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Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis 
1574. gadā pēc Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera pavēles Jelgavā sāka 
celt Sv. Trīsvienības baznīcu, kas uzskatāma par pirmo no jauna uzcelto 
luterāņu mūra dievnamu Eiropā. Līdz pat Otrā pasaules kara beigām 
tā bija lielākā un ietekmīgākā baznīca Zemgalē ar izteiktu Jelgavas 
panorāmas dominanti – 80 m augstu renesanses stila torni. Diemžēl pēc 
baznīcas nopostīšanas 1944. gadā tā vairs netika atjaunota, tomēr zvanu 
tornis savu vietu saglabāja. Pēc vērienīgas rekonstrukcijas 2010. gada 
16. novembrī Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis ieguva jaunu 
veidolu. Atklājumi ik uz soļa gaida ikvienu, kas dodas cauri torņa deviņiem 
stāviem. Trīs vēstures ekspozīcijas ar interaktīviem elementiem ir lielisks 
paraugs senatnes un mūsdienu mijiedarbībai. Torņa skatu laukumā 
var vērot Jelgavas panorāmu uz visām debespusēm, restorānā baudīt 
izsmalcinātu maltīti, bet 1. stāvā saņemt noderīgu tūrisma informāciju. 
Svinīgi pacilājošu noskaņu rada torņa pulksteņa melodijas, bet pagalmā 
gada siltajā periodā ikvienu priecē skulptūra – strūklaka “Trīsvienība”.

 Jelgava, Akadēmijas iela 1, +371 63005445, www.tornis.jelgava.lv 

Muzeji un ekspozīcijas

Interesanti
 • Baznīcas tornis ir senākā 

saglabājusies celtne Jelgavā.
• Torņa kopējais augstums ir 

50 metri.
• Stikla platforma, no kuras var 

vērot Jelgavas panorāmu, 
atrodas 37 metru augstumā.

Saturs

• Iedzīvotāju skaits – 62 800 
• Ceturtā lielākā pilsēta Latvijā 

pēc iedzīvotāju skaita
• Teritorija – 60,3 km2

• Jelgava dibināta 1265. gadā 
un 2015. gadā svin 750 gadu 
jubileju

• Pilsētas tiesības un ģerboni 
Jelgava ieguva 1573. gadā

• Vēsturiskais nosaukums – 
Mītava (Mitau)

• Kurzemes un Zemgales 
hercogistes galvaspilsēta no 
1578. līdz 1795. gadam

www.jelgava.lv
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Rundāles pils ekspozīcija  
“Kurzemes hercogu kapenes”
Hercogu kapeņu vēsture aizsākās 1582. gadā vēl iepriekšējā – Ketleru 
dinastijas pilī. Savas pastāvēšanas laikā tās vairākkārt izpostītas 
un izlaupītas. 20. gs. 70. gados tika uzsākta kapeņu inventarizācija, 
apbedījumu sakārtošana un izpēte, kā arī bojāto tekstiliju konservācija 
un restaurācija. Pašlaik kapenēs atrodas 21 metāla sarkofāgs un 9 koka 
zārki, kuros no 1569. līdz 1791. gadam apbedīti 24 Ketleru dinastijas un 
seši Bīronu dinastijas pārstāvji. Izstāžu telpās līdzās kapenēm izstādīti 
restaurētie tērpi un pieejama informācija par kapenēs guldītajām 
personām. Kapenes apskatāmas no maija līdz oktobrim.

 Jelgava, Lielā iela 2, +371 63962197, 26499151,  
www.rundale.net

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
Skaistā klasicisma stila ēka, kur atrodas Jelgavas galvenais muzejs, 
pazīstama ar vēsturisko nosaukumu Academia Petrina. Tā celta 
1775. gadā pēc pēdējā Kurzemes un Zemgales hercoga Pētera Bīrona 
ierosmes agrākās hercogu pilsētas pils vietā. Šeit atradusies pirmā 
augstākās izglītības mācību iestāde Latvijas teritorijā. Muzejs ēkā atrodas 
kopš 1952. gada. Muzeja ekspozīcijas vēsta par nozīmīgām vēstures 
norisēm Jelgavā un novadā no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. 
Vislielākā muzeja krājuma vērtība ir latviešu gleznotāja Ģederta Eliasa 
(1887–1975) darbu kolekcija. 1987. gada 23. septembrī par godu 
mākslinieka 100 gadu jubilejai pie muzeja uzstādīts tēlnieka J. Zariņa un 
arhitekta D. Dribas veidots Ģ. Eliasa piemineklis. Muzejs piedāvā izstādes, 
izglītojošas programmas un ekskursijas dažādām vecuma grupām.

 Jelgava, Akadēmijas iela 10, +371 63023383, www.jvmm.lv

Interesanti

Pilī ir 674 logi, 615 durvis 
un 669 telpas, uz pils jumta 
atrodas 25 skursteņi. 

Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
Jelgavā dzimušajam dramaturgam Ādolfam Alunānam veltītais 
muzejs iekārtots mājā, kur viņš pavadīja pēdējos divus dzīves gadus 
(1910.–1912. g.). Režisors un lugu autors tautā dēvēts par latviešu 
teātra tēvu. Dekoratīvajā namiņā izveidotā ekspozīcija sniedz ieskatu 
Ā. Alunāna atstātajā radošajā mantojumā un glabā liecības par latviešu 
teātra pirmsākumiem. Muzeja iekārtojums un ģimenes sadzīves 
priekšmeti rada īpašu romantiku, saglabājot izcilās personības auru. 
Šeit var iejusties aktiera lomā un pārbaudīt savu asprātību, minot 
mīklas. Teātra tēvs apglabāts bijušajos Jāņa kapos, ko mūsdienās sauc 
par Alunāna parku. 1913. gadā šeit atklāts tēlnieka Burkharda Dzeņa 
radītais piemineklis ar Alunāna bareljefu. 

 Jelgava, Filozofu iela 3, +371 63021180, www.jvmm.lv 

Jelgavas pils 
Jelgavā uz salas starp Driksu un Lielupi atrodas lielākā baroka stila pils Baltijas valstīs, kas ir trešā pils 
ēka šajā vietā. Sākotnēji 1265. gadā te uzcēla koka pili Livonijas ordeņa vajadzībām. To nosauca par 
Mītoves pili, no kuras arī cēlies senais Jelgavas nosaukums – Mītava. 1345. gadā koka pili nodedzināja 
un tās vietā uzbūvēja mūra pili, kur vēlāk mājoja Kurzemes hercogu Ketleru dinastijas pārstāvji. Līdz 
ar hercoga Ernsta Johana Bīrona nākšanu pie varas vecā viduslaiku pils tika uzspridzināta un tās vietā 
1738. gadā uzcelta jauna pēc itāļu arhitekta F. B. Rastrelli projekta. Pils vairākkārt cietusi ugunsgrēkos, 
bet 1919. gadā to atkāpjoties nodedzināja Bermonta-Avalova karaspēks. Pēc atjaunošanas 1937. gadā 
ēkā izvietoja Latvijas lauksaimniecības kameru un aizbūvēja Rietumu puses atvērumu ar jaunveidojamās 
Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas laboratorijas korpusu. Vislielākie postījumi ēkai nodarīti Otrā 
pasaules kara laikā, kad 1944. gada jūlija beigās pili sagrāva. Tā rezultātā pašlaik redzams pils apveids pēc 
1961. gada rekonstrukcijas. Mūsdienās pils galvenie iemītnieki ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
studenti. Pilī iekārtots muzejs, kas atspoguļo pils būvniecības vēsturi, un Rundāls pils muzeja ekspozīcija – 
Kurzemes hercogu kapenes, kur atdusas divu hercogu dinastiju pārstāvji.

 Jelgava, Lielā iela 2, +371 63005617, www.llu.lv
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Sakrālās celtnes

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja 
Jelgavas ekspozīcija
Tieši Jelgavā 1868. gadā uzbūvēja vienu no pirmajiem dzelzceļa 
mezgliem Latvijā, tādēļ šeit atrodas Latvijas Dzelzceļa muzeja vienīgā 
filiāle ārpus Rīgas. Muzejā izvietota ekspozīcija par Jelgavas dzelzceļa 
mezgla vēsturi, apskatāmi dažādi ar dzelzceļu saistīti eksponāti.

 Jelgava, Stacijas iela 3, +371 63096494,  
www.railwaymuseum.lv

Ugunsdzēsības ekspozīcija
Ekspozīcija iekārtota vienā no Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta garāžām. Šeit apskatāmi dažādi eksponāti no Jelgavas 
ugunsdzēsēju darba un ikdienas, sākot no seniem diplomiem līdz pat 
ugunsdzēsēju automašīnai. Ekskursijas jāpiesaka iepriekš.

 Jelgava, Dobeles iela 16, +371 63037550

Slimnīcas “Ģintermuiža” ekspozīcija
Psihiatriskās slimnīcas sākums Jelgavā meklējams 19. gs. beigās, 
kad šeit atradās Ģintermuižas ēku varenais komplekss. Mūsdienās 
šī kultūrvēsturiskā vieta pazīstama kā slimnīca “Ģintermuiža”, kas 
visu 20. gadsimtu darbojās garīgo slimību un atkarību ārstēšanā, 
turpinot šo misiju arī mūsdienās. Slimnīca veic sabiedrības izglītošanas 
darbu, lai lauztu stereotipus par cilvēkiem ar garīgajām saslimšanām. 
Vienā no vēsturiskajām ēkām izveidots muzejs, kur var iepazīties ar 
pacientiem sniegtajiem palīdzības veidiem. Ekskursijas jāpiesaka 
iepriekš.

 Jelgava, Filozofu iela 69, +371 29678838, www.gintermuiza.lv

Sv. Annas luterāņu katedrāle 
Dievnams uzskatāms par vienu no senākajām Jelgavas ēkām, kas 
saglabājusies pēc kara. Tās celšanu saista ar 1573. gadu, kad pēc 
hercoga Gotharda Ketlera pavēles tika uzsākta baznīcu būvniecība 
visā Kurzemes un Zemgales hercogistē. Sākotnēji baznīca bija no 
koka, 1621. gadā tai blakus uzcēla mūra torni, bet jaunās mūra 
baznīcas celšana ilga no 1638. līdz 1641. gadam. Dievnams ir 
viens no retajiem manierisma stila pieminekļiem Latvijā un pirmā 
luterāņu baznīca Latvijā, kas atjaunota pēc Otrā pasaules kara. 
Nozīmīga baznīcas vērtība ir Jaņa Rozentāla glezna “Kristus un 
samariete” (1910). Baznīcas lepnums ir lielākās un labākās 
darbojošās ērģeles Zemgalē, kas būvētas 1938. gadā.

 Jelgava, Lielā iela 22a, +371 63025515

Jelgavas Romas katoļu  
Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle 
Baznīca būvēta neogotikas stilā no 1904. līdz 1906. gadam 
pēc arhitekta Kārļa E. Strandmaņa projekta, izmantojot plašu 
dekoratīvo elementu spektru. Virs ieejas baznīcā atrodas bareljefs 
“Svētais vakarēdiens”. Ievērojamā sakrālā celtne smagi cieta 
1944. gadā, tomēr tika atjaunota. Torņa smaile savu pašreizējo 
izskatu ieguva tikai 1992. gadā. 1996. gadā toreizējais Romas pāvests 
Jānis Pāvils II baznīcai piešķīra katedrāles statusu.

 Jelgava, Katoļu iela 11, +371 63029702

Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle
Līdzīgi kā Jelgavas pili, arī šo baznīcu saista ar arhitekta 
F. B. Rastrelli vārdu. 1774. gadā pēc Rastrelli projekta celtā 
nelielā vienkupola baznīca nopietni cieta 1883. gada ugunsgrēkā. 
Vienlaikus, pieaugot Kurzemes guberņas iedzīvotāju skaitam, 
draudzes vajadzībām tā bija kļuvusi par šauru. 1892. gadā tika 
pabeigti jaunās pieckupolu baznīcas būvdarbi (arhitekts N. Čagins), 
kuros daļēji saglabāti vecās baznīcas pamati un altāra siena. Otrā 
pasaules kara gados baznīca tika nopostīta, 1992. gadā sākās tās 
atjaunošanas darbi, kas ilga līdz 2003. gadam. 

 Jelgava, Raiņa iela 5, +371 63020207 

Sv. Jāņa luterāņu  
baznīca
Baznīca celta no 1845. līdz 
1847. gadam par Jelgavas 
birģermeistara H. Kloka atstāto 
mantojumu. Tās gotiskā stilā 
veidotais tornis pabeigts 1882. gadā. 
Baznīcā apskatāma Juliusa Dēringa 
altārglezna. Līdz 20. gs. vidum pie 
baznīcas atradās Jāņa, Katoļu, 
Literātu un Vecticībnieku 
kapi, kas vēlāk pārvērsti 
par Alunāna parku un 
Stacijas skvēru. 

 Jelgava, Jāņa iela 1, 
+371 63023790

Jelgavas Vissvētākās Dievmātes aizmigšanas 
pareizticīgo baznīca
Baznīcas vēsture cieši saistīta ar Sv. Simeona un Sv. Annas katedrāli, 
kuras remonta laikā 1889. gadā tuvējās kapsētas teritorijā uzcēla 
nelielu baznīcu. Ēku projektēja arhitekts V. A. Lunskis, tās plāns ir 
radīts krusta veidā. Ēka karā nav cietusi, ir saglabājies tās sākotnējais 
interjers, arī svētbilžu siena. 

 Jelgava, Dzirnavu iela 1, +371 63021006
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Vecpilsētas ielas kvartāls
Šis Jelgavas apbūves rajons ar koka ēkām 
veidojies 18.–19. gadsimtā. Tikai vietējo iedzīvotāju 
apķērības dēļ koka ēku apbūve netika nodedzināta 
Otrā pasaules kara laikā. 2010. gadā tika veikti 
Vecpilsētas ielas kvartāla labiekārtošanas 
darbi – atjaunotas ielu braucamās daļas un ietves, 
saglabājot bruģakmens segumu, uzstādītas laternas 
un soliņi, kā arī vēsturisko Dobeles vārtu piemiņas 
zīme, kas simboliski attēlo vienus no četriem 
17. gs. pilsētas vārtiem. No šīs vietas pa nagliņu 
ceļu var aiziet līdz Ezera vārtiem, kas atrodas 
Uzvaras un Ausekļa ielas krustojumā. Vecpilsētas 
ieliņās izvietoti informatīvie stendi un planšetes, 
kas atspoguļo tūrisma objektus Jelgavā un sniedz 
noderīgu informāciju par pilsētu dažādos laika 
periodos. 

Svētbirze
Piemiņas vieta, kas atrodas starp Kalnciema un Veco 
ceļu, veltīta jelgavniekiem, kuri gājuši bojā padomju 
laika represijās. 2008. gadā birzī atklāts memoriāls 
“Ciešanu ceļš”, kas simboliski veidots kā dzelzceļa 
fragments ar 20 metru garu sliežu ceļu. 

Piemineklis Jānim Čakstem
Zemgale un Jelgava tiek saukta par pirmskara 
Latvijas prezidentu šūpuli. Jānis Čakste, pirmais 
Latvijas Valsts prezidents, dzimis Jelgavas pusē, šeit 
mācījies un strādājis. Pirmais viņam veltītais tēlnieka 

Kārļa Jansona veidotais bronzas piemineklis 
uzstādīts 1931. gadā pie Academia Petrina 

ēkas, tomēr pēckara gados tas gāja zudumā. 
2003. gadā skvērā pie Sv. Trīsvienības 
baznīcas torņa atklāja no jauna radīto 
pieminekli, kura autore ir tēlniece 

Arta Dumpe.

Piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem 
“Lāčplēsis”
Tēlnieka Andreja Jansona radītais piemineklis 
atrodas laukumā iepretim Jelgavas dzelzceļa 
stacijai, tas atklāts 1992. gadā. Autors atjaunojis 
tēva Kārļa Jansona 1932. gadā radīto pieminekli, 
kas padomju gados tika saskaldīts un aprakts. 
1988. gadā pirmā Lāčplēša pieminekļa fragmentu 
atrada, un pašlaik tas uz laiku novietots Ģ. Eliasa 
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja pagalmā.

Mīlestības aleja
Dobeles šosejas malā atrodas 19. gs. piemineklis, kas 
vēsta par divu Kurzemes galma juristu draudzību. Līdz 
mūsdienām saglabājusies marmora urna virs K. Teča 
kapavietas, bet otrs piemineklis – granīta obelisks 
G. Z. Švanderam – gāja bojā Otrā pasaules kara laikā. 
Abu draugu kapavietas savieno bērzu aleja. Ar šo vietu 
saistās leģenda par abu draugu atstāto mantojumu 
jaunlaulātajiem. 
 

Raiņa parks
Raiņa parks ir viena no zaļākajām un iecienītākajām 
atpūtas vietām Jelgavas centrā. 19. gs. vidū šeit atradās 
dārzs, ko sauca toreizējā īpašnieka vārdā par Paula 
dārzu. Karlam Pauli te piederēja alus darītava ar publisko 
dārzu, bumbotavu un dzērienu paviljonu. Parks šajā vietā 
tika atklāts 1948. gadā, bet 1957. gadā uzstādīts tēlnieka 
Kārļa Zemdegas veidots krūšutēls latviešu dzejniekam 
Rainim, kurš dažus gadus strādāja Jelgavā par advokātu. 
20. gs. 60. gados parkā tika uzbūvēts nams pionieru 
organizācijas vajadzībām, bet mūsdienās to apsaimnieko 
Bērnu un jauniešu centrs “Junda”. 

Piemiņas zīme dziedātājai 
Norai Bumbierei 
2012. gadā skvērā aiz Jelgavas kultūras nama 
uzstādīta piemiņas zīme leģendārajai latviešu 
dziedātājai jelgavniecei Norai Bumbierei (1947–
1994). Skulptūrā tēlnieks Kārlis Īle apvienojis divas 
N. Bumbieres dziesmas – “Dziesma par pēdējo lapu” 
un “Mēmā dziesma”. Tumsā skulptūra ir izgaismota – 
tās pamatnē deg sarkana gaisma, radot asociācijas ar 
kvēlojošu ogli.

Daba

Lielupes palienes 
pļavas
Jelgavai pa vidu – Pils salas 
tālākajā galā – izveidots 
dabas liegums “Lielupes 
palienes pļavas”. Lai neļautu 
applūstošajām pļavām 
aizaugt un vairotu šeit 
sastopamo augu un putnu 
daudzveidību, 2007. gadā te 
tika atvesti 16 Konik Polski 
šķirnes savvaļas zirgi, kuru 
skaits nu jau sasniedzis 
vairāk nekā 50. Tā kā zirgi 
dzīvo dabiskos apstākļos, 
cilvēkiem ir aizliegts tos 
barot. Sala piemērota 
mierīgām pastaigām vai 
izbraucienam ar velosipēdu 
4 km garumā. 

 Jelgava, Pils sala, 
+371 20264343

Nozīmīgākie Jelgavas koki
• Melnā papele pie Jāņa Asara ielas (skvērā starp Lielo un Jāņa 

Asara ielu), viens no dižākajiem kokiem pilsētā, viena no lielākajām 
savas sugas pārstāvēm Latvijā; apkārtmērs 6,80 m, augstums 30 m.

• Ozols pie Lielās un Pulkveža Oskara Kalpaka ielas (Ozolskvērā); 
apkārtmērs 4,77 m, augstums 20 m.

• Sv. Annas baznīcas zirgkastaņa (Sv. Annas baznīcas dārzā, 
Lielā iela 22a); apkārtmērs 3,23 m, augstums 18 m.

• Lutera ozols (Sv. Annas baznīcas dārzā, Lielā iela 22a), koks 
stādīts 1883. gadā garīdznieka M. Lutera piemiņai, atzīmējot viņa 
400. dzimšanas dienu; apkārtmērs 3,07 m, augstums 26 m.

• Dižskābarži Bērzu kapos, vieni no lielākajiem dižskābaržiem Latvijā. 
Koku vecums tiek lēsts ap 250 gadiem un izcelsme saistīta ar baronu 
apbedījumiem vai Henrietes muižu, kas atradusies Bērzu kapu apkārtnē; 
apkārtmērs 4,10 un 4,23 m, augstums 26 un 32 m.

• Jelgavas pils pelēcīgā apse (Jelgavas pils parks, Lielā iela 2); 
apkārtmērs 5,09 m, augstums 18 m.

• Jelgavas pils piramidālais ozols (Jelgavas pils parks, Lielā iela 2); 
apkārtmērs 3,44 m, augstums 26 m.

Vēsturiskas vietas un notikumi
Uzvaras parks
1818. gadā šajā vietā tika izveidota grāfu Mēdemu 
ārpilsētas rezidence – klasicisma stilā pēc arhitekta 
J. G. Berlica projekta celta pils Villa Medem. Ap pili 
bija dārzs, uz kura pamata vēlāk veidojies Uzvaras 
parks. 1895. gada 15. jūnijā no šīs vietas sākās 
Jāņa Čakstes organizēto IV Vispārējo latviešu 
Dziesmu un mūzikas svētku gājiens, kam par godu 
2008. gadā parkā tika uzstādīts 
piemiņas akmens “Dziesmu 
vainags” (autors tēlnieks 
Ģirts Burvis). Mūsdienās 
šeit notiek brīvdabas koncerti 
un izrādes.
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Kultūra, izklaide, sports

Kultūra un izklaide

Nesteidzīgai atpūtaiJelgavas Kultūras nams
Kultūras nama ēka celta 1962. gadā. Mūsdienās tas 
ir Jelgavas kultūras dzīves centrs, kur regulāri notiek 
koncerti, teātra izrādes, izstādes un svinīgi pasākumi. 
Šeit darbojas Jelgavas kori un deju kolektīvi, 
gleznošanas un aušanas studijas, kā arī Ādolfa 
Alunāna Tautas teātris. Ēku apsaimnieko Jelgavas 
pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”. 

 Jelgava, K. Barona iela 6, +371 63023461, 
www.kultura.jelgava.lv 

Kultūras nams “Rota”
Nelielā Pārlielupes kultūras nama vēsture saistās 
ar 1937. gadu, kad šeit tika sarīkoti trīs pasākumi 
vienlaikus – Zemgales lauksaimniecības un 
rūpniecības izstāde, Pļaujas svētki un Valsts un 
Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa 60 gadu jubilejas 
svinības. No vairākiem īpaši uzceltajiem paviljoniem 
saglabājies tikai viens, kur tagad atrodas kultūras 
nams “Rota”. Ēku apsaimnieko Jelgavas pilsētas 
pašvaldības iestāde “Kultūra”, šeit darbojas vairāki 
Jelgavas pašdarbnieku kolektīvi.

 Jelgava, Garozas iela 15, +371 63000844,  
www.kultura.jelgava.lv

Mūzikas klubs “Tonuss”
Mūsdienīgais naktsklubs ir viena no iecienītākajām 
izklaides vietām Jelgavā. “Tonuss” aktīvi sadarbojas 
ar Latvijas un ārvalstu labākajiem DJ un mūzikas 
grupām, priecējot kluba apmeklētājus ar vērienīgiem 
koncertiem un tematiskiem pasākumiem.

 Jelgava, Uzvaras iela 12, +371 29900999,  
www.tonuss.lv

Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”
Jelgavnieku iecienītais mūzikas klubs piedāvā 
dzīvespriecīgu izklaidi gan pieaugušiem cilvēkiem, 
gan studentiem. Klubā notiek koncerti ar iemīļotu 
Latvijas grupu uzstāšanos un visdažādākie tematiskie 
pasākumi, kur var izjust tikai Jelgavai raksturīgu 
ballīšu gaisotni.

 Jelgava, Lielā iela 19a, +371 63022259,  
www.jelgavas.krekli.lv

Jāņa Čakstes bulvāra promenāde un Mītavas tilts
2012. gada 15. novembrī tika atklāts rekonstruētais Jāņa Čakstes bulvāris 
un jaunais Mītavas tilts, kas savieno Jelgavas centru ar Pasta salu. 
Gājēju promenāde J. Čakstes bulvārī izveidota divos līmeņos – paralēli 
ielai un gar pašu upes malu. Promenādes augšējā daļā atrodas divi skatu 
laukumi, kas veido 3 m augstu ūdenskritumu. Savukārt 152 m garais 
tilts ir Latvijā garākais gājēju un velosipēdistu tilts. Tehniskā risinājuma 
dēļ tilts uzskatāms par unikālu visā Baltijā – tas izliekts trijās dimensijās 
burta S veidā un iekārts 28 vantīs, ko tur divi piloni.

Pasta sala
Daudzfunkcionāla atpūtas, kultūras un sabiedrisko aktivitāšu vieta. 
Salā atrodas vairāki bērnu spēļu laukumi, ziemas mēnešos ir pieejama 
publiskā slidotava, bet vasarā atpūtnieki var veldzēties Pasta salas 
pludmalē. Salas tālākajā galā atrodas izzinošs vides laukums, kas sadalīts 
vairākās zonās: lauku sēta, mežs, purvs, pļava un lauks, kā arī skatu 
platforma trijos līmeņos. Bet salas centrā atrodas brīvdabas estrāde 
amfiteātra formā. Turpmāk šeit norisināsies lielākie pilsētas festivāli, 
piemēram, Ledus skulptūru un Smilšu skulptūru festivāli.

Jelgavas Studentu teātris
Vairāk nekā pusgadsimtu senās Jelgavas 
Studentu teātra tradīcijas ir saglabājušās līdz 
mūsdienām, jo Jelgavā vēl joprojām aktīvi 
darbojas studenti un to veidotais teātris. Teātrī 
notiek gan lugu, prozas un dzejas iestudētas 
izrādes, gan arī improvizācija Teātra sportā. 
Jelgavas Studentu teātris ir atvēris savas 
telpas ekskursantu grupām, kur ir iespēja pie 
tējas tases iepazīt teātra vēsturi un tā darbību 
mūsdienās. Ekskursijas jāpiesaka iepriekš.

 Jelgava, Čakstes bulvāris 5a, 
+371 26544502, 29217879, www.jst.lv

Deju centrs “Cukurfabrika”
Deju centrs “Cukurfabrika” kopš 2012. gada 
devis jaunu elpu bijušās Jelgavas cukurfabrikas 
ēdnīcas telpām, kur tagad ir mājvieta vairāk 
nekā 300 “Benefices” dejotājiem, kā arī vairāk 
nekā 250 pieaugušajiem, kuri vēlas sevi fiziski 
un garīgi attīstīt. Deju centrs “Cukurfabrika” 
sniedz iespēju kustēties ikvienam! Deju skolas 
telpas var izmantot dažādu pasākumu rīkošanai.

 Jelgava, Cukura iela 22, +371 27795685, 
www.cukurfabrika.lv

Lielupes promenāde
Pastaigu promenāde, kas 
izbūvēta uz Lielupes labā krasta 
aizsargdambja, kļuvusi par 
jelgavnieku iecienītu atpūtas 
vietu. Šeit ierīkota pilsētas 
oficiālā pludmale, bērnu 
spēļu laukums, velosipēdu 
novietnes. Promenādes galā 
uzstādīta Kārļa Īles skulptūra 
“Sirdsputns”.

Bērniem

Atpūta uz ūdens

Ūdens velosipēdu un 
laivu noma
• Jelgavas Jahtklubs –  

 Jelgava, Pilssalas iela 6, +371 29242520, www.jjk.ucoz.lv
• Ūdens velosipēdu un laivu noma Pasta salā –  

 Jelgava, Pasta sala 3, +371 20693460, 28379193

Izbraukumi ar kuģīti
• Vikingu liellaiva “Nameisis” - izbraukumi pa Lielupes un Driksas 

ūdeņiem ar vikingu liellaivu “Nameisis”. Liellaiva ir jaunākais šāda 
veida laivas ražojums Zemgalē, tā ir 12 metrus gara un 2,5 metrus 
plata un izbraukumos var uzņemt līdz pat 20 personām. Liellaivas 
piestātne atrodas Jāņa Čakstes bulvāra promenādē pie Mītavas tilta. 

 +371 26161131, www.mezmalasvikings.lv

• Kuģītis “Frīda” – braucieni pa Vircavu, Lielupi un Driksu ar vairāk 
nekā 90 gadu senu koka kuģīti, piestātnes pie kafejnīcas “Zemnieka 
cienasts” un J. Čakstes bulvāra promenādē, kuģītī ir deviņas vietas.   

 +371 29486086, www.frida.lv 

Bērnu izpriecu centrs 
“Bossiks” 
Atrakcijas telpās bērniem līdz 
10 gadu vecumam, vasarā 
arī āra teritorijā. Aizraujoša 
vieta ekskursijām pirmo klašu 
skolēniem. Organizē bērnu svētku 
ballītes, centrā atrodas kafejnīca.

 Jelgava, Pulkveža 
Brieža iela 4, +371 63022438, 
63022437, www.bossiks.lv

Bērnu rotaļu laukumi
Mazākos jelgavniekus un ciemiņus 
priecē īpaši izveidoti rotaļu laukumi:
• Ozolskvērā (O. Kalpaka un 

Lielās ielas krustojums), 
• Lielupes promenādē 

(pie Dzelzceļa tilta), 
• Raiņa parkā (Raiņa un 

Mātera ielas krustojums), 
• Mātera ielas skvērā (Mātera 

un Vaļņu ielas krustojums)
• Pie “Kanclera nama” (Katoļu iela 7).

Skulptūra – strūklaka 
“Jelgavas students” 
Pie Mītavas tilta atrodas Kārļa 
Īles veidotā bronzas skulptūra - 
strūklaka “Jelgavas students”. Pats 
mākslinieks “Jelgavas studentam” 
devis vārdu Jēkabs Ceriņš un 
stāsta, ka studenta dzimšanas 
diena ir 26. jūlijā un viņš mācās 
3. kursā.
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“Fortum” biomasas koģenerācijas 
stacija
2013. gada rudenī atklātā Jelgavas biomasas 
koģenerācijas stacija ir lielākā un modernākā no 
Latvijas koģenerācijas stacijām, kurās tiek izmantoti 
atjaunojamie energoresursi. Ekskursija pa jauno 
rūpnīcu ļaus uzzināt tās darbības principus un 
ieguldījumu energoresursu taupīšanā.

 Jelgava, Rūpniecības iela 73A, +371 29338491, 
www.fortum.lv 

Keramikas ražotne “Keramika LV” 
“Keramika LV” ir lielākā keramikas ražotne Baltijas 
valstīs, izveidota 1963. gadā. Uzņēmums piedāvā 
ekskursiju pa ražošanas cehu, kuras laikā var vērot 
keramikas trauku ražošanas procesu, sākot no māla 
masas sagatavošanas līdz pat gatavai produkcijai. 
Uzņēmuma veikalā var iegādāties keramikas 
produkciju par ražotāja cenām. 

 Jelgava, Rīgas iela 67, +371 63022868,  
www.keramika.lv

ZRKAC Metālapstrādes mācību parks
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra 
Metālapstrādes mācību parks piedāvā skolu jauniešiem 
iepazīt Eiropā modernākās metālapstrādes iekārtas un 
mūsdienīgus darba apstākļus nozares profesijās, kā arī 
uz brīdi pārtapt par metinātāju. 

 Jelgava, K. Barona iela 40, +371 26171465

Ražošana*

Piena pārstrādes uzņēmums 
“Latvijas piens”
“Latvijas piens” ir Latvijas zemnieku kooperatīviem 
pilnībā piederošs uzņēmums, kurā apvienojušies 
vairāk nekā 600 Latvijas piensaimnieku. 
2012. gadā Jelgavā tika uzbūvēta rūpnīca, kas 
ražo galvenokārt siera produktus. Rūpnīca piedāvā 
ražotnes apskati un sieru degustāciju. 

 Jelgava, Langervaldes iela 7, 
+371 26727053, www.lvpiens.lv

*Ekskursijas pieejamas grupām, iepriekš piesakot.

“Jelgavas tipogrāfija”
Kopš 1996. gada “Jelgavas tipogrāfija” ir Latvijas 
uzņēmējiem piederošs privāts uzņēmums, kas 
specializējas mazu un vidēju tirāžu augstas 
kvalitātes produkcijas izgatavošanā gan 
Latvijas, gan ārvalstu tirgum. Apvienojot 
Jelgavas grāmatiespiešanas tradīcijas un 
uzkrāto pieredzi, uzņēmums piedzīvo veiksmīgu 
attīstību. Tipogrāfija piedāvā ieskatīties 
grāmatas tapšanas procesā. 

 Jelgava, Langervaldes iela 1a, 
+371 63007480, www.jt.lv 

Sports un aktīvā atpūta

Atpūtas un sporta komplekss 
“Zemgale”
Atpūtas komplekss piedāvā plašas izklaides un sporta 
iespējas – astoņi Brunswick boulinga celiņi, tenisa 
korti, skeitparks, basketbola, pludmales volejbola, 
minifutbola laukumi un Jelgavas ledus halle, kur 
notiek publiskā slidošana, hokejs un kērlings. 
Kompleksā ir viesnīca, kafejnīca un kokteiļbārs. 

 Jelgava, Rīgas iela 11, +371 63007700, 
63007220, www.skzemgale.lv

Sporta un atpūtas komplekss “Rullītis”
“Rullītis” ir lieliska atpūtas, treniņu, sacensību un 
pasākumu organizēšanas vieta, kur vienkopus 
pulcējas aktīvā dzīvesveida piekritēji, pavadot laiku 
svaigā gaisā pie Ruļļu ūdenstilpnes. Aktīvā atpūta 
un sports lielākoties balstīti uz tehniskajiem sporta 
veidiem – kartings, auto un moto sports. Šeit 
iespējams spēlēt peintbolu vairākos laukumos ar pilnu 
ekipējumu un instruktora apmācību. 

 Jelgava, Aku ceļš 1, +371 29589595, 28285633 
(kartingu noma), 28496369 (peintbols),  
www.rullitis.lv

A-Z boulings
Boulinga zāle ar sešiem profesionāliem Brunswick 
celiņiem piedāvā apmācību boulinga spēles pamatos, 
ir iespēja īrēt boulinga aprīkojumu. Sadarbībā ar 
kafejnīcu “Lielupe” tiek rīkoti bērnu, jubilāru un 
kolektīvu pasākumi. 

 Jelgava, Uzvaras iela 12, +371 29900888,  
www.azboulings.lv

Veselības centrs “Fitland”
Veselības centrs piedāvā trenažieru zāli, fitnesa 
nodarbības, SPA kompleksu, skvoša spēli.

 Jelgava, Dobeles šoseja 7, +371 63023070,  
www.fitland.lv

Fitnesa klubs “Atlētika”
Piedāvājumā trenažieru zāle un plašs fitnesa 
nodarbību klāsts.

 Jelgava, Driksas iela 4, +371 63012368,  
www.atletika.lv

Velorikšas
Pasažieru pārvadājumi ar velorikšām Jelgavā un 
apkārtnē. Ir iespējama individuālu maršrutu izstrāde 
kāzām un dažādiem izklaides pasākumiem.

 Jelgava, +371 29992996

Rafaero
Izklaides lidojumi ar motodeltaplānu.

 Jelgava, +371 29112087

Jelgavas Tenisa centrs
Tenisa centrs piedāvā tenisa spēli četros laukumos 
zem jumta visa gada garumā. Ir iespēja tenisa 
spēles pamatus apgūt pie profesionāliem treneriem 
individuāli vai grupās. Centrā darbojas arī kafejnīca, 
tenisa inventāra noma un veikals. 

 Jelgava, Lietuvas šoseja 68a, +371 63028883

Plastmasas cauruļu ražotne “Evopipes”
“Evopipes” ir viens no modernākajiem plastmasas 
cauruļu ražotājiem Eiropā un pasaulē. Uzņēmums 
ražo produkciju kopš 2008. gada. Ekskursijā laikā 
var iepazīties ar uzņēmuma darbību un vērot cauruļu 
tapšanas procesu. 

 Jelgava, Langervaldes iela 2a, +371 63094300, 
www.evopipes.lv

Lidojumi ar gaisa baloniem
Vērojiet Jelgavas un apkārtnes ainavas no gaisa 
balona! Starta vieta tiek izvēlēta, saskaņojot 
personu vēlmes un ievērojot lidojumu drošības 
pasākumus. Populārākā starta vieta ir pļava 
pretī Jelgavas pilij.

 +371 22098098, www.balticballoon.lv

Zemgales Olimpiskais centrs
Jelgavas modernais un daudzfunkcionālais 
sporta komplekss darbu uzsāka 2010. gada 
nogalē. Tas pieejams gan profesionāliem 
sportistiem, gan ikvienam, kas sporto savas 
fiziskās veselības uzturēšanai. Centra 6 ha 
platībā izbūvēti mūsdienu prasībām atbilstoši 
dažādu sporta spēļu laukumi, futbola un 
vieglatlētikas stadions, Eiropas līmeņa BMX 
trase, daudzfunkcionāla sporta halle. Grupām ir 
iespēja pieteikt ekskursijas pa Olimpisko centru. 

 Jelgava, Kronvalda iela 24, 
+371 63020792, www.zoc.lv 
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Vircavas muiža un parks
Muižas komplekss tapis 
17.–19. gs., to projektējis 
arhitekts Severīns Jensens. 
Vircava bija Kurzemes hercoga 
Pētera Bīrona iemīļota 
ārpilsētas rezidence. 1919. gadā, 
atkāpjoties no Jelgavas, muižu 
nodedzina bermontieši. Kopš 
20. gs. 20. gadiem bijušajā 
muižas klētī darbojas Tautas 
nams. Pie muižas atrodas plašs 
baroka stilā veidots parks. 
Vislabāk saglabājusies ēka ir 
Kavalieru nams, kur mūsdienās 
atrodas Vircavas vidusskola.

 Jelgavas nov., 
Vircavas pag., +371 63085984

Kultūrvēsture

JELGAVAS  
NOVADS

Blankenfeldes muiža
Pašreizējās muižas ēkas celtas 18. un 19. gadsimtā. Muižas apbūvei 
piemīt Latvijā reti sastopama mazo arhitektūras formu bagātība – 
iebraucamie vārti, paviljoni, rokoko stila dzelzs kaluma vārtiņi. 
Muižā divas reizes 1804. un 1805. gadā patvērumu radis Francijas 
nākamais karalis Luijs XVIII. Jau gadsimtiem muižā notikusi aktīva 
saimnieciskā darbība. Īpaši izceļama melnā plūškoka izmantošana, 
no kura ogām tika gatavota gan sula, gan vīns. Patlaban muižas 
īpašnieki ir atgriezušies pie šīm tradīcijām. Pie muižas atrodas 
angļu klasicisma ainavu stilā veidots parks, kurā goda vietu ieņem 
400 gadus pieredzējis Spēka osis. Muižas stallī iekārtots zvanu 
muzejs ar vairāk kā 1000 zvaniem no visas pasaules.

 Jelgavas nov., Vilces pag., +371 27810348,  
www.blankenfeldesmuiza.lv

Elejas muižas parks 
Muižas ēku ansamblis projektēts 19. gs. sākumā klasicisma stilā pēc grāfa 
Ž. Mēdema pasūtījuma. Ēkas nodedzinātas Pirmā pasaules kara laikā 
1915. gadā. Līdz mūsdienām saglabājusies muižas pārvaldnieka māja 
un teātra māja, tējas namiņš un senā baronu kapsēta, bet no kādreizējās 
majestātiskās pils palikušas vien drupas. Parkā atrodas estrāde, šeit tiek 
svinēti nozīmīgākie Jelgavas novada svētki. Klīst leģenda par skaisto grāfa 
meitu Dagmāru, kura nelaimīgas mīlestības dēļ izlēkusi pa pils otrā stāva 
logu un gājusi bojā, bet pilnmēness naktīs to dažkārt var manīt staigājam 
pils parkā. 

 Jelgavas nov., Elejas pag., +371 26636195

Muižas un parki 

Fakti

Lielplatones muiža un 
parks
19. gs. muiža piederēja baroniem 
Hāniem, kuru laikā uzcelta galvenā 
ēka – Lielplatones muižas pils. 
Muižas kompleksā ietilpst liels 
parks un vairākas saimniecības 
ēkas. Muižas vēsturi apvij dažādi 
nostāsti un leģendas. Muižā 
darbojas Lielplatones pamatskola, 
bibliotēka un tūrisma informācijas 
punkts.

 Jelgavas nov., 
Lielplatones pag., 
+371 26611468

Staļģenes muiža
Patlaban redzamais muižas 
komplekss veidojies 18. gs. beigās. 
Muižas pils celta 1797. gadā 
klasicisma stilā pēc arhitekta 
Severīna Jensena projekta. 
20. gs. 30. gados ēka pielāgota 
skolas vajadzībām, izveidota 
piebūve. Mūsdienās ēkā darbojas 
pirmsskolas izglītības iestāde.

 Jelgavas nov., 
Jaunsvirlaukas pag., Staļģene, 
+371 29199324, 26383129

Lielvircavas muiža
Muižas kungu māja celta laika 
posmā no 1803. līdz 1808. gadam. 
To būvēja barons Klopmans, kurš 
1820. gadā bankrotēja. Vēlāk 
par muižas īpašniekiem kļuva 
Hānu dzimta, kuras pārstāvji tur 
dzīvojuši līdz pat agrārajai reformai 
1920. gadā. No 1924. gada muižā 
darbojas skola. Pašlaik muižā 
pieejamas telpas pasākumiem, 
darbojas izstāžu zāle, kā arī 
iespējams iepazīties ar muižas 
sadzīvi un 19. gs. tērpiem.

 Jelgavas nov.,  
Platones pag., Lielvircava, 
+371 26694637

• Iedzīvotāju skaits – 26 150 
• Teritorija – 1319 km2

• Pēc teritorijas – lielākais 
novads Zemgales reģionā

• Jelgavas novads izveidots 
2009. gadā, apvienojot 
13 pagastus – Elejas, Glūdas, 
Jaunsvirlaukas, Kalnciema, 
Lielplatones, Līvbērzes, 
Platones, Sesavas, Svētes, 
Valgundes, Vilces, Vircavas  
un Zaļenieku pagastu

www.jelgavasnovads.lv

Zaļenieku (Zaļā) muiža un parks
Zaļenieku muižas medību pils ir unikāls Kurzemes hercogistes 18. gs. 
arhitektūras paraugs, jo ēka ir relatīvi labi saglabājusies, nav degusi un 
postīta. No vēsturiskā interjera saglabājušies sienu gleznojumu un parketa 
fragmenti, velvēto griestu apdare. Pilī atrodas Zaļenieku komerciālā un 
amatniecības vidusskola. Muižas ansambļa neatņemama sastāvdaļa ir 
parks, kura dabiskais reljefs un ūdenskrātuves veido romantisku ainavu. 
Parkā sastopamas eksotiskas koku sugas, izveidota dabas taka.

 Jelgavas nov., Zaļenieku pag., +371 63074250, www.zav.lv

Vilces muiža un parks
Muižas pils celta 18. gs. vidū kā 
baronu Mēdemu dzimtas medību 
pils. 19. gs. sākumā to pārbūvēja, 
uzceļot otro stāvu. Pils ieejas 
portāls un marmora cilnis virs tā 
ar Mēdemu un Keizerlingu alianses 
ģerboni ir viens no vērtīgākajiem 
šāda tipa 18. gs. mākslas pieminekļiem Latvijā. Pie muižas ir ainavu 
parks. Muižas pilī atrodas Vilces pamatskola, te iekārtota vēstures 
ekspozīcija un tūrisma informācijas punkts. 

 Jelgavas nov., Vilces pag., +371 26351169, 26496829
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Sakrālās celtnes Vēsturiskas vietas un notikumi

Rīgas Sv. Trijādības Sergija sieviešu 
klostera filiāle (Valgundes klosteris)
Pareizticīgo sieviešu klostera pirmsākumi Valgundē 
meklējami 1894. gadā, kad pēc māsu Mansurovu 
iniciatīvas tā dēvētajā Pustinkā piešķīra zemi Rīgas 
klostera filiāles veidošanai. Šeit apskatāmas divas 
baznīcas un kapela ar nozīmīgu ikonu kolekciju. Tagad 
te dzīvo ap pussimt klostermāsu, kas piekopj no 
mūsdienu pasaules atšķirīgu dzīvesveidu. 

 Jelgavas nov., Valgundes pag., +371 63085215, 
63085244

Lielvircavas luterāņu baznīca
Vecākā mūra baznīca Jelgavas novadā, celta 
1595. gadā par Lielvircavas muižas īpašnieku 
baronu Klopmanu līdzekļiem. Dievnams nopostīts 
Otrā pasaules kara gados, pēc kara iekārtota 
kapliča. Interjera elementi un mākslas vērtības 
1975. gadā pārvesti uz Rundāles pils muzeju. 
1992. gadā veikti ēkas atjaunošanas darbi. Kapsētā 
pie baznīcas atrodas jaunlatviešu kustības aizsācēja  
Jura Alunāna atdusas vieta.

 Jelgavas nov., Platones pag., 
+371 63086129, 26547117

Sesavas luterāņu baznīca
Mūra baznīca uzcelta 1633. gadā iepriekšējās koka 
ēkas vietā. Baznīca pārbūvēta 1855.–1859. gadā, 
kad ieguvusi tagadējo izskatu. Dievnamā apskatāma 
J. Dēringa altārglezna “Kristus debesbraukšana” 
(1860), darbojas ērģeles ar 25 reģistriem. 

 Jelgavas nov., Elejas pag., +371 28261210

Ģederta Eliasa dzimtas 
mājas “Zīlēni”
Ģederts Eliass (1887–1975) ir 
viens no izcilākajiem latviešu 
gleznotājiem – reālisma 
meistariem, dzimis Platones 
pagasta Zīlēnu mājās. Nelielā 
ekspozīcija iepazīstina ar Eliasu 
dzimtu, iespējams aplūkot virkni 
mākslinieka gleznu reprodukciju. 
Blakus mājām aug dižākais osis 
Baltijā.

 Jelgavas nov., 
Platones pag., +371 26547117

Piemineklis Jelgavas 
atbrīvotajiem pie Svētes 
pamatskolas
Piemineklis uzstādīts par godu 
Daugavgrīvas zemessargiem, kuri 
1915. gadā apturēja vācu armijas 
uzbrukumu Jelgavai.

 Jelgavas nov., Svētes pag.

Pieminekļi 1705. gada 
Mūrmuižas kaujai un 
kritušajiem zviedru 
karavīriem
1705. gada 16. jūlijā Lielā 
Ziemeļu kara laikā Vilces 
pagastā notika Mūrmuižas 
kauja, kurā Zviedrijas karaspēks 
uzvarēja uzbrūkošo Krievijas 
karaspēku. 1935 gadā 
Mūrmuižas kaujas vietā 
tika izveidots piemineklis 
ar uzrakstiem latviešu un 
zviedru valodā, bet 1991. gadā 
Svētes upes krastā uzstādīts 
piemineklis kritušo zviedru 
karavīru kapavietā.

 Jelgavas nov., Vilces pag., 
Mūrmuiža

Staļģenes Sv. Jaunavas Marijas baznīca 
(Dzintara kapela)
Lūgšanu nams visiem visu konfesiju piederīgiem, 
atklāts 1998. gadā, tā altāri rotā dzintara krusts. 
Nelielais dievnams tapis par Vācijā saziedotiem 
līdzekļiem. Kapelas priekšpusē izveidots piemineklis 
Otrā pasaules kara laikā kritušajiem latviešu un vācu 
karavīriem. 

 Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Šauvas, 
+371 29199324 

Tīsu raķešu bāze
Tīsu bāzē ballistiskās kodolraķetes 
atradās no 1963. līdz 1980. gadam. 
Mūsdienās gida pavadībā var 
nokāpt pazemē un nokļūt raķešu 
starta šahtās, apskatīt rezerves 
raķešu angāru, armijas daļas 
pagrabu, kontrolcaurlaides punktu 
un ūdens attīrīšanas staciju. Ir 
iespēja apvienot ekskursiju ar 
ekstrēmām sporta spēlēm, jo 
bāzes teritorijā izveidota jaunsargu 
izdzīvošanas trase.

 Jelgavas nov., 
Lielplatones pag., 
+371 29652698

Līvbērzes katoļu baznīca
Vienīgais koka dievnams Jelgavas novadā, celts 
1684. gadā. Sākumā tā bija luterāņu baznīca, bet 
kopš 1729. gada, kad barons Līvens apprecēja poļu 
aristokrāti un pieņēma katoļticību, tas ir katoļu 
dievnams. Baznīcas tornī joprojām dzirdams 
metālmeistara G. Meijera 1683. gadā lietais 
baznīcas zvans.

 Jelgavas nov., Līvbērzes pag., 
+371 29413174

Ložmetējkalns Tīreļpurvā
Tīreļpurvs un Ložmetējkalns ir viens no labāk saglabātajiem 
Pirmā pasaules kara kaujas laukiem Eiropā. Te apskatāmas 
1916. gada leģendāro Ziemassvētku kauju piemiņas vietas: krievu 
un vācu ierakumi, piemiņas akmeņi latviešu strēlnieku pulku 
izejas pozīcijās, piemiņas zīmes frontes pārrāvuma vietās, brāļu 
kapi, piemineklis latviešu strēlniekiem Ložmetējkalnā. Gadu gaitā 
Ložmetējkalns tapis par latviešu strēlnieku varonības un piemiņas 
simbolu. Apmeklētāju ērtībām šeit ierīkotas atpūtas vietas un 
uzstādīts 27 metrus augsts skatu tornis.

 Jelgavas nov., Valgundes pag.

Ziemassvētku kauju 
muzejs “Mangaļi”
Ziemassvētku kaujas bija 
Krievijas armijas lielākā 
militārā operācija Rīgas frontē 
Pirmā pasaules kara laikā. 
Ap 9000 latviešu strēlnieku 
Ziemassvētku kaujās krita, tika 
ievainoti vai pazuda bez vēsts. 
“Mangaļos” iekārtots muzejs, 
kurā aplūkojama izstāde par 
Ziemassvētku kaujām un 
kauju makets. Māju teritorijā 
iespējams apskatīt autentiski 
rekonstruētu vācu armijas 
nocietinājuma līniju. 

 Jelgavas nov., 
Valgundes pag., 
+371 67228147, 28349259, 
www.karamuzejs.lv 

Zaļenieku luterāņu baznīca
Zaļenieku luterāņu baznīca pēc hercoga 
Gotharda Ketlera rīkojuma būvēta ap 1571. gadu 
katoļu kapelas vietā. Tagadējās mūra baznīcas 
celtniecība pabeigta 1872. gadā. Baznīcā ir 
saglabājušās vecās ērģeles, kuras 1862. gadā 
uzbūvēja P. K. Hermanis. Baznīcas torņa zvans 
ir lielākais Jelgavas novadā, liets 1930. gadā. 
Kapsētā pie baznīcas atrodas jaunlatviešu 
kustības dalībnieka Andreja Stērstes kapa 
piemineklis. 

 Jelgavas nov., Zaļenieku pag., 
+371 63086770, 20203077
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Daba

Dabas parks “Vilce”
Dabas parka plašajā teritorijā var baudīt gan 
dabas, gan kultūrvēstures vērtības. No Vilces 
muižas sākas Barona taka, kas aizved līdz 
Vilces pilskalnam un skatu platformai, no kuras 
redzami smilšakmens atsegumi Rukūzes upes 
krastā. Gājēju tilts pār Vilces upi aizved uz Zaķu 
pļavu, kur izveidota labiekārtota atpūtas vieta un 
atvēlēts laukums arī telšu vietām.

 Jelgavas nov., Vilces pag., 
+371 26351169, 26496829

Ķemeru tīrelis –  
Ķemeru nacionālais parks 
Ķemeru nacionālais parks dibināts 1997. gadā. 
Ievērojamu nacionālā parka daļu aizņem Ķemeru 
tīrelis, kas daļēji iekļaujas arī Jelgavas novada 
Valgundes pagastā. Dodoties tīrelī kopā ar zinošu gidu, 
var uzzināt vairāk par purvu daudzveidību, iepazīt 
norakta augstā purva atjaunošanās procesus un 
neskartu augsto purvu.

 Jelgavas nov., Valgundes pag.

Zaļenieku dabas parks
Zaļenieku muižas parkā izveidotas pastaigu takas 
un izvietoti informācijas stendi, kas vēsta par dabas 
vērtībām, ir iekārtota atpūtas vieta. Šeit sastopamas 
vairākas ievērojamas koku un krūmu sugas, tas ir 
viens no mazāk pārveidotajiem muižu vēsturiskajiem 
parkiem Jelgavas novadā. 

 Jelgavas nov., Zaļenieku pag., +371 29550846

Nākotnes dabas taka
Dabas taka Auces upes krastā 1,5 km garumā, kur 
izveidotas atpūtas vietas un peldvieta. Iespēja vērot 
putnus, lieliska vieta makšķerniekiem.

 Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne

Labiekārtotas atpūtas vietas pie ūdens
• Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē, 

Lielupes krastā.
• Jelgavas novada Līvbērzes 

pagastā pie Apiņu tilta, 
Svētes upes krastā.

Ir izveidotas laivu piestātnes, 
galdiņi un ugunskura vietas.

Nozīmīgākie Jelgavas novada 
dižkoki
• Potēnu ozols – Jelgavas nov., Glūdas pag., pie 

Potēnu mājām; apkārtmērs 5,50 m, augstums 
20 m. 

• Zemgales ozols – Jelgavas nov., Glūdas pag.; 
apkārtmērs 5,00 m, augstums 16 m.

• Zīlēnu (Ģederta Eliasa) osis – Jelgavas 
nov., Platones pag.; lielākais un varenākais 
osis Latvijā un resnākais Baltijā, apkārtmērs 
5,70 m, augstums 18 m. 

• Mazzvīguļu liepa – Jelgavas nov., 
Valgundes pag., starp autoceļu Kalnciems–
Rīga un Lielupi, ap 2 km no Tīreļiem, 
Mazzvīguļu māju pagalmā; apkārtmērs 5,30 m.

• Blankenfeldes osis – Jelgavas nov., 
Vilces pag., Blankenfeldes muižas parka 
teritorijā; osis ir vairāk nekā 370 gadu vecs, un, 
kā stāsta leģenda, zem koka saknēm aprakts 
muižas zelts; apkārtmērs 4,40 m.

• Blankenfeldes vīksnas – Jelgavas nov., 
Vilces pag., Blankenfeldes muižas parka 
teritorijā; apkārtmērs 4,40 un 4,50 m.

• Zaļenieku ozols – Jelgavas nov., Zaļenieku 
pag.; apkārtmērs 5,00 m, augstums 22 m. 

Kultūra, izklaide, sports

Apskates saimniecības

Strausu ferma “Mazzariņi”
Strausu audzētavā var iepazīties ar 
Āfrikas strausu sugas pārstāvjiem 
un iegūt izsmeļošu informāciju par 
lielākajiem putniem uz planētas. 
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka.

 Jelgavas nov., Glūdas pag., 
+371 29134788, 26702347

Stādaudzētava “Dimzas” 
Dendrārija un stādaudzētavas 
apskate, stādu iegāde, 
konsultācijas par apzaļumošanu.

 Jelgavas nov., Platones pag., 
+371 26528108, 29217829,  
www.dimzas.lv

Kokaudzētava “Aptiekas”
Viena no lielākajām 
kokaudzētavām Latvijā, dibināta 
1995. gadā, tās platība ir 14 ha. 
Kokaudzētava piedāvā pašu 
audzētu, kvalitatīvu, Latvijas 
klimatam piemērotu augu klāstu. 
Iepriekš piesakoties, iespējama 
dendrārija un kokaudzētavas 
apskate, iepazīšanās ar stādu 
piedāvājumu.

 Jelgavas nov., 
Zaļenieku pag.,  
+371 29410756, 63074444,  
www.zalenieki.lv Bioloģiskā zemnieku 

saimniecība “Liellapsas”
Saimniecībā piedāvā ainavu parka, 
enerģētisko koku un veco ķieģeļu 
cepļa apskati. Tiek sniegtas 
lekcijas par Baltijas dzintara 
rašanos, ieguvi un izmantošanas 
iespējām skaistumkopšanā, 
terapijā un dziedniecībā, kā arī 
Latviskās pirts tradīciju un rituālu 
izzināšana skaistumkopšanas 
procedūrās, izmantojot dzintaru, 
mālu un dabīgos augus. Iespējams 
iegādāties no Baltijas dzintara 
gatavoto dabīgo kosmētiku. 

 Jelgavas nov., 
Kalnciema pag., “Dzintari”, 
+371 27851184,  
www.amberhealing.lv

Kultūras un tautas nami
Informāciju par kultūras un tautas namiem skatīt sadaļā “Semināru un 
konferenču telpas” un www.jelgavasnovads.lv

“Buku audzētavā” var iepazīties 
ar savvaļas dzīvnieku – 
staltbriežu, dambriežu un 
muflonu audzēšanu iežogotās 
platībās. Gida pavadībā var 
uzzināt interesantus faktus par 
dzīvnieku audzēšanu un apskatīt 
dzīvnieku ragus.

 Jelgavas nov., 
Valgundes pag., 
+371 29191980, 63027751,  
www.bukuaudzetava.lv

Briežu dārzs “Buku audzētava”

Dabas parks “Svētes paliene” 
Dabas parka teritorija ir nozīmīgākā pavasara migrējošo 
ūdensputnu atpūtas un barošanās vieta Zemgalē, kas izveidojusies 
pavasaros aplūstošajās Svētes palieņu pļavās. Piemērotos 
apstākļos šeit ir iespēja redzēt vairākus tūkstošus putnu. Vislabāk 
uz šo vietu doties kopā ar zinošu putnu pazinēju – ornitologu. 

 Jelgavas nov., Līvbērzes un Valgundes pag.

Pie tēvoča Garika
Mājas saimniecība piedāvā 
iepazīties ar nelielu dzīvnieku 
kolekciju. Šeit labi jūtas gan 
eksotiski, gan savvaļas un 
mājas dzīvnieki. 

 Jelgavas nov., 
Valgundes pag., “Kulbiņas”  
+371 29625229, 22837247
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Sports un aktīvā atpūta

Bērniem

Pārtikas amatnieki

Amatniecība* *Apmeklējumam iepriekš jāpiesakās

Valgundes sporta halle
Zāle (~ 800 m2) volejbolam, basketbolam, futbolam, 
florbolam, pieejams galda teniss, novuss, trenažieru zāle.

 Jelgavas nov., Valgundes pag., 
Kalnciema vidusskola, +371 25608892

Atpūtas komplekss “Grantiņi”
Atpūtnieku labsajūtai pieejamas piknika vietas, 
kempinga mājiņas, dušas ēka, virtuves ēka un bērnu 
atrakciju laukums. Aktīvās atpūtas un sporta cienītāji 
var spēlēt futbolu, volejbolu, badmintonu, makšķerēt, 
braukt ar airu laivām un ūdens velosipēdiem. 

 Jelgavas nov., Svētes pag., +371 28602267, 
www.grantinicamp.lv 

Staļģenes vidusskolas sporta halle 
Zāle volejbolam, basketbolam, futbolam, florbolam, 
pieejama trenažieru zāle. Nakšņošanas iespējas 
30 personām, ēdināšanas iespējas.

 Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., 
Staļģenes vidusskola,  +371 26442980

Aktīvās atpūtas un 
sporta vieta “Līgotnes” 
Jauka vieta brīvā dabā atpūtai, 
sportiskām aktivitātēm vai 
pasākumu rīkošanai ģimenēm 
ar bērniem, skolēniem, 
draugu lokam. Izveidots bērnu 
rotaļlaukums, tenisa korti, 
strītbola un pludmales volejbola 
laukumi. 

 Jelgavas nov., 
Svētes pag., “Līgotnes”, 
+371 26399946, 28660603

Atpūtas komplekss “Viesu Līči”
Pilnvērtīga atpūta ģimenēm ar bērniem brīvdabas rotaļu laukumā, kur 
izveidotas visdažādākās atrakcijas. Gardi paēst var kafejnīcā “Zemnieka 
cienasts”, pieejama mājīga naktsmītne un pirtiņa. Iespējams doties 
izbraukumā ar senatnīgo kuģīti “Frīda”.

 Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., +371 63058443, 29204514, 
www.lici.lv

Paramilitārā šķēršļu josla Tīsu bāzē
Bijušās raķešu bāzes teritorijā izveidota šķēršļu josla skolēnu un jauniešu 
fiziskās sagatavotības uzlabošanai. Trasē regulāri notiek jaunsargu 
apmācības, ir iespēja rīkot sporta pasākumus. 

 Jelgavas nov., Lielplatones pag., +371 29217879

Ražošana
Kūdras ieguves uzņēmums “Laflora”
SIA “Laflora” ir viens no lielākajiem kūdras ieguves uzņēmumiem Latvijā, tas darbojas kopš 1995. gada. 
Uzņēmums apsaimnieko trīs kūdras purvus ar kopējo platību 1800 ha, specializējoties dārzkopībā 
izmantojamās kūdras un kūdras substrātu ražošanā. Interesenti var pieteikt ekskursijas.

 Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Kaigu kūdras purvs, +371 63026777, www.laflora.lv

Amatniecības centrs – darbnīca “Zemgale”
Ar rokām veidoti kokgriezumi un suvenīri, sadzīves un virtuves 
priekšmeti, dārza mēbeles no masīvkoka. 

 Jelgavas nov., Glūdas pag., Zemgale, Upes iela 12, +371 28318526

Keramikas darbnīca – amatniecības centrs Svētē
Praktiskas nodarbības podnieka amata apguvē, iespēja piedalīties vai 
vērot darba procesu 

 Jelgavas nov., Svētes pag., Lielsvētes iela 18/8, +371 26003899

Lietišķās mākslas studija “Staļģene”
Iepazīšanās ar aušanas procesu, profesionālu audēju darba vērošana, 
iespēja piedalīties darba procesā. 

 Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene, “Upeskrasti”, 
+371 28674293

Mālkalnu siers
Mālkalnu ģimenes saimniecība piedāvā degustēt un 
iegādāties vismaz septiņu veidu sierus un dažādus 
salātus, kas gatavoti no pašu saimniecībā izaudzētā.  

 Jelgavas nov., Sesavas pag., z/s “Blūdži”, 
+371 27114820

Blankenfeldes muiža
Nodarbošanās ar lauksaimniecību un ražošanu 
Blankenfeldes muižā ir vēsturiska. Kopš 2011. gada 
Blankenfeldē turpina tradīcijas – no muižā audzētajām 
veltēm tiek ražoti vairāki sulu veidi un melnā plūškoka 
sīrups, kā arī gardi marinējumi un konservējumi. 
Ražošanas procesam klātienē sekot un produkciju 
baudīt var ikviens interesents, iepriekš piesakoties.

 Jelgavas nov., Vilces pag.,  
+371 27810348, 63086606 (vasaras periodā),  
www.blankenfeldesmuiza.lv 

• “Reinas zirgi” – izjādes ar zirgiem, izbraucieni 
ar drošku vai kamanām.  Jelgavas nov., 
Lielplatones pag., +371 26378639

• “Bērziņi” – izjādes ar zirgiem, jāšanas 
apmācība, ziemā izbraukumi ar kamanām.  

 Jelgavas nov., Valgundes pag., 
+371 63085275, 26462593

• “Stallis Ormaņi” – zirgu un poniju izjādes pa 
mežu vai speciāli izveidotā aplī pa pļavām un 
ganībām.  Jelgavas nov., Valgundes pag., 
Tīreļi, +371 28677844

Izjādes ar zirgiem

Tautas lietišķās 
mākslas studijas 
amatniecības centrs 
“Līve”
Iepazīšanās ar aušanas procesu, 
profesionālu audēju darba 
vērošana, iespēja piedalīties 
darba procesā. Pērļošanas 
darbnīca. 

 Jelgavas nov., 
Līvbērzes pag., 
Jelgavas iela 4a, 
+371 26749894, 28626812

Amatniecības centrs 
“Jaunlīdumi”
Praktiskās nodarbības ādas 
apstrādē un kokapstrādē, iespēja 
piedalīties vai vērot darba procesu. 

 Jelgavas nov., 
Jaunsvirlaukas pag., Dzirnieki, 
+371 26383129, 29199324 

Kokapstrādes darbnīca 
“Amatnieki”
Kokgriezēja, koka virpotāja, 
mucinieka, galdnieka, restauratora 
darbi. Iespēja piedalīties skalu 
grozu pīšanas procesā, aplūkot 
izstādi un iegādāties produkciju. 

 Jelgavas nov., Sesavas pag., 
+371 26892959 

“Svētes maize”
Uzņēmums ražo bioloģisko maizi un 
konditorejas izstrādājumus. Maize tiek dabiski 
raudzēta un cepta malkas krāsnī. Ir iespēja 
pasūtīt dažādus izstrādājumus, vērot, kā top 
Svētes maize, un izcept maizi pašam.

 Jelgavas nov., Svētes pag., 
+371 20001818, www.svetesmaize.lv
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Kultūrvēsture

OZOLNIEKU NOVADS

Jāņa Čakstes memoriālais muzejs “Auči”
Ozolnieku novads var lepoties ar Latvijas Republikas pirmā Valsts 
prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājām “Auči”, kas atrodas Salgales 
pagastā. Šai mājai ir īpaša aura, kas ļauj sakārtot domas un atgūt 
dvēseles mieru. Daļā mājas iekārtots prezidentam un viņa dzimtai veltīts 
muzejs. 

 Ozolnieku nov., Salgales pag., +371 26392154

Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālā māja 
“Billītes”
“Billītēs” ilgus gadus dzīvoja latviešu dzejnieks E. Virza un viņa 
dzīvesbiedre dzejniece E. Stērste. Tagadējā veidolā māja pārbūvēta  
20. gs. 30. gadu beigās pēc režisora Eduarda Smiļģa projekta.  
“Billītēs” sarakstīti E. Virzas nozīmīgākie darbi, no kuriem īpaši jāmin 
poēma “Straumēni”.

 Ozolnieku nov., Salgales pag.,  
+371 29299790

Ozolnieku novada vēstures ekspozīcija
Ekspozīcijā galvenā uzmanība pievērsta vēsturiskajam Ozolnieku 
pagastam, kas sākotnēji veidojās kā meliorācijas ciemats. Ekspozīcija 
vēsta par iedzīvotāju ieguldījumu novada ekonomikas un kultūras 
attīstībā, sākot no 19. gadsimta.

 Ozolnieku nov., Ozolnieki, Rīgas iela 29, +371 63085179, 29132901

Muzeji un ekspozīcijas

Fakti

• Iedzīvotāju skaits – vairāk 
nekā 10 500

• Teritorija – 286 km2

• Ozolnieku novads izveidots 
2003. gadā, apvienojot 
Ozolnieku un Cenu pagastu, 
bet 2007. gadā pievienojās 
Salgales (līdz 2011. gadam 
Sidrabenes) pagasts

www.ozolnieki.lv

Dalbes luterāņu 
baznīca
1869. gadā pēc Krievijas 
guberņas arhitekta Nikolaja 
Guseviča projekta Dalbē uzcēla 
mūra baznīcu ar tornīti. Zvanu 
tornī ir 1927. gadā liets zvans. 
Šī baznīcas ēka ir saglabājusies 
līdz mūsdienām. Pirms tam 
Dalbē bija četras koka baznīcas. 
1926. gada 19. septembrī 
Dalbes baznīcā iesvētīta 
Augusta Annusa altārglezna 
“Kristus svētī bērnus”. 

 Ozolnieku nov., Cenu pag., 
Dalbe, +371 28378341

Salgales luterāņu baznīca 
un vecās baznīcas drupas 
Salgales pagastā 18. gs. sākumā 
uzbūvēta baznīca, kuras celtniecību 
materiāli atbalstīja hercogs 
Ferdinands. Greznie kokgriezumi to 
padarīja par vienu no krāšņākajām 
Kurzemes un Zemgales hercogistes 
lauku baznīcām. Dievnams 
sagrauts Otrā pasaules kara beigu 
posmā 1944. gadā un vairs nav 
atjaunots. Vecie mūri joprojām 
apskatāmi 4 km attālumā no 
Emburgas, Lielupes labajā krastā. 
Jauno dievnamu Emburgā uzbūvēja 
2001. gadā.

 Ozolnieku nov., Salgales pag., 
Emburga, +371 63056232

Ozolnieku motosporta 
ekspozīcija 
Nozīmīgākā ekspozīcijas daļa 
ir sporta motociklu kolekcija, 
kur izstādīti spēkrati, kas ražoti, 
sākot no 1925. gada. Ekspozīcijā 
redzami motosportistu tērpi, 
balvas, karogi, literatūra par 
motocikliem, bukleti un afišas 
par motosporta sacensībām.

 Ozolnieku nov., 
Ozolnieki, Jelgavas iela 35, 
+371 26751108, 63022602

Vareļu piemineklis
Piemineklis veltīts Latvijas Kara 
skolas 14 kritušiem kadetiem 
cīņās pret P. Bermonta karaspēku 
1919. gadā novembrī.

 Ozolnieku nov., 
Salgales pag.

Piemineklis kritušajiem 
6. Rīgas kājnieku pulka 
karavīriem 
Piemineklis veltīts 6. Rīgas 
kājnieku pulka kritušiem un 
bezvēsts pazudušiem karavīriem 
kaujās pret bermontiešiem.

 Ozolnieku nov., Cenu pag.

Piemiņas akmens 
meliorācijai
Ozolnieki ir bijis melioratoru 
ciemats, tāpēc šeit uzstādīts 
piemiņas akmens meliorācijai.

 Ozolnieku nov., Ozolnieki

Teteles tornis un parks
Lielupes krastā, blakus 
tagadējai Teteles pamatskolai, 
agrākajā Tetelmindes muižas 
parkā slejas romantisks 
laukakmeņu tornis. Tas būvēts 
19. gs. otrajā pusē kā mākslīgas 
pilsdrupas. Mūsdienās tornis 
ir atjaunots un apskatāms no 
ārpuses.

 Ozolnieku nov., 
Cenu pag., Tetele

Sakrālās celtnes

Vēsturiskas vietas un notikumi
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Daba

Kultūra, izklaide, sports

Kultūra

Apskates saimniecības

Sports un aktīvā atpūta

Ozolnieku ezers
Ūdenskrātuve izveidota pēc 
mālu karjera rekultivācijas 
1978. gadā. Atpūtnieku ērtībām 
ir labiekārtots ūdenskrātuves 
krasts, 2013. gadā notika 
Ozolnieku ezera apkārtnes 
rekonstrukcija, izbūvējot velo 
un gājēju celiņu apkārt visai 
ūdenstilpei. Tā ir kļuvusi par 
iecienītu atpūtas un peldēšanās 
vietu.

Makšķerēšana
Sudrablīcis – 
komercmakšķerēšana, telšu vietas, 
laivu noma, sērfošanas iespēja.

 Ozolnieku nov., Cenu pag., 
Brankas, +371 63055156, 
29183711

Atpūta Ozolniekos – 
komercmakšķerēšana, 
nakšņošanas iespējas, telpas 
svinībām.

 Ozolnieku nov., 
Ozolnieki, Eglaines iela 17, 
+371 26052867, 29514863

Ānes kultūras nams
Kultūras namā notiek daudzveidīgi koncerti, teātra 
izrādes, darbojas kultūras kolektīvi.

 Ozolnieku novads, Cenu pag., Āne, 
Celtnieku iela 12b, +371 63048184

Ānes jauniešu iniciatīvu centrs 
Centrā iespējams rīkot seminārus, spēlēt galda tenisu, 
novusu, biljardu, sportot trenažieru zālē. 

 Ozolnieku nov., Āne, Celtnieku iela 12, 
+371 29482315

Dižkoki 
• Rubeņu ozols – Ozolnieku nov., Cenu pag., blakus 

Mežrubeņu mājām. 
• Garozas (Senču) ozols – Ozolnieku nov., Salgales pag., blakus 

Garozas pamatskolai.
• Teteles skolas parka zirgkastaņa, kļava, lapegles, melnalksnis, 

liepu aleja – Ozolnieku nov., Cenu pag.
• Auču tūja, zirgkastaņu aleja – Ozolnieku nov., Salgales pag., 

Jāņa Čakstes memoriālā muzeja “Auči” parkā.
• Billīšu zirgkastaņa, riekstkoks – Ozolnieku nov., Salgales pag., 

Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālās mājas  
“Billītes” dārzā.

Ozolnieku tautas nams
Ozolnieku tautas nams atrodas vēsturiskā ēkā, 
kas celta 1939. gadā kā Ozolnieku pagasta 
nams. Tautas namā notiek kultūras pasākumi, 
teātra izrādes, darbojas dažādi kultūras 
kolektīvi. 

 Ozolnieki, Rīgas iela 23, +371 63050144

Zoo “Lauku sēta”
Mazais lauku zoodārzs aicina ciemos pie ponijiem, 
ēzeļiem, punduraitām, pundurkazām, pundurcūkām, 
lamas un mūļa, trušiem, putniem un zivīm. Piemērota 
vieta skolēnu ekskursijām, var sarīkot pikniku 
“Pundurīšu paradīzē”. 

 Ozolnieku nov., Cenu pag., Jaunaudzes, 
+371 27171712, www.poniji.lv

Kazu saimniecība “Līcīši”
Saimniecība izveidota 1992. gadā un ir viena no 
lielākajām kazu audzēšanas un kazas piena 
produktu ražošanas fermām Latvijā. Šeit, 
Misas upes un meža ielokā, mājo ap 
100 kaziņu un āzīšu. Var pieteikt piena 
produktu degustāciju.

 Ozolnieku nov., 
Cenu pag., Līcīši, 
+371 26537993, 
www.licisi.lv

Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Zirgkopības mācību 
centrs “Mušķi”
Mācību centrā ir iespēja trenēties un gūt iemaņas 
jātnieku sportā. Šeit sagatavotie zirgi uzstājas ar 
figurālās maiņas paraugdemonstrējumiem dažādos 
pasākumos un svētkos. Iepriekš piesakot, var uzzināt 
vairāk par zirgkopību un doties izjādēs.

 Ozolnieku nov., Cenu pag., +371 29512315, 
29140535

 

Zirgaudzētava “Princis”
Poniju un zirgu apskate, izjādes, jāšanas apmācība.

 Ozolnieku nov., Cenu pag., Brankas, 
+371 26563936, 20206039

Kokaudzētava “Bētras”
Kokaudzētava piedāvā augļkoku un ogulāju šķirņu 
lielu izvēli un labākos stādus. Iespējamas ekskursijas 
pa kokaudzētavu un konsultācijas.

 Ozolnieku nov., Salgales pag., +371 28662847, 
29494883, www.betras.lv

Ozolnieku sporta centrs
Sporta centrā var nodarboties 
ar daudzveidīgām sporta 
aktivitātēm – pieejami atklātie 
tenisa korti, skeitparks ar pieciem 
elementiem, trīs strītbola laukumi, 
divi pludmales volejbola laukumi. 
Var izmantot trenažieru zāli, spēlēt 
galda tenisu vai novusu. Sporta 
centrā atrodas arī futbola laukums 
un viesnīca.

 Ozolnieki, Stadiona iela 5, 
+371 63050516

Veselības taka un 
Uzbērtais kalns
Ozolniekos izveidota 
500 metru gara Veselības 
taka ar brīvdabas 
vingrošanas rīkiem, bet 
ziemā – 2,5 km gara 
slēpošanas trase ar 
uzkalniņiem un iecienīto 
Uzbērto kalnu.

Ozo halle
Ledus halle Ozolniekos piedāvā 
masu slidošanu, slidošanu ar 
nūjām, ledus laukuma nomu, 
inventāra nomu. 

 Ozolnieki, Stadiona iela 5b, 
+371 63050615, 26604863,  
www.ozohalle.lv
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Viesnīcas, moteļi 

“Jelgava” (70 vietas) Kafejnīca, banketu zāle 
konferenču zāles, sauna, tvaika – turku pirts. Jelgava, 
Lielā iela 6, +371 63026193, 63023349, 
 www.hoteljelgava.lv

“Zemgale”*** (78 vietas) Kafejnīca, konferenču zāles, 
boulings, teniss, skeitparks, sporta laukumi, ledus 
halle. Jelgava, Rīgas iela 11, +371 63007707,  
www.skzemgale.lv

“Amo Hotel” (16 vietas) Ēdināšana, konferenču un 
semināru telpas 12 un 75 pers., datorklase, lekciju 
telpas, jumta terase. Jelgava, Aviācijas iela 42, 
+371 63012146, www.amoplant.lv

“Akva” (54 vietas) Banketu zāles, konferenču zāle, 
trenažieri un sauna ar baseinu, kafejnīca, autostāvvieta, 
peldvieta. Divas vasaras mājiņas pasākumiem  
10–15 pers. Jelgava, Birzes iela 49, +371 63023444

“Agate Hotel” (50 vietas) Ēdināšana, banketu zāle 40 
pers., terase, bezmaksas autostāvvieta. Ozolnieku 
nov., Ozolnieki, Skolas iela 16, +371 63013527, 
28684473, www.agatehotel.lv 

Ozolnieku sporta centrs (30 vietas) Trenažieru zāle, 
frizētava, sporta zāle, stadions, galda teniss, novuss, 
sauna, baseins, viesību telpa līdz 50 pers. Ozolnieku nov., 
Ozolnieki, Stadiona iela 5, +371 63050516, 26440373

“Senlīči” (20 vietas) Kafejnīca 100 m - “Zemnieka 
cienasts”, bērnu rotaļu laukums, izbraukumu ar kuģīti 
“Frīda”. Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., “Senlīči”,  
+371 20007065, www.lici.lv

Jauniešu tūrisma mītnes

“Universitāte” (60 vietas) Sauna, viesību telpa līdz 
40 pers. Jelgava, A. Pumpura iela 7, +371 63024689, 
www.hostel.llu.lv

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas 
dienesta viesnīca (150 vietas) Semināru un 
konferenču telpas Zaļajā muižā, muižas apskate. 
Jelgavas nov., Zaļenieku pag., +371 63074250, 
29433918, www.zav.lv

Kultūras un sporta centrs “Jaunlīdumi” 
(50 vietas) Semināru zāle, trenažieru un sporta 
zāle. Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Dzirnieki, 
+371 29199324

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 
dienesta viesnīca (50 vietas) Semināru telpas, 
kafejnīca, virtuve. Ozolnieku nov., Ozolnieki, 
Rīgas iela 34, +371 22018583, 63050220 , www.llkc.lv

Ānes jauniešu iniciatīvu centra hostelis (21 vieta) 
Semināru telpa, trenažieru telpa, virtuve, dušas telpa. 
Ozolnieku nov., Cenu pag., Āne, Celtnieku iela 12, 
+371 29482315

Lauku, viesu mājas 

“Viesu Līči” (20 vietas) Bērnu atrakciju parks, 
kafejnīca, konditoreja, viesību telpa līdz 150 pers., 
telšu vietas, lauku pirts, treileru vietas ar pieslēgumu. 
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., +371 63058443, 
29204514, www.lici.lv 

“Aitiņlauvas” (19 vietas) Semināru zāle līdz 50 pers., 
bistro, restorāns, sauna, bērnu rotaļu laukums un 
savvaļas dzīvnieku dārzs. Jelgavas nov., Valgundes 
pag., +371 29160393, www.aitinlauvas.lv 

“Gošivs” (35 vietas) Nakšņošana, telpas viesībām 
25 un 100 pers., krievu pirts, baseins, sporta un 
rotaļu laukumi, grila un telšu vietas, makšķerēšana, 
kvadriciklu noma. Jelgavas nov., Valgundes pag., 
+371 28763700, 29255931, www.gosivs.lv

“Guntmārītes” (15 vietas) Pirts, viesību zāle līdz 
30 pers., nakšņošana, telts vietas, piknika vieta, 
peldvieta, bērnu spēļu laukums, ugunskura vieta. 
Jelgavas nov., Valgundes pag., +371 26164173, 
29444859, www.guntmarites.lv 

“Upenieku muiža” (26 vietas) Viesību zāle līdz 
100 pers., sauna, baseins, ēdināšana.  
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., +371 63086344, 
26590664, www.upeniekumuiza.precos.lv

“Zaļie atvari” (60 vietas) Viesību zāles 30 un 120 pers., 
pirts ar baseinu, kempinga mājiņas, sporta laukums, 
kvadricikli, telšu vietas, peldvieta. Jelgavas nov., 
Līvbērzes pag., +371 29488465, 29353208,  
www.zalieatvari.lv 

“Jaundobeļi” (60 vietas) Banketu zāles līdz 120 pers., 
virtuve, grils, krievu pirts, baseins. Jelgavas nov., 
Līvbērzes pag., +371 29157311, 29521421,  
www.jaundobeli.lv 

“Pūteļkrogs” (20 vietas) Kafejnīca, banketu zāle 40 un 
70 pers., pirts, bērnu rotaļu laukums. Jelgavas nov., 
Zaļenieku pag., +371 63011900, 29255010,  
www.puteli.lv 

“Kaupēna dzirnavas” (15 vietas) Viesu nams pie  
ezera, netālu no Tērvetes dabas parka, viesību zāle 
30 pers., sauna, kempinga mājiņas, peintbols,  
zirgu izjādes. Jelgavas nov., Zaļenieku pag.,  
+371 29263768, 26551259 

“Upmaļi” (20 vietas) Banketu zāle 30 pers.,  
krievu pirts, ēdināšana, biljards, telšu vietas,  
laivas, komercmakšķerēšana. Jelgavas nov.,  
Vilces pag., +371 63061044, 29237149,  
www.upmali.lv 

“Ānes muiža” (70 vietas) Viesu māja, pirts māja, telpas 
viesībām 60 un 100 pers., peldvieta, piknika vieta, 
tenisa korts, pludmales volejbola un futbola laukums, 
strītbola laukums, galda teniss, novuss, laivas. 
Ozolnieku nov., Cenu pag., Āne, +371 26483712,  
www.anesmuiza.lv 

“Skalbes” (12 vietas) Viesu zāle līdz 25 pers., sauna, 
tvaika pirts, džakuzi. Ozolnieku nov., Cenu pag., 
+371 29103477, www.bbbeate.lv 

Kempingi, telšu vietas 

Kempings “Grantiņi” Kafejnīca, viesību telpa līdz 
50 pers., laivu un ūdensvelosipēdu noma, kempinga 
mājiņas, piknika un telts vietas, sporta un bērnu rotaļu 
laukumi. Apsargāta teritorija, ērta auto novietne. 
Jelgavas nov., Svētes pag., +371 28602267,  
www.grantinicamp.lv 

“Viesu Līči” Treileru vietas ar pieslēgumu, telšu 
vietas, lauku pirts, bērnu atrakciju parks, kafejnīca. 
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., +371 63058443, 
29204514, www.lici.lv

Zaķu pļava Labiekārtota atpūtas vieta pie 
Vilces pilskalna, dabas takas, šūpoles, zaķa skulptūra. 
Jelgavas nov., Vilces pag., +371 26517125 

“Kaijas” Laivu noma, makšķerēšana, pirts, ugunskura 
vieta. Jelgavas nov., Platones pag., +371 26010089 

“Smiltiņi” Makšķerēšana, putnu vērošana, ugunskuru 
vietas. Jelgavas nov., Valgundes pag., Tīreļi, 
+371 29189509 

“Šalkoņi” Telšu vietas, peldvieta, elektrības pieslēgums. 
Ozolnieku nov., Salgales pag., “Šalkoņi”, +371 29477317

Naktsmītnes

Tūrisma pakalpojumi
Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā 
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“Dalbes pirts” Sauna, baseins, viesību telpa 80 pers., 
kamīnzāle, ēdināšana, telšu vietas, makšķerēšana. 
Ozolnieku nov., Cenu pag., “Vīksnas”, +371 26545412, 
www.dalbespirts.lv 

“Līcīši” Sauna, viesību telpa līdz 25 pers., ugunskura 
vieta, laivu noma, makšķerēšana, šūpoles, telšu vietas. 
Ozolnieku nov., Cenu pag., +371 63050196, 26537993, 
www.licisi.lv 

“Atpūta Ozolniekos” Ēdināšana, viesību zāle līdz 
50 pers., pirts līdz 15 pers., komercmakšķerēšana. 
Ozolnieki, Eglaines iela 17, +371 26052867, 29514863 

“Dārziņu pirts” Sauna, viesību telpas līdz 40 pers. 
Jelgavas nov., Platones pag., +371 63022116, 29179589 

“Branguļi” Guļbūve, viesību zāle līdz 25 pers., 
nakšņošana 15 pers., āra lapene ar kamīnu, divi dīķi. 
Jelgavas nov., Valgundes pag., +371 28772324, 28205776 

“Ezerkrasti” Sauna, viesību telpas 20 un 70 pers., 
ēdināšana, nakšņošana, laivas, makšķerēšana. 
Jelgavas nov., Valgundes pag., +371 29220017 

“Mierlauki” Krievu pirts, viesību telpa 50 pers., 
nakšņošana 12 pers., telšu vietas. Jelgavas nov., 
Valgundes pag., +371 63085269, 29417971

“Saulgrieži” Viesību zāle līdz 40 pers., pirts, baseins, 
dīķis, piknika vieta, bērnu rotaļu laukums, volejbola 
laukums. Ozolnieku nov., Cenu pag., +371 26542202, 
63059143, www.projektsmaja.lv 

Jelgava

Restorāns “La Tour de Marie” Akadēmijas iela 1, 
+371 63081392, 28837731, www.bcconsulting.lv

Ģimenes restorāns “Hercogs” K. Barona iela 3, 
+371 63024188, 26134333, www.hercogsj.lv

Bistro “Silva” Driksas iela 7/9, +371 63084899, 
29266586, www.bistrosilva.lv

Picorāns “Tami Tami” Lielā iela 19a, +371 26633433, 
29283252, www.tamitami.lv

Bārs–restorāns “Plate” Lielā iela 6, +371 63029748, 
29225918, www.hoteljelgava.lv

Krodziņš “Istaba” J. Čakstes bulvāris 7, 
+371 63025909, 29507108

Kafejnīca–kokteiļbārs “Chocolate & Pepper” 
K. Barona iela 6, +371 63010220,  
www.choco-pepper.lv

Restorāns “Madara” Lielā iela 22, +371 63027012

Restorāns–picērija “Bocelli” Driksas iela 1,  
+371 63013497

Kafejnīca “Pie mednieka” Vecpilsētas iela 19, 
+371 63028528

Kafejnīca “Ceplis” Lielā iela 49, +371 63024726

Kafijas un vīna galerija (“Coffee & Wine gallery”) 
Lielā iela 14, +371 26633703, 29320268

Restorāns–picērija “Čili Pica” Katoļu iela 7, 
t. c. “Kanclera nams”, +371 63025511, www.cili.lv

Restorāns–picērija “Čili Pica” Rīgas iela 11a, 
t. c. “Valdeka”, +371 63045555, www.cili.lv

Picērija “CanCanPizza” Driksas iela 4,  
+371 29501882, 22066666, www.cancan.lv

“Picu darbnīca” Rīgas iela 1, +371 20003993,  
www.picudarbnica.lv

“FontaineDelisnack” Pasta iela 45, +371 20004466, 
www.fontaineriga.lv

Restorāns “McDonald's” Brīvības bulvāris 1, 
+371 63020166, 26468158, www.mcdonalds.lv

Restorāns “Hesburger” Katoļu iela 10B, 
+371 25911221, www.hesburger.lv

Restorāns “Hesburger” Loka maģistrāle 2a, 
+371 26480302, www.hesburger.lv

Jelgavas novads

Kafejnīca “Zemnieka cienasts” Jaunsvirlaukas pag., 
+371 63058443, 20455402, www.lici.lv

Restorāns–bistro “Aitiņlauvas” Valgundes pag., 
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv

Kafejnīca “Sapnis” Jaunsvirlaukas pag., Staļģene, 
+371 29165412, 26637101, www.satevi.lv

Kafejnīca “Pūteļkrogs” Zaļenieku pag., 
+371 63011900, 29255010, www.puteli.lv

Kafejnīca “Piramīda” Bauskas iela 3, Eleja, 
+371 26866206

Ozolnieku novads

Kafejnīca “Centrs” Rīgas iela 34, Ozolnieki, 
+371 63020070, 26532338

Restorāns–bārs “Meka” Stadiona iela 5a, Ozolnieki, 
+371 63050162, 29121214, www.meka.lv

Kafejnīca šašliku nams “Talisman” Rīgas iela 20, 
Ozolnieki, +371 27873733

“Ozo bārs” Stadiona iela 5b, Ozolnieki,  
+371 26234881, 63050615
 

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis (40 vietas) 
Jelgava, Akadēmijas iela 1, +371 63005445, 63005447, 
www.tornis.jelgava.lv 

Jelgavas pils (50; 500 vietas) Jelgava, Lielā iela 2, 
+371 63005617, 63005655, www.llu.lv 

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 
(15; 30; 50; 200 vietas) Jelgava, Svētes iela 33,  
+371 63082101, www.zrkac.lv 

Zemgales Olimpiskais centrs (25; 80 vietas)  
Jelgava, Kronvalda iela 24, +371 63020793, 20365713, 
www.zoc.lv

Amo Plant (12; 75 vietas) Jelgava, Aviācijas iela 42, 
+371 63012146, www.amoplant.lv

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 
muzejs (50 vietas) Jelgava, Akadēmijas iela 10,  
+371 63023383, www.jvmm.lv

Bistro “Silva” (120 vietas) Driksas iela 7/9, Jelgava, 
+371 63084899, 29266586, www.bistrosilva.lv 

Izglītības, kultūras un sporta centrs “Avoti”  
(50; 200 vietas) Jelgavas nov., Valgunde, Saules iela 2, 
+371 63085295, 28612076

Izglītības un aktivitāšu centrs “Līdumi”  
(35; 200 vietas) Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., 
Staļģene, +371 29199324

Vilces tautas nams (30; 250 vietas) Jelgavas nov., 
Vilces pag., +371 63061081, 29383060

Vircavas tautas nams (30; 300 vietas) Jelgavas nov., 
Vircavas pag., +371 20386462

Zaļenieku muiža (30; 100 vietas) Jelgavas nov., 
Zaļenieku pag., +371 63074250, 29433918,  
www.zav.lv

Zaļenieku kultūras nams (60; 250 vietas) 
Jelgavas nov., Zaļenieki, +371 27231143 

Ozolnieku tautas nams (30; 150 vietas) Ozolnieki, 
Rīgas iela 23, +371 63050144, 26525350 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 
(30; 40 vietas) Ozolnieki, Rīgas iela 34,  
+371 63050220, 26400224, www.llkc.lv

Ānes kultūras nams (100 vietas) Ozolnieku nov., 
Cenu pag., Āne, Celtnieku iela 12b, +371 26121516

Kafejnīcas un restorāni Semināru un konferenču telpas*

Telpas svinībām un pirtis* * Telpas viesībām un pirtis arī  
sadaļā “Naktsmītnes”

* Semināru un konferenču telpas arī  
sadaļā “Naktsmītnes”
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Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis,  
Jelgava, Akadēmijas iela 1, +371 63005445, 63005447,  
www.tornis.jelgava.lv

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, 
Jelgava, Akadēmijas iela 10, +371 63023383,  
www.jvmm.lv

Keramika LV, Jelgava, Rīgas iela 67, +371 63007438, 
www.keramika.lv

Eko veikals “Dbdaba”, Jelgava, Raiņa iela 17, 
+371 63084395, www.dbdaba.lv

Daiļamatniecības veikals “Daiļrade”, Jelgava, 
Akadēmijas iela 4, +371 63082728

Tirdzniecības veikals “Kanclera NAMS”, Jelgava, 
Katoļu iela 7 un Pasta iela 51/7, +371 63029610,  
www.kanclers.lv

Tūrisma aģentūras Jelgavā

“Auto Starts Tūre”
Ceļojumi, autobusu noma, avio, prāmju biļešu un 
viesnīcu rezervēšana, vīzas, apdrošināšana.

 Jelgava, Svētes iela 18, +371 63010455, 
29444037; Driksas iela 19, +371 63048551,  
www.ekskursija.lv

“Noa Tour”
Autotransporta pakalpojumi, ekskursijas, ceļojumi, 
teātra biļetes un apmeklējumi. 

 Jelgava, Raiņa iela 20 – 200. kab.,  
+371 63011077, 22314063, www.noatour.lv

“Star Tours”
Ceļojumi, autobusu noma, prāmju, avio biļešu, viesnīcu 
rezervēšana, apdrošināšana, vīzas.

 T/c Valdeka, Jelgava, Rīgas iela 11a,  
+371 63024240, 27066830, www.startours.lv

“N-Travel”
Ceļojumi, ekskursijas, viesnīcu rezervēšana, kruīzi, 
braucieni ar autobusu, apdrošināšana, vīzas, 
čarterreisi. 

 Jelgava, Raiņa iela 26-1,  
+371 63021067, 26304115, www.ntravel.lv

Taksometru pakalpojumi Jelgavā

• Jelgavas taksometru serviss:  
+371 63083200, 80008066

• Taksometru pakalpojumi Jelgavā:  
+371 80008044

Auto noma – “Auto fans”,  
Atmodas iela 36, Jelgava,  
+371 63022275, 28664551, www.autofans.lv

Pasta centrs –  
Katoļu iela 2b, Jelgava,  
+371 63012445, 63012446

Suvenīri

Tūrisma pakalpojumi

Noderīga informācijaLielplatones tūrisma informācijas punkts
Tūrisma informācija un ekskursijas pa Lielplatones 
pagastu. 

 Jelgavas nov., Lielplatones pag., 
Lielplatones muiža, +371 26611468 

Vilces tūrisma informācijas punkts
Ekskursijas pa Vilces muižu un Vilces dabas parku.

 Jelgavas nov., Vilces pag., Vilces muiža, 
+371 26351169

Gidu pakalpojumi
Aizraujošās ekskursijās pa Jelgavu un tās apkārtni 
aicina Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un 
Ozolnieku novada gidi – izvēlieties savu ekskursiju 
no gandrīz 20 maršrutiem dažādām gaumēm un 
iespējām. Ekskursijās var doties ar kājām, braukt 
ar autobusu vai velosipēdiem. Ekskursiju maršruti 
un gidu kontakti – www.visit.jelgava.lv sadaļā 
“Maršruti un ekskursijas”.

Jelgavas pilsētas ekskursija “Izzini Jelgavu!” 
Jelgavas reģionālais tūrisma centrs piedāvā ekskursiju “Izzini Jelgavu!”, kas atklāj nozīmīgus faktus par 
Jelgavu, tās vēsturi un attīstības plāniem. Ekskursijas laikā vietējā gida pavadībā, braucot ar autobusu 
un ejot ar kājām, iepazīsiet ne tikai ievērojamākos tūrisma objektus, bet arī mazāk zināmās vietas. 
Ekskursijas ilgums un maršruts tiek saskaņots ar pasūtītāju. Ekskursiju pieteikšana +371 63005447, 
www.visit.jelgava.lv

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs 
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” 
atrodas Jelgavā, Sv. Trīsvienības baznīcas tornī, 1. stāvā. Centrā pieejami 
šādi pakalpojumi:
• Informācija par tūrisma un atpūtas iespējām Jelgavā, Jelgavas novadā un 

Ozolnieku novadā, Zemgalē, Latvijā
• Ekskursijas un gida pakalpojumi pa Jelgavu un apkārtni
• Gida pakalpojumi Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī
• Telpu noma Sv. Trīsvienības baznīcas tornī
• Tematiski pasākumi, radošās nodarbības Jelgavas Sv. Trīsvienības 

baznīcas tornī
• Suvenīru tirdzniecība

Noderīgi tālruņi
Neatliekamā medicīniskā palīdzība:  
113; +371 63022469

Jelgavas pilsētas pašvaldības policija: 
+371 63028550

Valsts policija: 110 vai 02

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests:  
112 vai 01

Jelgavas pilsētas pašvaldības operatīvās 
informācijas centrs Jelgavā: 8787

Latvijas Dzelzceļa uzziņas: 1181

Jelgavas autoosta: +371 63022639

Uzziņu dienesti: 1188, 1180, 1189

  Akadēmijas iela 1, 
Jelgava, +371 63005447 
tic@tornis.jelgava.lv
www.visit.jelgava.lv 
  JelgavaTIC 

 @VisitJelgava
  Visit Jelgava
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APSKATES OBJEKTI
1  Jelgavas Svētās Trīsvienības 

baznīcas tornis (sk. 1. lpp.)
2  Jelgavas pils (2. lpp.)
3  Kurzemes hercogu kapenes 

(2. lpp.)
4  Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures 

un mākslas muzejs (3. lpp.)
5  Ā. Alunāna memoriālais 

muzejs (3. lpp.)
6  Latvijas Dzelzceļa vēstures 

muzeja Jelgavas ekspozīcija 
(4. lpp.)

7  Ugunsdzēsības ekspozīcija 
(4. lpp.)

8  Slimnīcas “Ģintermuiža” 
ekspozīcija (4. lpp.)

9  Sv. Annas luterāņu katedrāle 
(4. lpp.)

10  Jelgavas Romas katoļu 
Bezvainīgās Jaunavas 
Marijas katedrāle (5. lpp.)

11  Sv. Simeona un Sv. Annas 
pareizticīgo katedrāle (5. lpp.)

12  Sv. Jāņa luterāņu baznīca 
(5. lpp.)

13  Jelgavas Vissvētākās 
Dievmātes aizmigšanas 
pareizticīgo baznīca (5. lpp.)

14  Piemineklis Jelgavas 
atbrīvotājiem “Lāčplēsis” 
(6. lpp.)

15  Svētbirze (6. lpp.)
16  Piemineklis J. Čakstem 

(6. lpp.)
17  Mīlestības aleja (6. lpp.)
18  Raiņa parks (6. lpp.)
19  Piemiņas zīme N. Bumbierei 

(6. lpp.)
20  Vecpilsētas ielas kvartāls 

(7. lpp.)
21  Uzvaras parks (7. lpp.)
22  Lielupes palienes pļavas 

(7. lpp.)
23  Jelgavas Kultūras nams 

(8. lpp.)
24  Kultūras nams “Rota” (8. lpp.)
25  Jelgavas Studentu teātris 

(8. lpp.)
26  Deju centrs “Cukurfabrika” 

(8. lpp.)
27  Mūzikas klubs “Tonuss” 

(8. lpp.)
28  Mūzikas klubs “Jelgavas 

krekli” (8. lpp.)
29  J. Čakstes bulvāra promenāde 

un Mītavas tilts (9. lpp.)
30  Skulptūra – strūklaka 

“Jelgavas students” (9. lpp)
31  Lielupes promenāde (9. lpp.)
32  Pasta sala (9. lpp)
33  Jelgavas Jahtklubs (9. lpp.)
34  Ūdens velosipēdu un laivu 

noma Pasta salā (9. lpp.)
35  Bērnu izpriecu centrs 

“Bossiks” (9. lpp.)

36  Atpūtas un sporta komplekss 
“Zemgale” (10. lpp.)

37  Zemgales Olimpiskais centrs 
(10. lpp.)

38  Sporta un atpūtas komplekss 
“Rullītis” (10. lpp.)

39  A-Z boulings (10. lpp.)
40  Veselības centrs “Fitland” 

(10. lpp.)
41  Fitnesa klubs “Atlētika” 

(10. lpp.)
42  Jelgavas Tenisa centrs (10. lpp.)
43  Piena pārstrādes uzņēmums 

“Latvijas piens” (11. lpp.)
44  Keramikas ražotne 

“Keramika LV” (11. lpp.)
45  “Jelgavas tipogrāfija” (11. lpp.)
46  “Fortum” biomasas 

koģenerācijas stacija (11. lpp.)
47  ZRKAC Metālapstrādes 

mācību parks (11. lpp.)
48  Plastmasas cauruļu ražotne 

“Evopipes” (11. lpp.)

NAKTSMīTNES (24. lpp.)
49  Viesnīca “Jelgava” 
50  Viesnīca “Zemgale” 
51  Viesnīca “Amo Hotel” 
52  Motelis “Akva” 
53  Hostelis “Universitāte” 

KAFEJNīCAS un 
RESTORĀNI (26. lpp.)

54  Restorāns “La Tour de Marie” 
55  Ģimenes restorāns “Hercogs” 
56  Bistro “Silva” 
57  Picorāns “Tami Tami” 
58  Bārs–restorāns “Plate”
59  Krodziņš “Istaba” 
60  Kafejnīca–kokteiļbārs 

“Chocolate & Pepper” 
61  Restorāns “Madara” 
62  Restorāns–picērija “Bocelli” 
63  Kafejnīca “Pie mednieka” 
64  Kafejnīca “Ceplis” 
65  Kafijas un vīna galerija 
66  Restorāns–picērija “Čili Pica”
67  Picērija “CanCanPizza”
68  Picērija “Picu darbnīca”
69  Restorāns “McDonald’s”
70  Restorāns “Hesburger”
71  “FontaineDelisnack”

PAKALPOJUMI
72  Zemgales reģiona kompetenču 

attīstības centrs (27. lpp.)
73  Veikals “Dbdaba” (28. lpp.)
74  Daiļamatniecības veikals 

“Daiļrade” (28. lpp.)
75  “Auto Starts Tūre” (29. lpp.)
76  “Noa Tour” (29. lpp.)
77  “Star Tours” (29. lpp.)
78  “N-Travel” (29. lpp.)

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs
 Akadēmijas iela 1, Jelgava, 

+371 63005447, www.visit.jelgava.lv

Jelgava
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APSKATES OBJEKTI
1  Blankenfeldes muiža (12. lpp.)
2  Elejas muižas parks (12. lpp.)
3  Zaļenieku (Zaļā) muiža un parks (13. lpp.)
4  Lielplatones muiža un parks (13. lpp.)
5  Staļģenes muiža (13. lpp.)
6  Vircavas muiža un parks (13. lpp.)
7  Lielvircavas muiža (13. lpp.)
8  Vilces muiža un parks (13. lpp.)
9  Līvbērzes katoļu baznīca (14. lpp.)

10  Rīgas Sv. Trijādības Sergija sieviešu 
klostera filiāle (14. lpp.)

11  Lielvircavas luterāņu baznīca (14. lpp.)
12  Sesavas luterāņu baznīca (14. lpp.)
13  Staļģenes Sv. Jaunavas Marijas baznīca 

(Dzintara kapela) (14. lpp.)
14  Zaļenieku luterāņu baznīca (14. lpp.)
15  Ložmetējkalns Tīreļpurvā (15. lpp.)
16  Tīsu raķešu bāze (15. lpp.)
17  Ģ. Eliasa dzimtas mājas “Zīlēni” (15. lpp.)
18  Pieminekļi 1705. gada Mūrmuižas kaujai 

un zviedru karavīriem (15. lpp.)
19  Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi” 

(15. lpp.)
20  Piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem Svētē 

(15. lpp.)
21  Dabas parks “Vilce” (16. lpp.)
22  Ķemeru tīrelis (16. lpp.)
23  Zaļenieku dabas parks (16. lpp.)
24  Nākotnes dabas taka (16. lpp.)
25  Dabas parks “Svētes paliene” (17. lpp.)
26  Strausu ferma “Mazzariņi” (17. lpp.)
27  Kokaudzētava “Aptiekas” (17. lpp.)
28  Stādaudzētava “Dimzas” (17. lpp.)
29  Bioloģiskā z/s “Liellapsas” (17. lpp.)
30  Mini zoo “Pie tēvoča Garika” (17. lpp.)
31  Briežu dārzs “Buku audzētava” (17. lpp.)
32  Valgundes sporta halle (18. lpp.)
33  Staļģenes sporta halle (18. lpp.)
34  Atpūtas komplekss “Grantiņi” (18. lpp.)
35  Izjādes ar zirgiem “Reinas zirgi” (18. lpp.)
36  Izjādes ar zirgiem “Bērziņi” (18. lpp.)

37  Izjādes ar zirgiem “Stallis Ormaņi” 
(18. lpp.)

38  Atpūtas komplekss “Viesu Līči” (18. lpp.)
39  Aktīvās atpūtas un sporta vieta “Līgotnes” 

(18. lpp.)
40  Paramilitārā šķēršļu josla Tīsu bāzē 

(18. lpp.)
41  Kūdras ieguves uzņēmums “Laflora” 

(18. lpp.)
42  Maizes ceptuve “Svētes maize” (19. lpp.)
43  Mālkalnu siers (19. lpp.)
44  Blankenfeldes muiža (19. lpp.)
45  Amatniecības centrs – darbnīca 

“Zemgale” (19. lpp.)
46  Keramikas darbnīca – amatniecības 

centrs Svētē (19. lpp.)
47  Lietišķās mākslas studija “Staļģene” 

(19. lpp.)
48  Amatniecības centrs “Jaunlīdumi” 

(19. lpp.)
49  Kokapstrādes darbnīca “Amatnieki” 

(19. lpp.)
50  Tautas lietišķās mākslas studijas 

amatniecības centrs “Līve” (19. lpp.)

NAKTSMīTNES (24., 25. lpp.)
51  “Senlīči”  
52  Zaļenieku komerciālās un amatniecības 

vidusskolas dienesta viesnīca
53  Kultūras un sporta centrs “Jaunlīdumi” 
54  “Viesu Līči” 
55  “Aitiņlauvas” 
56  “Gošivs” 

57  “Guntmārītes” 
58  “Upenieku muiža” 
59  “Zaļie atvari” 
60  “Jaundobeļi”
61  “Pūteļkrogs” 
62  “Kaupēna dzirnavas” 
63  “Upmaļi” 
64  Kempings “Grantiņi” 
65  Telšu vieta “Kaijas” 
66  Telšu vieta “Smiltiņi” 

KAFEJNīCAS UN RESTORĀNI (26. lpp.)
67  Kafejnīca “Zemnieka cienasts” 
68  Restorāns–bistro “Aitiņlauvas” 
69  Kafejnīca “Sapnis”
70  Kafejnīca “Pūteļkrogs”
71  Kafejnīca “Piramīda”

SEMINĀRU UN KONFERENČU 
TELPAS (27. lpp.)

72  Izglītības, kultūras un sporta centrs “Avoti”
73  Izglītības un aktivitāšu centrs “Līdumi”
74  Vilces tautas nams
75  Vircavas tautas nams
76  Zaļenieku kultūras nams

TELPAS SVINīBĀM UN PIRTIS 
(27. lpp.)

77  “Dārziņu pirts” 
78  “Branguļi”
79  “Ezerkrasti”
80  “Mierlauki”

APSKATES OBJEKTI
1  J. Čakstes memoriālais muzejs “Auči” 

(20. lpp.)
2  E. Virzas memoriālā māja “Billītes” 

(20. lpp.)
3  Ozolnieku motosporta ekspozīcija 

(20. lpp.)
4  Ozolnieku novada vēstures ekspozīcija 

(20. lpp.)
5  Dalbes luterāņu baznīca (21. lpp.)
6  Salgales luterāņu baznīca un vecās 

baznīcas drupas (21. lpp.)
7  Vareļu piemineklis (21. lpp.)
8  Piemineklis kritušajiem 6. Rīgas kājnieku 

pulka karavīriem (21. lpp.)
9  Piemiņas akmens meliorācijai (21. lpp.)

10  Teteles tornis un parks (21. lpp.)
11  Ozolnieku ezers (22. lpp.)
12  Makšķerēšana “Sudrablīcis” (22. lpp.)

13  Makšķerēšana “Atpūta Ozolniekos” (22. lpp.)
14  Ozolnieku tautas nams (22. lpp.)
15  Ānes kultūras nams (22. lpp.)
16  Ānes jauniešu iniciatīvu centrs (22. lpp.)
17  Mini zoo “Zemgales poniji” (23. lpp.)
18  Kazu saimniecība “Līcīši” (23. lpp.)
19  LLU Zirgkopības mācību centrs “Mušķi” 

(23. lpp.)
20  Zirgaudzētava “Princis” (23. lpp.)
21  Kokaudzētava “Bētras” (23. lpp.)
22  Ozolnieku sporta centrs (23. lpp.)
23  Veselības taka (23. lpp.)
24  Ozo halle (23. lpp.)

NAKTSMīTNES (24., 25. lpp.)
25  “Agate Hotel” 
26  Ozolnieku sporta centra viesnīca 
27  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centra dienesta viesnīca 

28  Ānes jauniešu iniciatīvu centra hostelis 
29  “Ānes muiža”
30  “Skalbes”
31  Telšu vieta “Šalkoņi”

KAFEJNīCAS UN RESTORĀNI 
(26. lpp.)

32  Kafejnīca “Centrs”
33  Restorāns–bārs “Meka”
34  Kafejnīca šašliku nams “Talisman”
35  “Ozo bārs”

TELPAS SVINīBĀM UN PIRTIS 
(27. lpp.)

36  “Dalbes pirts”
37  “Saulgrieži” 

Jelgavas novads

Ozolnieku novads

Lielplatones 
tūrisma informācijas punkts

 Jelgavas nov., 
Lielplatones pag., 
+371 26611468

Vilces  
tūrisma informācijas punkts

 Jelgavas nov.,  
Vilces pag.,  
+371 26351169
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Janvāris

Ziemassvētku kauJu piemiņas pasākumi
Tradicionāli janvāra sākumā Ložmetējkalna apkārtnē 
notiek latviešu strēlnieku piemiņas pasākumi, atceroties 
Ziemassvētku kaujas. Pasākumu programmā iekļauts 
piemiņas brīdis strēlnieku kapos, Ziemassvētku kauju 
muzeja ekspozīciju apmeklējums “Mangaļos” un svinī-
gais atceres pasākums ar dziesmām un ugunskuriem 
Ložmetējkalnā.

Februāris  
starptautiskais Ledus skuLptūru FestivāLs
Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls Jelgavā 2015.
gadā notiek jau septiņpadsmito reizi. Festivāla mākslinieki 
no visas pasaules februārī ierodas Jelgavā un veido ledus 
skulptūras, izmantojot vairāk nekā 40 tonnu ledus. Ledus 
skulptūru festivāls pārsteidz ar iespaidīgiem gaismas 
šoviem, koncertiem un uguņošanu.

maijs  
tūrisma seZonas atkLāšana JeLgavā, 
JeLgavas novadā un oZoLnieku novadā
Katru gadu maija sākumā Jelgavas pilsētā un apkārtnē ar 
daudzveidīgu aktivitāšu klāstu tiek atklāta jaunā tūrisma 
sezona – rīkotas ekskursijas, prezentēti jaunie tūrisma 
piedāvājumi, organizēti dažādi tematiski pasākumi.

starptautiskais smiLšu skuLptūru FestivāLs
Vasaras vidū Baltijā lielākais smilšu skulptūru parks 
Jelgavā pārsteidz ar unikāliem un neparastiem mākslas 
darbiem, kas veidoti no 500 tonnām smilšu. Svētkus 
bagātina dažādi koncerti un pasākumi, kas garantē 
patīkamu atpūtu visu vecumu apmeklētājiem.

Jūlijs  
JeLgavas novada svētki
Jelgavas novada svētki ir gada nozīmīgākais Jelgavas 
novada pasākums. Novada svētkos Elejas muižas 
parku piepilda amatnieki, mājražotāji, radošo darbnīcu 
vadītāji, tirgotāji un izklaidētāji, lai dāvātu klātesošajiem 
emocijām piepildītu dienu kultūras pasākumos.

oZoLnieku novada svētki
Ozolnieku novada svētki ar devīzi “Ar saknēm novadā” 
ir lielākais Ozolnieku novada pasākums. Svētki iesākas 
ar gājienu Ozolniekos, svētku laikā tiek sveikti novada 
jaundzimušie bērni, kā arī visas dienas garumā 
piedāvātas aizraujošas izklaides un atpūtas iespējas 
novada iedzīvotājiem un viesiem.

augusts  
vispārēJie LatviJas piena, maiZes un 
medus svētki 
Tradīcijām bagāti svētki, kuru laikā varenie maiznieki 
dižojas ar pasaulē lielākajiem maizes produktu 
rekordiem. Apmeklētājiem tiek piedāvātas dažādas 
ar medu, pienu un maizi saistītas atrakcijas un 
degustācijas. Amizantākais un gaidītākais svētku 
notikums ir regate – no tukšām piena pakām veidotu 
laivu sacensības pa Lielupi.

septembris  
metāLa svētki JeLgavā
Metāla svētki ir izglītojošs un izzinošs pasākums, kurā 
var baudīt gan mākslu un kultūru, gan iepazīties ar 
izglītības un karjeras iespējām metālapstrādes nozarē. 
Nedēļas garumā tiek veidoti lielformāta metāla mākslas 
objekti – skulptūras, kas pēc tam tiek izvietotas Jelgavas 
pilsētvidē. Svētku laikā notiek metināšanas konkurss, 
semināri, radošas nodarbības bērniem un jauniešiem, 
kultūras programma ar populāru mākslinieku 
priekšnesumiem.

oktobris  
ražas svētki JeLgavas novadā
Rudenī, kad lielie darbi apdarīti un raža novākta, 
Jelgavas novada un tuvākās apkārtnes zemnieki, 
amatnieki un mājražotāji aicina visus uz Ražas 
svētkiem un tirdziņu pie kafejnīcas “Zemnieka cienasts” 
Jaunsvirlaukas pagastā.

kartogrāfija, dizains:  
SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”

druka:  
SIA “Talsu tipogrāfija”

izdošanas gads: 2015

izdevējs:  
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 
“Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”

Foto:  
G. Timermanis,  
Jelgavas reģionālā tūrisma centra un 
tūrisma objektu arhīvs

Lielākie festivāli un svētki
Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā 

Jelgavas reģionālais 
tūrisma centrs 

  Akadēmijas iela 1, Jelgava, 
+371 63005447 
tic@tornis.jelgava.lv
www.visit.jelgava.lv 
  JelgavaTIC 

 @VisitJelgava
  Visit Jelgava

JeLgavas piLsētas svētki –   
JeLgavai 750
2015. gadu pilsēta aizvadīs zem jubilejas 
zīmes – 750! Viens no gaidītākajiem un tradīcijām 
bagātākajiem pasākumiem ir svētku gājiens, 
kas jubilejas gadā paredzēts jo īpaši teatralizēts. 
Par godu Ceturto vispārējo latviešu dziesmu 
un mūzikas svētku 120 gadadienai norisināsies 
svētku lielkoncerts ar Jelgavas koru, dejotāju un 
mūziķu piedalīšanos. Svētkos paredzēts arī īpašs 
teātra iestudējums – deju uzvedums un koncerts 
Lielupes krastā, klasiskās mūzikas koncerts, 
750 gadu jubilejas skulpturālās zīmes atklāšana 
un daudzi citi krāšņi un neaizmirstami pasākumi.


