


PAŠTO SALA IR ŠAMOTINIŲ SKULPTŪRŲ PARKAS
Mėgaukis poilsiu Pašto saloje visais metų laikais! 
Vasarą galima atsipalaiduo� paplūdimyje ir maudy�s 
Lielupėje, žais� �nklinį ar apiplauk� aplink salą laiveliu, 
katamaranu ar SUP lenta. Visus metus čia galima 
mėgau�s ramiais pasivaikščiojimais ar pasivažinėjimais 
dviračiu, o vaikai džiaugsmą ras žaidimų aikštelėse. 
Viešojoje čiuožykloje, skambant muzikai, žiemą galima 
čiuožinė� su pačiūžomis, o vasarą – su riedučiais. 
Skulptūrų parke stovi 20 didelio formato keraminių 

(išdegto ugniai atsparaus molio) skulptūrų, salos pie�nėje dalyje – medinės skulptūros. Pašto (Pasta) sala 

GEDERTO ELIASO JELGAVOS ISTORIJOS 
IR MENO MUZIEJUS 

Apsilankyk pirmajame Latvijos universitete, užsidėk virtualios 
realybės 3D akinius ir apžiūrėk Jelgavos istorijos ekspoziciją, temines 
parodas ir latvių tapybos meistro Gederto Eliaso darbų kolekciją bei 
miesto panoramą iš 25 metrų aukščio bokšto balkono.

Akadēmijas gatvė 10, Jelgava, +371 63023383, www.jvmm.lv

ADOLFO ALUNANO MEMORIALINIS MUZIEJUS 
Pajausk 20 a. pradžios atmosferą auten�škai įrengtose muziejaus patalpose, kur 
kažkada gyveno pats latvių „teatro tėvas“ Adolfas Alunanas. Įsijausk į aktorių 
vaidmenį ir scenoje suvaidink pjesę, taip pat pasivaikščiok senosiomis Mintaujos 
gatvėmis, naudodamasis mul�medijos objektu „Alunianas ir Jelgava“.
Filozofu gatvė 3, +371 63021180, www.alunans.lv

LATVIJOS GELEŽINKELIO ISTORIJOS MUZIEJAUS 
JELGAVOS EKSPOZICIJA 

Sužinok daugiau apie Jelgavos geležinkelio mazgą – vieną iš seniausių ir 
svarbiausių Latvijoje, pasižiūrėk šviečiamuosius filmus ir įlipk į siauruko 
modelį ekspozicijoje „Mažoji metalo širdis“!
Stacijas gatvė 3, +371 67239494, 20034850 www.railwaymuseum.lv

JELGAVOS ŠV. TREJYBĖS BAŽNYČIOS BOKŠTAS
Susipažink su vienu iš populiariausių turizmo objektų Jelgavoje ir keliauk laiku 
naudodamasis interaktyviąja ekspozicija, paragauk gardžių valgių restorane ir pasižval-
gyk po miestą iš 37 metrų aukščio s�klinės apžvalgos aikštelės!
Akadēmijas gatvė 1, +371 63005447, +371 25619266  www.visit.jelgava.lv

Pasisvečiuok didžiausioje baroko pilyje Bal�jos 
šalyse – buvusioje Kuršo hercogų rezidencijoje, 
įsikūrusioje dabar�niame Latvijos žemės ūkio 
universitete, pasižvalgyk po Jelgavos pilies 
muziejų ir sudalyvauk pramoginėse 
programose! Aplankyk ir vieną iš nedaugelio vadovų dinas�jų laidojimo vietų pasaulyje – Kuršo hercogų 
kriptą Jelgavos pilyje, kur yra galimybė apžiūrė� 30 sarkofagų ir atkurtų laidotuvių kos�umų.
Lielā gatvė 2, +371 63005617, +371 63962197 (kripta), www.jelgavaspils.lv 

JELGAVOS PILIS IR KURŠO HERCOGŲ KRIPTA

KARAMELIŲ DIRBTUVĖLĖS 
"KARAMEĻU DARBNĪCA"

Pasižvalgyk po spalvingiausią ir 
saldžiausią vietą Jelgavoje – atviro 

�po karamelių dirbtuves ir 
atskleisk saldumynų gaminimo 

paslap�s gamindamas ir degustu-
odamas karameles! Rūpniecības 

gatvė 1a, tel. +371 29851426, 
www.karameludarbnica.lv 

LANGERVALDĖS MIŠKAS 
Apsilankyk Langervaldės miške – puikiai įrengto-
je miško teritorijoje su pėsčiųjų takais. Mišką 
galima išvaikščio� einant keliais takais – trumpi-
ausias takas yra 800 metrų ilgio, o ilgiausias – 3 
kilometrų ilgio. Pėsčiųjų takus papildo mediniai 
laiptai ir �lteliai, prie įėjimo pastatytos laukinių 
gyvūnų skulptūros. Langervaldės miškas, pagrin-
dinis įėjimas nuo Rubenių (latv. Rubeņu) kelio

PILIES SALOS APŽVALGOS BOKŠTAS IR LAUKINIAI ŽIRGAI 
Įkopk į 20 metrų aukščio medinį apžvalgos bokštą, iš kurio galėsi pasižvalgy� į užlieja-
mas Lielupės salpos pievas, laukinių žirgų bandą ir miesto panoramą! Registruojan�s 
iš anksto rengiama ekskursija po salą vie�niu automobiliu! Prie bokšto yra valčių 
prieplauka, į bokštą taip pat galima patek� iš upės pusės. Pilies (Pils) sala, 
tel. +371 20264343 (aplinkos gidas)

VECPILSĒTAS GATVĖS KVARTALE 
IR APLINKOS OBJEKTAS 
„LAIKO RATAS 100“

Pamatyk seniausius Jelgavos pastatus – pajausk XIX 
amžiaus medinių pastatų ir akmenimis grįstų gatvių 
dvasią Senamiesčio gatvės (latv. Vecpilsētas iela) 
kvartale. XVII amžiuje čia buvo Duobelės vartai, 
kuriais buvo galima patek� į miestą. Šalia apžiūrėk 
skulptoriaus Karlio Ylės Latvijos šimtmečiui sukurtą 
„Laiko ratą“ ir sužinok ryškiausius Jelgavos istorijos 

faktus. 
(Lielā gatvė 38, 
Vecpilsētas, 
K. Asara ir Dobeles 
gatvės). Sužinok 
atnaujinto namo, 
esančio Vecpilsē-
tas g. 14, istoriją.
(Vecpilsētas iela 14, 
+371 63005407).
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KĄ PAMATYTI?



RESTORANAI 
 Restoranas „Panorāmas ska�“, Akadēmijas gatvė 1, 
+371 27702202
 Restoranas ir kavinė-bistro „Parks“, Kr. Barona 
gatvė 3, +371 63024188, www.restoransparks.lv
 Restoranas „Pilsētas elpa“, Pašto (Pasta) sala 1, 
+371 26633703, 29320268
 Restoranas „Chocolate & Pepper“, Kr. Barona 
gatvė 6, +371 63010220
 Baras-restoranas „Putnu dārzs“, Lielā gatvė 6, 
+371 63026633, www.hoteljelgava.lv

KAVINĖS, SMUKLĖS
 Smuklė „Istaba“, J. Čakstes bulvaras 7,
+371 63025909, 29507108
 Bistro ir konditerija „Silva“ , Driksas gatvė 7/9, 
+371 63084899, 29266586, www.bistrosilva.lv 
 Smuklė „Kreklu krogs“, Lielā gatvė 19a, 
+371 26633433
 Pietų restoranas „O�o“, Lielā gatvė 17, 
+371 26661151
 Baras „Melno cepurīšu balerijaׅ“, Raiņa gatvė 28, 
+371 27787776, www.mcbalerija.com 
 Kavinė „Pie mednieka“, Vecpilsētas gatvė 19, 
+371 63028528
 Kavinė „Central Cafe Jelgava”, Lielā gatvė 3, 
+371 20144454
 Kavinė „Comedor", Akadēmijas gatvė 4, 
+371 20319837, 25294745
 Kavinė „Tavs mirklis", Pasta  gatvė 45,  
+371 22775533, 22772211, 
http://tavsmirklis.mozello.lv/   

GREITOJO MAITINIMO ĮSTAIGOS
 Greitojo maisto restoranas „McDonald’s“, 
Brīvības bulvaras 1, +371 63020166, 26468158, 
www.mcdonalds.lv 
 Greitojo maisto restoranas „Hesburger“, Katoļu 
gatvė 10b, +371 25911221; Loka magistralė 2a, +371 
26480302, www.hesburger.lv 

PICERIJOS
 „Picu darbnīca“, Rīgas gatvė 1, +371 20003993
 „Čili Pica“, Katoļu gatvė 7 ir Rīgas gatvė 11, 
+371 63045555, www.cili.lv 

ARBATINĖS
 Arbatos namai „Silva“, Pilssalas gatvė 2a, 
+371 22119119, 29266586
 Konditorijos studija „Tarte“, Mātera gatvė 26, 
+371 20136090
 Kavos ir pusryčių baras „Academia“, Akadēmi-
jas gatvė 4a, +37120553880, 28951491
 Konditerija “Mr. Ze�rs”, Lielā gatvė 15, 
+371 25180404
 Konditerija “Prospekts Z9”, Zemgales prospektą 9, 
+371 27814539
 Konditerija "Putni", Mātera gatvė  40, 
+371 29172237

  

ATRASK JELGAVĄ SU 
GARSO GIDU 

 Apsilankyk www.visit.jelgava.lv
 Spausk „Audiogidas“
 Išgirsk 3 minučių trukmės pasakojimus 
apie kurį nors iš 25 objektų nemokamai.
Galimos kalbos: latvių, rusų ir anglų.  

ELEKTRINIŲ MOPEDŲ 
IR ELEKTRINIŲ PASPIRTUKŲ 
NUOMA „MIGO CITY“

Būk aktyvus ir ištyrinėk gražiausias Jelgavos 
vietas neįprastu būdu – spalvingais elektriniais 
mopedais arba elektriniais paspir-
tukais, elektrinės transporto 
priemonės vaikams. Naujiena - 
BBQ elektrinė val�s!
Pasta sala 3A, +371 26623961

PLAUKIOJIMAS 
VALTIMIS 
JELGAVOJE
Leiskis į nepamirštamas 
išvykas kanojomis Lielupe, Driksa ir kitomis 
apylinkės upėmis. Ypač jaudinantys yra nak�niai 
pasiplaukiojimai, mėgaujan�s kvapą gniaužiančiais 
vaizdais į apšviestą miestą.
Valčių nuomos paslaugas siūlo Ozolaivas.lv, 
+371 23202900, www.ozolaivas.lv   

MEDINIAI LIEPTAI SVĖTĖS UŽLIEJAMOSE PIEVOSE
Sužinok apie gamtos vertybes Svėtės užliejamose pievose ir pasivaikščiok 
medinių lieptų takų �nklu apie 1,6 kilometro.
Mediniai lieptai gelbs� ir potvynių metu, jie statomi 1,5 m aukštyje, lieptų 
plo�s 1,8 m. Siekiant už�krin� pėsčiųjų saugumą, lieptai yra su turėklais, 
kuriuose įrengtas specialus �nklas.
Teritorija tarp Sniega gatvės, Vītolu kelio, Būriņu kelio ir Miezītes kelio

KONCERTŲ SALĖ PO ATVIRU 
DANGUMI „MĪTAVA“

Dalyvauk koncertuose ir renginiuose naujai 
a�darytoje koncertų salėje po atviru dangumi 
„Mītava“, pastatytoje kaip amfiteatras su scena, 
parteriu ir tribūnomis. Pasta sala

IŠVYKOS LAIVELIAIS DRIKSA IR 
LIELUPE 

Vasaros sezono metu galima plauk� laiveliais 
Lielupės ir Driksos upėmis, kuriuose telpa nuo 7 iki 
40 keleivių. Ekskursijų maršrutai trunka nuo 30 
minučių iki valandos, o nuo vandens pusės galima 
pamaty� gražiausias Jelgavos vietas. Laivelių 
prieplauka yra įrengta J. Čakstės bulvaro prome-
nadoje prie Mytavos �lto. Daugiau informacijos 
galima ras� interneto svetainės www.visit.jelgava.lv 
skiltyje „Poilsis ant vandens“. 

UZVARAS PARKAS, VAIKŲ 
POILSIO IR ŽAIDIMŲ MIESTELIS

Mažieji parko lankytojai kviečiami atsipalaiduo� 
vaikų poilsio ir žaidimų miestelyje, kur galima 
pažin� ir sužino� apie Latvijos gamtos vertybes, 
nes aikštelės yra pastatytos naudojant vie�nį 
ąžuolą ir daugiausia natūralias medžiagas.
Uzvaras parks
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Atstumas nuo Jelgavos 
Šv.Trejybės bažnyčios bokšto

Jelgavos Šv. Trejybės 
bažnyčios bokštas

400 m 5 min

1700 m  22 min

500 m  6 min

1400 m  18 min

1700 m  20 min

650 m  8 min

1700 m  22 min

1400 m  18 min

3000 m  36 min

200 m  1 min

700 m  9 min

1300 m  16 min

3400 m  42 min

550 m  7 min

G. Eliaso Jelgavos Istorijos 
ir meno muziejus
A. Alunano memorialinis 
muziejus
Jelgavos pilies ir Kuršo 
hercogų kripta
Latvijos Geležinkelio istorijos 
muziejaus Jelgavos ekspozicija
Pilies salos apžvalgos bokštas

Pašto sala
Vecpilsētas gatvės kvartale ir  
„Laiko ratas 100“

Langervaldės miškas

Laivelių prieplauka

Koncertų salė  „Mītava“
Uzvaras parkas, vaikų 
poilsio ir žaidimų miestelis
Mediniai lieptai Svėtės 
užliejamose pievose
Nuoma „MIGO city“ 

Karamelių dirbtuvėlės

JELGAVA
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Rekomenduojami maršrutai
 Sto�es ratas (~3 km)
 Centro ratas (~5 km)
 Upes ratas (~7 km)

Audiogidas



 Viešbu�s „Jelgava“ (80 vietų), Lielā gatvė 6, 
+371 63026193, 63023349, www.hoteljelgava.lv
 Viešbu�s „Zemgale“ (78 vietos), Skautu gatvė 2, 
+371 63007707, www.skzemgale.lv

 Svečių namai „Kārklu muiža“ (16 vietų), 
Kārklu gatvė 67,  +371 26222266
 Nakvynės namai „Central Hostel Jelgava” 
(20 vietų), Kr. Barona gatvė 40A – 214. kab., 
+371 20004108, www.hosteljelgava.lv

 Turizmo informacija
 Maršrutai ir lanks�nukai
 Ekskursijų organizavimas
 Gido paslaugos

JELGAVOS REGIONINIS TURIZMO CENTRAS
Jelgavos Šv. Trejybės bažnyčios bokšto 
1-ajame aukšte
Akadēmijas gatvė 1, Jelgava 
+371 63005447, 25619266
www.visit.jelgava.lv

KUR NAKVOTI?


