
XVIII VISPĀRĒJIE LATVIJAS PIENA MAIZES UN MEDUS 
SVĒTKI/ XVI PIENA PAKU LAIVU REGATE (25.08.2018.)
Ir gada gardākie svētki, kad Jelgavā vienuviet var 
nobaudīt piena, maizes un medus produktu 
daudzveidīgās garšu interpretācijas, kas radītas dažādos 
Latvijas novados. Ikviens interesents var  piedalī�es 
atrak�vos kulinārijas konkursos un dzīvot līdzi vienmēr 
pārsteidzošajai Piena paku laivu regatei.

LIELIE SVĒTKI UN PASĀKUMI 2018
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20. STARPTAUTISKAIS LEDUS SKULPTŪRU FESTIVĀLS 
(09. – 11.02.2018.) Ik gadu pulcē māksliniekus no visas 
pasaules, kuri no vairāk nekā 90 tonnām ledus veido 
mākslas darbus. Fes�vāls pārsteidz ar gaismas spēlēm un 
mul�mediāliem šoviem, muzikāliem priekšnesumiem un 
daudzveidīgu izklaides programmu visai ģimenei. 

12. STARPTAUTISKAIS SMILŠU SKULPTŪRU FESTIVĀLS 
(09. – 10.06.2018.) Pārsteidz ar unikāliem, no smilts 
veido�em mākslas darbiem. Bal�jā lielākajā smilšu skulp-
tūru parkā apmeklētāji var apska�t krāšņas un iespaidīga 
izmēra skulptūras, kas tapušas no 1000 tonnām smilšu.

OZOLNIEKU NOVADA SVĒTKI (28.07.2018.) Dienas 
garumā novada iedzīvotājiem un viesiem iespējams 
baudīt aizraujošu kultūras, izklaides un atpūtas 
programmu. 

LATVJU PIRTS UN VESELĪBAS FESTIVĀLS 
(27. ‒ 29.07.2018.) Jau tradicionāli Jelgavas novada 
Glūdas pagasta Nākotnē varēs gūt jaunas zināšanas par 
pirts tradīcijām, iepazīt un izbaudīt miesu un dvēseli 
dziedinošus rituālus.

METĀLA SVĒTKI JELGAVĀ (08.09.2018.) Ir plašs 
izglītojošs un izzinošs atpūtas pasākums, kur var gan 
baudīt mākslu un kultūru, gan iepazī�es ar izglī�bas, 
karjeras un darba iespējām metālapstrādes nozarē. 
Svētku laikā no�ek me�nāšanas konkursi, dažādi 
paraugdemonstrējumi, semināri, radošas nodarbības 
bērniem un jauniešiem. 

RAŽAS SVĒTKI JELGAVAS NOVADĀ (29.09.2018.) Pulcē 
Jelgavas novada un tuvākās apkārtnes zemniekus, 
amatniekus, mājražotājus un ikvienu interesentu 
�rdziņā pie kafejnīcas “Zemnieka cienasts” 
Jaunsvirlaukas pagastā, lai krāsaini jaukā svētku 
noskaņā atzīmētu lielo lauku darbu beigas un ražas 
novākšanu.

LEĢENDU NAKTS JELGAVAS NOVADA MUIŽĀS 
(27.10.2018.) Lieliska iespēja iepazīt Jelgavas novada 
muižas īpašā svētku noskaņā, kad vēstures stās� 
aizraujošā veidā savijas ar muižu dzīvi un ak�vitātēm 
mūsdienās.
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Izdošanas gads – 2018

ZIEMASSVĒTKU KAUJU PIEMIŅAS PASĀKUMI
(13.01.2018.) Katru gadu janvāra sākumā Ložmetējkalna 
apkārtnē no�ek Ziemassvētku kauju atceres pasākumi, 
pieminot latviešu strēlnieku varonību Pirmā pasaules 
kara laikā ar svinīgiem piemiņas brīžiem, kauju 
rekonstrukcijām, strēlnieku dziesmām un ugunskuriem.

AMATIERTEĀTRU FESTIVĀLS “ZELTA ZĪLE 2018” 
(11. – 12.05.2018.) Iespēja baudīt dažādu žanru 
ama�erteātru izrādes Ozolnieku novadā.

JELGAVAS NOVADA SVĒTKI (19.05.2018.) 
Krāšņākais pasākums Jelgavas novadā, kas ik gadu priecē 
gan lielus, gan mazus apmeklētājus. Daudzveidīga 
skatuves programma, radošas darbnīcas, jautras 
atrakcijas, amatnieku un mājražotāju �rdziņš sniegs 
krāsainu un pozi�vām emocijām piepildītu dienu. 

JELGAVAS PILSĒTAS SVĒTKI 
(25.05. – 27.05.2018.) Tiek svinē� ar pasākumiem visai 
ģimenei un plašu kultūras un izklaides programmu. 
Svētku krāšņākais pasākums ir garākais pilsētas svētku 
gājiens Latvijā, kurā dalībnieki priecē un pārsteidz ar 
atrak�vu, asprā�gu un krāsainu jelgavnieku parādi.



1. Appstore vai Google play veikalos atrodi lietotni Overly. 
2. Bez maksas lejupielādē to viedtālrunī vai planšetē.
3. Meklē bukletā foto ar Overly logo.
4. 

aizraujoša iespēja uzzināt un izbaudīt vairāk!

Atklāj vairāk kopā ar Overly!

Vēsture
 

Muižu šarms
 

Dabas valdzinājums
 

Piedzīvojums gardēžiem
 

Ūdens vilinājums
 

Svētku prieks

Jelgavas vēsture ir bagāta no�kumiem, te 
laikmetu griežos risinājušies Latvijas teritorijā 
svarīgi no�kumi – tā ir bijusi Kurzemes un 
Zemgales hercogistes galvaspilsēta, te izdota 
pirmā avīze latviešu valodā, darbojusies pirmā 
augstskola, gaisā pacēlies pirmais gaisa balons. 

 

Jelgavas novada vēstures bagā�bas slēpjas tā 
senajās muižās. Novadā apskatāmas desmit 
muižas un to parki, kas glabā noslēpumus, 
stāstus, kā arī daudzus vēsturiskus faktus. 
Muižās varēsiet izbaudīt radošas darbošanās 
prieku, senatnīgu tērpu skaistumu un svinīgu 
pasākumu noskaņu.

Atklājiet neredzēto un iepazīs�et savvaļas 
zirgu ikdienu uz Pils salas pilsētas centrā, 
pavasarī vērojiet putnu daudzveidību Svētes 
palienē, bet nesteidzīgai atpūtai no ikdienas 
straujā ritma, dodie�es pastaigās pa dabas 
parkiem.

Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā 
varēsiet do�es jaunu garšu meklējumos – 
novados durvis apmeklētājiem vēruši daudzi 
mājražotāji,  bet Jelgavas kafejnīcās un 
restorānos varēsiet nobaudīt pilsētas īpašos 
ēdienus un dzērienu.

Arī Zemgales upes, lai gan mierīgas un rāmas, ir 
piemērotas atpūtas izbraucieniem ar laivām un 
kuģīšiem. Viesojo�es Jelgavā gada siltajā laikā 
noteik� dodie�es uz Lielupes un Driksas upju 
kras�em, lai dotos izbraukumā ar kuģīšiem, 
ūdens velosipēdiem, SUP dēļiem vai baudiet 
atpūtu pilsētas pludmalēs.

Neatkarīgi no gadalaika Jūs varēsiet baudīt 
plašu pasākumu programmu. Jelgava ziemā 
aicina apmeklēt Ziemeļeiropā lielāko Ledus 
skulptūru fes�vālu, vasarā – Smilšu skulptūru 
fes�vālu un Piena, maizes un medus svētkus, 
bet rudenī atklāt Jelgavas novada muižu 
noslēpumus leģendu nak� un baudīt lauku 
labumus ražas gada�rgos.

Jūsu rokās ir nonācis ceļvedis, kas aizvedīs Jūs iedvesmojošā ceļojumā pa Jelgavu, Jelgavas novadu un 
Ozolnieku novadu. Ar ko īpašs būs šis ceļojums? Jelgavas pilsēta pārsteigs ar savu seno un bagāto vēsturi un 
mūsdienīgajiem risinājumiem vēstures stās�šanā, ak�vo atpūtu Zemgales rāmajos ūdeņos, Jelgavas 
novadā varēsiet do�es roman�skā ceļojumā pa muižām, kā arī baudīt mājražotāju sagatavotos gardumus, 
bet uz ak�vām brīvdienām aicina Ozolnieku novads.

Dodie�es ceļojumā pa Jelgavu, Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu un pārsteidziet 
sevi ar jauniem piedzīvojumiem!



MUZEJI UN EKSPOZĪCIJAS

 � 1574. gadā pirmā no jauna uzceltā luterāņu mūra baznīca Eiropā, 
nopostīta Otrā pasaules kara laikā;

 � Šodien – apmeklētākais Jelgavas tūrisma objekts ar 
interaktīvām multimediju ekspozīcijām par pirmajiem Latvijas 
prezidentiem, Jelgavas simboliku un nozīmīgākajiem vēstures 
faktiem, Sv. Trīsvienības baznīcu un Zemgales tautastērpu;

 � Skatu laukums 37 metru augstumā, izstāžu zāle, restorāns, 
konferenču zāle, tūrisma informācijas centrs. 

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis
Akadēmijas iela 1, +371 63005445, 63005447, www.tornis.jelgava.lv 

Noskenē ar 
Overly un atklāj 

vairāk!

 � Iedzīvotāju skaits – 61 000 
 � Ceturtā lielākā pilsēta  

 Latvijā pēc iedzīvotāju 
 skaita

 � Teritorija  – 60,3 km2
 � Jelgava dibināta 1265. gadā 
 � Vēsturiskais nosaukums –     

 Mītava (Mitau)
 � Kurzemes un Zemgales  

 hercogistes galvaspilsēta  
 no 1578. līdz 1795. gadam.

Jelgavas (Mītavas)pilsēta

www.jelgava.lv
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 � Kurzemes hercogu 
kapenes Jelgavas pilī ir viena 
no nedaudzajām valdnieku 
dinastiju apbedījumu vietām 
pasaulē, kas pieejamas 
apskatei;

 � Kapenēs no 1569. līdz 
1791. gadam apbedīti 24 
Ketleru dinastijas un 6 Bīronu 
dinastijas pārstāvji;

 � Kapeņu vēstures 
ekspozīcijā informācija par 
kapenēs guldītajām personām, 
restaurētie tērpi.

 � Lielākā baroka pils Baltijas valstīs, celta 1738. gadā pēc ievērojamā Krievijas galma arhitekta 
itāļa F. B. Rastrelli projekta;

 � Kādreizējā Kurzemes un Zemgales hercogu rezidence, Kurzemes guberņas administratīvais 
centrs, šodien − Latvijas Lauksaimniecības universitātes galvenā ēka;

 � Pils vēstures muzejs, izklaidējoši izzinošas programmas – “Karstā šokolāde hercoga rezidencē” 
un “Hercogienes Dorotejas vēstuļu darbnīca”.

Jelgava

Jelgavas pils
Lielā iela 2, +371 63005617, www.jelgavaspils.lv  

Rundāles pils ekspozīcija “Kurzemes hercogu kapenes”
Jelgava, Lielā iela 2, (Jelgavas pils ēka, ieeja no Pils parka puses),  +371 26499151, 63962197  
(apmeklētājiem atvērtas no 1. maija līdz 31. oktobrim)
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 � Ēka celta 1775. gadā kā Academia Petrina (Pētera Akadēmija) – pirmā augstskola Latvijas 
teritorijā, ko dibinājis pēdējais Kurzemes un Zemgales hercogs Pēteris Bīrons;

 � Kopš 1952. gada Jelgavas pilsētas muzejs, nosaukts izcilā latviešu gleznotāja  
Ģederta Eliasa (1887 – 1975) vārdā;

 � Interaktīvas vēstures ekspozīcijas, Ģ. Eliasa gleznas, mākslas un vēstures izstādes, izglītojošas 
programmas dažādām vecuma grupām. 

 � Ādolfa Alunāna memoriālā māja, kur 
latviešu “teātra tēvs” pavadījis divus pēdējos 
dzīves gadus no 1910. – 1912. gadam;

 � 20. gs. sākuma sadzīves romantika, 
ekspozīcija ar interaktīviem elementiem, mākslas 
izstādes, pedagoģiskās programmas skolēniem; 

 � Iespēja pielaikot tērpus un iejusties aktiera 
lomā uz nelielās skatuves, lasot anekdotes un 
izzinot latviešu senvārdus.

Jelgava
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
Akadēmijas iela 10, +371 63023383, 63080150, www.jvmm.lv 

Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
Filozofu iela 3, +371 63021180, www.alunans.lv 

Noskenē ar 
Overly un atklāj 

vairāk!
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 � Ekspozīcija par vienu no vecākajiem un nozīmīgākajiem dzelzceļa mezgliem Latvijā;
 � Ekskursijas uz bijušo Jelgavas vilcienu depo, iespēja svinēt dzimšanas dienu muzejā, skolēniem 

drošības stundas. 

Ekspozīcija par psihiatriskās slimnīcas vēsturi 
no 19. gs., ārstniecības gaitā tapušie pacientu 
zīmējumi un neparasti priekšmeti.

Vairāk nekā 400 eksponātu no ugunsdzēsēju 
darba un ikdienas – no seniem diplomiem līdz 
pat unikālajai “Ford-Vairogs” ugunsdzēsēju 
automašīnai.

Jelgava

Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija
Stacijas iela 3, +371 63096494, www.railwaymuseum.lv 

Ugunsdzēsības ekspozīcija *
Dobeles iela 16, +371 63037550, 29190710
* objekta apmeklējums jāpiesaka iepriekš

Slimnīcas “Ģintermuiža” 
vēstures ekspozīcija *
Filozofu iela 69, +371 29678838, 
www.gintermuiza.lv 
* objekta apmeklējums jāpiesaka iepriekš
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Jelgava
BAZNĪCAS

Sv. Annas luterāņu katedrāle
Lielā iela 22a, +371 29123969, www.jelgavasannasbaznica.lv 

 � Baznīcas mūra ēka celta 17. gs. pirmajā pusē,  
vecākā līdz mūsdienām saglabājusies Jelgavas baznīca;

 � Latviešu gleznotāja J. Rozentāla glezna “Kristus un 
samariete”;

 � Garīgās un klasiskās mūzikas koncertu vieta  
ar lielākajām ērģelēm Zemgales reģionā.

Jelgavas Romas katoļu bezvainīgās 
jaunavas Marijas katedrāle
Katoļu iela 11, +371 63021550, www.jelgavaskatedrale.lv 

 � Baznīca būvēta 1906. gadā pēc arhitekta  
K. E. Strandmaņa projekta pseidogotiskā stilā, bagātīgi 
rotāta ar dekoratīviem elementiem, virs ieejas bareljefs 
„Svētais vakarēdiens”;

 � Otrā pasaules kara laikā baznīca izdega, tās 
atjaunošana pabeigta tikai 1992. gadā;

 � 1996. gadā pāvests Jānis Pāvils II baznīcai piešķīra 
katedrāles statusu.

Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo 
katedrāle
Raiņa iela 5, +371 63020207 

 � Baznīca būvēta pēc arhitekta N. Čagina projekta  
no 1890. līdz 1892. gadam, daļēji saglabājot iepriekšējās, 
pēc arhitekta F. B. Rastrelli projekta 1774. gadā celtās 
baznīcas pamatus un altāra daļu;

 � Pareizticīgo baznīcām raksturīgais greznais interjers.
 � Zvanu tornī 9 zvani, lielākais zvans sver 830 kg.

 � Baznīca sākotnēji celta kā kapliča pēc arhitekta  
V. A. Lunska projekta;

 � Dievnams palika neskarts Otrā pasaules kara 
ugunsgrēkos, bet 1947. gadā kapavietas nolīdzināja un 
lielākajā teritorijas daļā uzcēla maltuvi. 

Sv. Jāņa luterāņu baznīca
Jāņa iela 1, +371 63023790

 � Baznīcas celtniecība uzsākta  
1845. gadā, bet tornis uzbūvēts  
1882. gadā. 

 � Pie baznīcas savulaik atradušies 
Literātu, Katoļu, Jāņa kapi un Vecticīb-
nieku kapi, bet 20. gs. 50. gados to vietā 
izveidoti Alunāna un Stacijas parki.

Jelgavas Vissvētākās Dievmātes 
aizmigšanas pareizticīgo baznīca
Dzirnavu iela 1, +371 63021006
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DABA UN PARKI
Jelgava

Lielupes palienes pļavas un savvaļas zirgi
Pils sala, +371 20264343

 � Uz Pils salas starp Lielupes un Driksas upēm applūstošajās pļavās 
sastopama nozīmīga augu un putnu daudzveidība,  
ap 70 savvaļas zirgu;

 � Palieņu pļavas un savvaļas zirgu dzīvi ieteicams iepazīt vides gida vadībā. 

Jelgavas pilsētas parki un zaļās zonas
 � Jelgavas pils parks
 � Stacijas parks
 � Raiņa parks
 � Alunāna parks
 � Uzvaras parks
 � Hercoga Jēkaba laukums
 � Ozolskvērs

Mītavas tilts un J. Čakstes bulvāra promenāde
J. Čakstes bulvāris

 � Viens no garākajiem gājēju un 
velosipēdistu tiltiem Latvijā, tehniskā 
risinājuma dēļ unikāls Baltijas mērogā, 
savieno pilsētas centru ar Pasta salu;

 � Gājēju promenāde J. Čakstes 
bulvārī veidota divos līmeņos – 
paralēli ielai un gar Driksas upes malu, 
ar izgaismotiem 3 metrus augstiem 
ūdenskritumiem.
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 � Gājēju un velosipēdistu celiņš gar Lielupes labo 
krastu pilsētas panorāmas vērošanai, labiekārtota 
peldvieta, airudēļu (SUP) noma;

 � Promenādes galā K. Īles veidotā metāla 
skulptūra “Sirdsputns”.

PIEMINEKĻI/ PIEMIŅAS VIETAS/ 
VIDES OBJEKTI

Pasta sala
 � Lieliska vieta mierīgai vai aktīvai brīvā laika 

pavadīšanai: bērnu spēļu laukumi, kājāmgājēju 
un velosipēdistu celiņi, āra trenažieri, pludmale, 
volejbola laukumi, slidotava ziemas mēnešos;

 � Salas centrā brīvdabas estrāde, kur notiek 
lielākie pilsētas festivāli, zaļumballes un brīvdabas 
teātra izrādes.

Jelgava

Lielupes promenāde

Piemineklis Jelgavas 
atbrīvotājiem “Lāčplēsis”
Stacijas parks

 � Atklāts 1992. gada 21. novembrī,  
veltīts Jelgavas atbrīvošanai no Bermonta 
karaspēka 1919. gada cīņās;

 � Tēlnieks Andrejs Jansons atjaunojis tēva 
Kārļa Jansona 1932. gadā veidoto pieminekli 
„Lāčplēsis un Melnais bruņinieks”.

Skulptūra – strūklaka
“Jelgavas students”
J. Čakstes bulvāris, pie Mītavas tilta

 � Skulptūras tēls – 3. kursa students  
Jēkabs Ceriņš, dzimšanas diena 26. jūlijā;

 � Autors K. Īle iedvesmojies no studentu 
dziesmas “Ir vakars vēls un lietus līst, pa 
Jelgavu kāds students klīst…”;

 � Studenta lietussarga rokturim ir īpašs 
spēks – jāievēlas vēlēšanās un jāpieskaras 
rokturim, tad tā piepildīsies.
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Studentu aktieru lugu, prozas un dzejas izrādes, improvizācija teātra sportā, ekskursijas pa teātri.

Piemineklis Ādolfam Alunānam
Alunāna parks 

Piemineklis latviešu “teātra tēvam” Ā. Alunānam uzstādīts viņa kapavietā  
1913. gadā bijušajos Jāņa kapos, tagadējā Alunāna parkā.

Dobeles šoseja starp Pūra un Kūliņu ceļu

Leģendām apvīta divu draugu Kurzemes un 
Zemgales hercoga padomnieku Teča un Švandera 
pastaigu vieta, kur kopš 18. gs. jaunlaulātie  
stāda bērzus.

Svētbirze
Kalnciema ceļa un Vecā ceļa krustojums

 � 1989. gada 14. jūnijā uzstādīts piemiņas akmens jelgavniekiem,  
kas cietuši un gājuši bojā padomju genocīdā pret Latvijas tautu;

 � 2008. gadā atklāts memoriāls „Ciešanu ceļš”.

Vecpilsētas ielas kvartāls un 
Dobeles vārti
Vecpilsētas ielas kvartāls 

Vēsturiskais Jelgavas apbūves kvartāls veidojies 
18. – 19. gs., vecākā saglabājusies Jelgavas 
apbūves daļa, kas netika iznīcināta Otrā pasaules 
kara laikā.

Piemiņas zīme dziedātājai Norai Bumbierei
Skvērs aiz Jelgavas Kultūras nama

Tēlnieka K. Īles veidotā skulptūra veltīta 20. gs. 70. gados populārajai  
latviešu estrādes dziedātājai, jelgavniecei Norai Bumbierei.

KULTŪRA

Kultūras pasākumu – koncertu, teātra izrāžu un izstāžu norises vietas
www.kultura.jelgava.lv  

Jelgavas Kultūras nams, Kr. Barona iela 6, +371 63023461
Kultūras nams “Rota”, Garozas iela 15, +371 63000844

Jelgavas Studentu teātris *
J. Čakstes bulvāris 5a, +371 29677858, 26544502, www.jst.lv 
* objekta apmeklējums jāpiesaka iepriekš

Jelgava

Piemineklis Latvijas Republikas 
pirmajam prezidentam 
Jānim Čakstem
Lielā iela 1a (pie Sv. Trīsvienības baznīcas torņa)

Atklāts 2003. gada 14. novembrī, autore – 
tēlniece A. Dumpe.
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EKSKURSIJAS RAŽOTNĒS *
Jelgava

* objektu apmeklējums jāpiesaka iepriekš

Karameļu darbnīca *
Rūpniecības iela 1a, +371 25664748, 29851426, 
www.karameludarbnica.lv

Karameļu gatavošanas paraugdemonstrējumi,  
iespēja izgatavot savu kārumu, produkcijas veikaliņš. 

Jelgavas tipogrāfija *
Langervaldes iela 1a, +371 63007480, www.jt.lv

Viena no lielākajām un tradīcijām bagātākajām tipogrāfijām 
Baltijas valstīs, iepazīšanās ar grāmatu izgatavošanas procesu.

Plastmasas cauruļu ražotne “Evopipes” *
Langervaldes iela 2a, +371 63094300, www.evopipes.lv

Viens no modernākajiem plastmasas cauruļu ražošanas 
uzņēmumiem Eiropā un pasaulē, iepazīšanās ar plastmasas 
cauruļu gatavošanas procesu.

“Fortum” biomasas koģenerācijas stacija *
Rūpniecības iela 73a, +371 29338491, www.fortum.lv

Lielākā un modernākā no Latvijas koģenerācijas stacijām, 
kurā tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi, iepazīšanās 
ar siltuma ražošanas procesu.

SPORTS UN ATPŪTA

Zemgales olimpiskais centrs
Kronvalda iela 24, +371 20365713, 63020792, www.zoc.lv 

Atpūtas un sporta komplekss “Zemgale”
 Rīgas iela 11, +371 63007700, www.skzemgale.lv

Daudzfunkcionāla sporta halle, futbola un 
vieglatlētikas stadions, volejbola laukumi, BMX trase. 

Boulings, tenisa laukumi.

Jelgavas Ledus halle
Rīgas iela 11, +371 63007220, www.skzemgale.lv
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Lielupē pieejamas divas peldvietas:

ATPŪTA UZ ŪDENS

Jelgava
“Pārlielupes 
pirtnieki”
Cukura iela 13, +371 26370100, 
www.parlielupespirtnieki.lv
Pirts rituāli. 

Lidojums ar gaisa 
balonu
+371 22098098

Izbraucieni ar kuģīšiem pa 
Driksas upi un Lielupi 
Vairāk informācijas Jelgavas tūrisma centrā 
+371 63005447, www.visit.jelgava.lv

No piestātnes J. Čakstes bulvāra promenādē pie 
Mītavas tilta; vietu skaits 8 – 100 personas. 

Airudēļu (SUP) noma
Lielupes promenādes peldvieta, Peldu iela,
+371 25757555, www.supx.lv

Airēšanās ar sērfa dēli pa Lielupi un Driksu. 

“Pārlielupes pirtnieki”
Cukura iela 13, +371 22478286, 26370100, 
www.parlielupespirtnieki.lv 

Tūrisma laivas, laivošanas maršruti, ekspedīcijas, 
laivu fotoorientēšanās. 

Laivu noma “Mučas” 
+371 20205127, 28330963, www.laivunoma.com 

Jelgavas jahtklubs
+371 20205127, 28330963, www.jjk.lv

Tūrisma laivas, maršruti. 

Ūdens velosipēdu un laivu noma 
Pasta salā
Pasta sala 3, +371 25432323, 28379193

Pludmales Jelgavā 

37

Sporta un atpūtas 
komplekss “Rullītis”
Aku ceļš 1, +371 28285633, 
www.rullitis.lv
Kartingu trase.

38

Pepijas velomānija 
Rīgas iela 67, +371 29733112 

Velonoma, maršruti, 
ekspedīcijas. 

39

Veselības centrs un 
fitnesa klubs  
“Fitland”
Dobeles šoseja 7, +371 63023070, 
www.fitland.lv 

40

Tenisa klubs  
“Jelgava” 
Lietuvas šoseja 68a, 
+371 63028883

41

Peintbols “Rullītis”
Aku ceļš 1, +371 28496369, 
www.peintbols-telpa.lv

42
Sporta klubs  
“Bio Ritmi Sports” 
Akadēmijas iela 21, +371 27799919,  
www.bioritmisports.lv  

186

A–Z Boulings
Uzvaras iela 12, +371 29900888, 
63010350, www.azboulings.lv
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Lielupes labajā krastā pie gājēju promenādes;
Lielupes kreisajā krastā, Pasta salā.50

Veikparks “Rullītis” 
Aku ceļš 1, +371 26003372

38

Tūrisma laivas, maršruti. 

Bērnu un jauniešu 
nometnes vieta 
“Lediņi” 

Aktīvā atpūta visai ģimenei, 
ugunskura vietas ar lapeni, 
teritorijas un telpu noma. 

185

Lediņu ceļš 1, +371 26448086,  
www.junda.lv



KUR PAĒST?

Krogs “Ceplis”, 
Lielā iela 49, +371 63024726
Kafejnīca “Pie mednieka”, 
Vecpilsētas iela 15, +371 63028528
Tējas namiņš “Silva”, Pilssalas iela 2a,
 +371 22119119, 29266586
Restorāns – picērija “Čili Pica”, 
Katoļu iela 7 un Rīgas iela 11, 
+371 63045555, www.cili.lv  
Picērija “Picu darbnīca”, Rīgas iela 1, 
+371 20003993, 
www.picudarbnica.lv
Kafejnīca - bistro “Salmu krogs”,  
Katoļu iela 18, +371 63011691
Itāļu picērija “Rosso Pizza”, Lielā iela 34, 
+371 63011777, www.rosso-pizza.com 
Ekspresrestorāns “Ņamma”, 
Rūpniecības 77a, t/c Elvi, +371 25459777, 
29151939, www.namma.lv
Konditorejas studija “Tarte”, 
Mātera iela 26, +371 20136090
Ātrās ēdināšanas restorāns “McDonald’s”, 
Brīvības bulvāris 1, +371 26468158, 
www.mcdonalds.lv 
Ātrās ēdināšanas restorāns “Hesburger”, 
Katoļu iela 10b, +371 25911221; 
Loka maģistrāle 2a, +371 26480302,  
www.hesburger.lv

****Viesnīca “Jelgava” (80 vietas), Lielā iela 6, 
+371 63026193, 63023349, www.hoteljelgava.lv
***Viesnīca “Zemgale” (78 vietas), Skautu iela 2, 
+371 63007707, www.skzemgale.lv
Viesnīca “Brīze AM” (28 vietas), Atmodas iela 9, 
+371 63082979, 22720573
Motelis “Akva” (30 vietas), Birzes iela 49, 
+371 63023444, 29990477
Jaunatnes tūrisma mītne – LLU 8. Dienesta 
viesnīca (132 vietas), Lielā iela 19, +371 25419650

KUR NAKŠŅOT?

Jelgava

Restorāns “La tour de Marie”, 
Akadēmijas iela 1, +371 28837731, 
63081392, www.marijastornis.lv  
Restorāns un kafejnīca “Parks”, 
Kr. Barona iela 3,  
+371 63024188, 27833219,  
www.restoransparks.lv
Restorāns “Madara”, 
Lielā iela 22, +371 63027012
Restorāns “Pilsētas elpa”, 
Pasta sala 1, +371 26633703
Bistro un konditoreja “Silva”,  
Driksas iela 7/9,  
+371 63084899, 29266586, 
www.bistrosilva.lv  
Pusdienu restorāns “Otto”, Lielā iela 17, 
+371 26661151
Krodziņš “Istaba”, J. Čakstes bulvāris 7, 
+371 63025909, 29507108
“Kreklu krogs”, Lielā iela 19a, +371 
26633433, www.kreklukrogs.lv
Kafejnīca – kokteiļbārs “Chocolate &Pepper”,
Kr. Barona iela 6, +371 63010220, 
www.choco-pepper.lv
Bārs – restorāns “Plate”, Lielā iela 6, 
+371 63023349, www.hoteljelgava.lv
Bārs “Saules krogs”, Kr. Barona iela 6, 
+371 29224155
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www.jelgavasnovads.lv 

Jelgavas novads

 � Iedzīvotāju skaits – 24 062 
 � Teritorija – 1317 km2
 � Pēc teritorijas – lielākais novads Zemgales reģionā
 � Jelgavas novadā ir 13 pagasti – Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, 

Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un 
Zaļenieku pagasts.

 � Muižas pils – savulaik izcils klasicisma 
būvniecības paraugs Eiropā, celta pēc grāfa 
Žanno Mēdema pasūtījuma 1806.– 1810. gadā, 
nopostīta Pirmā pasaules kara laikā;

 � 2015. gadā restaurēts romantiskais Tējas 
namiņš un laukakmeņu mūra žogs ar arkādēm;

 � Parkā aug retas koku sugas, 15 dižkoki, 
estrādē notiek lielākie Jelgavas novada svētki un 
pasākumi.

Elejas muižas parks un Tējas namiņš *
Elejas pag., +371 26128853

MUIŽAS UN PILIS *
* objektu apmeklējums jāpiesaka iepriekš

Noskenē 
ar Overly 
un atklāj 
vairāk!
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 � Kurzemes hercoga medību pils, 18. gs. 
arhitektūras paraugs, ēkā saglabājies ievērojams 
skaits arhitektoniski nozīmīgu interjera 
elementu; 

 � Šobrīd muižā atrodas Zaļenieku komerciālā 
un amatniecības vidusskola;

 � Parkā sastopamas eksotiskas koku sugas, 
izveidota dabas taka.

Zaļenieku (Zaļā) muiža *
Zaļenieku pag., +371 22043531

Jelgavas novads

 � Muižas komplekss celts 18. gs. 50. gados, 
piederējis Mēdemu un Keizerlingu dzimtām;

 � Šobrīd muižā atrodas Vilces pamatskola, 
tūrisma informācijas punkts un vēstures 
ekspozīcija;

 � Muiža un tās apkārtne ar dabas takām un 
labiekārtotām atpūtas vietām iekļaujas dabas 
parkā “Vilce”. 

Vilces muiža *
Vilces pag., +371 26351169, 28346682 

 � Leģendām apvītā muiža veidojusies 19. gs.,  
piederējusi baroniem Hāniem;

 � Muižas kompleksā ietilpst vairākas 
saimniecības ēkas un plašs parks, tiek 
piedāvātas zirgu izjādes;

 � Šobrīd muižā atrodas Lielplatones pagasta 
pārvalde, bibliotēka, bērnudārzs un tūrisma 
informācijas punkts.

Lielplatones muiža *
Lielplatones pag., +371 26611468

 � Muiža celta 18. gs. pēc S. Jensena projekta, 
bijusi iemīļota Kurzemes hercoga Pētera Bīrona 
ārpilsētas rezidence;

 � 1919. gadā, atkāpjoties no Jelgavas, muižu 
nodedzināja bermontieši;

 � Līdz mūsdienām vislabāk saglabājusies 
muižas ēka ir Kavalieru nams, kur atrodas 
Vircavas vidusskola, bijušajā klētī izveidots 
Tautas nams, daļēji saglabāts baroka stila parks.

Vircavas muiža un parks *
Vircavas pag., +371 63085984, 26261569
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 � Viena no senākajām mazajām muižām 
Zemgalē, atrodas gleznainā vietā Svētes upes 
krastā starp Tērveti un Eleju;

 � Šeit var uzzināt par muižas dzīvi 19. gs. beigās 
un dzirdēt stāstus par muižas atdzimšanu 21. gs.;

 � Muižas viesiem tiek piedāvāta harmoniska 
atpūta: naktsmājas muižas kungu mājā vai no 
jauna uzbūvētajā dzīvojamajā mājā. 

Berķenes muiža *187

Vilces pag., Ziedkalne, +371 29252565, 29228580, 
www.berkenesmuiza.lv



 � Muižas kungu māja celta laika posmā no 
1803.– 1808. gadam vecās pils vietā, to būvējis 
barons Klopmans, vēlāk par muižas īpašniekiem 
kļuva Hānu dzimta;

 � No 1924. līdz 1980. gadam muižas kungu 
mājā atrodas skola;

 � Muižā tiek piedāvāta ekskursija baroneses 
Elizabetes fon Hānas pavadībā, modes vēstures 
stāsti un 19. gs. tērpu kolekcijas apskate.

Jelgavas novads

 � Muižas apbūve pašreizējo izskatu 
ieguvusi 19. gs., tai piemīt Latvijā reti 
sastopamu arhitektūras mazo formu bagātība – 
iebraucamie vārti, mazie paviljoni; 

 � Muižā divas reizes uzturējies Francijas 
karalis Luijs XVIII;

 � Mūsdienās muižas stallī iekārtots zvanu 
muzejs, atjaunots parks, muižas lepnums ir 
plūškoks, no kura ogām tiek gatavota garda 
produkcija, pieejama produkcijas degustācija.

Blankenfeldes muiža *
Vilces pag., Blankenfelde, +371 27810348, www.blankenfeldesmuiza.lv 

Lielvircavas muiža *
Platones pag., Lielvircava, +371 22024127      

Noskenē 
ar Overly 
un atklāj 
vairāk!
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 � Muižas apbūve veidojusies ap 1780. gadu, piederējusi fon der Pālenu dzimtai, 20. gs. sākumā šeit 
atradusies pagasta skola, vēlāk dzīvokļi, veikals;  

 � Mūsdienās muiža piedāvā radošu vidi mākslas, kultūras un jaunrades procesiem, pasākumu rīkošanai;
 � Muižā izveidotas atvērtās amatniecības darbnīcas keramiķiem, tekstilmāksliniekiem un 

kokamatniekiem, un lielākais keramikas ceplis Latvijā.

Abgunstes muiža *188

Zaļenieku pag., +371 29393131, 28373711, www.abgunste.lv 



 � Muižas komplekss veidojies 18. gs. beigās, 
pils celta klasicisma stilā pēc arhitekta S. Jensena 
projekta;

 � Kopš 20. gs. 30. gadiem pils ēka pielāgota 
skolas vajadzībām;

 � Pils pagrabā iekārtots Jaunsvirlaukas pagasta 
novadpētniecības muzejs, bijušajā Kalpu mājā 
atrodas pagasta kultūras centrs “Līdumi”.

Staļģenes muiža *
Jaunsvirlaukas pag., Staļģene, 
+371 26383129, 29199324

IEVĒROJAMAS VIETAS

Jelgavas novads

* objektu apmeklējums jāpiesaka iepriekš

 � Ekspozīcija par leģendārajām Ziemassvētku 
kaujām Pirmā pasaules kara laikā;

 � Muzeja teritorijā autentiskā vietā 
rekonstruēts nocietinājumu sistēmas posms – 
vācu valnis, vienīgais šāda veida objekts Baltijā;

 � Izveidota izzinoša taka 7,2 km garumā, 
kas ved pa 1. latviešu strēlnieku brigādes 
uzbrukuma ceļu 1917. gada 5. janvārī. 

Ziemassvētku kauju muzejs, Latvijas Kara muzeja filiāle 
Valgundes pag, “Mangaļi”, +371 28349259, 67228147, www.karamuzejs.lv 

 � Ievērojamā latviešu gleznotāja  
Ģ. Eliasa dzimtās mājas, apskatāmas gleznu 
reprodukcijas;

 � Pie mājām aug Zīlēnu osis – resnākais 
osis Baltijā.

Ģederta Eliasa dzimtas mājas “Zīlēni” *
Platones pag., Poķi, +371 26547117
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BAZNĪCAS UN KLOSTERI

Jelgavas novads

 � Klostera pirmsākumi Valgundē meklējami 
1894. gadā;

 � Klostera teritorijā apskatāma Kristus 
apskaidrošanās baznīca, Jāņa Trepnieka baznīca 
un kapela ar nozīmīgu ikonu kolekciju;

 � Šobrīd klosterī dzīvo ap pussimts 
klostermāsu.

Rīgas Sv. Trijādības Sergija sieviešu klostera filiāle (Valgundes klosteris)
Valgundes pag., +371 63085215, +371 63085244

 � Vecākā mūra baznīca Jelgavas novadā, 
celta 1595. gadā par Lielvircavas muižas 
īpašnieku baronu Klopmanu līdzekļiem; 

 � Baznīca smagi cietusi Otrā pasaules kara 
laikā;

 � 2002. gadā veikti nozīmīgi baznīcas interjera 
atjaunošanas darbi.

Lielvircavas luterāņu baznīca 
Platones pag., Lielvircava, +371 26547117, 29723404  

 � Pašreizējā baznīcas ēka pabeigta 1872. gadā; 
 � Baznīcas tornī atrodas lielākais zvans 

Jelgavas novadā;
 � Baznīcā ir tumša ozolkoka iekštelpu apdare 

un 1862. gadā būvētas ērģeles.

Zaļenieku luterāņu baznīca
Zaļenieku pag., +371 26747240

 � Dievnams uzcelts 1998. gadā par Vācijā saziedotiem līdzekļiem un ir atvērts visu konfesiju 
pārstāvjiem;

 � Baznīcas interjera galvenais elements – dzintara krusts.

Staļģenes Sv. Jaunavas Marijas baznīca (Dzintara kapela)
Jaunsvirlaukas pag., Šauvas, +371 29199324

86

87 88

89



1935. un 1991. gadā uzstādīti pieminekļi 
Mūrmuižas kaujas vietās, kur 1705. gadā Lielā 
Ziemeļu kara laikā Zviedrijas karaspēks uzvarēja 
ievērojami lielāko Krievijas karaspēku.

PIEMINEKĻI UN PIEMIŅAS VIETAS

Jelgavas novads

 � Vienīgā koka baznīca Jelgavas novadā,  
celta 1684. gadā;

 � Sākotnēji celta kā luterāņu baznīca, bet par 
katoļu dievnamu kļuvusi 18. gs., kad Līvbērzes 
muižas barons Līvens pieņēmis katoļticību;

 � Baznīcas interjeru veido 17. un 18. gs. valsts 
nozīmes mākslas pieminekļi – altāris, kancele, 
gleznojums uz dzegas, torņa smailes noslēgums.

Līvbērzes katoļu baznīca
Līvbērzes pag., +371 29413174

 � Baznīca celta 1633. gadā;
 � Baznīcai ir Kurzemes dievnamiem raksturīgas 

iezīmes – vienkārša āriene, bet dekoratīva 
iekštelpu apdare;

 � Vienas no senākajām ērģelēm Zemgalē – 
uzbūvētas laikā no 1856. līdz 1860. gadam.

Sesavas luterāņu baznīca
Elejas pag.,+371 28261210

 � Latviešu strēlnieku varonības un 
piemiņas vieta, liecības par Pirmā 
pasaules kara laikā notikušajām 
kaujām; 

 � 27 metrus augsts koka skatu 
tornis, no kura paveras skats uz 
apkārtnes mežiem (rekonstrukcijas  
dēļ slēgts līdz 2018. gada pavasarim).

Ložmetējkalns Tīreļpurvā
Valgundes pag.

Pieminekļi Mūrmuižas kaujai 
un zviedru karavīriem
Vilces pag., Mūrmuiža

Uzstādīts par godu Daugavgrīvas  
zemessargiem, kas 1915. gadā apturēja vācu 
armijas uzbrukumu Jelgavai.

Piemineklis Jelgavas 
atbrīvotājiem
Svētes pag., pie Svētes pamatskolas
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ATVĒRTĀS SAIMNIECĪBAS LAUKOS* 

Jelgavas novads

* objektu apmeklējums jāpiesaka iepriekš

Strausu ferma ar vairāk kā 
50 skrējējputniem, kuru 
dzimtene ir Austrālija, Āfrika 
un Dienvidamerika. 

Strausu ferma “Mazzariņi” *
Glūdas pag., Nākotne, +371 26702347, 29134788,  www.ratites.lv 

Neliels lauku zoodārzs ar mājas, savvaļas un 
eksotiskiem dzīvniekiem.

Saimniecība “Pie Tēvoča Garika”*
Valgundes pag., “Kulbiņas”, +371 22837247, 29625229

Plašs briežu dārzs ar vairākiem simtiem 
staltbriežu, dambriežu un muflonu.

Briežu dārzs “Buku audzētava” *
Valgundes pag., +371 29191980, 
www.bukuaudzetava.lv  

Saimniecībā gatavota svaigā siera, maizes, dārzeņu 
salātu un konservējumu degustācija. 

Mālkalnu ģimenes saimniecība 
“Blūdži” * 
Sesavas pag., “Blūdži”, +371 27114820, 24818456 

Saimniecībā audzētu dažādu šķirņu piparmētru 
tējas un piparmētru produktu baudīšana.

“Piparmētru namiņš” *
Vilces pag., “Terēni”, +371 26394062, 26199825

Noskenē 
ar Overly 
un atklāj 
vairāk!
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Zemnieku saimniecībā 
iespējams iepazīt ap 1000 
dažādu vietējai Latvijas ainavai 
raksturīgu un eksotisku augu.

Z/s “Vilki” 
dendrārijs *

189

Svētes pag., ‘’Vilki’’,  
+371 26153697, 28378543  



AMATNIECĪBA

 � Bioloģiskās maizes ceptuve, ievērojot senās 
maizes cepšanas tradīcijas, produkcijas veikaliņš;

 � Iepriekš piesakot, kopā ar maizniekmeistaru 
iespējams piedalīties maizes cepšanas procesā.

Svētes maizes ceptuve *
Svētes pag., “Vecūdri”, +371 20001818,  
www.svetesmaize.lv 

Vīna darītavas apskate, degustācijas, iespēja apskatīt 
zemnieku saimniecības daiļdārzu. 

Vīna darītava “Ābelītes” * 
Zaļenieku pag., “Ābelītes”, +371 20133456, 25547441, 
www.abelites.lv

Jelgavas novads

Bišu dravas apmeklējums biškopja vadībā, lai iepazītu 
bišu dzīvi un izzinātu medus ieguves procesu. 

Līgas medus *
Vircavas pag., “Mucenieki”, +371 29110940, 26189710, 
www.ligasmedus.lv 

Aušanas, tamborēšanas, pērļošanas un citu rokdarbu 
apguve, iepazīstot latviešu tautas etnogrāfisko mantojumu.

Amatniecības centrs “Līve” *
Līvbērzes pag., Jelgavas iela 4a, +371 26749894 

* objektu apmeklējums jāpiesaka iepriekš

Zemgalei raksturīga keramika, praktiskas nodarbības 
podnieka amata apguvē.

Keramikas darbnīca – 
amatniecības centrs Svētē *
Svētes pag., Lielsvētes iela 18/8, +371 26003899

Praktiskās nodarbības ādas apstrādē un kokapstrādē, iespēja 
iegādāties amatnieku darbus.

Amatniecības centrs 
“Jaunlīdumi” *
Jaunsvirlaukas pag., Dzirnieki, +371 26383129, 29199324

Koka izstrādājumu darināšanas process no karotes līdz 
mājai, iespēja vērot skalu grozu pīšanas procesu. 

Kokapstrādes darbnīca “Amatnieki” *
Sesavas pag., “Amatnieki”, +371 26892959, 
www.kocinieks.lv
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Vieta pasākumu organizēšanai ģimenēm 
ar bērniem, izklaidei, piknikam, atpūtai 
un sportiskām aktivitātēm brīvā dabā. 
Piemērota vieta nometņu un sporta spēļu 
organizēšanai.

Aktīvās atpūtas un sporta vieta 
“Līgotnes”
Svētes pag., “Līgotnes”, 
+371 28660603, 26399946

118
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Jelgavas novads

AKTĪVĀ ATPŪTA

 � Zemgalē nozīmīgākā pavasara migrējošo 
ūdensputnu atpūtas un barošanās  
vieta, kas izveidojusies applūstošajās  
Svētes palieņu pļavās; 

 � Pavasaros šeit pulcējas tūkstošiem putnu, 
galvenokārt zosis, pīles, gulbji un bridējputni.

Dabas parks “Svētes paliene”
Līvbērzes un Valgundes pag., +371 63005447 

 � Ķemeru nacionālā parka daļa, kur var vērot 
neskartu un atjaunotu augsto purvu biotopu;

 � Iepriekš piesakot, tīrelī var doties gida 
pavadībā, lai iepazītu purvu attīstības procesus un 
dabas daudzveidību. 

Ķemeru tīrelis
Valgundes pag., +371 67730078, 26424972,
www.kemerunacionalaisparks.lv

 � Dabas parks ar Zemgalei neraksturīgu 
paugurainu reljefu; 

 � Barona taka, Lielmātes avotiņš, zemgaļu 
pilskalns ar skatu platformu, Rukūzes un Vilces 
upju stāvkrasti ar smilšakmens atsegumiem, 
Zaķu pļava ar labiekārtotām atpūtas vietām;

 � Iepriekš piesakot, pieejamas ekskursijas 
vides gida vadībā. 

Dabas parks “Vilce”
Vilces pag., +371 26351169, 28346682

Pieturvietas laivotājiem ar ugunskura vietu, 
iespēja uzcelt telti:

Labiekārtotas atpūtas vietas  
pie ūdens

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

Izjādes ar zirgiem

“Reinas zirgi”, Lielplatones pag.,   
+371 26378639

Ķirpju staļļi, Līvbērzes pag., Baltās mājas,  
+371 22848459   
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Makšķerēšana

“Grantiņi”, Svētes pag., “Grantiņi 1”, 
+371 28602267, www.grantinicamp.lv
“Kaupēna dzirnavas”, Zaļenieku pag.,
+371 29263768, 26551259
“Upmaļi”, Vilces pag.,
+371 29237149, www.upmali.lv
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Jelgavas novads

KUR NAKŠŅOT?

KUR PAĒST?

Kafejnīca “Zemnieka cienasts”, 
Jaunsvirlaukas pag., Rīga – Šauļi 43.km,  
+371 63058443, 20455402, www.lici.lv 
Kafejnīca “Pūteļkrogs”, Zaļenieku pag., 
“Pūteļu krejotava”, +371 63011900, 
29255010, www.puteli.lv 
Restorāns – bistro “Aitiņlauvas”, Valgundes 
pag., Rīga – Liepāja 22.km, +371 29160393, 
www.aitinlauvas.lv
Kafejnīca “Grantiņi”,  
Svētes pag., “Grantiņi 1”, +371 28602267, 
www.grantinicamp.lv 

Atpūtas komplekss “Grantiņi” (37 vietas) – 
kempinga mājiņas, brīvdienu māja, viesnīca–
apartamenti, Svētes pag., “Grantiņi 1”,  
+371 28602267, www.grantinicamp.lv   
Viesnīca “Hotel Senlīči” (34 vietas), 
Jaunsvirlaukas pag., +371 20007065, 
20455402, www.senlici.lv 
Viesu māja “Naktsmājiņa” (9 vietas), 
Jaunsvirlaukas pag., +371 20455402, 
29204514, www.lici.lv
Blankenfeldes muižas viesnīca (38 vietas), 
Vilces pag., +371 27810348, 
www.blankenfeldesmuiza.lv  
Viesu nams “Guntmārītes” (16 vietas), 
Valgundes pag., +371 26164173, 29444859, 
www.guntmarites.lv  
Viesu nams “Pūteļkrogs” (29 vietas), 
Zaļenieku pag., +371 63011900, 29255010, 
www.puteli.lv 
Viesu nams “Aitiņlauvas” (19 vietas), 
Valgundes pag., Rīga – Liepāja 22.km, 
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv 
Viesu nams “Zaļie atvari” (60 vietas), 
Līvbērzes pag., ”Atvari”, +371 29488465, 
29161683, www.zalieatvari.lv

Viesu nams “Galzemji” (80 vietas), 
Jaunsvirlaukas pag., Dzirnieki, 
+371 29188408, www.alexs.lv 
Viesu nams “Kaupēna Dzirnavas” 
(38 vietas), Zaļenieku pag.,  
+371 29263768, 26551259
Viesu nams “Branguļi” (15 vietas), 
Valgundes pag., +371 28772324, 25918171 
Viesu nams “Upmaļi” (20 vietas), Vilces 
pag., +371 29237149, www.upmali.lv
Zaļenieku Komerciālās un Amatniecības 
vidusskolas dienesta viesnīca (150 vietas), 
Zaļenieku pag., +371 63074250, 29273809,  
www.zav.lv  
Hostelis “Jaunlīdumi” (42 vietas), 
Jaunsvirlaukas pag., Dzirnieki, 
+371 29199324, www.lidumi.lv 
Viesu nams “Upeslīči atpūtai” (24 vietas), 
Līvbērzes pag., +371 28117861,  
www.upesliciatputai.lv  
Berķenes muiža (10 vietas), Vilces pag., 
Ziedkalne, +371 29252565, 29228580,  
www.berkenesmuiza.lv    
Abgunstes muiža (65 vietas), Zaļenieku pag., 
+371 29393131, 28373711, www.abgunste.lv
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Kafejnīca “Sapnis”, Jaunsvirlaukas pag., 
Staļģene, „Kraujas”, +371 26637101, 
29165412
Kafejnīca “Piramīda”, Elejas pag., 
Bauskas iela 3, +371 26866206



 � Iedzīvotāju skaits – 10 600
 � Teritorija –  286 km²
 � Ozolnieku novadā ir 3 pagasti – Ozolnieku, Cenu un Salgales pagasts.

MUZEJI UN EKSPOZĪCIJAS
* objektu apmeklējums jāpiesaka iepriekš

Ozolnieku novads

Noskenē 
ar Overly 
un atklāj 
vairāk!

 � “Auču” mājas celtas 20. gs.  
30. gados, kopš 1995. gada 
īpašums atkal pieder Čakstes 
dzimtai;

 � Mājā iekārtota ekspozīcija 
par Jāni Čaksti un viņa dzimtas 
likteņiem.

Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājas “Auči” *
Salgales pag., +371 26392154

www.ozolnieki.lv
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BAZNĪCAS, PIEMINEKĻI UN PIEMIŅAS VIETAS

 � “Billītēs” ilgus gadus 
dzīvojuši latviešu literāti 
Edvarts Virza un Elza Stērste;

 � Mājas apsaimnieko 
dzimtas mantinieki, 
iekārtota ekspozīcija par 
autoru dzīvesgājumu un 
radošo darbību. 

Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālā māja “Billītes” *
Salgales pag., +371 29299790

Ozolnieku novads

 � Dievnams celts 1869. gadā 
pēc arhitekta N. Guseviča 
projekta;

 � 1926. gadā baznīcā iesvētīta 
A. Annusa altārglezna  
“Kristus svētī bērnus”.

Dalbes luterāņu 
baznīca
Cenu pag., Dalbe, +371 28261210 � Veltīts Latvijas Kara skolas 

14 kritušajiem kadetiem cīņās 
pret Bermonta karaspēku 
1919. gadā;

 � Pirmoreiz atklāts 1935.
gadā pēc mākslinieka  
J. Borkovska meta, 1951. gadā 
saspridzināts, atjaunots 1990.
gada 17. novembrī.

Vareļu piemineklis
Salgales pag.

Veltīts 6. Rīgas kājnieku pulka 
kritušajiem un bezvēsts 
pazudušiem karavīriem kaujās 
pret bermontiešiem. 

Piemineklis 
kritušajiem 6. Rīgas 
kājnieku pulka 
karavīriem 
Cenu pag., Skuju skola

Tornis būvēts 19. gs. 2. pusē kā mākslīgas 
pilsdrupas Lielupes krastā, blakus atrodas 
Teteles pamatskola un parks.

Teteles tornis un parks 
Cenu pag., Tetele
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ATVĒRTĀS SAIMNIECĪBAS LAUKOS* 
* objektu apmeklējums jāpiesaka iepriekš

Vieta mierīgām pastaigām, iespēja vērot 
laukos dzīvojošos dzīvniekus – ponijus, 
ēzeļus, lamu, pundurkazas, punduraitas, 
pundurcūkas un dažādus putnus. 

Mini zoo “Lauku sēta” 
Cenu pag., Brankas, +371 27171712,
www.zoolaukuseta.lv 

Viena no lielākajām kazu audzēšanas un 
piena produktu ražošanas fermām Latvijā, 
kazkopības produkcijas degustācija.

Kazu ferma “Līcīši” *
Cenu pag., +371 26537993, www.licisi.lv 

Veselīgu un radoši pagatavotu ķiploku 
produktu degustācija no saimniecībā 
audzētiem ķiplokiem.

“Ķiploku pasaule” *
Olaines nov., Olaines pag., Uzvaras līdums, Annas, 
+371 29206015 

Cidoniju, rabarberu un dzērveņu sukāžu 
un sīrupu degustācija, iespēja iegādāties 
dažādu augļu un ogu krūmu stādus, saņemt 
konsultācijas.

Kokaudzētava “Bētras” *
Salgales pag., +371 28662847, 29494883,
www.betras.lv 

Iespēja izcept gardu maizes kukulīti ar malku 
kurināmā krāsnī un darboties atbilstoši 
senlatviešu gadskārtas ritmam un norisēm 
dabā.

Lauku sēta latviskām tradīcijām “Caunītes” *
Cenu pag., +371 26352395, www.caunites.lv  

Ozolnieku novads
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AKTĪVĀ ATPŪTA UN SPORTS

Kanoe laivas, laivošanas maršruti, ekspedīcijas.

Ozolnieku airēšanas klubs 
Ozolnieki, Kļavu iela 6, +371 23202900, 
 www.ozolaivas.lv

Sporta zāle, trenažieru zāle, futbola laukums, 
3 strītbola laukumi, skeitborda laukums, 
inventāra noma, sauna.

Ozolnieku sporta centrs
Ozolnieki, Stadiona iela 5, +371 63050516, 26520497

Publiskā slidošana, ledus laukuma noma, slidu 
noma, daiļslidošanas apmācības, sauna.

Ozo halle 
Ozolnieki, Stadiona iela 5b, +371 63050615, 
www.ozohalle.lv 

500 metrus gara taka ar brīvdabas vingrošanas 
rīkiem.

Veselības taka 
Ozolnieki 

Ziemā pieejama 2,5 km gara slēpošanas trase ar 
uzkalniņiem un mākslīgi veidotu kalnu. 
Trasē ierīkots apgaismojums. 

Uzbērtais kalns
Ozolnieki

Izjādes ar zirgiem, apmācības.

Zirgaudzētava “Princis”
Cenu pag., Brankas, +371 26563936, 20206039 

Bērnu rotaļlaukumi, pludmale, pastaigu un velo 
celiņš ap ezeru.

Ozolnieku ezers
Ozolnieki, Ozolnieku ezers

Cirkulārā kabeļveikborda un ūdensslēpošanas 
trase. 

5 masti – Veikborda un  
ūdensslēpošanas trase
Ozolnieki, Ozolnieku ezers, +371 28366699 

Komercmakšķerēšana, laivu noma.

“Sudrablīcis” 
Cenu pag., Āne, +371 29183711 

Ozolnieku novads
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KUR NAKŠŅOT?

KUR PAĒST?

Ozolnieku novads

Restorāns “Agate Hotel”, Ozolnieki, 
Skolas iela 16, +371 25661811, 
www.agatehotel.lv 
Bārs “Meka”, Ozolnieki, Stadiona iela 
5a, +371 63050162, 29444403, 
www.meka.lv 
Kafejnīca “Centrs”, Ozolnieki, Rīgas 
iela 34, +371 63020070, 26532338
Kebabnīca “Korner Kebab”, Ozolnieki, 
Meliorācijas iela 2–1, +371 28122288
Kafejnīca – šašliku nams “Talisman”, 
Ozolnieki, Rīgas iela 20, 
+371 27873733, 26549089
“Drops Pizza”, Ozolnieki,  
Meliorācijas iela 2, +371 24909820

Viesnīca “Agate Hotel” (50 vietas), 
Ozolnieki, Skolas iela 16, 
+371 28684473, 
www.agatehotel.lv 
Dienesta viesnīca “Ozolnieku 
sporta centrs” (30 vietas), Ozolnieki, 
Stadiona iela 5, +371 63050516, 
26520497, www.ozolnieki.lv  
Dienesta viesnīca “Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs”  
(50 vietas), Ozolnieki, Rīgas iela 34, 
+371 22018583, 63050220, 
www.llkc.lv  
Brīvdienu māja “Ānes muiža”
 (70 vietas), Cenu pag., Āne, 
+371 26483712, www.anesmuiza.lv  
Viesu nams “Skalbes” (12 vietas), 
Cenu pag., +371 29103477
Ānes jauniešu iniciatīvu centra 
hostelis (21 vieta), Cenu pag., Āne, 
Celtnieku iela 12, +371 29403169
Kempings “Cīzeri” (telšu vietas), 
Salgales pag., Šalkoņi, +371 26573272
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Jelgavas pilsēta
Jelgavas Sv. Trīsvienības  baznīcas tornis  
(40 vietas) Akadēmijas iela 1, 
+371 63005445, 63005447
www.tornis.jelgava.lv
Jelgavas pils (50; 500 vietas), 
Lielā iela 2, +371 63082101, 
www.jelgavaspils.lv 
Zemgales Olimpiskais centrs 
(25 vietas), Kronvalda iela 24, 
+371 20365713, 26356449, 
www.zoc.lv 
Zemgales reģiona kompetenču attīstības 
centrs (15; 26; 50; 200 vietas),  
Svētes iela 33, +371 63082101, 
www.zrkac.lv 
Modes nams “Tēma” (25 vietas), 
Elektrības iela 5a, +371 29137893 
Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 
muzejs (50; 100 vietas), Akadēmijas iela 10, 
+371 63023383, www.jvmm.lv 
Bistro “Silva” (100 vietas), Driksas iela 7/9, 
+371 63084899, 29266586,  
www.bistrosilva.lv  

Ozolnieku novads
 

Ozolnieku tautas nams (30; 150 vietas), 
Ozolnieki, Rīgas iela 23, 
+371 63050144, 20311974
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs (25; 30; 40 vietas), Ozolnieki, 
Rīgas iela 34, +371 26400224,  
www.llkc.lv 
Ānes kultūras nams (150 vietas), 
Cenu pag., Āne, Celtnieku iela 12b, 
+371 26121516

Jelgavas novads
 

Izglītības, kultūras un sporta centrs “Avoti” 
(100; 200 vietas), Valgunde, Saules iela 2, 
+371 28612076
Izglītības un aktivitāšu centrs “Līdumi” 
(35; 200 vietas), Jaunsvirlaukas pag., 
Staļģene, +371 29199324
Vilces tautas nams (30; 250 vietas), 
Vilces pag., +371 20244887
Vircavas tautas nams (30; 300 vietas), 
Vircavas pag., +371 264100851
Zaļenieku muiža (30; 100 vietas), Zaļenieki, 
+371 63074250, 29433918
Zaļenieku kultūras nams (60; 250 vietas), 
Zaļenieki, +371 29174173

Semināri un konferenču telpas

TŪRISMA PAKALPOJUMI
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Jēkabnieku kultūras nams (10; 50; 200 
vietas), Svētes pag., Jēkabnieki,  
Straumes iela 5, +371 27234198



Suvenīri un vietējā produkcija

Veikals “daba”, Jelgava, Raiņa iela 17, +371 63084395, 
www.dabadaba.lv
Mājražotāju produkcijas veikals “Amatnieku sēta”, Jelgava, Lielā iela 5/7, 
+371 27097555, www.partikasamatnieki.lv
Daiļamatniecības veikals “Daiļrade”, Jelgava, Akadēmijas iela 4, 
+371 63082728
Veikals “Zaļā zeme”, Jelgava, Raiņa iela 35, 
+371 23771999, www.zalazeme.eu 
Tirdzniecības centrs “Kanclera nams”, Jelgava, Katoļu iela 7 un Pasta iela 51/7, 
+371 63011444
Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, Jelgava, Akadēmijas iela 1, +371 63005445,
 www.tornis.jelgava.lv 
Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Jelgava, Akadēmijas iela 10, +371 63023383, 
www.jvmm.lv
Sajūtu  studija “Aspazija”, Jelgava, Raiņa iela 16, +371 28310830

Taksometri
Jelgavas taksometru serviss, +371 63083200, 80008066
Taksometru pakalpojumi Jelgavā, +371 80008044

Tūrisma aģentūras

Ekskursija.lv – ceļojumi, autobusu noma, avio, prāmju biļešu un viesnīcu rezervēšana, vīzas, 
apdrošināšana. Jelgava, Svētes iela 18, +371 63010455, 29490290, www.ekskursija.lv 
“Noa Tour” – autotransporta pakalpojumi, ekskursijas, gida pakalpojumi, ceļojumi, teātra 
biļetes. 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 17, +371 63021067, www.ntravel.lv 
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NODERĪGA INFORMĀCIJA

Kā nokļūt Jelgavā?
Ar automašīnu
Rīga – Jelgava: 45 km, šoseja A8
Lietuva – Jelgava: šoseja A8
Bauska – Jelgava: 48 km, šoseja P103 un A8
Liepāja – Jelgava: 182 km, šoseja A9
Ar vilcienu
Vilciens “Rīga – Jelgava” no Rīgas Dzelzceļa stacijas 
kursē katru stundu, brauciena ilgums 50 minūtes. 
Vairāk informācijas www.pv.lv
Ar autobusu
Mikroautobusi “Rīga – Jelgava” no Rīgas 
Starptautiskās Autoostas kursē apmēram četras 
reizes stundā, brauciena ilgums apm. 55 minūtes. 
Transporta uzziņas: www.1188.lv 

Sabiedriskais transports Jelgavā
Autobusu sarakstu un maršrutus iespējams apskatīt Jelgavas autobusu parka mājas lapā www.jap.lv

 � Transporta uzziņas – 1188
 � 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

Tūrisma informācija
Jelgavas reģionālais tūrisma centrs
Akadēmijas iela 1, Jelgava, +371 63005447, tic@tornis.jelgava.lv, 
www.visit.jelgava.lv 
Lielplatones tūrisma informācijas punkts
Lielplatones muiža, Lielplatones pag., Jelgavas nov., +371 26611468, 
lielplatones.muiza@jelgavasnovads.lv

Vilces tūrisma informācijas punkts
‘’Vilces muiža’’, Vilces pag., Jelgavas nov., +371 26351169, 28346682, 
vilcesmuiza@jelgavasnovads.lv

Noderīgi tālruņi

1

178

179

81 Lielvircavas tūrisma informācijas punkts
Lielvircavas muiža, Lielvircavas iela 4a, Platones pag., Jelgavas nov., +371 22024127,  
zanda.zarina@jelgavasnovads.lv
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JELGAVA
Jelgavas Sv. Trīsvienības 
baznīcas tornis
Jelgavas pils
Rundāles pils ekspozīcija 
“Kurzemes hercogu kapenes”
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas muzejs
Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
Ugunsdzēsības ekspozīcija
Slimnīcas “Ģintermuiža” ekspozīcija
Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja 
Jelgavas ekspozīcija

Sv. Annas luterāņu katedrāle
Jelgavas Romas katoļu bezvainīgās 
jaunavas Marijas katedrāle
Sv. Simeona un Sv. Annas 
pareizticīgo katedrāle
Sv. Jāņa luterāņu baznīca
Jelgavas Vissvētākās Dievmātes 
aizmigšanas pareizticīgo baznīca

Lielupes palienes pļavas un 
savvaļas zirgi
Jelgavas pilsētas parki un 
zaļās zonas
Mītavas tilts un J. Čakstes 
bulvāra promenāde
Pasta sala 
Lielupes promenāde

Piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem 
“Lāčplēsis”
Skulptūra – strūklaka “Jelgavas 
students”
Piemineklis Latvijas Republikas 
pirmajam prezidentam 
Jānim Čakstem
Vecpilsētas ielas kvartāls 
un Dobeles vārti
Mīlestības aleja
Piemiņas zīme dziedātājai 
Norai Bumbierei
Piemineklis Ādolfam Alunānam
Svētbirze

Jelgavas Kultūras nams
Kultūras nams “Rota”
Jelgavas Studentu teātris

Karameļu darbnīca
Jelgavas tipogrā�ja
Plastmasas cauruļu ražotne 
“Evopipes”
“Fortum” biomasas 
koģenerācijas stacija

Zemgales olimpiskais centrs
Atpūtas un sporta komplekss 
“Zemgale”
Jelgavas Ledus halle
“Pārlielupes pirtnieki”
Sporta un atpūtas 
komplekss “Rullītis”
Pepijas velomānija
Veselības centrs un 
�tnesa klubs “Fitland”

Tenisa klubs “Jelgava”
Peintbols Rullītis
A-Z Boulings
Bērnu un jauniešu 
nometnes vieta “Lediņi”
Sporta klubs “Bio Ritmi Sports”

Izbraucieni ar kuģīšiem 
Airudēļu (SUP) noma
Jelgavas jahtklubs
Ūdens velosipēdu un 
laivu noma Pasta salā
“Pārlielupes pirtnieki”
Veikparks “Rullītis”
Pludmale Lielupes labajā krastā
Pludmale Pasta salā

Restorāns “La tour de Marie”
Kafejnīca - bistro “Salmu krogs”
Restorāns un kafejnica “Parks”
Restorāns “Madara”
Restorāns “Pilsētas elpa”
Bistro un konditoreja “Silva”
Pusdienu restorāns “Otto”
Krodziņš “Istaba”
“Kreklu krogs”
Kafejnīca - kokteiļbārs 
“Chocolate &Pepper”
Bārs – restorāns “Plate”
Bārs “Saules krogs”
Krogs “Ceplis”
Kafejnīca “Pie mednieka” 
Tējas namiņš “Silva”
Restorāns – picērija “Čili Pica”
Picērija “Picu darbnīca”
Itāļu picērija “Rosso Pizza”
Ekspresrestorāns “Ņamma”
Konditorejas studija “Tarte”
Ātrās ēdināšanas 
restorāns “McDonald's”
Ātrās ēdināšanas 
restorāns  „Hesburger”
 
Viesnīca “Jelgava”
Viesnīca “Zemgale”
Viesnīca “Brīze AM”
Motelis “Akva”
Jaunatnes tūrisma mītne – 
LLU 8. Dienesta viesnīca

Zemgales reģiona 
kompetenču attīstības centrs
Modes nams “Tēma”
Veikals “daba”
Mājražotāju produkcijas veikals 
“Amatnieku sēta”
Daiļamatniecības veikals “Daiļrade”
Veikals “Zaļā zeme”
Tirdzniecības centrs 
“Kanclera nams”
Sajūtu studija “Aspazija”

Ekskursija.lv
“Noa Tour”
 “Star Tour”
“N-Travel”

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs
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Elejas muižas parks un Tējas namiņš
Zaļenieku (Zaļā) muiža
Vilces muiža
Lielplatones muiža
Vircavas muiža un parks
Berķenes muiža 
Lielvircavas muiža
Blankenfeldes muiža 
Abgunstes muiža 
Staļģenes muiža

Ziemassvētku kauju muzejs, Latvijas 
Kara muzeja filiāle
Ģederta Eliasa dzimtas mājas “Zīlēni”

Rīgas Sv. Trijādības Sergija sieviešu 
klostera filiāle (Valgundes klosteris)
Lielvircavas luterāņu baznīca 
Zaļenieku luterāņu baznīca
Staļģenes Sv. Jaunavas Marijas baznīca 
(Dzintara kapela)
Sesavas luterāņu baznīca
Līvbērzes katoļu baznīca

Ložmetējkalns Tīreļpurvā
Pieminekļi Mūrmuižas kaujai un  
zviedru karavīriem
Piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem

Strausu ferma “Mazzariņi”
Z/s “Vilki” dendrārijs
Briežu dārzs “Buku audzētava”
Saimniecība “Pie Tēvoča Garika”
Mālkalnu ģimenes saimniecība “Blūdži”

“Piparmētru namiņš”
Līgas medus
Svētes maizes ceptuve
Vīna darītava “Ābelītes”

Amatniecības centrs “Līve”
Keramikas darbnīca – amatniecības 
centrs Svētē
Kokapstrādes darbnīca “Amatnieki”
Amatniecības centrs “Jaunlīdumi”

Dabas parks “Svētes paliene”
Dabas parks “Vilce”
Ķemeru tīrelis

Labiekārtota atpūtas vieta pie ūdens - 
Staļģene
Labiekārtota atpūtas vieta pie ūdens – 
Līvbērzes pag. 
“Grantiņi”
“Kaupēna dzirnavas”
“Upmaļi”
“Reinas zirgi”
Ķirpju staļļi
Aktīvās atpūtas un  
sporta vieta “Līgotnes”

Kafejnīca “Zemnieka cienasts”
Kafejnīca “Pūteļkrogs”
Restorāns – bistro “Aitiņlauvas”
Kafejnīca “Grantiņi” 
Kafejnīca “Sapnis” 
Kafejnīca “Piramīda”

Atpūtas komplekss “Grantiņi” 
Viesnīca “Hotel Senlīči”
Viesu māja “Naktsmājiņa”
Blankenfeldes muižas viesnīca
Viesu nams “Guntmārītes”
Viesu nams “Pūteļkrogs” 
Viesu nams “Aitiņlauvas”
Viesu nams “Zaļie atvari”
Viesu nams “Galzemji”
Viesu nams “Kaupēna Dzirnavas”
Viesu nams “Branguļi”
Viesu nams “Upmaļi”
Zaļenieku Komerciālās un Amatniecības 
vidusskolas dienesta viesnīca
Hostelis “Jaunlīdumi”
Viesu nams “Upeslīči atpūtai”
Berķenes muiža
Abgunstes muiža

Izglītības, kultūras un sporta  
centrs “Avoti”
Izglītības un aktivitāšu centrs “Līdumi”
Vilces tautas nams
Vircavas tautas nams
Zaļenieku muiža
Zaļenieku kultūras nams
Jēkabnieku kultūras nams

Lielplatones tūrisma  
informācijas punkts
Lielvircavas tūrisma informācijas  
punkts
Vilces tūrisma informācijas punkts

Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa 
Čakstes dzimtas mājas “Auči”
Edvarta Virzas un Elzas Stērstes 
memoriālā māja “Billītes”

Teteles tornis un parks 
Vareļu piemineklis
Piemineklis kritušajiem 6. Rīgas 
kājnieku pulka karavīriem
Dalbes luterāņu baznīca

Mini zoo “Lauku sēta”
Kazu ferma “Līcīši”
“Ķiploku pasaule”
Kokaudzētava “Bētras”
Lauku sēta  
latviskām tradīcijām “Caunītes”

Ozolnieku airēšanās klubs
Ozolnieku sporta centrs
Ozo halle 
Veselības taka 
Uzbērtais kalns
Zirgaudzētava “Princis”

Ozolnieku ezers
5 masti – Veikborda un  
ūdensslēpošanas trase
“Sudrablīcis”

Restorāns “Agate Hotel”
Bārs “Meka”
Kafejnīca “Centrs”
Kebabnīca “Korner Kebab”
Kafejnīca - šašliku nams “Talisman”
Drops Pizza

Viesnīca “Agate Hotel”
Dienesta viesnīca  
“Ozolnieku sporta centrs”
Dienesta viesnīca “Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs”
Brīvdienu māja “Ānes muiža”
Viesu nams “Skalbes”
Ānes jauniešu iniciatīvu centra hostelis
Kempings “Cīzeri”

Ozolnieku tautas nams
Ānes kultūras nams
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123
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1. Appstore vai Google play veikalos atrodi lietotni Overly. 
2. Bez maksas lejupielādē to viedtālrunī vai planšetē.
3. Meklē bukletā foto ar Overly logo.
4. 

aizraujoša iespēja uzzināt un izbaudīt vairāk!

Atklāj vairāk kopā ar Overly!

Vēsture
 

Muižu šarms
 

Dabas valdzinājums
 

Piedzīvojums gardēžiem
 

Ūdens vilinājums
 

Svētku prieks

Jelgavas vēsture ir bagāta no�kumiem, te 
laikmetu griežos risinājušies Latvijas teritorijā 
svarīgi no�kumi – tā ir bijusi Kurzemes un 
Zemgales hercogistes galvaspilsēta, te izdota 
pirmā avīze latviešu valodā, darbojusies pirmā 
augstskola, gaisā pacēlies pirmais gaisa balons. 

 

Jelgavas novada vēstures bagā�bas slēpjas tā 
senajās muižās. Novadā apskatāmas desmit 
muižas un to parki, kas glabā noslēpumus, 
stāstus, kā arī daudzus vēsturiskus faktus. 
Muižās varēsiet izbaudīt radošas darbošanās 
prieku, senatnīgu tērpu skaistumu un svinīgu 
pasākumu noskaņu.

Atklājiet neredzēto un iepazīs�et savvaļas 
zirgu ikdienu uz Pils salas pilsētas centrā, 
pavasarī vērojiet putnu daudzveidību Svētes 
palienē, bet nesteidzīgai atpūtai no ikdienas 
straujā ritma, dodie�es pastaigās pa dabas 
parkiem.

Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā 
varēsiet do�es jaunu garšu meklējumos – 
novados durvis apmeklētājiem vēruši daudzi 
mājražotāji,  bet Jelgavas kafejnīcās un 
restorānos varēsiet nobaudīt pilsētas īpašos 
ēdienus un dzērienu.

Arī Zemgales upes, lai gan mierīgas un rāmas, ir 
piemērotas atpūtas izbraucieniem ar laivām un 
kuģīšiem. Viesojo�es Jelgavā gada siltajā laikā 
noteik� dodie�es uz Lielupes un Driksas upju 
kras�em, lai dotos izbraukumā ar kuģīšiem, 
ūdens velosipēdiem, SUP dēļiem vai baudiet 
atpūtu pilsētas pludmalēs.

Neatkarīgi no gadalaika Jūs varēsiet baudīt 
plašu pasākumu programmu. Jelgava ziemā 
aicina apmeklēt Ziemeļeiropā lielāko Ledus 
skulptūru fes�vālu, vasarā – Smilšu skulptūru 
fes�vālu un Piena, maizes un medus svētkus, 
bet rudenī atklāt Jelgavas novada muižu 
noslēpumus leģendu nak� un baudīt lauku 
labumus ražas gada�rgos.

Jūsu rokās ir nonācis ceļvedis, kas aizvedīs Jūs iedvesmojošā ceļojumā pa Jelgavu, Jelgavas novadu un 
Ozolnieku novadu. Ar ko īpašs būs šis ceļojums? Jelgavas pilsēta pārsteigs ar savu seno un bagāto vēsturi un 
mūsdienīgajiem risinājumiem vēstures stās�šanā, ak�vo atpūtu Zemgales rāmajos ūdeņos, Jelgavas 
novadā varēsiet do�es roman�skā ceļojumā pa muižām, kā arī baudīt mājražotāju sagatavotos gardumus, 
bet uz ak�vām brīvdienām aicina Ozolnieku novads.

Dodie�es ceļojumā pa Jelgavu, Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu un pārsteidziet 
sevi ar jauniem piedzīvojumiem!



XVIII VISPĀRĒJIE LATVIJAS PIENA MAIZES UN MEDUS 
SVĒTKI/ XVI PIENA PAKU LAIVU REGATE (25.08.2018.)
Ir gada gardākie svētki, kad Jelgavā vienuviet var 
nobaudīt piena, maizes un medus produktu 
daudzveidīgās garšu interpretācijas, kas radītas dažādos 
Latvijas novados. Ikviens interesents var  piedalī�es 
atrak�vos kulinārijas konkursos un dzīvot līdzi vienmēr 
pārsteidzošajai Piena paku laivu regatei.

LIELIE SVĒTKI UN PASĀKUMI 2018

Septembris

Oktobris

Februāris

Janvāris

 

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Tūrisma
ceļvedis 

2018

Jelgava
Jelgavas novads
Ozolnieku novads

20. STARPTAUTISKAIS LEDUS SKULPTŪRU FESTIVĀLS 
(09. – 11.02.2018.) Ik gadu pulcē māksliniekus no visas 
pasaules, kuri no vairāk nekā 90 tonnām ledus veido 
mākslas darbus. Fes�vāls pārsteidz ar gaismas spēlēm un 
mul�mediāliem šoviem, muzikāliem priekšnesumiem un 
daudzveidīgu izklaides programmu visai ģimenei. 

12. STARPTAUTISKAIS SMILŠU SKULPTŪRU FESTIVĀLS 
(09. – 10.06.2018.) Pārsteidz ar unikāliem, no smilts 
veido�em mākslas darbiem. Bal�jā lielākajā smilšu skulp-
tūru parkā apmeklētāji var apska�t krāšņas un iespaidīga 
izmēra skulptūras, kas tapušas no 1000 tonnām smilšu.

OZOLNIEKU NOVADA SVĒTKI (28.07.2018.) Dienas 
garumā novada iedzīvotājiem un viesiem iespējams 
baudīt aizraujošu kultūras, izklaides un atpūtas 
programmu. 

LATVJU PIRTS UN VESELĪBAS FESTIVĀLS 
(27. ‒ 29.07.2018.) Jau tradicionāli Jelgavas novada 
Glūdas pagasta Nākotnē varēs gūt jaunas zināšanas par 
pirts tradīcijām, iepazīt un izbaudīt miesu un dvēseli 
dziedinošus rituālus.

METĀLA SVĒTKI JELGAVĀ (08.09.2018.) Ir plašs 
izglītojošs un izzinošs atpūtas pasākums, kur var gan 
baudīt mākslu un kultūru, gan iepazī�es ar izglī�bas, 
karjeras un darba iespējām metālapstrādes nozarē. 
Svētku laikā no�ek me�nāšanas konkursi, dažādi 
paraugdemonstrējumi, semināri, radošas nodarbības 
bērniem un jauniešiem. 

RAŽAS SVĒTKI JELGAVAS NOVADĀ (29.09.2018.) Pulcē 
Jelgavas novada un tuvākās apkārtnes zemniekus, 
amatniekus, mājražotājus un ikvienu interesentu 
�rdziņā pie kafejnīcas “Zemnieka cienasts” 
Jaunsvirlaukas pagastā, lai krāsaini jaukā svētku 
noskaņā atzīmētu lielo lauku darbu beigas un ražas 
novākšanu.

LEĢENDU NAKTS JELGAVAS NOVADA MUIŽĀS 
(27.10.2018.) Lieliska iespēja iepazīt Jelgavas novada 
muižas īpašā svētku noskaņā, kad vēstures stās� 
aizraujošā veidā savijas ar muižu dzīvi un ak�vitātēm 
mūsdienās.
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Izdošanas gads – 2018

ZIEMASSVĒTKU KAUJU PIEMIŅAS PASĀKUMI
(13.01.2018.) Katru gadu janvāra sākumā Ložmetējkalna 
apkārtnē no�ek Ziemassvētku kauju atceres pasākumi, 
pieminot latviešu strēlnieku varonību Pirmā pasaules 
kara laikā ar svinīgiem piemiņas brīžiem, kauju 
rekonstrukcijām, strēlnieku dziesmām un ugunskuriem.

AMATIERTEĀTRU FESTIVĀLS “ZELTA ZĪLE 2018” 
(11. – 12.05.2018.) Iespēja baudīt dažādu žanru 
ama�erteātru izrādes Ozolnieku novadā.

JELGAVAS NOVADA SVĒTKI (19.05.2018.) 
Krāšņākais pasākums Jelgavas novadā, kas ik gadu priecē 
gan lielus, gan mazus apmeklētājus. Daudzveidīga 
skatuves programma, radošas darbnīcas, jautras 
atrakcijas, amatnieku un mājražotāju �rdziņš sniegs 
krāsainu un pozi�vām emocijām piepildītu dienu. 

JELGAVAS PILSĒTAS SVĒTKI 
(25.05. – 27.05.2018.) Tiek svinē� ar pasākumiem visai 
ģimenei un plašu kultūras un izklaides programmu. 
Svētku krāšņākais pasākums ir garākais pilsētas svētku 
gājiens Latvijā, kurā dalībnieki priecē un pārsteidz ar 
atrak�vu, asprā�gu un krāsainu jelgavnieku parādi.


