
 
 

 

Keliaukite po Jelgavos apylinkes viešuoju transportu! 

Kaip iš Jelgavos nuvykti į gražiausias Jelgavos ir Uozuolniekų apskrities vietas neturint nuosavo automobilio? 

Jelgavos regioninis turizmo centras siūlo keliauti viešuoju transportu. Kelionės planavimui palengvinti 

pateikiamas sąrašas lankytinų vietų, kurių nereikia iš anksto rezervuoti, išskyrus ekskursijas su gidu. Autobusų 

tvarkaraščiai gali skirtis darbo dienomis ir savaitgaliais, todėl prašome sekti naujausią informaciją, kurią galima 

sužinoti spustelėjus pateiktą nuorodą. 

Praktinė informacija: 

• Kelionė prasideda nuo Jelgavos autobusų stoties (AS), Pasta g. 26. 

• Autobuso bilietų pirkimas – Jelgavos autobusų stotyje, iš autobuso vairuotojo arba internetu www.1188.lv, 

www.mobilly.lv. 

• Aktuali informacija apie autobusų maršrutus, stoteles ir laikus – www.1188.lv, taip pat Jelgavos autobusų 

stotyje, informacija telefonu (+371) 63022639. 

 

Ką aplankyti? 

Vilcės dvaras ir gamtos parkas 

Galimybė apžiūrėti dvaro pastatą iš išorės, pasivaikščioti po didžiulį gamtos parką. Nuo Vilcės dvaro prasideda 

Barono takas, vedantis iki Vilcės piliakalnio ir apžvalgos aikštelės, iš kurios galima pamatyti smiltainio atodangas 

Rukūzės upės krante. Pėsčiųjų tiltas per Vilcės upę veda į Kiškių pievą – puikiai įrengtą ir sportinei veiklai tinkančią 

poilsio vietą su sūpynėmis ir Kiškio figūra. Darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. yra galimybė patekti į dvaro patalpas, 

pritaikytas mokyklos poreikiams. Įėjimo mokestis – 1,50 EUR suaugusiems, 1,00 EUR vaikams. Ekskursiją su gidu 

reikia užsisakyti iš anksto telefonu (+371) 26351169. 

Autobusų stotelė: „Vilces pasts“ (atstumas iki Vilcės dvaro ir įėjimo į parką – 450 metrų) 

Autobusų tvarkaraštis (spustelėti nuorodą): 

Jelgavos AS – Vilces pasts  

Vilces pasts – Jelgavos AS 

 

Elejos dvaro parkas ir Arbatos namelis  

Galimybė pamatyti Elejos dvaro parką, kuris dendrologijos ir biologinės įvairovės požiūriu yra laikomas Latvijos 

ir Europos saugomu aplinkos „perlu“. Šiaurinėje parko pusėje yra 2015 m. restauruotas Arbatos namelis, kuris 

yra dvaro ansamblio dalis, pastatytas XIX a. pradžioje, kai buvo statoma ir pilis. Parke atnaujinti istoriniai takeliai, 

nutiestas tiltas per tvenkinį į pusiasalį, o lankytojams sukurti du įdomūs interaktyvūs objektai – skulptoriaus 

Glebo Pantelejevo skulptūra „Meilei“ ir aplinkos objektas „Pokalbis“. Arbatos namelio darbo laikas vasarą yra 

nuo antradienio iki ketvirtadienio 11–17 val., nuo penktadienio iki šeštadienio 10–18 val., sekmadieniais ir 

pirmadieniais uždaryta. Įėjimo mokestis – 1,50 EUR suaugusiems ir 1,00 EUR vaikams. 

http://www.1188.lv/
http://www.mobilly.lv/
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


 
 

Autobusų stotelė: „Parka iela“ (atstumas iki Elejos dvaro parko – 850 metrų) 

Autobusų tvarkaraštis (spustelėti nuorodą): 

Jelgavos AS – Parka iela 

Parka iela – Jelgavos AS 

Autobusų stotelė: „Eleja“ (autostradoje) (atstumas iki Elejos dvaro parko – 1,8 km) 

Autobusų tvarkaraštis (spustelėti nuorodą): 

Jelgavos AS – Eleja (autostradoje)  

Eleja (autostradoje) – Jelgavos AS 

 

Lielplatuonės dvaras 

Galimybė apžiūrėti Lielplatuonės dvarą su jo vaizdingu ir legendomis apipintu parku bei 2018 m. atnaujintu 

„Vešūziu“ – autentiškais XVIII–XIX a. skalbimo namais. Dvaro kompleksą, taip pat skalbyklą „Vešūzis“ galima 

apžiūrėti kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 16 val. Ekskursijas ir pažintines programas reikia užsisakyti iš anksto 

telefonu (+371) 26611468. Įėjimo mokestis – 3,00 EUR suaugusiems ir 2,00 EUR vaikams. 

 

Autobusų stotelė: „Lielplatones muiža“ (atstumas iki Lielplatuonės dvaro – 90 metrų) 

Autobusų tvarkaraštis (spustelėti nuorodą): 

Jelgavos AS – Lielplatones muiža 

Lielplatones muiža – Jelgavos AS 

Autobusų stotelė: „Mazeleja“ (Elejos plente, atstumas iki Lielplatuonės dvaro – 1,09 km) 

Autobusų tvarkaraštis (spustelėti nuorodą): 

Jelgavos AS – Mazeleja 

Mazeleja – Jelgavos AS  

 

Zaleniekų (Žaliasis) dvaras 

Galimybė pamatyti Zaleniekų dvaro pastatą, taip pat vaizdingą parką su tilteliu ir tvenkiniais. Nuo dvaro 

prasideda Zaleniekų gamtos takas. Dvaro pastate įsikūrusi Zaleniekų verslo ir amatų mokykla. Į dvarą galima 

patekti darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Ekskursijas reikia užsisakyti iš anksto telefonu (+371) 22043531. Įėjimo 

mokestis – 1,50 EUR suaugusiems ir 1,00 EUR vaikams. 

Autobusų stotelė: „Zaļenieki“ (atstumas iki Zaleniekų dvaro – 600 metrų) 

Autobusų tvarkaraštis (spustelėti nuorodą): 

Jelgavos AS – Zaļenieki 

Zaļenieki – Jelgavos AS 

 

Lielvircavos dvaras 

Galima pasivaikščioti po dvaro teritoriją ir apžiūrėti dvaro pastatą. Į dvaro pastatą galima patekti darbo dienomis 

nuo 8 iki 17 val. Ekskursijas reikia užsisakyti iš anksto telefonu (+371) 22024127. Įėjimo mokestis yra 1,50 EUR 

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


 
 

suaugusiems ir 1,00 EUR vaikams. Taip pat galima nuvykti į Lielvircavos bažnyčią, kuri yra seniausia bažnyčia 

Jelgavos apskrityje (atstumas nuo dvaro – 1,8 km). 

Autobusų stotelė: „Lielvircavas skola“ (atstumas iki Lielvircavos dvaro – 500 metrų) 

Autobusų tvarkaraštis (spustelėti nuorodą): 

Jelgavos AS – Lielvircavas skola 

Lielvircavas skola – Jelgavos AS 

 

Vircavos dvaras 

Galimybė apžiūrėti dvaro pastatus iš išorės ir pasivaikščioti po dvaro parką. Geriausiai iš dvaro komplekso 

pastatų išsilaikė Kavalierių namai, kuriuose dabar veikia mokykla. Dvaro parkas patraukia dėmesį savo 15 ha 

baroko stiliaus sodu su unikaliu sodo parteriu. Viename iš dvaro pastatų veikia Vircavos kaimo bendruomenės 

namai. Į pastatą galima patekti darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Ekskursijas reikia užsisakyti iš anksto telefonu 

(+371) 26261569. 

Autobusų stotelė: „Vircava“ (atstumas iki Vircavos dvaro – 300 metrų) 

Autobusų tvarkaraštis (spustelėti nuorodą): 

Jelgavos AS – Vircava 

Vircava – Jelgavos AS 

 

Rygos Šv. Trejybės Sergijaus moterų vienuolyno filialas (Valgundės vienuolynas)  

Galimybė apžiūrėti vienuolyno teritoriją ir joje esančius Dievo namus. Vienuolyne galima apžiūrėti Kristaus 

atsimainymo stačiatikių bažnyčią, Janio Trepnieko stačiatikių bažnyčią ir koplyčią su įspūdinga ikonų kolekcija. 

Šiuo metu vienuolyne gyvena 60 seserų. 

Autobusų stotelė: „Induļi“ (galima vairuotojo paprašyti, kad sustotų tiesiai prie vienuolyno kelio, atstumas nuo 

autostrados iki Valgundės vienuolyno yra 1000 metrų) 

Autobusų tvarkaraštis (spustelėti nuorodą): 

Jelgavos AS – Induļi 

Induļi – Jelgavos AS 

 

Mini zoologijos sodas „Lauku sēta“ 

Galimybė apsilankyti mini zoologijos sode, pasimėgauti ramiu pasivaikščiojimu kaimo sodybos teritorijoje, 

apžiūrint aptvaruose gyvenančius gyvūnus: asilus, ponius, miniatiūrinius arklius, lamas, alpakas, avis, 

nykštukines ožkas, paukščius, taip pat pasigrožėti katėmis (Meino meškėnų veislės) ir šunimis (borderkoliais ir 

Šetlando aviganiais). Darbo laikas nuo gegužės 11 iki rugsėjo 1 d. kiekvieną dieną 10–20 val., o nuo rugsėjo 1 iki 

lapkričio 1 d. tik savaitgaliais 11–17 val. Įėjimo mokestis – 5,00 EUR suaugusiems ir 3,00 EUR vaikams. 

Išvykimas: nuo stotelės „Dzelzceļa stacija“ Jelgavoje autobusu Nr. 13 Brankos kryptimi. 

Autobusų stotelė: „Cīruļi“ (atstumas iki mini zoologijos sodo „Lauku sēta“ – 900 metrų) 

Autobusų tvarkaraštis (spustelėti nuorodą): 

Dzelzceļa stacija - Cīruļi 

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
https://www.marsruti.lv/jelgava/index.html#bus/13/a-b1-b/j032kl


 
 

Cīruļi – Dzelzceļa stacija 

 

Jei reikia informacijos, kaip nuvykti į kitas turistų lankomas vietas Jelgavos rajone, prašome 
susisiekti su Jelgavos regioninio turizmo centro specialistais telefonu (+371) 63005447 arba el. paštu 
tic@tornis.jelgava.lv 
 

 
  

 

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

