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DOBELĒ NOTIKS SULĪGĀKIE SVĒTKI LATVIJĀ 

5.oktobrī, plkst. 10.00-14.00, Dārzkopības institūta Ceriņu dārzā norisināsies rudens 
ražas festivāls – Dobeles Ābolu svētki. 

DOBELES NOVADA RAŽAS SVĒTKI 
Dobeles Ābolu svētku norisei leģendārā selekcionāra Pētera Upīša Ceriņu dārzā ir 

nozīmīgs pamatojums – Dobeles novads ir viens no Zemgalas attīstītākajiem 
lauksaimniecības centriem, kuros liela nozīme ir zinātnieku darbam. Pateicoties Dārzkopības 
institūta zinātniskajiem atklājumiem ir panākts Latvijas līmeņa izrāviens augļkopības jomā, 
kas attīstījis vietējo uzņēmējdarbību. Šie sasniegumi kalpo par pamatu Dobeles Ābolu 
svētkiem, kurā ikvienam apmeklētājam būs iespēja pašam par to pārliecināties. Pasākumā 
varēs ne vien gūt vērtīgas konsultācijas pie zinošajiem augļkopības zinātniekiem, bet arī 
piedalīties dažādās ābolu atrakcijās – iziet labirintus, veidot mozaīkas, spēlēt mini-golfu, 
gatavot ķiņķēziņus, svērt un mizot ābolus, par aktivitāšu izpildi saņemot dāvanas no 
vietējiem novada ražotājiem.  

PĒC VITAMĪNIEM UZ CERIŅU DĀRZU 
Šogad uz ābolu skatuves kāps latviešu ekoloģiskās mūzikas grupa  “Ducele” (pop, folk, 

hipster, swinger rock), kas ar savu enerģiju uzlādēs ceriņu dārza pasākuma apmeklētājus. 
Tiem, kas vēlas papildināt savas vitamīnu rezerves, to varēs izdarīt Dārzkopības institūta 
stendos, iegādājoties gardās un veselīgās dabas veltes gan no vietējiem, gan ārzemju 
mājražotājiem, augļkopjiem un stādaudzētājiem. Savukārt tie, kas C vitamīnu izvēlēsies 
uzņemt smejoties, būs laipni aicināti izbaudīt stand-up komiķu “Comedy Latvia” uznācienus. 
Sportisko aktivitāšu cienītāji varēs piedalīties sporta kluba “Gold barbell” ābolu sacensībās. 
Par gardēžu labsajūtu rūpēsies īpaši Ābolu svētkiem izveidotā pop-up virtuves, kurās pavāri 
no restorāna “Zoltners” un kroga “Māsa” gatavos ekskluzīvus ēdienus izmantojot vietējos 
Dārzkopības institūta ābolus.  

ATMODINI ZINĀTNIEKA GARU SEVĪ 
Svētku kulminācijā, plkst. 12.00, uz Ceriņu dārza skatuves tiks pasniegts Ābolu ordenis, 

kas tiek piešķirts par īpašiem nopelniem augļkopības nozarē. Tā pat visiem pasākuma 
apmeklētājiem būs iespēja aplūkot ābolu izstādi P.Upīša memoriālajā muzejā. Institūta 
konferenču zālē norisināsies izzinošas erudīcijas spēļu turnīrs “Prāta spēles” Latvijas kauss. 
Turklāt Dārzkopības institūtā, paralēli visai pasākuma programmai, norisināsies izzinošas 
lekcijas, kurās eksperti dalīsies savās zināšanās un pieredzē pārtikas tūrisma, mārketinga, 
inovatīvas dārzkopības un pārtikas jomā. Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas sadarbības projekta 
ietvaros pirmo reizi Dobeles Ābolu svētkos būs iespēja nobaudīt katras dalībvalsts tipiskākos 
sezonālos produktus un ražojumus. Kopumā 60 dažādi zaļās lauksaimniecības pārstāvji 
rādīs savas valsts augļu, ogu, dārzeņu, biškopības, piena un gaļas produktu daudzveidību. 

http://www.kulturadobele.lv/

