISS IEKĻAUTS  
CENĀ: 

w Transporta pakalpojumi 
w Maršruta plānošana un saskaņošana 
w Grupas vadītājs 
w Meistarklase Karameļu darbnīcā 
w Vietējais gids Lielupes palienes pļavās 
w Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas izstāžu zāles un torņa skatu  
   laukuma apmeklējums 

IESPĒJAMIE PAPILDU 
IZDEVUMI: w Personīgie izdevumi (suvenīri, pusdienas u.tml.) 

SKOLĒNU SKAITS: 15-19 skolēni 20-24 skolēni 25-30 skolēni 

CENA VIENAM SKOLĒNAM: 39,00 € ar PVN 35,00 € ar PVN 29,00 € ar PVN 
Uz katriem desmit skolēniem viens pedagogs ekskursijā var doties bez maskas (papildus skolēnu skaitam) 

1 dienas ekskursija 
AR AUTOBUSU 

Datums:  
PĒC VIENOŠANĀS  

Izbraukšana: plkst. 9:00 
no Jums ērtas vietas 

Šī ekskursijas programma  
VĒL NAV REZERVĒTA  

jūsu kolektīvam 
 
 

Lai rezervētu programmu,  
sazinieties ar mums! 

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. T-2019-121 
Jūsu iemaksātās naudas drošību garantē AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise Nr. 63.02.500061 

Cenas norādītas ar PVN. PVN aprēķināts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 136.pantu 
"Īpašs nodokļa piemērošanas režīms tūrisma operatora sniegtajam pakalpojumam”. 

 

Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. Attēliem ir ilustratīva nozīme. Apskates objektu secība var tikt mainīta, 
iepriekš nebrīdinot. Cenas var tikt mainītas, ja mainās ekskursijas dalībnieku skaits! Cenas un/vai programma var tikt precizēta 20 dienas pirms 

ceļojuma datuma. Ieejas biļešu cenas apskates objektos var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 
Ja iepriekš rezervēts apskates objekts, tuvojoties ekskursijai, atsaka tūristu uzņemšanu, tad aģentūra patur tiesības aizvietot apskates objektu 

ar līdzvērtīgu vai atdot naudu par ieejas biļetēm, ja to cena ir iekļauta kopējā ekskursijas cenā. 
Izbraukšanas laiks var tikt mainīts atkarībā no izbraukšanas vietas. 

  

 

 

    Ekskursijas programma 

  Aizraujoša diena Jelgavā 
 

“Travel Biiz” kontaktpersona 
 

Liene 
tel. +371 29125261 
 

e-pasts: liene@travelbiiz.com 
www.travelbiiz.com 
www.celoarsajutam.lv 
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Skolēnu ekskursijas  
vīrusa izplatības laikā 
 

 

Šoruden skolēnu ekskursijas organizējam 
nedaudz neierastāk un ievērojot papildu 
piesardzību. Bet jautrība, aktivitātes un jauna 
pieredze neizpaliks. 
 

Kā tiek organizētas ekskursijas, ievērojot piesardzību? 

- Ekskursijā var doties tikai katra klase atsevišķi. 
- Pirms ekskursijas autobusā tiek veikta saskares virsmu dezinfekcija.  
- Travel Biiz nodrošina skolēnu un pedagogu roku dezinfekciju katru reizi pirms iekāpšanas 

autobusā. 
- Travel Biiz aktivitātes autobusā tiek nodrošinātas, ievērojot distanci un nodrošinot, ka 

vairākas personas neaiztiek vienu un to pašu priekšmetu (piemēram, pildspalvas, 
uzskates materiāli u.tml.). 

- Ekskursijām norīkojam autobusus tikai ar lielu sēdvietu skaitu (45-60 vietas atkarībā no 
ceļotāju skaita), lai katrs ekskursijas dalībnieks var sēdēt viens. 

- Pēc iespējas vairāk izvēlamies tādus apskates objektus, kur laiks, galvenokārt, jāpavada 
svaigā gaisā ārpus telpām. 

- Ieejas biļešu maksa apskates objektos ir iekļauta kopējā ekskursijas cenā (izņemot izvēles 
apskates objektus), kas tiek apmaksāta ar bankas pārskaitījumu pirms ekskursijas. Tā 
izvairāmies no darbībām ar skaidru naudu ekskursijas dienā. 

- Pirms ekskursijas nosūtam noderīgu informāciju par drošu ceļošanu. 
 

 

 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 
EKSKURSIJAS ORGANIZATORS 

SIA "IESPĒJU DARBNĪCA" struktūrvienība "Ceļojumu sajūtu aģentūra "Travel Biiz"" 
Reģistrācijas numurs: 44103045556. Adrese: Rīgas iela 53-601, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 

E-pasta adrese: info@travelbiiz.com, telefona numurs: +371 66907474 
 


