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Reisige Jelgava ümbruskonnas ühistranspordiga! 

Kuidas sõita Jelgava linnast Jelgava maakonna ja Ozolnieki maakonna kaunimatesse paikadesse, kui isiklikku 

transporti ei ole? Jelgava piirkonna turismikeskus pakub ideid ühistranspordiga reisimiseks. Reisiplaneerimise 

hõlbustamiseks on välja valitud turismiobjektid, mille külastamisest ei pea eelnevalt teavitama, välja arvatud 

ekskursioonid giidi saatel. Busside sõiduplaanid võivad tööpäevadel ja nädalavahetustel erineda, seepärast 

soovitame kontrollida aktuaalset informatsiooni, klõpsates lisatud lingile.  

Praktiline teave: 

• Väljasõit Jelgava bussijaamast (AO), Pasta tänav 26. 

• Bussipiletite ostmine: Jelgava bussijaamas, bussijuhi juures või internetis – www.1188.lv, www.mobilly.lv. 

• Aktuaalne teave bussiliinide, peatuste ja kellaaegade kohta – www.1188.lv, samuti ka Jelgava bussijaamas, 

infotelefon +371 63022639. 

Kuhu minna? 

Vilce mõis ja looduspark  

Võimalus vaadata härrastemaja väljastpoolt, nautida jalutuskäiku tohutu suurel pargi territooriumil. Vilce 

mõisast algab Barona (Paruni) rada, mis viib Vilce linnusesse ja vaateplatvormile, kust avaneb vaade Rukūze jõe 

kaldal asuvatele liivakivipaljanditele. Vilce jõe jalakäijate sild viib teid Zaķu (Jäneste) heinamaal asuvasse 

heakorrastatud puhkepaika, kuhu on paigaldatud Jänesekuju ja kiiged – seal on sobivad võimalused ka 

spordiaktiivsusteks. Tööpäevadel kell 8-17 on võimalik külastada mõisahoonet, mis on kohandatud kohaliku kooli 

vajadustele. Sissepääsutasu: 1,50 eurot täiskasvanutele, 1,00 euro lastele. Ekskursioon giidi saatel 

etteteatamisel telefonil +371 26351169. 

Bussipeatus: Vilces pasts (kaugus Vilce mõisani ja looduspargi sissepääsuni – 450 meetrit) 

Busside sõiduplaan (klõpsake lingile): 

Jelgava AO – Vilces pasts  

Vilces pasts – Jelgavas AO 

 

Eleja mõisa park ja Teemaja  

Võimalus tutvuda Eleja mõisa pargiga, mida dendroloogia ja bioloogilise mitmekesisuse osas hinnatakse Läti ja 

ka Euroopa tasandil keskkonnaalaseks „pärliks“. Pargi põhjapoolses osas asub 2015. aastal renoveeritud 

Teemaja, mis kuulub mõisahoonete ansamblisse ja on ehitatud koos lossiga 19. saj alguses. Pargis on taastatud 

ka ajaloolised pargiteed, ehitatud sild üle tiigi poolsaarele ja loodud kaks külastajatele köitvat, interaktiivset 

kunstiobjekti – skulptor Glebs Pantelejevsi skulptuur Armastusele ja keskkonnaobjekt Vestlus. Teemaja tööaeg 

suvehooajal: T-N kell 11-17, R-L 10-18, P-E suletud. Sissepääsutasu: 1,50 eurot täiskasvanutele ja 1,00 euro 

lastele.

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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Bussipeatus: Parka iela (kaugus Eleja mõisa pargini 850 meetrit) 

Busside sõiduplaan (klõpsake lingile): 

Jelgavas AO – Parka iela 

Parka iela – Jelgavas AO 

Bussipeatus: Eleja (maanteel) (kaugus Eleja mõisa pargini 1,8 km) 

Busside sõiduplaan (klõpsake lingile): 

Jelgavas AO – Eleja (maanteel)  

Eleja (maanteel) – Jelgavas AO 

 

Lielplatone mõis 

Võimalus tutvuda Lielplatone mõisa ning selle maalilise ja legendidest tulvil pargiga, samuti ka autentse 18./19. 

saj pesumajaga, mis renoveeriti 2018. aastal. Mõisakompleks ja pesumaja „Vešūzis“ on avatud tööpäevadel kell 

8-16. Ekskursioonid ja harivad programmid etteteatamisel telefonil +371 26611468. Sissepääsutasu: 3,00 eurot 

täiskasvanutele ja 2,00 eurot lastele. 

Bussipeatus: Lielplatones muiža (kaugus Lielplatone mõisani 90 meetrit) 

Busside sõiduplaan (klõpsake lingile): 

Jelgavas AO – Lielplatones muiža 

Lielplatones muiža – Jelgavas AO 

Bussipeatus: Mazeleja (Eleja maanteel, kaugus Lielplatone mõisani 1,09 km) 

Busside sõiduplaan (klõpsake lingile): 

Jelgavas AO – Mazeleja 

Mazeleja – Jelgavas AO  

 

Zaļenieku (Roheline) mõis 

Võimalus tutvuda Zalenieku mõisahoonete, samuti ka kauni loodusliku pargiga koos silla ja tiikidega. Mõisast 

algab Zalenieku loodusrada. Mõisahoones asub Zalenieku Kaubandus- ja käsitöökeskkool. Mõis on avatud 

külastajatele tööpäevadel kell 8-17. Ekskursioonid etteteatamisel telefonil +371 22043531. Sissepääsutasu: 1,50 

eurot täiskasvanutele ja 1,00 euro lastele. 

Bussipeatus: Zaļenieki (kaugus Zalenieku mõisani 600 meetrit). 

Busside sõiduplaan (klõpsake lingile): 

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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Lielvircava mõis 

Võimalus jalutada mõisa ümbruskonnas ja tutvuda mõisahoonega. Mõisahoone on avatud tööpäevadel kell 8- 

17. Ekskursioonid etteteatamisel telefonil +371 22024127. Sissepääsutasu: 1,50 eurot täiskasvanutele ja 1,00 

euro lastele. Võib minna ka Lielvircava kirikusse, mis on vanim kirik Jelgava maakonnas (kaugus mõisast – 1,8 

km). 

Bussipeatus: Lielvircavas skola (kaugus Lielvircava mõisani 500 meetrit). 

Busside sõiduplaan (klõpsake lingile): 

Jelgavas AO – Lielvircavas skola 

Lielvircavas skola – Jelgavas AO 

 

Vircava mõis 

Võimalus tutvuda mõisahoonetega väljastpoolt ja jalutada mõisapargis. Mõisakompleksi hoonetest on kõige 

paremini säilinud Kavalieru maja, kus praegu töötab kool. Mõisapark on tähelepanuväärne oma 15 ha suuruse 

barokkstiilis aia ja omapärase aiaparteriga. Ühes mõisahoones asub Vircava valla rahvamaja; mõisahoone on 

avatud tööpäevadel kell 8-17. Ekskursioonid etteteatamisel telefonil +371 26261569. 

Bussipeatus: Vircava (kaugus Vircava mõisani 300 meetrit). 

Busside sõiduplaan (klõpsake lingile): 

Jelgavas AO – Vircava 

Vircava – Jelgavas AO 

 

Riia Püha Kolmainsuse Sergi nunnakloostri filiaal (Valgunde klooster) 

Võimalus tutvuda kloostri territooriumi ja seal asuvate pühakodadega. Kloostris saab tutvuda Kristuse 

Muutumise õigeusu kiriku, John Trepnieki õigeusu kiriku ja kabeliga, kus asub märkimisväärne ikoonikogu. 

Praegu elab kloostris 60 õde.  

Bussipeatus: Induļi (on võimalus paluda bussijuhil peatuda just kloostritee juures, kaugus maanteelt Valgunde 

kloostrini 1000 meetrit). 

Busside sõiduplaan (klõpsake lingile): 

Jelgavas AO – Induļi 

Induļi – Jelgavas AO 

 

Mini zoo „Lauku sēta“ („Talu“) 

Võimalus külastada miniloomaaeda, nautida rahulikke jalutuskäike taluõues, vaadelda aedikus elavaid loomi – 

eesleid, ponisid, kääbushobuseid, laamasid, alpakasid, lambaid, kääbuskitsi, linde, meini kasse, bordercolli ja 

sheltie tõugu karjakoeri. Tööaeg suvehooajal:  11. maist kuni 1. septembrini iga päev kell 10-20, kuid alates 1. 

septembrist kuni 1. novembrini ainult puhkepäevadel kell 11-17. Sissepääsutasu 5,00 eurot täiskasvanutele ja 

3,00 eurot lastele. 

Väljasõit: peatusest Dzelzceļa stacija (Raudteejaam) Jelgavas bussiga nr 13 Branka suunal. 

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
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Bussipeatus: Cīruļi (kaugus miniloomaaiani „Lauku sēta“ 900 meetrit). 

Busside sõiduplaan (klõpsake lingile): 

Dzelzceļa stacija - Cīruļi 

Cīruļi – Dzelzceļa stacija 

 

Kui vajate teavet selle kohta, kuidas sõita teiste Jelgava ümbruskonna turismiobjektide juurde, 

palume võtta ühendust Jelgava piirkonna turismikeskuse spetsialistidega telefonil +371 63005447 

või e-posti aadressil: tic@tornis.jelgava.lv 

 

 
  

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

