
 

NOLIKUMS 

DRAUGA KARTE  

“Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos” 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Drauga karte ir paredzēta Zemgales reģiona (Latvija), Šauļu un Paņevežas apgabalu 

(Lietuva) muižu un parku apceļošanas veicināšanai, un tās īpašniekam tiek piedāvāts saņemt 

dažādas priekšrocības (sniegtās priekšrocības apskatāmas Nolikuma 1. pielikumā). 

1.2. Drauga karte derīga 1 personai. 

1.3. Drauga karti var saņemt Tūrisma informācijas centros Latvijā un Lietuvā (skat. 2. 

pielikumu), un tā ir derīga pie sadarbības partneriem (skat. 1. pielikumu). 

1.4. Drauga karte tiek izsniegta bez maksas. 

1.5. Lai saņemtu Drauga karti, personai jābūt pilngadīgai. 

1.6. Drauga karte ir derīga no 01.01.2020. līdz 31.12.2020. 

1.7. Draugu karšu skaits ierobežots! Tūrisma informācijas centri nenes atbildību par pieejamo 

Drauga karšu skaitu. 

 

2. Drauga kartes izsniegšanas noteikumi 

2.1. Savā viedtālrunī jālejuplādē Overly bezmaksas aplikācija.  

2.2. Kādā no Tūrisma informācijas centriem (skat. 2. pielikumu) vai digitāli – www.zemgale.lv 

un www.muziejusrokiskyje.lt, kā arī saistīto Tūrisma informāciju centru mājaslapās - bez maksas 

jāsaņem tūrisma buklets “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”, un, izmantojot 

Overly aplikāciju, jānoskenē viens no bukletā redzamajiem parka plāniem ar Overly kodu.  

2.3. Noskenējot parka plānu ar Overly kodu, atvērsies ne tikai saistoša informācija ar 3D 

elementiem, bet arī objekta nosaukums, uz kura noklikšķinot atvērsies informācija par tūrisma 

maršrutu “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”, ko jāpārpublicē savos 

sociālajos tīklos (Facebook, Twitter), lai tā redzama arī draugiem un paziņām. 

2.4. Pēc uzdevuma izpildīšanas jādodas pie Tūrisma informācijas centra (skat. 2. pielikumu) 

pārstāvja un jāuzrāda pārpublicētā informācija savā viedtālrunī. 

2.5. Tūrisma informācijas centra pārstāvis izsniedz Drauga karti, ja izpildīti šī nolikuma 2.1 – 

2.4. punkti. 

2.6. Īpašs piedāvājums senioriem – uzrādot personas apliecinošu dokumentu, karti savā 

īpašumā var saņemt bez papildus nosacījumiem. 

 

3. Drauga kartes izmantošanas noteikumi 

3.1.  Drauga karte piešķir priekšrocības piļu un muižu parku apmeklējumam (skat. 1. 

pielikumu). 

http://www.zemgale.lv/
http://www.muziejusrokiskyje.lt/


 

3.2. Drauga karte dod iespēju tās īpašniekam (-cei) izmanot noteikto priekšrocību konkrētā 

parkā 1 reizi.  

3.3. Karte nav norēķinu līdzeklis. 

3.4. Lai saņemtu Drauga kartes piedāvājumu, nepieciešams iepriekš sazināties ar muižas 

pārstāvjiem un vienoties par apmeklējuma laiku (skat. 1. pielikumu). 

3.5.  Lai saņemtu pakalpojumu, Drauga karte ir jāuzrāda tūrisma objekta pārstāvim pirms 

pakalpojuma saņemšanas, kurš izdara atzīmi tam paredzētajā vietā. 

3.6. Drauga kartes nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā, tā netiek atjaunota! 

  



 

Pielikums Nr.1  

Piļu un muižu parku piedāvātās priekšrocības 

 

Nr. 
p. 
k. 

Parka nosaukums Atrašanās vieta Saziņai Priekšrocības piedāvājums 

1. Elejas muižas parks Parka aleja 1, Eleja,  
Elejas pagasts,  
Jelgavas novads, 
Latvija 

+371 26128853 Muižas parka apmeklējums  
gida pavadībā 1 h bez maksas 

2. Lielplatones muiža Alejas iela 7,  
Lielplatone,  
Jelgavas novads, 
Latvija 

+371 26611468 Muižas parka apmeklējums  
gida pavadībā 1 h bez maksas 

3. Vilces muiža Skolas iela 6,  
Vilces pagasts,  
Jelgavas novads, 
Latvija 

+371 26351169 Muižas parka apmeklējums 
gida pavadībā 1 h bez maksas 

4. Zaļenieku muiža Jelgavas iela 7,  
Zaļenieki,  
Zaļenieku pagasts,  
Jelgavas novads, 
Latvija 

+371 22043531 Muižas parka apmeklējums gida  
pavadībā 1 h bez maksas 

5. Staļģenes muižas 
parks 

Skolas iela 2, 
Staļģene, Jelgavas 
novads, Latvija 

+371 26383129 Muižas parka apmeklējums gida  
pavadībā 1 h bez maksas 

6. Vircavas muižas 
parks 

Jelgavas iela 4, 
Vircava, Vircavas 
pagasts,  
Jelgavas novads, 
Latvija 

+371 26261569 Muižas parka apmeklējums gida  
pavadībā 1 h bez maksas 

7. Kokneses muižas  
parks un pilsdrupas 

Koknese, Kokneses  
novads, Latvija 

+371 29275412 Bezmaksas ieeja  
Kokneses  
pilsdrupās aktīvajā tūrisma sezonā 
(no 19.04.-31.10.) 

8. Rokišķu muižas parks Tyzenhauzu g. 5, 
Rokiski, Lietuva 

+370 61544586 50% atlaide ieejas maksai Rokišku  
muzejā pieaugušajiem un bezmaksas 
ieeja senioriem/studentiem/bērniem 

9.  Pakrojas muižas parks  Karciamos g. 9, 
Pakroja, Lietuva 
 

+370686 65055 50 % atlaide ieejas maksai  
Pakrojas muižā  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums Nr.2 

  

Sadarbības Tūrisma informācijas centru un punktu saraksts 

Latvijā Lietuvā 

Aknīstes novada Tūrisma informācijas 
punkts 
"Labieši", Gārsene, Gārsenes pagasts  
+371 29445049 

Akmenes reģiona muzejs  
K. Kasakausko g. 17, 85367 Akmene  
+370 65980747 
www.akmenesmuziejus.lt 
 

Auces novada Tūrisma informācijas centrs 
Raiņa iela 14, Auce  
+371 27823375 
www.auce.lv 

Biržu Tūrisma informācijas centrs 
J. Janonio g. 2, Birži 
 + 370 45033496 
www.visitbirzai.lt 
 

Bauskas Tūrisma informācijas centrs 
Rātslaukums 1, Bauska 
+371 63923797, +371 27746484 
www.tourism.bauska.lv  

Kelmes Tūrisma un biznesa informācijas 
centrs 
Birutės g. 4, LT-86163 Kelme 
+370 42761430 
www.kelmevic.lt 
 

Dobeles novada Tūrisma informācijas centrs 
Adrese: Baznīcas iela 6, Dobele 
Mājas lapa: www.dobele.lv  
+371 63723074, +371 26136682 

Kupišķu rajona Tūrisma un 
uzņēmējdarbības informācijas centrs 
Gedimino g. 2, Kupiškis 
+370 459 52 505, +370 672 02 034 
www.infokupiskis.lt 
 

Elejas Tūrisma informācijas punkts 
Elejas muiža, Elejas pagasts, Jelgavas novads 
+371 26128853 

Pakrojas Biznesa informācijas centrs 
Pergales g. 1, Pakroja 
+370 67327052 
www.pakruojovic.lt 
 

Jaunjelgavas novada Tūrisma informācijas 
punkts 
Vīgante, Staburaga Saieta nams, Staburaga 
pagasts, Jaunjelgavas novads 
 +371 29391109 
www.jaunjelgava.lv  
 

Paņevežas Tūrisma informācijas centrs 
Laisvės Sq. 11, LT-35200 Paņeveža 
+370 45 50 80 80 

www.panevezysinfo.lt 

 

Jelgavas Reģionālais tūrisma centrs 
Akadēmijas iela 1, Jelgava 
Tālrunis: +371 63005445, +371 63005447 
www.visit.jelgava.lv 
 

Pasvalis Reģionālais muzejs 
P. Avižonio g. 6, Pašvalis, LT-39149 
+370 451 34096 
www.pasvaliomuziejus.lt 

 

Jēkabpils Tūrisma informācijas centrs 
Brīvības iela 140/142, Jēkabpils  
+371 65233822 
www.jekabpils.lv 

Radvilišķu Tūrisma un biznesa 
informācijas centrs 
Aušros a. 3, Radviliškis 82196 
+370 64039298 
www.inforadviliskis.lt 
 

Kokneses Tūrisma informācijas centrs 
1905. gada iela 7, Koknese 
+371 65161296, +371 29275412 
www.visitkoknese.lv  

Rokišķu Tūrisma un tradicionālās 
amatniecības informācijas un 
koordinācijas centrs 
Nepriklausomybės a. 8-3, LT-42115, 
Rokišķi 
+370 458 510 44, +370 610 00 610 
www.rokiskiotic.lt 
 

http://www.dobele.lv/
http://www.dobele.lv/
http://www.pakruojovic.lt/
http://www.panevezysinfo.lt/
http://visit.jelgava.lv/
http://visit.jelgava.lv/
https://www.jekabpils.lv/lv/tic/iepazisti
http://www.koknese.lv/
http://www.koknese.lv/
http://www.visitkoknese.lv/


 

Lielplatones Tūrisma informācijas punkts 
Lielplatones muiža, Lielplatones pagasts, 
Jelgavas novads 
+371 26611468 

 

Lielvircavas Tūrisma informācijas punkts 
Lielvircavas muiža, Lielvircavas pagasts, 
Jelgavas novads 
+371 22024127 

 

Neretas Tūrisma informācijas punkts 
Rīgas iela 1, Nereta 
 +371 65175239, +371 29339832 
www.neretasnovads.lv 
 

 

Skrīveru Tūrisma informācijas punkts 
Skrīveru kultūras centrs, A.Upīša iela 1, Skrīveri 
+371 25661983 
www.skriveri.lv 
 

 

Staļģenes Tūrisma informācijas punkts 
Staļģenes muiža, Jaunsvirlaukas pagasts, 
Jelgavas novads 
+371 29199324 

 

Tērvetes Tūrisma informācijas centrs  
"Tērvetes sils", Tērvete  
+371 63726212, +371 28309394 
www.tervetesnovads.lv 
 

 

Vecumnieku Tūrisma informācijas punkts  
+371 28681126 
www.vecumnieki.lv 
 

 

Jēkabpils novada pašvaldības “Sēlijas 
prasmju muzejs” 
“Ozollejas”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils 
novads 
+371 25465787 

 

Vilces Tūrisma informācijas punkts 
Vilces muiža, Vilces pagasts, Jelgavas novads 
+371 26351169 

 

Zaļenieku Tūrisma informācijas punkts 
Zaļenieku muiža, Zaļenieku pagasts, Jelgavas 
novads 
+371 22043531 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.skriveri.lv/
http://www.skriveri.lv/
http://www.viesite.lv/
http://www.viesite.lv/

