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Apceļo Jelgavas apkārtni ar sabiedrisko transportu! 

Kā no Jelgavas nokļūt Jelgavas novada un Ozolnieku novada skaistākajās vietās, ja personīgais transports nav 

pieejams? Jelgavas reģionālais tūrisma centrs piedāvā idejas ceļošanai ar sabiedrisko transportu. Lai atvieglotu 

ceļojuma plānošanu, šeit apkopoti tūrisma objekti, kuru apmeklējums nav jāpiesaka iepriekš, izņemot ekskursijas 

gida pavadībā. Autobusu grafiki var atšķirties darba dienās un brīvdienās, tāpēc aicinām sekot aktuālajai 

informācijai, uzklikšķinot uz norādītās saites.  

Praktiskā informācija: 

 Sākums no Jelgavas autoostas (AO), Pasta ielā 26. 

 Autobusa biļešu iegāde - Jelgavas autoostā, pie autobusa šofera vai internetā – www.1188.lv, 

www.mobilly.lv. 

 Aktuālā informācija par autobusu kursēšanas maršrutiem, pieturām un laikiem – www.1188.lv, kā arī 

Jelgavas autoostā, informācijas tālrunis +371 63022639. 

Kurp doties? 

Vilces muiža un dabas parks 

Iespēja apskatīt muižas ēku no ārpuses, izstaigāt plašo dabas parku. No Vilces muižas sākas Barona taka, kas 

aizved līdz Vilces pilskalnam un skatu platformai, no kuras redzami smilšakmens atsegumi Rukūzes upes krastā. 

Gājēju tilts pār Vilces upi aizved uz Zaķu pļavu - labiekārtotu atpūtas vietu ar šūpolēm un Zaķa figūru, piemērotu 

sporta aktivitātēm. Darba dienās no plkst. 8 līdz 17 ir iespēja iekļūt arī muižas telpās, kuras ir pielāgotas skolas 

vajadzībām. Ieejas maksa – 1,50 EUR pieaugušajiem, 1,00 EUR bērniem. Ekskursija gida pavadībā ir iepriekš 

jāpiesaka pa tel. 26351169. 

Autobusa pietura: “Vilces pasts” (attālums līdz Vilces muižai un ieejai parkā - 450 metri) 

Autobusu kursēšanas saraksts (uzklikšķināt uz saites): 

Jelgava AO – Vilces pasts  

Vilces pasts – Jelgavas AO 

 

Elejas muižas parks un Tējas namiņš 

Iespēja apskatīt Elejas muižas parku, kas no dendroloģiskās un bioloģiskās daudzveidības viedokļa ir vērtējama 

kā saudzējama vides „pērle” Latvijas un Eiropas mērogā. Parka ziemeļu pusē atrodas 2015.gadā atjaunotais 

Tējas namiņš, kas ietilpst muižas ēku ansamblī un celts līdz ar pils būvniecību 19. gs. sākumā. Parkā atjaunotas 

arī vēsturiskās taciņas, uzbūvēts tiltiņš pāri dīķim uz pussalu un izveidoti divi apmeklētājiem saistoši, interaktīvi 

objekti – tēlnieka Gļeba Panteļejeva skulptūra “Mīlestībai” un vides objekts “Saruna”. Tējas namiņa darba laiks 

vasaras periodā ir Ot.-Ce. plkst. 11-17, Pk.-Se. 10-18, Sv.-Pr. slēgts. Ieejas maksa - 1,50 EUR pieaugušajiem un 

1,00 EUR bērniem.

http://www.1188.lv/
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/vilces-pasts/105274/102070/diena/2019-06-19
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/vilces-pasts/jelgavas-ao/102070/105274/diena/2019-06-19
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Autobusa pietura: “Parka iela” (attālums līdz Elejas muižas parkam 850 metri) 

Autobusu kursēšanas saraksts (uzklikšķināt uz saites): 

Jelgavas AO – Parka iela 

Parka iela – Jelgavas AO 

Autobusa pietura: Eleja” (uz lielā ceļa) (attālums līdz Elejas muižas parkam 1,8 km) 

Autobusu kursēšanas saraksts (uzklikšķināt uz saites): 

Jelgavas AO – Eleja (uz lielā ceļa)  

Eleja (uz lielā ceļa) – Jelgavas AO 

 

Lielplatones muiža 

Iespēja apskatīt Lielplatones muižu ar tās gleznaino un teiksmām apvīto parku, un 2018. gadā atjaunoto vešūzi 

– autentisku 18./19. gs. veļas māju. Muižas komplekss, kā arī veļas māja "Vešūzis" apskatāma katru darba dienu 

no plkst. 8 līdz 16. Ekskursijas un izziņas programmas jāpiesaka iepriekš pa tel. 26611468. Ieejas maksa - 3,00 

EUR pieaugušajiem un 2,00 EUR bērniem. 

Autobusa pietura: “Lielplatones muiža” (attālums līdz Lielplatones muižai 90 metri) 

Autobusu kursēšanas saraksts (uzklikšķināt uz saites): 

Jelgavas AO – Lielplatones muiža 

Lielplatones muiža – Jelgavas AO 

Autobusa pietura: “Mazeleja” (uz Elejas šosejas, attālums līdz Lielplatones muižai 1,09 km) 

Autobusu kursēšanas saraksts (uzklikšķināt uz saites): 

Jelgavas AO – Mazeleja 

Mazeleja – Jelgavas AO  

 

Zaļenieku (Zaļā) muiža 

Iespēja apskatīt Zaļenieku muižas ēku, kā arī ainavisko parku ar tiltiņu un dīķiem. No muižas sākas Zaļenieku 

dabas taka. Muižas ēkā izvietota Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola. Muižā iespējams iekļūt darba 

dienās no plkst. 8 līdz 17. Ekskursijas ir jāpiesaka iepriekš pa tel. 22043531. Ieejas maksa - 1,50 EUR 

pieaugušajiem un 1,00 EUR bērniem. 

Autobusa pietura: “Zaļenieki” (attālums līdz Zaļenieku muižai 600 metri). 

Autobusu kursēšanas saraksts (uzklikšķināt uz saites): 

Jelgavas AO – Zaļenieki 

Zaļenieki – Jelgavas AO 

 

 

https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/parka-iela/105274/102076/diena/2019-06-19
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/parka-iela/jelgavas-ao/102076/105274/diena/2019-06-20
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/eleja-uz-liela-cela/105274/102007/diena/2019-06-22
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/eleja-uz-liela-cela/jelgavas-ao/102007/105274/diena/2019-06-22
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/lielplatones-muiza/105274/106514/diena/2019-06-19
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/lielplatones-muiza/jelgavas-ao/106514/105274/diena/2019-06-21
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/mazeleja/105274/102005/diena/2019-06-21
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/mazeleja/jelgavas-ao/102005/105274/diena/2019-06-21
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/zalenieki/105274/102043/diena/2019-06-21
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/zalenieki/jelgavas-ao/102043/105274/diena/2019-06-21
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Lielvircavas muiža 

Iespēja pastaigāties pa muižas apkārtni un apskatīt muižas ēku. Muižas ēkā iespējams iekļūt darbadienās no 

plkst. 8 līdz 17. Ekskursijas ir jāpiesaka iepriekš pa tel. 22024127. Ieejas maksa ir 1,50 EUR pieaugušajiem un 1,00 

EUR bērniem. Var aiziet arī līdz Lielvircavas baznīcai, kas ir senākā baznīca Jelgavas novadā (attālums no muižas 

– 1,8 km). 

Autobusa pietura: “Lielvircavas skola” (attālums līdz Lielvircavas muižai 500 metri). 

Autobusu kursēšanas saraksts (uzklikšķināt uz saites): 

Jelgavas AO – Lielvircavas skola 

Lielvircavas skola – Jelgavas AO 

 

Vircavas muiža 

Iespēja apskatīt muižas ēkas no ārpuses un izstaigāt muižas parku. Vislabāk no muižas kompleksa ēkām 

saglabājies Kavalieru nams, kur pašlaik darbojas skola. Muižas parks ir ievērības cienīgs ar tā 15 ha lielo baroka 

stila dārzu ar savdabīgo dārza parteru. Vienā no muižas ēkām izvietots Vircavas pagasta tautas nams; ēkā var 

iekļūt darba dienās no plkst. 8 līdz 17. Ekskursijas iepriekš jāpiesaka pa tel. 26261569. 

Autobusa pietura: “Vircava” (attālums līdz Vircavas muižai 300 metri). 

Autobusu kursēšanas grafiks (uzklikšķināt uz saites): 

Jelgavas AO – Vircava 

Vircava – Jelgavas AO 

 

Rīgas Sv. Trijādības Sergija sieviešu klostera filiāle (Valgundes klosteris) 

Iespēja apskatīt klostera teritoriju un teritorijā esošos Dievnamus. Klosterī var apskatīt Kristus apskaidrošanās 

pareizticīgo baznīcu, Jāņa Trepnieka pareizticīgo baznīcu un kapelu ar nozīmīgu ikonu kolekciju. Šobrīd klosterī 

dzīvo 60 māsas.  

Autobusa pietura: “Induļi” (ir iespēja šoferim pajautāt, lai pietur tieši pie klostera ceļa, attālums līdz Valgundes 

klosterim 1000 metri no lielceļa). 

Autobusu kursēšanas grafiks (uzklikšķināt uz saites): 

Jelgavas AO – Induļi 

Induļi – Jelgavas AO 

 

Mini zoo “Lauku sēta” 

Iespēja apmeklēt mini zoo, baudīt mierīgas pastaigas lauku sētas teritorijā, apskatot aplokos dzīvojošos lauku 

dzīvniekus - ēzeļus, ponijus, miniatūros zirgus, lamas, alpakas, aitas, pundurkazas, putnus, kaķus - Meinkūnus, 

ganu suņus - Borderkollijus un Šeltijus. Darba laiks no 11. maija līdz 1. septembrim katru dienu no plkst. 10 līdz 

20, bet no 1. septembra līdz 1. novembrim tikai brīvdienās no plkst. 11 līdz 17. Ieejas maksa ir 5,00 EUR 

pieaugušajiem un 3,00 EUR bērniem. 

Izbraukšana: no pieturas “Dzelzceļa stacija” Jelgavā ar autobusu Nr. 13 virzienā Brankas. 

https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/lielvircavas-skola/105274/102116/diena/2019-06-21
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/lielvircavas-skola/jelgavas-ao/102116/105274/diena/2019-06-21
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/vircava/105274/102090/diena/2019-06-21
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/vircava/jelgavas-ao/102090/105274/diena/2019-06-21
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/induli/105274/102058
https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi/jelgavas-ao/induli/105274/102058


 
 

4 
 

Autobusa pietura: “Cīruļi” (attālums līdz mini zoo “Lauku sēta” 900 metri). 

Autobusu kursēšanas grafiks (uzklikšķināt uz saites): 

Dzelzceļa stacija - Cīruļi 

Cīruļi – Dzelzceļa stacija 

 

Ja nepieciešama informācija, kā nokļūt citos Jelgavas apkārtnes tūrisma objektos, aicinām sazināties 

ar Jelgavas reģionālā tūrisma centra speciālistiem pa tel. 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv 

 

Informācija sagatavota: 2019.gada 28.jūnijā 

  

https://www.marsruti.lv/jelgava/index.html#bus/13/a-b1-b/j032kl
https://www.marsruti.lv/jelgava/index.html#bus/13/a-b1-b/j432
mailto:tic@tornis.jelgava.lv

