
Kāda būs šī vasara - pilsētā vai pie dabas, augstu gaisā vai uz ūdens, sportiska un aktīva vai tomēr izbaudīta 
nesteidzoties? Ir tik daudz iespēju padarīt šo vasaru neaizmirstamu! Šosezon Jelgavas un apkārtnes tūrisma 
piedāvājumu papildinājusi virkne jaunumu, kas raisīs prieku un baudījumu kā acīm un dvēselei, tā arī garšas 

kārpiņām. Ieskaties!

Gūsti iedvesmu vasaras pasākumos!

21.-22.maijs

21.maijs

27.-29.maijs

28.maijs

2.-5.jūnijs

4.-5.jūnijs

11.-12.jūnijs

21.jūnijs

1.jūlijs

2.jūlijs

27.augusts

1.septembris

9.-11. septembris

24.septembris

Vasara 2016 
Tūrisma ceļvedis Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā

Vasaras tūrisma sezonas atklāšana, Ozolnieku velotūre, Atvērtās dienas laukos, 

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, Jelgavas apkārtne

Starptautiskais zināšanu festivāls “Helsus”, Pasta sala, Jelgavas pils

Muzeju nakts, Jelgavas un apkārtnes muzeji

Jelgavas pilsētas svētki, Jelgava

Jelgavas novada un Ozolnieku novada bērnu svētki, Elejas muižas parks

Pasaules reitinga badmintona turnīrs “Yonex Latvia International”, Jelgavas Sporta halle

Kaķu izstāde “Jelgavas Kaķis”, Zemgales Olimpiskais centrs

10. Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls, Pasta sala

Vasaras saulgriežu sagaidīšana un Keramikas skulptūru plenērs, Pasta sala

Dabas koncertzāle, Zaļenieku muižas parks

Jelgavas novada svētki, Elejas muižas parks

Ozolnieku novada svētki, Ozolnieku sporta stadions

Jelgavas nakts pusmaratons; VIII Jelgavas Sievu nešanas  čempionāts, Jelgava

XVI Vispārējie Latvijas Piena, Maizes un Medus svētki, XIV Piena paku laivu regate, Jelgava, Lielupe

ZinīBums, Pasta sala

Metāla svētki, Inženieru dienas, Pasta sala

Pasaules tūrisma dienas pasākumi, Jelgava un apkārtne

14.maijs

23.jūlijs 



Atpūties uz ūdens!

Kuģīši
“Jūrmala” (134 vietas)
Jelgava, Driksas upe, pie “Mītavas tilta”, tel. +371 29578329

“Frīda” (9 vietas)
Jelgava, pie Mītavas tilta un pie kafejnīcas “Zemnieka cienasts”, 
tel. +371 29486086

“Carpe Diem” (7 vietas)
Jelgava, Pasta sala, tel. +371 26434520

“Mītava” (50 vietas)
Jelgava, Driksas upē pie "Mītavas tilta", 
tel. +371 29511527, 22422997

Maršruti, ekspedīcijas, laivu noma
“Pasta salas laivas” 
Kanoe laivas, laivošanas maršruti, ekspedīcijas.
Jelgava, Pasta sala 3, 
tel. +371 26761807, 26400888, www.pastasalaslaivas.lv 

“Pārlielupes pirtnieki”
Tūrisma laivas, laivošanas maršruti, ekspedīcijas, jaunums - laivu 
fotoorientēšanās.
Jelgava, Cukura iela 13, 
tel. +371 22478286, 26370100, www.parlielupespirtnieki.lv 

Laivu noma “Mučas” 
Tūrisma laivas, maršruti.
Jelgava, tel. +371 20205127, 28330963, www.laivunoma.com 

Ūdens velosipēdi un laivu noma
Jelgavas jahtklubs
Jelgava, Pilssalas iela 6, tel. +371 29242520, 20205215

Ūdens velosipēdu un laivu noma Lielupē
Jelgava, Pasta sala 3, tel. +371 28379193, 27713071

Aktīvā atpūta uz ūdens
SUP jeb airudēļu noma – liels sērfa dēlis, kuru airē, stāvot kājās.
Jelgava, Lielupes promenādes peldvieta, Peldu iela, tel. +371 25757555

Lidojums ar Flyboard jeb “lidojošo dēli” – iespēja pacelties vairākus metrus 
virs ūdens ar spēcīgu ūdens strūklu palīdzību.
Jelgava, Pilssalas iela 4, Jelgavas jahtklubs, tel. +371 20690659

Veikparks “OZ WAKE PARK” – ūdensslēpošana, izmantojot apļveida kabeļu 
sistēmu.
Ozolnieki, Ozolnieku ezers, tel. +371 28366699

Veikparks “Rullītis” - ūdensslēpošana, izmantojot lineāru kabeļu sistēmu.
Jelgava, Aku ceļš 1, tel. +371 29666915

Pludmales Jelgavā
Šovasar Jelgavā darbu turpina divas o�ciālās peldvietas Lielupē:

Lielupes labajā krastā pie gājēju promenādes;
Lielupes kreisajā krastā, Pasta salā. 

Abās pludmalēs izvietotas laipas, ģērbtuves un soliņi, sezonas laikā no 
15.maija līdz 15.septembrim strādā glābēji. 

Labiekārtotas atpūtas vietas pie ūdens 
Pieturvietas laivotājiem ar ugunskura vietu, iespēja uzcelt telti:

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē, Lielupes krastā
Jelgavas novada Līvbērzes pagastā pie Apiņu tilta, Svētes upes krastā

Makšķerēšanas iespējas
Atpūtas komplekss “Grantiņi” 
“Grantiņi 1”, Svētes pagasts, Jelgavas novads, tel. +371 28602267, 
www.grantinicamp.lv 

“Atpūta Ozolniekos” 
Eglaines iela 17, Ozolnieki, tel. +371 26052867, 29514863

“Sudrablīcis” 
Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, tel. +371 29183711, 63055156



 “Smelies spēku Zemgales vērtībās!”
Zemgales vērtības ir gan tās vēsturē, gan tradicionāli spēcīgajās saimniecībās. Iesakām doties vienas dienas braucienā, lai iepazītu gan Zemgales vēsturisko 
bagātību, apmeklējot Blankenfeldes un Elejas muižas, gan izgaršotu Zemgales garšas - Mālkalnu sieru saimniecībā “Blūdži” un piparmētru produkciju Lolitas 
Duges Piparmētru namiņā. Kopējā maršruta cena – 16,50 EUR no personas, pensionāriem 14,00 EUR. 
Vairāk informācijas un pieteikšanās pa tel. +371 29776060 (Baiba), +371 26326243 (Guna) vai e-pastu bmuiza@blankenfeldesmuiza.lv 

Izvēlies savu vasaras maršrutu!

Informācija, pieteikšanās:
*Jelgavas reģionālais tūrisma centrs, +371 63005447, tic@tornis.jelgava.lv
** Tūrisma �rma “NOA-TOUR”, tel. +371 63011077, 22314063, 
info@noatour.lv

Uzzini vairāk: www.visit.jelgava.lv  -> Maršruti un ekskursijas 

Vasaras ekskursijas kopā ar gidu
Visas vasaras garumā Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sadarbībā ar vietējiem gidiem un tūr�rmām aicina doties ekskursijās, lai iepazītu 
Jelgavas un apkārtnes ievērojamās un mazāk zināmās vietas. Ielūkojies vasaras ekskursiju kalendārā un piesakies laicīgi!

10.jūlijs

Ekskursija Jelgavas pilsētas svētkos – “Jelgava 94” *
Ekskursija Jelgavas pilsētas svētkos – “Jelgavas pils 
stāsti un noslēpumi” *
Ekskursijas Smilšu skulptūru festivāla ietvaros *
Ekskursija uz Jelgavas novadu, ievadot Jelgavas 
novada svētkus *
Ekskursija pa Jelgavu – vasaras saulgrieži, daba, 
Lielupes palienes pļavas *
Ekskursija pa Jelgavu un apkārtni - Valdekas pils, 
strausu audzētava ‘’Mazzariņi’’, Dobeles senais tirgus 
laukums, Pokaiņu mežs, ‘’Rūķīšu tējas” **
Ekskursija kājām pa Jelgavu *

28.maijs pl. 11:00 

29.maijs pl. 13:00

11., 12.jūnijs

18.jūnijs 

19.jūnijs

1.jūlijs

16.jūlijs
Ekskursija uz Ozolnieku novadu, ievadot Ozolnieku 
novada svētkus *
Ekskursija pa Jelgavu un apkārtni - “Jelgavas 
tipogrā�ja”, Elejas tējas namiņš, kokamatnieku 
darbnīca “Amatnieki”, “Mālkalnu siers” un L. Duges 
Piparmētru namiņš Vilcē **
Ekskursija kājām pa Jelgavu, atzīmējot Jelgavas 
nopostīšanu 1944.gada 31.jūlijā *
Ekskursija kājām pa Jelgavu *
Ekskursija “Ciemos pie Jelgavas novada 
mājražotājiem”  *
Ekskursijas pa Jelgavu Piena, maizes un medus svētku 
ietvaros *
Veloekskursija Metāla svētku ietvaros *
Ekskursija kājām “Annai Brigaderei – 165”, rakstnieces 
Dzimšanas dienā *

22.jūlijs

31.jūlijs

7.augusts 

21.augusts

27.augusts

10.septembris

1.oktobris

Maršruti pa Jelgavas apkārtni
Jelgavas reģionālais tūrisma centrs piedāvā četrus maršrutus pa Jelgavas apkārtni, kas iepazīstina ar ievērojamākajām apskates vietām un 
saimniecībām. Maršruti īpaši noderēs tiem, kas savā vasaras ceļojumā plāno doties kopā ar ģimeni vai ceļot kopā ar grupu. 

Ozolnieku novada vērtības un lepnums (maršruta garums 60 km)
Apskates objekti: ķiploku pārstrādes uzņēmums “Ķiploku pasaule” - kaziņu ferma “Līcīši” - Ozolnieku motosporta ekspozīcija - mini zoo "Lauku sēta" – Teteles 
tornītis - Vareļu piemineklis – J. Čakstes memoriālais muzejs “Auči” - E. Virzas memoriālā māja “Billītes”.
“Trīs ciemi Jelgavas novadā – Svēte, Zaļenieki, Nākotne” (maršruta garums 40 km)
Apskates objekti: atpūtas komplekss “Grantiņi” - maizes ceptuve “Svētes maize” - keramikas darbnīca Svētē – Zaļenieku muiža un parks - “Zaļenieku 
kokaudzētava” - Zaļenieku baznīca - strausu ferma “Mazzariņi”.
“Muižu noslēpumi un lauku labumi Jelgavas novadā” (maršruta garums 75 km)
Apskates objekti: Lielvircavas muiža - Lielvircavas baznīca - Ģ. Eliasa dzimtās mājas “Zīlēni” - Lielplatones muiža - kokapstrādes darbnīca “Amatnieki” – 
“Mālkalnu siers” – Tīsu raķešu bāze - Vilces muiža un parks –Piparmētru namiņš - Blankenfeldes muiža.
 “Jelgavas novada ziemeļpuses dārgumi” (maršruta garums 75 km)
Apskates objekti: Valgundes klosteris - briežu dārzs “Buku audzētava” – saimniecība “Pie tēvoča Garika” - Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi” – 
Ložmetējkalns Tīreļpurvā – dolomīta šķembu ražošanas uzņēmums „Gneiss” – kūdras ražotne “La�ora” - krūmmelleņu saimniecība „Arosa-R” (jūlijs – 
septembris)

Maršrutu lejupielāde un vairāk informācijas: www.visit.jelgava.lv -> Maršruti un ekskursijas -> Maršruti pa Jelgavas apkārtni 



Ceļo ar velo!

Iepazīsti dzīvi laukos! 
Vasarā ir tik jauki aizbraukt uz laukiem! Jūs ciemos gaida vairākas lauku saimniecības, kur mājo dzīvnieki vai tiek kopti un audzēti stādi. 
Dodieties aplūkot un iepazīties - bērni būs sajūsmā!Ģ

im

enēm ar bērn
ie

m Strausu ferma “Mazzariņi” – viena no lielākajām strausu audzētavām 
Latvijā. 
Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, tel. +371 29134788, 26702347
Mini zoo “Lauku sēta” – lauku zoodārzs ar pundurdzīvnieciņiem un 
ne tikai.
Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, tel. +371 27171712, 
www.laukuseta.lv 
Briežu dārzs “Buku audzētava” – briežu un mu�onu audzētava, ragu 
kolekcija.
Valgundes pagasts, Jelgavas novads, tel. +371 29191980, 63027751, 
www.bukuaudzetava.lv 
Dzīvnieku saimniecība “Pie tēvoča Garika” – lauku zoodārzs, kur 
mājo pat ķengurs!
"Kulbiņas", Valgundes pagasts, Jelgavas novads, tel. +371 22837247, 
29625229
Augļkopības saimniecība “Gaidas” -  pavasaros ziedoši augļu dārzi, 
vasarā un rudens pusē – gardā raža. 
Vilces pagasts, Jelgavas novads, tel. +371 28663620

Kaziņu ferma “Līcīši” – saimniecībā apskatāmas ap 100 kaziņas, 
produkcijas degustācija.
Cenu pagasts, Ozolnieku novads, tel. +371 26537993
Dzīvnieku saimniecība “Alises zeme” – dzīvnieku aizsardzības 
biedrība “Ķepu ķepā” piedāvā apskatīt saimniecības dzīvniekus un 
izmēģināt šīs sezonas jaunumu - piedzīvojumu spēli - kvests “Alises 
brīnumzemē”.
Rēvici, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, tel. +371 29733601, 
26774592
Zaļenieku kokaudzētava – viena no lielākajām kokaudzētavām 
Latvijā, dendrārija apskate, stādi.
“Aptiekas”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, tel. +371 29410756, 
63074444, www.zalenieki.lv 
Kokaudzētava “Bētras” - augļu koku stādi, sukādes.
Salgales pagasts, Ozolnieku novads, tel. +371 28662847, www.betras.lv

Izbraukums ar velosipēdu vasarā ir lielisks veids, kā apceļot un iepazīt Jelgavas un apkārtnes ievērojamākās, skaistākās un stāstiem 
bagātākās vietas. Ceļojumu ar velo vari saplānot pats vai izvēlēties kādu no šiem velomaršrutiem:

“Lielupes kreisais krasts un Svētes paliene” (maršruta garums 22 km)
“Jelgava – Lielupes labais krasts” (maršruta garums 16 km)
“Ziemassvētku kauju piemiņas vietas” (maršruta garums 35 km)
“Pa pirmā Valsts prezidenta pēdām” (maršruta garums 45 km)
“Ciemos pie cēlajiem zirgiem un draiskajām kazām” (maršruta garums 13 km)
“Muižas un Zemgales ainavas” (maršruta garums 80 km)
“Iepazīsti Ozolniekus un to apkārtni” (maršruta garums 27 km)
“No Jelgavas uz Ķemeru nacionālo parku ” (maršruta garums 40 km)
“Lielais Zemgales loks” (maršruta garums 125 km)

Maršrutus var lejuplādēt šeit: www.visit.jelgava.lv -> Maršruti un ekskursijas -> Velomaršruti
Velo kartes un brošūras pieejamas Jelgavas reģionālajā tūrisma centrā, Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī (1.stāvs), Akadēmijas ielā 1.

Velonoma
Velonoma viesnīcā “Agate Hotel” - Skolas iela 16, Ozolnieki, tel. +371 28684473
“Pepijas velomānija” - pieejams tandēmvelosipēds, piedāvā dažādu garumu velomaršrutus pa Jelgavu un apkārtni, 
Rīgas iela 67, Jelgava, tel. +371 29733112 
“Velonomo” - J. Čakstes bulvāris 7, Jelgava, tel. +371 27507537, 28930302
Velonoma viesnīcā “Zemgale” - Skautu iela 2, Jelgava, tel. +371 63007707



Izmēģini un gūsti lieliskas emocijas!

Baudi nesteidzīgu atpūtu!
Dizaina dārzi – jauns vides objekts Jelgavā! Šovasar skvērā aiz Jelgavas Kultūras 
nama apskatāmi pieci dārzu dizaina paraugi, ko veidojuši profesionāli ainavu 
arhitekti. Tā ir iespēja novērtēt un smelties idejas piecos profesionāli ierīkotos 
dārzos: “Vides pretstati”, “Vides matrica”, “4 Vēji”, “Sajūtu sala” un “Lielupes 
kaleidoskops”.
Langervaldes parks – kādreiz populārā jelgavnieku atpūtas vieta pamazām 
atdzimst, tiek veidots taciņu tīkls, ko var izmantot pastaigām, skriešanai vai 
velobraukšanai. Mežs tiek īpaši kopts un kalpo arī kā koku sugu izpētes vieta.
Pasta sala – sala pilsētas centrā kļuvusi par iecienītu atpūtas un pastaigu vietu 
visa vecuma jelgavniekiem, ar bērnu spēļu laukumiem un pludmali, šeit norisinās 
arī lielākie pilsētas pasākumi.
Mītavas tilts un J. Čakstes bulvāra promenāde – pastaigu vieta gar Driksas upi 
divos līmeņos, ar strūklaku kaskādēm un Jelgavas Studenta skulptūru, Mītavas 
gājēju un velosipēdistu tilts, kas aizved uz Pasta salu.
Lielupes promenāde – lieliska vieta nesteidzīgām pastaigām gar Lielupi, ar 
pilsētas o�ciālo peldvietu.
Lielupes palienes pļavas – aizsargājama dabas teritorija Pils salā, nozīmīgas 
augu un putnu sugas, pastāvīgi mājo vairāk kā 60 savvaļas zirgi. 
Jelgava, Pils sala, tel. +371 20264343 (vides gids)
Dabas parks „Vilce” – pastaigu takas no Vilces muižas, Lielmātes avotiņš, Barona 
taka, Vilces pilskalns un Zaķu pļava ar piknika vietu.
Jelgavas novads, Vilces muiža, tel. +371 26351169, 26496829

Izjādes ar zirgiem
“Princis” - Cenu pagasts, Ozolnieku novads, tel. +371 26563936, 20206039
“Reinas zirgi” - Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, tel. +371 26378639
“Bērziņi” - Valgundes pagasts, Jelgavas novads, tel. +371 63085275, 26462593
“Stallis Ormaņi” - Valgundes pagasts, Jelgavas novads, tel. +371 28677844 

Ekskluzīva retro auto tūre Jelgavā, piedāvā “Monta Limo”– iespēja doties ekskluzīvā tūrē pa Jelgavu, pašam vadot kādu no īpašajiem retro 
automobiļiem un klausoties audiogida stāstījumā. Tel. +371 27731333    
Skrituļslidotava Pasta salā – vasarā pilsētas publiskajā slidotavā iespējams slidot ar skrituļslidām. Slidotavas laukums aprīkots ar multifunkcionālu 
segumu, uz kura var nodarboties ne tikai ar skrituļslidošanu un inline hokeju, bet arī ar �orbolu, strītbolu un citiem sporta veidiem. Pieejama inventāra 
noma. Jelgava, Pasta sala, tel. +371 20367677
Lidojums ar gaisa balonu, tel. +371 22098098
Lidojums ar helikopteru, tel. +371 26673366, 67185771, www.helicopters.lv
Izklaides lidojumi ar motodeltaplānu, tel. +371 29112087, 63011723
Sporta un atpūtas komplekss “Rullītis” - izbraukumi ar kartingu. Aku ceļš 1, Jelgava, tel. +371 28285633, peintbols, tel. +371 28496369, www.rullitis.lv 
Izbraukums ar motociklu JAWA ar blakusvāģi, tel. +371 29486086
Pārvietojama sauna un kubls brīvdabas pasākumam SIA “Aizvedīsim”, tel. +371 29276089



Izbaudi vietējās garšas daudzveidību!
Vasaras piedāvājums “Izgaršo vietējo!”
Jelgavas un apkārtnes ēdināšanas uzņēmumi arī šovasar savus viesus pārsteidz ar sezonas īpašo piedāvājumu gardēžiem, vasaras ēdienkartē iekļaujot 
ēdienus, ko raksturo vasarīgi vieglas un izsmalcinātas garšu kombinācijas. Ēdienu pagatavošanā tiek izmantoti sezonālie produkti un izejvielas no 
Jelgavas un apkārtnes ražotnēm un saimniecībām. Piedāvājums pieejams no 27.maija līdz 30. septembrim šādās kafejnīcās Jelgavā “La Tour de Marie”, 
bistro “Silva”,  tējas namiņš “Silva”, “Hercogs”, “Tami-Tami”,  “Istaba”, “Otto” un Jelgavas novadā - “Pūteļkrogs”, “Grantiņi”. 
Vairāk informācijas – www.visit.jelgava.lv -> Gardēžiem.

Jelgavas īpašie ēdieni un dzēriens
Viesojoties Jelgavā, nobaudiet pilsētas īpašos ēdienus, kuri caur izsmalcinātām garšas niansēm atgādina par kādreiz varenās Kurzemes hercogistes 
galvaspilsētas vēsturi! Pamatēdienu “Hercoga bura”, desertu “Šarlotes skūpsts” un dzērienu “Jelgavas bellini” gardēžiem piedāvā nobaudīt vairāki 
Jelgavas ēdināšanas uzņēmumi: ģimenes restorāns “Hercogs”, picorāns “Tami Tami”, krodziņš “Istaba”, bistro “Silva”. 
Uzziniet vairāk – www.visit.jelgava.lv -> Gardēžiem.

Vietējo produktu degustācijas
Ja vēlaties uzzināt, kur un kā top dažādi vietējie gardumi un tos arī nobaudīt, aicinām doties ciemos pie pašiem ražotājiem un 
mājražotāju saimniecībām, jo tieši saimnieki vislabāk varēs pastāstīt par savu produktu. Produktus var ne tikai nogaršot, bet arī 
iegādāties. Visos ražošanas uzņēmumos apmeklējums iepriekš jāpiesaka.

Karameļu darbnīca – karameļu gatavošanas šova paraugdemonstrējumi. Iespējams piedalīties karameļu gatavošanas 
procesā un pagatavot pašiem savu karameli.
Rūpniecības iela 1A, Jelgava, tel. +371 29851426, 25664748, www.karameludarbnica.lv 
“Līgas medus” – stāsts par bišu dzīvi un medus ražošanu, dravas apmeklējums (labvēlīgos laika apstākļos). 
"Mucenieki", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, tel. +371 29110940, 26189710, www.ligasmedus.lv 
“Miķeļa alus” – alus baudītājiem durvis vērusi pazīstamā hokejista Miķeļa Rēdliha alus darītava Ozolniekos, kur alu 
gatavo, izmantojot klasisko vārīšanas metodi. 
Skolas iela 12, Ozolnieki, Ozolnieku novads, +371 20266614, www.mikelaalus.lv
Atpūtas komplekss “Grantiņi” - iespēja apskatīt storu audzētavu, uzzināt vairāk par šīm neparastajām zivīm un 
nodegustēt kūpinātas stores un storu zupu. Darbojas kafejnīca.
“Grantiņi 1”, Svētes pagasts, Jelgavas novads, tel. +371 28602267, www.grantinicamp.lv 
Mājražotāju produkcijas veikaliņš “Pārtikas amatnieku sēta” - biedrības „Pārtikas amatnieki" izveidotajā veikaliņā 
saimnieki piedāvā Zemgales lauksaimnieku izaudzētu un amata meistaru izlolotus vietējos produktus.
Pasta iela 41, Jelgava, tel. +371 25502151, www.partikasamatnieki.lv
Ķiploku pārstrādes uzņēmums “Ķiploku pasaule” – nobaudiet visu, ko čaklā saimniece Antra gatavo no veselīgā 
garšauga ķiploka – arī tēju un karameles.
Priežu iela 8, Dalbe, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, tel. +371 29206015
Blankenfeldes muiža – dabīgas sulas, gardi un veselīgi sīrupi no plūškoka, konservējumi no muižas dārzā augušiem 
dārzeņiem. 
Vilces pagasts, Jelgavas novads, tel. +371 27810348, www.blankenfeldesmuiza.lv 
Mālkalnu siers – Blūdžu saimniecībā pēc oriģinālām receptēm gatavo sierus, pārstrādā dārzeņus un cep maizi – tas ir 
jānogaršo! 
Blūdži, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, tel. +371 27114820
“Piparmētru namiņš” - omulīgajā namiņā viss smaržo pēc piparmētrām. Šeit savus radošos eksperimentus ar 
piparmētrām īsteno saimniece Lolita, kas tos pārvērš gardos produktos.
"Terēni", Vilces pagasts, Jelgavas novads,  tel. +371 26394062
Maizes ceptuve “Svētes maize” - ceptuvē iespējams vērot, kā top Svētes maize, ievērojot senās maizes cepšanas 
tradīcijas, kā arī pašiem izcept maizi.
"Vecūdri", Svētes pagasts, Jelgavas novads, tel. +371 20001818, www.svetesmaize.lv 
Kaziņu ferma “Līcīši” – iespēja apskatīt saimniecības dzīvniekus un nogaršot kazas piena produktus.
Līcīši, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, tel. +371 26537993



Iepazīsti kultūrvēstures vērtības!
Atklāj vēstures noslēpumus Jelgavas novada muižās! 
No 14.maija līdz 30.oktobrim ceļotāji aicināti atklāt Jelgavas novada muižu noslēpumus, piedaloties muižu apceļošanas akcijā «Pa hercogu un baronu 
pēdām» . Akcijas laikā iespējams apmeklēt Jelgavas novada muižas un aizpildīt muižu ceļotāja kartīti, noslēgumā aktīvākie ceļotāji saņems īpašas balvas no 
Jelgavas novada muižām. Akcijā piedalās 8 Jelgavas novada muižas - Zaļenieku muiža, Vilces muiža, Blankenfeldes muiža, Elejas muižas parks ar Tējas namiņu, 
Lielplatones muiža, Vircavas muiža, Lielvircavas muiža un Staļģenes muiža. 
Vairāk informācijas – www.visit.jelgava.lv 

Muzeji un ekspozīcijas
Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis 
Jelgavas apmeklētākais tūrisma objekts, interaktīvas multimediju ekspozīcijas, 
skatu laukums 9.stāvā, franču restorāns “La Tour de Marie”, gleznu izstādes - 
Raitis Junkers (31.03.-8.06.), Anda Kalniņa (9.06.-27.07.) un Katja Reka (ASV) 
(28.07.-31.08.), tūrisma informācija.
NB! Torņa 9.stāvā, īpaši vasaras sezonā, bieži notiek laulību ceremonijas un šajā 
laikā skatu laukums apmeklētājiem ir slēgts, tāpēc aicinām iepriekš noskaidrot 
tā pieejamību. 
Akadēmijas iela 1, Jelgava, tel. +371 63005445, 63005447, tic@tornis.jelgava.lv, 
www.tornis.jelgava.lv 

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
Ekspozīcijas par Jelgavu no aizvēstures līdz mūsdienām, gleznotāja Ģederta 
Eliasa darbu izstāde, Melisas Breidenas un Ingūnas Skujas porcelāns 
(3.06.-21.08.), Džemmas Skulmes gleznas (15.07.-04.09.), muzejpedagoģiskās 
programmas.
Akadēmijas iela 10, Jelgava, tel. +371 63023383, www.jvmm.lv

Jelgavas pils
Baroka pērle, agrākā Kurzemes – Zemgales hercogu rezidence, tagad Latvijas 
Lauksaimniecības Universitātes galvenā mītne, pils muzejs, hercogu kapenes 
(atvērtas no 31.05.-31.10.), īpašās programmas «Karstā šokolāde hercoga 
galmā» un «Dorotejas mīlestības vēstuļu darbnīca».
Jelgava, Lielā iela 2, tel. +371 63005617 (pils muzejs), www.jelgavaspils.lv; 
tel. +371 63962197, 26499151 (kapenes).

Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija
Ekspozīcija par Jelgavas dzelzceļa vēsturi ar interaktīviem elementiem, 
ekskursijas uz vēsturisko Jelgavas dzelzceļa depo.
Stacijas iela 3, Jelgava, tel. +371 63096494, www.railwaymuseum.lv

Ā. Alunāna memoriālais muzejs
Latviešu teātra tēvam Ādolfam Alunānam veltīts muzejs ar interaktīviem 
elementiem, iespēja ietērpties 19.gs. tērpos. 
Filozofu iela 3, Jelgava, tel. +371 63021180, www.jvmm.lv

Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi” un Ložmetējkalns
Ziemassvētku kauju piemiņas vieta ar rekonstruētiem brīvdabas 
nocietinājumiem, jaunums - izzinoša taka 7,2 km garumā, Ložmetējkalns 
ar 27 metrus augsto skatu torni.
 “Mangaļi”, Valgundes pagasts, Jelgavas nov., tel. +371 28349259, 67228147, 
www.karamuzejs.lv 

Ievērojamu novadnieku dzīves vietas
J. Čakstes mājas “Auči” – pirmā Latvijas valsts prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājas.
Auči, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, tel. +371 26392154
E. Virzas māja “Billītes” – ievērojamā latviešu rakstnieka un dzejnieka Edvarda Virzas un Elzas 
Stērstes mājas. 
Billītes, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, tel. +371 29299790
Ģ. Eliasa mājas “Zīlēni” – pazīstamā latviešu gleznotāja Ģederta Eliasa un viņa dzimtas mājas, kam 
blakus aug dižākais osis Baltijā – Zīlēnu osis. 
Zīlēni, Platones pagasts, Jelgavas novads, tel. +371 26547117

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs 
Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis (1.stāvs)

Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: +371 63005445, 63005447

E-pasts: tic@tornis.jelgava.lv
www.visit.jelgava.lv 

Darba laiks (1.maijs - 30.septembris)
Pirmdiena - piektdiena: 09:00 - 22:00
Sestdiena: 10:00 - 22:00
Svētdiena: 10:00 - 18:00

Seko jaunumiem:
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