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Jelgavas reģionālais tūrisma centrs 
aicina aizraujoši pavadīt laiku klases 
ekskursijā Jelgavā, Jelgavas novadā 
un Ozolnieku novadā! Piedāvā-
jam idejas kultūrvēstures un dabas 
izzināšanai, aktīvās atpūtas iespē-
jas, ražošanas procesu iepazīšanu,  
vietējo produktu degustācijas un 
dzīvnieku apskates saimniecības.  
Gaidām ciemos!

Sazinieties ar mums:
Jelgavas reģionālais 
tūrisma centrs  
tālr. 63005447,  
e-pasts: tic@tornis.jelgava.lv, 
www.visit.jelgava.lv
Akadēmijas iela 1, Jelgava
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IZZINOŠAS EKSKURSIJAS

Hercogi un galma ļaudis Jelgavas pilī
Jelgavas pils ir lielākā baroka celtne Baltijā, ko 1738. gadā cēlis 
arhitekts F. B. Rastrelli. Vairāk par Jelgavas pils vēsturi uzzināsiet 
muzeja ekspozīcijā un  Kurzemes hercogu kapenēs, kur atdusas 
30 hercogu dinastijas pārstāvji. Iespējams pieteikties uz ra-
došo darbnīcu “Dorotejas vēstules 19. gs. atmosfērā” vai baudīt 
piedāvājumu “Karstā šokolāde 
hercoga residencē. Kapenes 
atvērtas no 1. maija  
līdz 31. oktobrim!
Lielā iela 2, 
tālr. 63005617 (pils muzejs),  
www.llu.lv,  
tālr. 63962197 (kapenes),  
www.rundale.net

Dzelzceļnieku stāsti un neparasti priekšmeti
Dzelzceļa muzejā
Latvijas Dzelzceļa muzeja filiālē Jelgavā izvietota ekspozīcija 
par Jelgavas dzelzceļa mezgla vēsturi, bijušo dzelzceļnieku 
relikvijas un dažādi ar dzelzceļu saistīti priekšmeti: 
semafors, sakabes, drezīnas, lokomotīvju riteņpāri u.c.  
Jaunums – papildināta ekspozīcija par šaursliežu dz-
elzceļa jeb bānīša vēsturi Latvijā. Muzejs piedāvā iespē-
ju doties ekskursijā uz Jel-
gavas depo un redzēt, kāda 
izskatās tvaika lokomotīve un  
vēsturiskie vagoni.
Jelgava, Stacijas iela 3, 
tālr. 63096494, 
www.railwaymuseum.lv

Strēlnieku piedzīvojumi 
Ziemassvētku kauju muzejā
Dodieties ekskursijā uz Ziemassvētku kauju muzeju “Man-
gaļos”, kur varēsiet iejusties leģendāro latviešu strēlnieku 
lomā un uzzināt vairāk par vēsturiskajām kaujām, kas ris-
inājās Pirmā pasaules kara laikā. Varēsiet ielūkoties vācu 
virsnieku mājiņās, slēpties nociet-
inājumos un izstaigāt 7,2 km garo 
izziņas taku. Netālu atrodas Ložmetē-
jkalns ar 27 metrus augsto skatu torni  
(slēgts uz rekonstrukciju).
Ziemassvētku kauju muzejs  
 „Mangaļi”, 
tālr. 67228147, mob. 28349259, 
e-pasts: mangali@karamuzejs.lv

EKSKURSIJAS PA JELGAVU UN APKĀRTNI KOPĀ AR GIDU
Vislabāk Jelgavu iepazīt vietējā gida pavadībā, kas 
pastāstīs gan par vēsturiskajiem notikumiem un vietām, 
gan iepazīstinās ar Jelgavas jaunumiem. Ekskursijas pa  
Jelgavu vada 12 gidi un katram ir savs ekskursiju piedāvājums.  

Izvēlieties savu ekskursiju mājas lapā  
www.visit.jelgava.lv  
sadaļā “Maršruti un ekskursijas”

Zem ugunsdzēsēja ķiveres 
Jelgavas Ugunsdzēsības ekspozīcijā
Ekspozīcijā, kas iekārtota vienā no Valsts Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta garāžām, apskatāmi dažādi ek-
sponāti no ugunsdzēsēju darba un ikdienas – no 
seniem diplomiem līdz pat ugunsdzēsēju automašī-
nai. Šeit ir iespējams redzēt arī agrāk lietotos darba 
priekšmetus: četrrocīgu rokas sūkni, motorsūkni, 
cirvjus, ķiveres, gaismekļus, rācijas u.c. senlaicīgus 
ugunsdzēsības priekšmetus.
Jelgava, Dobeles iela 16, tālr. 63037550

„RAF” mikroautobusu kolekcija
Bijušās Rīgas Autobusu Fabrikas (RAF) rūpnīcas telpās vairs 
netiek ražoti RAF autobusi, bet te izveidots “NP Jelgavas  
Biznesa Parks”, kur turpinās ražošanas tradīcijas. Bi-
jušajā RAF administratīvajā ēkā izvietota autobraucēja  
Andra Dambja RAF rūpnīcā ražoto automobiļu kolekcja, 
kas pieejama apskatei gida pavadībā.  
Vēsturiskajās mašīnās var arī iekāpt  
un sajust atšķirību no mūsdienu auto.
Aviācijas iela 18, Jelgava. 
Ekskursijas jāpiesaka iepriekš  
pa tālr. 63005447

Pārsteigumi ik uz soļa 
Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī
Pavadiet laiku aizraujoši, iepazīstot torņa interaktīvās multimedi-
ju ekspozīcijas, kurās skolēni var paši aktīvi piedalīties un atklāt 
pirmo Latvijas valsts prezidentu dzīvesstāstus, Jelgavas simbolus, 
nozīmīgākos vēstures notikumus Jelgavā,  Zemgales tautastērpu 
rakstus un virtuāli izstaigāt Sv.Trīsvi-
enības baznīcu. Pilsētas panorāmas 
skatu varēsiet vērot no skatu lauku-
ma torņa 9. stāvā, kur atrodas 
arī izstāžu zāle.
Akadēmijas iela 1, Jelgava, 
tālr. 63005445, 
www.tornis.jelgava.lv

Mīklu minēšana teātra tēva 
Ādolfa Alunāna muzejā
Piedalieties muzeja izglītojošajās programmās, kuru laikā 
varēsiet iejusties aktiera tēlā un uzstāties uz skatuves, 
kā arī pārbaudīt zināšanas par latviešu valodu, minot 
mīklas vai skaidrojot senvārdus. 
Savukārt, muzeja interaktīvā  
ekspozīcija iepazīstinās ar teātra 
tēva Ādolfa Alunāna dzīvi un  
radošo darbību.
Filozofu iela 3, Jelgava,  
tālr. 63021180, www.jvmm.lv

No jauna iepazīt ko senu 

Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures  
un mākslas muzejā

Izziniet Jelgavas vēstures faktus, piedaloties peda-
goģiskajās programmās – mazākie skolēni varēs ie-
justies restauratoru profesijā vai iepazīt senās garu-
ma un svara mērvienības, bet vecāko klašu skolēni varēs darboties 
20.gadsimta sākuma vēlēšanu procesā vai apgūt glītrakstīšanas 
prasmi. Iepazīstiet arī muzeja ekspozīcijas, kas vēsta par notikumi-
em Jelgavā no seniem laikiem līdz pat mūsdienu Jelgavai, kā arī  
apskatīsiet latviešu vecmeistara Ģederta Eliasa gleznu kolekciju.
Akadēmijas iela 10, Jelgava, tālr. 63023383, www.jvmm.lv



AKTĪVI 
ATPŪSTIES
KOPĀ AR
KLASI

Viss ledus laukums tikai jūsu klasei Ozo Ledus hallē
Skolēniem un skolotājiem tiek piedāvāta ekskluzīva iespēja nomāt visu ledus laukumu par draudzīgu cenu.  
Papildus jāmaksā par slidu nomu.
Stadiona iela 5b, Ozolnieki, tālr. 63050615, www.ozoledushalle.lv

Jautrība un izveicība sporta un atpūtas kompleksā „Rullītis”
Tiem, kuriem tīk ātrums un azarts, Jaunatnes tehnisko sporta veidu centrs piedāvā 20 kartingu nomu izbraucieniem un kartingu 
sacensībām. Ir iespēju spēlēt peintbolu vairākos laukumos ar pilnu ekipējumu, kā arī iepriekšēja apmācība instruktora vadībā.  
Pēc aktīvas izklaides, iespējams atpūsties speciālās piknika vietās. 
Aku ceļš 1, Jelgava, tālr. 28285633, www.rullitis.lv

Slidot vai spēlēt boulingu – atpūtas un sporta kompleksā „Zemgale”
Skolēnu grupas aicinātas aktīvi atpūsties, izmantojot atpūtas un sporta kompleksa iespējas. Kompleksā pieejami 8 Brunswick boulin-
ga celiņi un viss nepieciešamais boulinga spēlei, savukārt ledus hallē varēsiet pavadīt laiku slidojot.
Rīgas iela 11, Jelgava, tālr. 63007700 (boulings), 63007220 (ledus halle), www.skzemgale.lv

Spēlē boulingu un dziedi karaoke „AZ Boulings”
Sarīkojiet klases sacensības boulingā un karaokes dziedāšanā! Šajā boulinga zālē ir 6 profesionāli Brunswick celiņi 
(no tiem 4 ar bērnu bortiem), iespēja īrēt boulinga aprīkojumu. Tiek nodrošināta apmācība boulinga spēles pamatos.  
Papildus jautrībai var dziedāt karaoki.
Uzvaras iela 12, Jelgava, tālr. 29900888, www.azboulings.lv

Militārais pārbaudījums šķēršļu joslā Tīsu bāzē
Bijušās raķešu bāzes teritorijā izveidota šķēršļu josla skolēnu un jauniešu fiziskās sagatavotības uzlabošanai. Trasē regulāri notiek 
jaunsargu apmācības, ir iespējams rīkot dažādus sporta pasākumus. Šķēršļu josla ir piemērota skolēniem sākot no 7. klases.
Jelgavas nov., Lielplatones pag., tālr. 29217879  

Šķēršļu joslas piedzīvojumi atpūtas nometnē „Lediņi”
Atpūtas nometnē “Lediņi” iespējams pārbaudīt izturību, veiklību un līdzsvaru, dodoties šķēršļu trasē. Sacensībās noskaidrojiet, kurš 
ir visizveicīgākais klasesbiedrs. Pēc aktivitātēm brīvā dabā iespējams iekurt ugunskuru un ieturēt maltīti.
Jelgava, Lediņu ceļš 1, „Lediņi”, tālr. 26448086, www.junda.lv

Atrakciju parks brīvā dabā atpūtas kompleksā  „Viesu Līči”
Vircavas upes ielokā atrodas „Viesu Līči”, kas piedāvā izmantot brīvdabas atrakcijas un rotaļu laukumus dažāda vecuma bērniem. 
Tepat kafejnīcā  „Zemnieka cienasts” varēsiet nobaudīt gardu maltīti vai piknika vietā uzcept līdzpaņemtos gardumus.
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., tālr. 29204514, www.lici.lv

Ķirpju stallis
Zirgaudzētava piedāvā atpūtu skolēniem un ģimenēm plašā teritorijā, ir piknika vieta un aktīvās atpūtas laukums. Iespēja atbraukt ar 
klasi un aizraujoši pavadīt pāris stundas brīvā dabā, baudot pikniku, spēlējot spēles un dodoties izjādēs pa apli zirga mugurā.
“Baltās mājas”, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., tālr. 22848459, laimdotadzene@gmail.com



AMATU MEISTARU ZINĀŠANAS  
UN RŪPNIECISKĀ RAŽOŠANA
Jelgavas tipogrāfija
Uzziniet kā top grāmatas un burtnīcas, ko izmantojiet 
ikdienā. Uzņēmums piedāvā izzināt mūsdienu tipogrāfi-
jas darbību un gūt ieskatu grāmatu iespiešanas procesā 
vienā no tradīcijām bagātā-
kajām tipogrāfijām Latvijā. 
Ekskursijas var pieteikt no 
otrdienas līdz piektdienai.
Langervaldes iela 1a, 
Jelgava, tālr. 63007480, 
www.jt.lv

Karameļu darbnīca
Karameļu darbnīca piedāvā 
karameļu gatavošanas 
paraugdemonstrējumus un 
ražoto saldumu degustāci-
jas. Ir iespējams piedalīties 
karameļu gatavošanas pro-
cesā un pagatavot savu īpašo 
karameli uz kociņa.
Jelgava, Rūpniecības iela 1A, tālr. 29851426,  
www.karameludarbnica.lv   

Kokapstrādes  
darbnīca  
„Amatnieki”
Kokapstrādes meistari 
iepazīstinās ar darbnīcu 
un parādīs, ko un kādā 
veidā iespējams izgat-
avot no koka. Ir iespēja 

pašiem uzpīt skalu groziņu.  
Ekskursijas iepriekš jāpiesaka.  
Jelgavas nov. Sesavas pag.,  
tālr. 26892959, www.kocinieks.lv 

Keramikas darbnīca – amatniecības centrs Svētē
Keramikas darbnīcā var iepazīties ar podnieka amatu, iesaistīties  
darba procesā, kā arī iegādāties keramiķu veidotos izstrādājumus.  
Šeit katrs var izveidot māla figūriņu par piemiņu no ekskursijas.  
Grupas lielums līdz 15 per-
sonām. Lielākas grupas var 
dalīties uz pusēm. Ekskursija 
iespējama tikai  
sestdienās.
Jelgavas nov., Svētes pag., 
Lielsvētes iela 18/8,  
tālr. 26003899

Maizes ceptuve „Svētes maize”
Svētes maizes ceptuvē, ievērojot senās maizes cepšanas 
tradīcijas, ar malku kurināmā krāsnī cep bioloģisko maizi. 
Te iespējams nodegustēt un iegādāties tikko ceptu maizi 
un konditorejas izstrādājumus. Nelielām (līdz 12 cilvēkiem) 
grupām tiek piedāvāts kopā ar maizniekmeistaru piedzīvot 
maizes tapšanu no mīklas gatavošanas līdz gatavam maiz-
es klaipiņam. Ekskursijas un individuālā maizes cepšana 
notiek ceturtdienās, pēc 
iepriekšēja  
pieteikuma.
“Vecūdri”,  
Svētes pagasts,  
Jelgavas novads,  
tālr. 20001818,  
www.svetesmaize.lv

ZRKAC Metālapstrādes  
mācību centrs
Zemgales reģiona Kompetenču 
attīstības centra Metālapstrādes 
mācību parkā notiek interaktīvas 
ekskursijas, kuru laikā skolēniem ir 
iespēja iepazīties ar metālapstrādes 
nozari un pašiem aktīvi līdzdarboties 
gan metinot, gan arī izgatavojot detaļas paraugus datorprogrammā. 
Ekskursijas piemērotas 8.-9. klašu skolniekiem, bet pēc vienošanās  
  var piedalīties arī cita vecuma bērni. Vēlamais grupas lielums līdz  
15 personām.
Kr. Barona iela 40, Jelgava, tālr. 26171465

Līgas medus
Bišu saimniecībā dravnieks 
pastāstīs par čaklajām un gudra-
jām bitītēm, būs iespēja apskatīt 
īstu stropu, uzzināt, kā rodas 
medus, un nogaršot dažādus 
produktus. 
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka. 
“Mucenieki”, Vircavas pag.,  
Jelgavas nov. 
Tālr. 29110940, 26189710,  
ligasmedus@gmail.com,  
www.ligasmedus.lv

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Universitātes fakultātes sagatavojušas izzinošas programmas skolēniem 
ar dažādām interesēm. “Inženieru labirints”, “Perspektīvais degustators”, 
“Pa dzīvnieku pēdām”, “Robotu programmēšana”, radošo ideju ģenera-
tors “Ar naudu vien nepietiek”,  
“Pils dārgumu medības”,  “Kar-
jeras kompass” un citi piedāvā-
jumi. Lai izvēlētos piemērotāko 
aktivitāti, aicinām ielūkoties  
www.llu.lv sadaļā  
“Nāc studēt”. 
Lielā iela 2, Jelgava
tālr. 63005721, www.llu.lv



Kazu ferma „Līcīši”
Saimniecība piedāvā iepazīt lauku dzīvniekus un uzzināt par kazu piena pārstrādes procesu,  
bet ekskursijas noslēgumā nogaršot un iegādāties veselīgos kazu piena produktus.
Ozolnieku nov., Cenu pag., tālr. 26537993, www.licisi.lv

Ķiploku audzēšanas un pārstrādes saimniecībā “Ķiploku pasaule”
Saimniece radījusi jaunas receptes un no ķiplokiem gatavo gardus un neparastus produktus. Šeit 
varēsiet nobaudīt marinētus ķiploku ziedus, ķiploku salsu, ķiploku tēju un pat ķiploku karameles. 
Grupas tiek uzņemtas plašā, mūsdienīgā saimniecības ēkā, cienātas ar zupu un notiek  produktu 
degustēšana. Atpūtai saimniecībā pieejams dīķis un piknika laukums.  

Ekskursija pie savvaļas zirgiem Lielupes palienes pļavās
Uz Pils salas aiz Jelgavas pils atrodas Lielupes palienes pļavas, kur dzīvo vairāk kā 50 savvaļas zirgi. 
Šeit sastopama applūstošajām pļavām raksturīga augu un putnu sugu daudzveidība. Ja vēlaties 
iepazīt savvaļas zirgu dzīvesveidu un izzināt dabas bagātības, ir vērts doties neparastā pārgājienā  
pa salu kopā ar vides gidu. Grupas lielums vēlams līdz 20 personām.
Pils sala, Jelgava, tālr. 20264343

Briežu dārzs „Buku audzētava”
Briežu dārzā ir iespēja vērot staltbriežus, dambriežus un muflonus. Gida pavadībā, uzzināt intere-
santus faktus par dzīvnieku audzēšanu un apskatīsiet dzīvnieku ragus. Līdzi var ņemt kādu veselīgu 
našķi dzīvniekiem.
Valgundes pagasts, Jelgavas novads, tālr. 29191980, www.bukuaudzetava.lv

Strausu ferma „Mazzariņi”
Strausu audzētava piedāvā iepazīties ar dažāda vecuma un dzimuma Āfrikas strausu sugas īpatņiem  
un gūt izsmeļošu informāciju par pasaules lielākajiem putniem. Ekskursijas laikā uzzināsiet par 
strausu ikdienu,  „niķiem un stiķiem”, kā arī to, cik lielai saimei var pagatavot pusdienas no vienas olas.  
Ja paveiksies, strauss var nodejot arī deju!
Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne, tālr. 29134788, 26702347

Zoo „Lauku Sēta”
Mini zoo “Lauku Sēta” gida pavadībā piedāvā apskatīt ponijus, ēzelīšus, pundurkaziņas, punduraitiņas, 
pundurruksīšus, vistiņas, kā arī vizināties ar ponijiem vai ēzelīti, pabarot dīķī augošās foreles un 
izmantot rotaļu laukumu. Piknika vieta “Pundurīšu paradīze” ir lieliska vieta bērnu un skolēnu  
pasākumiem.
„Jaunaudzes”, Ozolnieku nov., tālr. 27171712, www.zoolaukuseta.lv

Saimniecība „Pie tēvoča Garika”
Saimniecība piedāvā iepazīties ar nelielu dzīvnieku kolekciju. Šeit varēsiet apskatīt, pabarot un 
paglaudīt dažādus dzīvnieciņus – murkšķus, nūtrijas, vāveres, seskus, kaziņas, aitas, trušus,  
minicūciņu un pat ķenguru! Uzzināsiet, kā norit dzīvnieku ikdiena saimniecībā.  
Jelgavas novads, Valgundes pagasts, “Kulbiņas”, tālr. 29625229, 22837247

Ekskursija pa Lielplatones muižu un izjādes ar zirgiem
Muižas gids stāstīs aizraujošas leģendas par muižas vēsturi un parku. Ekskursiju var apvienot ar  
izbraucienu zirga pajūgā pa muižas parku. Teritorijā ir šūpoles un piknika vieta, kur var ieturēt  
pusdienas un jauki pavadīt laiku.
Jelgavas nov., Lielplatones pag., tel. 26611468 (ekskursija Lielplatones muižā),  
29469223 (izjādes ar zirgiem vai pajūgā)

Vilces muiža un parks, atpūta Zaķu pļavā
Vilces dabas parka plašajā teritorijā var baudīt gan dabas, gan kultūrvēstures vērtības. Dodieties 
pastaigā pa Barona taku, kas sākas pie Vilces muižas, aizvijas līdz Vilces pilskalnam un noslēdzas 
Zaķu pļavā, ko uzrauga Garausis Zaķis. Šeit pēc garās pastaigas var sarīkot pikniku. Par to, kur parkā  
atrodas dinozaura ola, smilšakmens atsegumi un nogremdēta lāde ar zeltu, pastāstīs vides gids.
Vilces pagasts, Jelgavas novads, tālr. 26351169, 26496829

‘’Vilku’’ dendrārijs 
Saimniecība piedāvā doties izzinošā pastaigā pa dendrāriju, iepazīstot dažādus gan Latvijas ainavai 
raksturīgus, gan pavisam savdabīgus augus. Šeit varēsiet satikt Latvijas zilās govis un degustēt to  
dziedniecisko pienu. Būs iespēja piedalīties atraktīvos uzdevumos un mazos konkursiņos. Atkarībā 
no gadalaika piedāvās nobaudīt bērzu sulu, ozolzīļu kafiju vai seno šķirņu ābolus. Saimniecība  
pieejama apmeklētājiem no 1.maija līdz 31. oktobrim, iepriekš piesakoties.
“Vilki”, Svētes pag., Jelgavas nov., tālr. 26153697, 28378543, lauma.purina@inbox.lv

DABAS UN DZĪVNIEKU PASAULES IEPAZĪŠANA


