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Jēkabpils novada Tūrisma vietu darbība
Date : 29/05/2020

Laikā, kad apkārt plosās slimība un valstī ir izsludināti dažādi būtiski ierobežojumi,
kultūras un tūrisma dzīve ir mazliet pieklususi. Bet darbs neapstājas, tiek domātas
jaunas izstādes, ekspozīcijas, aktivitātes un pasākumi priekš apmeklētājiem. Tāpēc
aicinām atbalstīt, apmeklēt un atklāt vietējos tūrisma objektus no jauna, ievērojot
visas noteiktās higiēnas un drošības normas!
Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs - aicina iepazīt Sēliju caur dažādiem
amatniecības darba rīkiem, sadzīves priekšmetiem, rokdarbiem un citiem mūsu
kultūras mantojumiem. Muzeja darba laiks (līdz 21.06.20): trešdienās, ceturtdienās
10-17 un sestdienās 10-16.
Par izmaiņām muzeja darba laikos un aktivitātēs aicinām sekot līdzi informācijai
novada mājaslapā jekabpilsnovads.lv vai muzeja Facebook lapā.
Zasas muižas parks - pieņem tūristu grupas ekskursijām pa muižas parku,
ievērojot 2m distanci. Grupai līdz 10 cilv. (ieskaitot) – 8eur. Vairāk kā 10 cilv.- 12 eur
no grupas. Iepriekš piesakoties pa tālruni: +371 25465787
Amatniecības centrs „Rūme” - amatniecības centrs aicina iepazīties ar sēļu
tradīcijām, kultūru un piedāvā apgūt dažādas amatniecības - keramikas, aušanas,
koka un tekstila apstrādes- pamatprasmes. Pieņem grupas līdz 25 cilvēkiem.
Stāstījums par sēļu dzīvesziņu norisināsies “Rūmes” pagalmā, savukārt telpas būs
iespējams apskatīt, ievērojot visus valstī noteiktos piesardzības pasākumus.
Aicinām iepriekš pieteikties pa tālruni: +371 22335439 .
Gan Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs, gan amatniecības centrs “Rūme”
saviem apmeklētājiem durvis ver vaļā, ievērojot visus drošības pasākumus, kas
noteikti sanitārajā protokolā.
Sēļu lauku sēta „Gulbji” - aicina būt tuvāk dabai, šeit jūs atradīsiet pašizveidotu
nelielu etnogrāfisko muzeju, senas ēkas ar savu stāstu, daiļdārzu un dekoratīvo
stādu kolekciju, augļu dārzu un ārstniecības augu kolekciju, kas sakļaujas ar seno
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apbūvi un harmoniski to papildina. Lauku sēta ir atvērta ģimenēm un
individuālajiem apmeklētājiem iepriekš zvanot uz tālruni: +371 26416231
Pļavas muzejs - atsāk uzņemt viesus. Sirsnīgi sagaidīs grupas līdz 22 cilvēkiem.
Muzeja telpās var nodrošināt paredzēto distanci arī radošajās darbnīcās. Šai
noslēgtības periodā ir tapušas daudzas skaistas lietas, un muzeja telpas tā vien
ilgojas pēc apmeklētāju soļu dipoņas. Ciemošanos aicina iepriekš pieteikt pa
tālruni: +371 29548967.
Raiņa muzejs „Tadenava” - aicina apmeklētājus iepazīt Raiņa dzimtas mājas,
aplūkot dabu muzeja teritorijā, izstaigāt Raiņa bērnības takas un aiziet līdz viņa
dzimtās vietas piemiņas akmenim. Turpat arī atrodas dabas liegums “Eglone” un
vairākas atpūtas vietas piknikam. Muzejs ievēro visus drošības un piesardzības
noteikumus. Muzejs ur atvērts ģimenēm un individuālajiem apmeklētājiem (līdz 25
personām). Muzejs darbojas no trešdienas līdz svētdienai 10-17. Tālrunis: +371
29250484
Amatu māja „Rūķīši” – amatu māja šobrīd neuzņem apmeklētājus, bet darbs
nerimstas, biedrība turpina darboties - aust, cept maizi, remontēt un atjaunot
telpas, lai pēc iespējas drīzāk varētu priecēt apmeklētājus. Amatu māja vērs savas
durvis apmeklētājiem pēc ierobežojumu atcelšanas. Šobrīd amatu mājas “Rūķīši”
darbinieces, iepriekš piesakoties, turpina piedāvāt ekskursiju Latvju zīmju parkā,
kas atrodas blakus amatu mājai. Tālrunis: +371 25945299
NYX & Iris zirgu staļļi – šobrīd apmeklētājus uz izjādēm un apmācībām
lielākoties uzņem vai nu individuāli, vai pa diviem cilvēkiem (ar iepriekšēju
pieredzi). Starp apmeklētājiem un darbiniekiem tiek ievērota 2 m distance. Pirms un
pēc došanās pie zirgiem notiek kārtīga roku mazgāšana, roku un inventāra
dezinfekcija. Viesu nams vērs durvis vaļā apmeklētājiem no 1.06.20, ievērojot visas
prasības- viesu nama telpas tiek regulāri dezinficētas un gaidīs savus viesus.
Tālrunis: +371 25239748
Lai apmeklējums sagādātu prieku gan jums, gan mums, lūgsim ievērot vienkāršus
piesardzības pasākumus:
Roku higiēna! Ieejot un izejot no muzeja – roku dezinfekcija!;
Ieturēsim distanci ar muzeja darbiniekiem- 2 m;
Muzeju apmeklēsim ne vairāk kā 2 cilvēki reizē, izņemot vienas
mājsaimniecības locekļus;
Lieki neaiztiksim muzeja priekšmetus;
Ja paņemam bukletu, tad neliekam to atpakaļ;
Ja esi atgriezies no vīrusa skartajām valstīm vai to izdarījis ģimenes loceklis,
labāk muzeju neapmeklē;
Klepo un šķaudi elkonī vai vienreizlietojamā salvetē.
Aicinām būt atbildīgiem, ievērot visas higiēnas un drošības normas un nepakļaut
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citus riskam, kā arī sekot līdzi aktualitātēm gan valstī, gan mūsu novadā!
Informācijas un sabiedrisko attiecību speciālista praktikants
Dāvis Greļevskis
Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja vadītājas v.i
Eva Strika
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