
 VILCES MUIŽA

18. gs. celtās Mēdemu dzimtas muižas ap-
skate, muižas vēstures ekspozīcija, radošās 
keramikas darbnīcas. Šobrīd Vilcesmuižas 
ēkā atrodas Vilces pamatskola. 

ZALENIEKŲ (ŽALIASIS) DVARAS 

Dvaro rūmai yra unikalus Kuršo hercogystės 
XVIII a. architektūros pavyzdys, kuriame iki 
šių dienų išliko daug reikšmingų istorinio in-
terjero architektūros elementų. Šiuo metu Za-
leniekų (Zaļenieku) dvare įsikūrusi Zaleniekų 
verslo ir amatų vidurinė mokykla ir Restaura-
toriaus namas. 

 LIELPLATUONĖS DVARAS 
 IR VEŠŪZIS  

XIX a. statytas baronų Hanų (Hānu) giminės 
dvaras, atkurtas autentiškas XVIII–XIX a. 
skalbimo namas, senovės skalbimo tradici-
jų pažintinė pro-
grama. Didžiausias 
skambučių kolekci-
ja Baltijos šalyse. 
Šiuo metu dvaro 
pastate įsikūrę 
valsčiaus valdyba, 
vaikų darželis ir 
biblioteka.

 BERKENĖS DVARAS 

Atnaujintose dvaro patalpose įkurtas viešbu-
tis, SPA kompleksas. 

 BLANKENFELDĖS DVARAS 

18-ojo a. keturiasdešimtaisiais metais pasta-
tyto dvaro ir parko apžiūra, kūrybinės atrak-
cijos. Viešbutis įsikūręs atnaujintoje dvaro 
arklidėje.

RYGOS ŠV. TREJYBĖS 
SERGIJAUS MOTERŲ 
VIENUOLYNO FILIALAS 
(VALGUNDĖS  
VIENUOLYNAS) 
Veikiantis vienuolynas, 
bažnyčia ir koplyčia su vert-
inga ikonų kolekcija.

LATVIJOS PIRMOJO PREZIDENTO 
 JANIO ČAKSTĖS NAMAI 

Šiuolaikinė ekspozicija apie Janio Čakstės 
(Jānis Čakste) asmenybę ir šeimos likimo is-
torijas Latvijos istorijos bei demokratijos kon-
tekste. 

ŠALTALANKIŲ SODAS „ZELT“ 

Šaltalankių sodo apžiūra, susipažinimas su jų 
auginimu, produktų degustavimas, renginiai ir 
meistriškumo klasės naujajame ZELTŠalta-
lankių name. 

 BITININKYSTĖS ŪKIS  
 „LĪGAS MEDUS“ 

Bitininkystė ir bitininkystės produktų degus-
tavimas.

  DIDŽIŲJŲ PUPŲ TRAŠKUČIŲ 
 GAMYKLA „PUPUCHI“ 

Sveikų skanėstų gamyba iš pupų, degustavi-
mas ir praktiniai užsiėmimai. 

GINTARO GAMYBA 
 „LIVONIJAS DZINTARS

Kosmetika, tepalai ir papuošalai iš Baltijos 
gintaro. Produktų pirkimas, tiriamosios pas-
kaitos, meistriškumo kursai ir degustacijos.  

 IŠ KANKORĖŽIŲ PAGAMINTŲ 
 PRODUKTŲ RAGAVIMAS  
 „MĪTAVAS ČIEKURS“

Latvijos pušies gaminių įsigijimas, ek-
skursijos ir pušų kankorėžių muilo virimo 
meistriškumo klasė.. 

KALĖDINIŲ MŪŠIŲ MUZIEJUS 
 „MANGAĻI“ 

Unikalūs Pirmojo pasaulinio karo įtvirtinimų 
elementai, vienintelė Baltijoje rekonstruota 
„vokiečių siena“, sukurtas 7 km ilgio pažintinis 
takas.  

TYRELIO PELKĖ  
 IR KULKOSVAIDININKŲ KALNAS 

Pirmojo pasaulinio karo atminimo vietos, 
27 metrų aukščio apžvalgos bokštas. 

DABAS PARKS “VILCE”

Pėsčiųjų takai, senovės žiemgalių piliakalnis, 
iškylos vieta „Zaķu pļava“ (Zuikių pieva), 
diskgolfo aikštynas. Diskgolfo žaidimas 
mokamas, pradžia prie Vilcės dvaro. 

 ELĖJOS DVARO PARKAS  
 IR ARBATOS NAMELIS 

Restauruotas XIX a. statytas Arbatos name-
lis, atnaujinti istoriniai takeliai, tiltelis, mūrinė 
tvora, sukurti interaktyvūs aplinkos objektai: 
„Saruna“ (Pokalbis) ir „Mīlestībai“ (Meilei). 

Vasarą Arbatos namelis 
lankomas nustatytu 
darbo laiku, žiemos 
sezonu – tik iš 
anksto susitarus. 

 LIELVIRCAVOS DVARAS 

Dvaro valdytojų namai ir istorinių XIX a. ap-
darų ekspozicijos apžiūra.   

  VIRCAVOS DVARAS IR PARKAS
Dvaro komplekso ir istorinio baroko sti liaus
parko apžiūra. Šiuo metu buvusio dvaro 
pastatuose įsikūrę Vircavos valsčiaus tautos
namai ir Vircavos vidurinė mokykla. 

 STALGENĖS DVARAS 

XIX a. pabaigoje statyto klasicizmo stiliaus 
dvaro pastate įrengta Jaunsvirlaukos valsči-
aus kraštotyros ekspozicija, parke sufor-
muotas latvių kalendorinių tradicijų ratas. 

ABGUNSTĖS DVARAS 

Kūrybinių renginių vieta, pastatyta didžiau-
sia Latvijoje keramikos krosnis, viešbutis. 

NUOTYKIŲ IR ĮKVĖPIMO VIETA
 „NĀKOTNES PARKS“ 

Senovinių daiktų kolekcijos apžiūra, ek-
skursija, meistriškumo klasė ir degustacija. 

 „VILKI“ DENDRARIJUS

Dendrariumas su 1000 skirtingų, būdingų 
tiek Latvijos kraštovaizdžiui, tiek egzotinių, 
augalų kolekcija.

 MINI ZOOLOGIJOS SODAS
 „LAUKU SĒTA“ 

Ūkyje gyvenančių vietinių ir egzotinių gyvūnų 
apžiūra. Objektas lankomas tik iš anksto 
susitarus. 

 OŽKŲ ŪKIS „LĪCĪŠI“ 

Daugiau kaip 100 ožkų, jų pieno produktų de-
gustavimas 

 POILSIO KOMPLEKSAS 
 „VIESU LĪČI“ 

Aktyvus poilsis šeimoms su vaikais, vaikų 
atrakcijų parkas, traukinukas su garvežiu, 
diskgolfo aikštynas, iškylos vietos. 

 POILSIO KOMPLEKSAS 
 „GRANTIŅI“ 

Aktyvus poilsis šeimoms su vaikais, atrak-
cionai, iškylų vietos, viešbutis ir restoranas. 

 VANDENLENČIŲ PARKAS  
 „5 MASTI“ 

Cirkuliarinio 
vandenlenčių 
parko trasa, pri-
pučiamų atrakci-
jų parkas. Vandens 
atrakcijos siūlomos 
tik vasaros sezonu, 
nustatytu darbo laiku. 
Restoranas veikia vi-
sus metus.

 MEDELYNAS „BĒTRAS“ 

Ūkio apžiūra, vietinių vaisių/uogų cukatų ir 
sirupų degustavimas. 

 SALDAINIŲ FABRIKAS „ABRA“ 

Saldumynų gamyba iš natūralių žaliavų – 
vaisių, uogų ir daržovių su prekės ženklu 
„ABRA“, meistriškumo klasės, degustavimas.

 VALČIŲ NUOMA OZOLAIVAS.LV 

Vasaros sezonu nuolatinės išvykos valtimis 
Žiemgalos upėmis, naktinės išvykos

 OZOLNIEKŲ MIŠKO PARKAS 
2,5 km ilgio apšviestas pėsčiųjų takas vasarą/
slidinėjimo trasažiemą, subertas kalnas žie-
mos pramogų mėgėjams, Sveikatingumo 
takas – apšviestas pėsčiųjų takas, treniruo-
klių įranga ir vaikų žaidimų aikštelė. Vasarą 
rengiamas žygis basomis kojomis. 

 EDVARTO VIRZOS IR ELZOS
 STERSTĖS MEMORIALINIS NAMAS 
 „BILLĪTES“ 

Rašytojų namai, kuriuose buvo sukurta daug 
eilėraščių bei parašytas žymiausias E. Virzos 
(E. Virza) kūrinys „Straumēni“.

MALKALNŲ
 ŠEIMOS ŪKIS 
 „BLŪDŽI“ 

Ivairių rūšių naminių 
sūrių, salotų ir kitų 
skanėstų degustavi-
mas. 

PIPIRMĖČIŲ PRODUKCIJOS  
 DEGUSTACIJA „PIPARMĒTRU NAMIŅŠ“

20 įvairių rūšių mėtų, mėtinių produktų de-
gustavimas, kūrybinės dirbtuvės. 

„ŠITAKE“ 
 GRYBŲ ŪKIS
 „TRUBENIEKI“ 

Šitake grybų augini-
mas, grybų produktų ir 
sriubos degustavima. 

GĖRIMŲ GAMYKLA  
 „TĪREĻU DZĪTUVE“ 

Iš Latvijoje užaugintų uogų gaminamų alko-
holinių gėrimų gamyba ir degustavimas, apsi-
lankymas gamykloje ir žirgyne 

 STRUČIŲ 
 ŪKIS  
 „MAZZARIŅI“ 

Stručių, emu ir 
nandu iš Afrikos, 
Australijos ir Pietų 
Amerikos, alpakų 
ir triušių apžiūra. 

FIGŪRĖLIŲ  
 KOLEKCIJA”VARŽU MĀJA” 

Apytikriai 2 000 varlių figūrėlių kolekcija iš 
įvairių pasaulio šalių. 
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– objekto lankymas mokamas, daugiau 

informacijos www.visit.jelgava.lv 
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lankytojams ir šeimos
– objektas lankomas tik iš anksto 

susitarus
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Janio Čakstės namai
„Auči“,

Salgalės mstl.,
Ozolniekų apskritis Kempingas „Cīzeri“,  

„Šalkoņi“, 
Salgalės mstl.,

Ozolniekų apskritis

„Liedagi“, 
Emburga,

Salgalės mstl., 
Ozolniekų apskritis

Atostogų būstas
„Ānes muiža“,

Cenų mstl,
Ozolniekų apskritis

Lielupės gatvė 14, 
Kalnciemo mstl.,,
Jelgavos apskritis

Stalgenė,  
Jaunsvirlaukos mstl.,

Jelgavos apskritis

 „Mierlauki“, 
Valgundės mstl., 

Jelgavos apskritis
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„Vecdaudzene“,
Valgundės mstl., 
Jelgavos apskritis
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NAUJAS SKAITMENINIS PASIŪLYMAS  
PASIVAIKŠČIOJIMAMS JELGAVOS KRAŠTO 
DVARO PARKUOSE

Siekiant populiarinti pasivaikščiojimus gamtoje Jelgavos krašto dvarų parkuose ir padaryti 
juos prieinamus bei įdomesnius lankytojams, mobiliojoje programėlėje „Tours Across Baltics“ 
sukurtos KETURIOS SKAITMENINĖS EKSKURSIJOS – ELĖJOS, LIELPLATUONĖS IR VILCĖS 
DVARŲ PARKUOSE BEI GAMTOS PARKE „VILCE“.

Atsidarius programėlę, Jelgavos krašto dvarų ir gamtos parkų skiltyje galima pasirinkti ek-
skursiją po konkretų dvarą ir leistis į pažintinį pasivaikščiojimą, susipažįstant su istoriniais 
ir gamtos objektais, su jais susijusiais įdomiais pasakojimais, faktais ir legendomis. Šių ek-
skursijų privalumas – su vietos istorija galima susipažinti savarankiškai, be gido. Šalia dvarų 
yra įrengti QR KODAI ir informacija apie naudojimąsi programėle. Nuskenavus QR kodą, atsi-
daro programėlė, kurioje reikia pasirinkti konkretų maršrutą. Pasirinktam maršrutui siūlomas 
audiogidas, taip pat techninės galimybės peržiūrėti pasirinkto maršruto žemėlapį ir prijungti 
GPS sistemą. Mobiliajame įrenginyje turi būti įdiegta programėlė „Applications Tours Across 
Baltics“ ir QR skaitytuvas.

Kartu su šiomis ekskursijomis dvaro parkuose galima rasti dar vieną svarbią naujieną – ELĖ-
JOS, LIELPLATUONĖS IR VILCĖS DVARO KOMPLEKSŲ BEI APYLINKIŲ TAKTILINIUS ŽEMĖLA-
PIUS. Objektai juose pavaizduoti reljefiškai, o tekstas pateikiamas ir Brailio raštu. Šie specialūs 
žemėlapiai padeda žmonėms su regėjimo negalia orientuotis aplinkoje bei yra naudingas ori-
entyras kiekvienam objekto lankytojui. Kviečiame bet kuriuo metų laiku susipažinti su Jelgavos 
krašto dvarų parkais pasinaudojant šiomis naujovėmis.



 VILCES MUIŽA

18. gs. celtās Mēdemu dzimtas muižas ap-
skate, muižas vēstures ekspozīcija, radošās 
keramikas darbnīcas. Šobrīd Vilces muižas 
ēkā atrodas Vilces pamatskola.    

ZALENIEKŲ (ŽALIASIS) DVARAS 

Dvaro rūmai yra unikalus Kuršo hercogystės 
XVIII a. architektūros pavyzdys, kuriame iki 
šių dienų išliko daug reikšmingų istorinio in-
terjero architektūros elementų. Šiuo metu Za-
leniekų (Zaļenieku) dvare įsikūrusi Zaleniekų 
verslo ir amatų vidurinė mokykla ir Restaura-
toriaus namas.    

 LIELPLATUONĖS DVARAS  
 IR VEŠŪZIS  

XIX a. statytas baronų Hanų (Hānu) giminės 
dvaras, atkurtas autentiškas XVIII–XIX a. 
skalbimo namas, senovės skalbimo tradici-
jų pažintinė pro-
grama. Didžiausias 
skambučių kolekci-
ja Baltijos šalyse. 
Šiuo metu dvaro 
pastate įsikūrę 
valsčiaus valdyba, 
vaikų darželis ir 
biblioteka.

   

 BERKENĖS DVARAS 

Atnaujintose dvaro patalpose įkurtas viešbu-
tis, SPA kompleksas.   

 BLANKENFELDĖS DVARAS 

18-ojo a. keturiasdešimtaisiais metais pasta-
tyto dvaro ir parko apžiūra, kūrybinės atrak-
cijos. Viešbutis įsikūręs atnaujintoje dvaro 
arklidėje.

  

RYGOS ŠV. TREJYBĖS 
SERGIJAUS MOTERŲ 
VIENUOLYNO FILIALAS 
(VALGUNDĖS  
VIENUOLYNAS) 
Veikiantis vienuolynas, 
bažnyčia ir koplyčia su vert-
inga ikonų kolekcija.  

 LATVIJOS PIRMOJO PREZIDENTO 
 JANIO ČAKSTĖS NAMAI 

Šiuolaikinė ekspozicija apie Janio Čakstės 
(Jānis Čakste) asmenybę ir šeimos likimo is-
torijas Latvijos istorijos bei demokratijos kon-
tekste.   

 ŠALTALANKIŲ SODAS „ZELT“ 

Šaltalankių sodo apžiūra, susipažinimas su jų 
auginimu, produktų degustavimas, renginiai ir 
meistriškumo klasės naujajame ZELT Šalta-
lankių name.   

 BITININKYSTĖS ŪKIS  
 „LĪGAS MEDUS“ 

Bitininkystė ir bitininkystės produktų degus-
tavimas.   

  DIDŽIŲJŲ PUPŲ TRAŠKUČIŲ 
 GAMYKLA „PUPUCHI“ 

Sveikų skanėstų gamyba iš pupų, degustavi-
mas ir praktiniai užsiėmimai.  

 GINTARO GAMYBA  
 „LIVONIJAS DZINTARS

Kosmetika, tepalai ir papuošalai iš Baltijos 
gintaro. Produktų pirkimas, tiriamosios pas-
kaitos, meistriškumo kursai ir degustacijos.  

  

 IŠ KANKORĖŽIŲ PAGAMINTŲ 
 PRODUKTŲ RAGAVIMAS  
 „MĪTAVAS ČIEKURS“

Latvijos pušies gaminių įsigijimas, ek-
skursijos ir pušų kankorėžių muilo virimo 
meistriškumo klasė..   

KALĖDINIŲ MŪŠIŲ MUZIEJUS 
 „MANGAĻI“ 

Unikalūs Pirmojo pasaulinio karo įtvirtinimų 
elementai, vienintelė Baltijoje rekonstruota 
„vokiečių siena“, sukurtas 7 km ilgio pažintinis 
takas.  

 TYRELIO PELKĖ  
 IR KULKOSVAIDININKŲ KALNAS 

Pirmojo pasaulinio karo atminimo vietos,  
27 metrų aukščio apžvalgos bokštas. 

DABAS PARKS “VILCE”

Pėsčiųjų takai, senovės žiemgalių piliakalnis, 
iškylos vieta „Zaķu pļava“ (Zuikių pieva), 
diskgolfo aikštynas. Diskgolfo žaidimas 
mokamas, pradžia prie Vilcės dvaro.  

 ELĖJOS DVARO PARKAS  
 IR ARBATOS NAMELIS 

Restauruotas XIX a. statytas Arbatos name-
lis, atnaujinti istoriniai takeliai, tiltelis, mūrinė 
tvora, sukurti interaktyvūs aplinkos objektai: 
„Saruna“ (Pokalbis) ir „Mīlestībai“ (Meilei). 

Vasarą Arbatos namelis 
lankomas nustatytu 
darbo laiku, žiemos 
sezonu – tik iš 
anksto susitarus. 

  

 LIELVIRCAVOS DVARAS 

Dvaro valdytojų namai ir istorinių XIX a. ap-
darų ekspozicijos apžiūra.      

  VIRCAVOS DVARAS IR PARKAS
Dvaro komplekso ir istorinio baroko sti liaus 
parko apžiūra. Šiuo metu buvusio dvaro 
pastatuose įsikūrę Vircavos valsčiaus tautos 
namai ir Vircavos vidurinė mokykla.   

 STALGENĖS DVARAS 

XIX a. pabaigoje statyto klasicizmo stiliaus 
dvaro pastate įrengta Jaunsvirlaukos valsči-
aus kraštotyros ekspozicija, parke sufor-
muotas latvių kalendorinių tradicijų ratas.  

  

ABGUNSTĖS DVARAS 

Kūrybinių renginių vieta, pastatyta didžiau-
sia Latvijoje keramikos krosnis, viešbutis. 

  

 NUOTYKIŲ IR ĮKVĖPIMO VIETA 
 „NĀKOTNES PARKS“ 

Senovinių daiktų kolekcijos apžiūra, ek-
skursija, meistriškumo klasė ir degustacija. 

  

 „VILKI“ DENDRARIJUS 

Dendrariumas su 1000 skirtingų, būdingų 
tiek Latvijos kraštovaizdžiui, tiek egzotinių, 
augalų kolekcija.   

 MINI ZOOLOGIJOS SODAS 
 „LAUKU SĒTA“ 

Ūkyje gyvenančių vietinių ir egzotinių gyvūnų 
apžiūra. Objektas lankomas tik iš anksto 
susitarus.  

 OŽKŲ ŪKIS „LĪCĪŠI“ 

Daugiau kaip 100 ožkų, jų pieno produktų de-
gustavimas   

 POILSIO KOMPLEKSAS  
 „VIESU LĪČI“ 

Aktyvus poilsis šeimoms su vaikais, vaikų 
atrakcijų parkas, traukinukas su garvežiu, 
diskgolfo aikštynas, iškylos vietos.   

 POILSIO KOMPLEKSAS 
 „GRANTIŅI“ 

Aktyvus poilsis šeimoms su vaikais, atrak-
cionai, iškylų vietos, viešbutis ir restoranas.  

  

 VANDENLENČIŲ PARKAS  
 „5 MASTI“ 

C i r k u l i a r i n i o 
vandenlenčių 
parko trasa, pri-
pučiamų atrakci-
jų parkas. Vandens 
atrakcijos siūlomos 
tik vasaros sezonu, 
nustatytu darbo laiku. 
Restoranas veikia vi-
sus metus.
   

 MEDELYNAS „BĒTRAS“ 

Ūkio apžiūra, vietinių vaisių/uogų cukatų ir 
sirupų degustavimas.   

 SALDAINIŲ FABRIKAS „ABRA“ 

Saldumynų gamyba iš natūralių žaliavų – 
vaisių, uogų ir daržovių su prekės ženklu 
„ABRA“, meistriškumo klasės, degustavimas.
  

 VALČIŲ NUOMA OZOLAIVAS.LV 

Vasaros sezonu nuolatinės išvykos valtimis 
Žiemgalos upėmis, naktinės išvykos
   

 OZOLNIEKŲ MIŠKO PARKAS 
2,5 km ilgio apšviestas pėsčiųjų takas vasarą/
slidinėjimo trasa žiemą, subertas kalnas žie-
mos pramogų mėgėjams, Sveikatingumo 
takas – apšviestas pėsčiųjų takas, treniruo-
klių įranga ir vaikų žaidimų aikštelė. Vasarą 
rengiamas žygis basomis kojomis.   

 EDVARTO VIRZOS IR ELZOS 
 STERSTĖS MEMORIALINIS NAMAS 
 „BILLĪTES“ 

Rašytojų namai, kuriuose buvo sukurta daug 
eilėraščių bei parašytas žymiausias E. Virzos 
(E. Virza) kūrinys „Straumēni“.

   

MALKALNŲ 
 ŠEIMOS ŪKIS 
 „BLŪDŽI“ 

Ivairių rūšių naminių 
sūrių, salotų ir kitų 
skanėstų degustavi-
mas.  

PIPIRMĖČIŲ PRODUKCIJOS  
 DEGUSTACIJA „PIPARMĒTRU NAMIŅŠ“

20 įvairių rūšių mėtų, mėtinių produktų de-
gustavimas, kūrybinės dirbtuvės.  

„ŠITAKE“  
 GRYBŲ ŪKIS 
 „TRUBENIEKI“ 

Šitake grybų augini-
mas, grybų produktų ir 
sriubos degustavima.  

 

 GĖRIMŲ GAMYKLA  
 „TĪREĻU DZĪTUVE“ 

Iš Latvijoje užaugintų uogų gaminamų alko-
holinių gėrimų gamyba ir degustavimas, apsi-
lankymas gamykloje ir žirgyne   

 STRUČIŲ 
 ŪKIS  
 „MAZZARIŅI“ 

Stručių, emu ir 
nandu iš Afrikos, 
Australijos ir Pietų 
Amerikos, alpakų 
ir triušių apžiūra. 
   

FIGŪRĖLIŲ  
 KOLEKCIJA”VARŽU MĀJA” 

Apytikriai 2 000 varlių figūrėlių kolekcija iš 
įvairių pasaulio šalių.   
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JELGAVOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
Akadēmijas gatvė 1, Jelgava, 

+371 63005447, 25619266, tic@tornis.jelgava.lv
www.v is i t . je lgava. lv

Jelgavos apskrities objektai
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Piktogramų paaiškinimai:
 – objekto lankymas mokamas, daugiau 

informacijos www.visit.jelgava.lv 
 – objektas prieinamas ir individualiems 

lankytojams ir šeimos
 – objektas lankomas tik iš anksto 

susitarus

SUKURTAS IŠVYKŲ VALTIMIS MARŠRUTAS IR PATOGIOS POILSIAVIETĖS PRIE LIELUPĖS
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31 Buvo sudarytas turistinis išvykų valtimis Lielupe maršrutas nuo Bauskės iki jos žiočių, o maršruto sustojimų vietose 
prie Lielupės nutiesta 18 pontoninių takų, pastatyti informaciniai stendai.
Jelgavos ir Uozolniekų kraštuose takai nutiesti tokiose vietose:

1
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Janio Čakstės namai  
„Auči“,  

Salgalės mstl.,  
Ozolniekų apskritisKempingas „Cīzeri“,  

„Šalkoņi“,  
Salgalės mstl.,  

Ozolniekų apskritis

„Liedagi“,  
Emburga,  

Salgalės mstl.,   
Ozolniekų apskritis

Atostogų būstas  
„Ānes muiža“,  

Cenų mstl,  
Ozolniekų apskritis

Lielupės gatvė 14,  
Kalnciemo mstl.,,  
Jelgavos apskritis

Stalgenė,  
Jaunsvirlaukos mstl.,  

Jelgavos apskritis

 „Mierlauki“, 
Valgundės mstl.,  

Jelgavos apskritis

4

5

6

8

7

„Vecdaudzene“, 
Valgundės mstl., 

 Jelgavos apskritis

14

20

Visit Jelgava

visit.jelgava

NAUJAS SKAITMENINIS PASIŪLYMAS  
PASIVAIKŠČIOJIMAMS JELGAVOS KRAŠTO 
DVARO PARKUOSE

Siekiant populiarinti pasivaikščiojimus gamtoje Jelgavos krašto dvarų parkuose ir padaryti 
juos prieinamus bei įdomesnius lankytojams, mobiliojoje programėlėje „Tours Across Baltics“ 
sukurtos KETURIOS SKAITMENINĖS EKSKURSIJOS – ELĖJOS, LIELPLATUONĖS IR VILCĖS 
DVARŲ PARKUOSE BEI GAMTOS PARKE „VILCE“.

Atsidarius programėlę, Jelgavos krašto dvarų ir gamtos parkų skiltyje galima pasirinkti ek-
skursiją po konkretų dvarą ir leistis į pažintinį pasivaikščiojimą, susipažįstant su istoriniais 
ir gamtos objektais, su jais susijusiais įdomiais pasakojimais, faktais ir legendomis. Šių ek-
skursijų privalumas – su vietos istorija galima susipažinti savarankiškai, be gido. Šalia dvarų 
yra įrengti QR KODAI ir informacija apie naudojimąsi programėle. Nuskenavus QR kodą, atsi-
daro programėlė, kurioje reikia pasirinkti konkretų maršrutą. Pasirinktam maršrutui siūlomas 
audiogidas, taip pat techninės galimybės peržiūrėti pasirinkto maršruto žemėlapį ir prijungti 
GPS sistemą. Mobiliajame įrenginyje turi būti įdiegta programėlė „Applications Tours Across 
Baltics“ ir QR skaitytuvas.

Kartu su šiomis ekskursijomis dvaro parkuose galima rasti dar vieną svarbią naujieną – ELĖ-
JOS, LIELPLATUONĖS IR VILCĖS DVARO KOMPLEKSŲ BEI APYLINKIŲ TAKTILINIUS ŽEMĖLA-
PIUS. Objektai juose pavaizduoti reljefiškai, o tekstas pateikiamas ir Brailio raštu. Šie specialūs 
žemėlapiai padeda žmonėms su regėjimo negalia orientuotis aplinkoje bei yra naudingas ori-
entyras kiekvienam objekto lankytojui. Kviečiame bet kuriuo metų laiku susipažinti su Jelgavos 
krašto dvarų parkais pasinaudojant šiomis naujovėmis.



Jelgavos apskritis
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KULTŪROS ISTORIJA IR GAMTA
1 Kalėdinių mūšių muziejus „Mangaļi“  

Valgundės mstl., „Mangaļi“, +371 28349259, 
67228147, www.karamuzejs.lv (GPS 56.8232005; 
23.7034132)

2 Tyrelio pelkė ir Kulkosvaidininkų kalnas  
Valgundės mstl. (GPS 56.8664999; 23.6606057)

3 Gamtos parkas „Vilce“ Vilcės mstl.,  
+371 26351169 (GPS 56.4205219; 23.5418293)

4 Elėjos dvaro parkas ir Arbatos namelis Elėjos mstl., 
+371 26128853 (GPS 56.4253852; 23.6998833)

5 Vilcės dvaras Vilcės mstl., +371 26351169, 
28346682 (GPS 56.4206676; 23.5423063)

6 Zaleniekų (Žaliasis) dvaras Zaleniekų mstl., 
+371 63074250, 22043531 (GPS 56.5308990; 
23.5082256)

7 Lielplatuonės dvaras ir Vešūzis Lielplatu-
onės mstl., +371 26611468 (GPS 56.4521918; 
23.6594295)

8 Lielvircavos dvaras Platuonės mstl., Lielvircava, 
+371 22024127, 28758947 (GPS 56.5214679; 
23.7570932))

9 Vircavos dvaras ir parkas Vircavos mstl.,  
+371 29916889 (GPS 56.5591648; 23.7749299)

10 Stalgenės dvaras ir parkas Jaunsvirlaukos mstl., 
Stalgenė, +371 26383129, 29199324  
(GPS 56.5718193; 23.9614250)

11 Abgunstės dvaras Zaleniekų mstl., Abgunstė,  
+371 29393131, 28373711, www.abgunste.lv  
(GPS 56.4781923; 23.4885369)

12 Berkenės dvaras Vilcės mstl., Žiedkalnė,  
+371 29252565, 29228580, www.berkenesmuiza.lv 
(GPS 56.4289028; 23.4800706)

13 Blankenfeldės dvaras ir parkas Vilcės mstl., 
Blankenfeldė, +371 26490272, (GPS 56.3446532; 
23.5463140)

14 Rygos Šv. Trejybės Sergijaus moterų vienuolyno 
filialas (Valgundės vienuolynas) Valgundės mstl., 
+371 63085215, +371 63085244 (GPS 56.7336959; 
23.6932123)

15 Lielvircavos liuteronų bažnyčia Platuonės mstl., 
Lielvircava, +371 26547117, 29723404  
(GPS 56.5100481; 23.7556837) 

16 Zaleniekų liuteronų bažnyčia Zaleniekų mstl., 
+371 26137247 (GPS 56.5298682; 23.4963801)

17 Sesavos liuteronų bažnyčia Elėjos mstl.,  
+371 26523355, 29247084 (GPS 56.422020, 
23.731241)

18 Lyvberzės katalikų bažnyčia Lyvberzės mstl.,  
+371 26466355 (GPS 56.7038921; 23.4545922)

19 Stalgenės Šv. Mergelės Marijos bažnyčia (Gintaro 
koplyčia) Jaunsvirlaukos mstl., Šauvos, +371 
29199324 (GPS 56.5449864; 23.9237160)

20 Latvijos Pirmojo prezidento Janio Čakstės 
namai Salgalės mstl., „Auči“, +371 26392154 (GPS 
56.5946764; 23.9575775)

21. Edvarto Virzos ir Elzos Sterstės memorialinis 
namas „Billītes“ Salgalės mstl., +371 29299790 
(GPS 56.5750280; 24.1092300)

22 Tetelės (Tetelmindės) bokštas ir parkas Cenų 
mstl., Tetelė (GPS 56.6370692; 23.8392445)

23 Varelių paminklas Salgalės mstl. (GPS 
56.6240561; 23.9091423)

24. Paminklas žuvusiems 6-ojo Rygos pėstininkų 
pulko kareiviams Cenų mstl., Skujų mokykla (GPS 
56.7261722; 23.8501107)

25 Atminimo vieta barikadų dalyviams „Brīvības 
gaisma“ Cenų mstl., Brankos (GPS 56.6852286; 
23.8345774)

ŪKIAI IR DEGUSTACIJAS
26 Malkalnų šeimos ūkis „Blūdži“  Sesavos mstl., 

Bėrvircava, +371 27114820, 29931416  
(GPS 56.3966397; 23.7346401) 

27 Pipirmėčių produkcijos degustacija „Piparmētru 
namiņš“ Vilcės mstl., „Terēni“,+371 26394062, 
26199825, www.piparmetras.lv  (GPS 56.4248301; 
23.5073094)

28 „Šitake“ grybų ūkis „Trubenieki“  
Lielplatuonės mstl., +371 26135555  
(GPS 56.4664074; 23.6120894)

29 Šaltalankių sodas „ZELT“ Platonės mstl., “Zeltle-
jas”, +371 26499893, www.zelt.bio  
(GPS 56.6074954; 23.7228550)

30 Bitininkystės ūkis „Līgas medus“ Vircavos mstl., 
„Mucenieki“, +371 29110940, 26189710,  
www.ligasmedus.lv (GPS 56.5959411; 23.7989473)

31 Didžiųjų pupų traškučių gamykla „Pupuchi“ 
Jaunsvirlaukos mstl., Dzirniekai, Ievu gatvė 12, 
+371 29274008, www.pupuchi.lv (GPS 56.5649340; 
23.8752463)

32 Gėrimų gamykla „Tīreļu dzītuve“ Valgundės mstl., 
Tyreliai, „Šinšilas“, +371 26544243  
(GPS 56.834515; 23.5959223)

33 Stručių ūkis „Mazzariņi“ Glūdos mstl., Nakuotnė, 
+371 29134788, www.ratites.lv (GPS 56.6369874; 
23.4656221)

34 Medžio apdirbimo dirbtuvės „Amatnieki“ Sesavos 
mstl., +371 26892959, www.kocinieks.lv  
(GPS 56.4187202; 23.7764773)

35 Figūrėlių kolekcija „Varžu māja“ Elėjos mstl., 
“Indrāni”, +371 28609853 (GPS 56.4803012; 
23.7141506)

36 Gintaro gamyba „Livonijas dzintars“  
Kalnciemo mstl., Kalnciems, Lielupės gatvė 75, 
+371 29436594, www.livonijasdzintars.lv  
(GPS 56.807275; 23.589792)

37 Svete keramikos dirbtuvės Svetės mstl., Lielsvetės 
gatvė 18 k-8, +371 26003899 (GPS 56.591461; 
23.664486)

38 Pomidorų ūkis „Dzērves“ Vircavos mstl., “ 
Dzērves”, +371 29639942, www.dzervjutomati.id.lv 
(GPS 56.56388101660409; 23.76022023602104)

39 Pintinių pynimo dirbtuvės „Smilgumi“ Sesavos 
mstl.,  Bērvircavos, Liepų gatvė 7, +371 25943982, 
www.skalupinumi.weebly.com ( GPS 56.399013; 
23.748107)

40 Natūralios kosmetikos gamybos pamokėlės  
„Dārziņi-2“ Platonės mstl., “Dārziņi”,  
+371 26445730 (GPS 56.6124201; 23.728691)

41 Iš kankorėžių pagamintų produktų ragavimas 
„Mītavas čiekurs“ Svėtės mstl., Atpūta, Bērzu 
gatvė 2, +371 28469842, www.mitavasciekurs.lv  
(GPS  56.612987; 23.678327)

42 Nuotykių ir įkvėpimo vieta „Nākotnes parks“ 
Glūdos mstl., „Pramonės parkas“, +371 25713949, 
www.nakotnesparks.lv (GPS 56.607441; 
23.457017)

43 „Vilki“ dendrarijus Zaleniekų mstl.,  
+371 26153697, 28378543 (GPS 56.5320864; 
23.5525359)

44 Triufelių gamyba „Trifeļu dārzs“ Glūdos mstl., 
“Rasas”, +371 28667950, www.truffland.com  
(GPS 56.642269; 23.608157)

45 Mini zoologijos sodas „Lauku sēta“ Cenų mstl., 
Brankos, „Jaunaudzes“, +371 27171712,  
www.zoolaukuseta.lv (GPS 56.6893676; 
23.8364277)

46 Ožkų ūkis „Līcīši“ Cenų mstl., +371 26537993, 
www.licisi.lv (GPS 56.7120470; 23.8179420)

47 Medelynas „Bētras“ Salgalės mstl.,  
+371 28662847, 29494883, www.betras.lv  
(GPS 56.6377002; 23.9501895)

48 Saldumynų gamykla “Abra” Ozolniekų kraštas,  
Melioracijos gatvė 2, +371 29412852,  
www.abrafoods.com (GPS 56.688989; 23.791108)

AKTYVUS POILSIS
49 Poilsio kompleksas „Viesu Līči“ Jaunsvirlaukos 

mstl., “Līči”, +371 63058443, 29204514, www.lici.lv 
(GPS 56.6400500; 23.7777893)

50 Poilsio kompleksas „Grantiņi“ Svėtės mstl., 
„Grantiņi 1“, +371 28602267, www.grantinicamp.lv 
(GPS 56.5519957; 23.6516817)

51 Aktyvaus poilsio ir sporto vieta „Līgotnes“ 
Svėtės mstl., +371 28660603 (GPS 56.5871806; 
23.6597691)

52 Jodinėjimas „Mītavas zirgi“, Vircavos mstl., 
„Daunāti“, +371 28611961 (GPS 56.5945109; 
23.7550350)

53 Jodinėjimas „Tīreļu staļļi“, Valgundės mstl., Tyre-
liai, „Šinšilas“, +371 26544243 (GPS 56.834515; 
23.5959223)

54 Vandenlenčių ir aktyvaus poilsio ant vandens  
parkas “5 masti” Ozolniekų ežeras,  
+371 28366699, www.5masti.lv (GPS 56.6884015; 
23.7965089)

55 Valčių nuoma Ozolaivas.lv Kļavu gatvė 6,  
+371 23202900, 26400888, www.ozolaivas.lv  
(GPS 56.6931602; 23.7530069)

56 „Ozo“ ledo halė Stadiona gatvė 5b,  
+371 63050615, 26604863, www.ozohalle.lv  
(GPS 56.6909228; 23.7892283) 

57 Ozolniekų sporto mokykla Stadiona gatvė 5,  
+371 63050516 (GPS 56.6909228; 23.7892283) 

58 Ozolniekų miško parkas Skolas gatvė 20,  
(GPS 56.6925971; 23.7854396)

59 Jodinėjimas „Mazmušķu zirgi“, Cenų mstl., 
„Mazmušķi“, +371 29140535, 29552446  
(GPS 56.7064444; 23.7928824)

60 Žvejyba „Sudrablīcis“ Cenų mstl., „Liegas“,  
+371 29183711 (GPS 56.6458260; 23.8324476)

KUR PAVALGYTI?
61 Restoranas „Pūteļkrogs“, Zaleniekų mstl., „Pūteļu 

krejotava“, +371 63011900, 29255010, www.puteli.lv
62 Restoranas „Grantiņi“, Svėtės mstl., „Grantiņi 1“, 

+371 28602267, www.grantinicamp.lv 
63 Restoranas „Aitiņlauvas“, Valgundės mstl., Ryga–

Liepoja 22 km, +371 29160393, www.aitinlauvas.lv 

64 Restoranas „Zemnieka cienasts“, Jaunsvirlau-
kos mstl., Ryga–Šiauliai 43 km, +371 63058443, 
20455402, www.lici.lv

65 Kavinė „Piramīda“, Elėjos mstl., Elėja, Bauskas 
gatvė 3, +371 26866206

66 Picerija „Vietējā picērija“, Elėjos mstl., Elėja, 
Lietuvas gatvė 25A, +371 22310049

67 Restoranas „Famille“, Ozolniekai, Skolas gatvė 
16, +371 25661811, www.agatehotel.lv 

68 Restoranas - grilio baras „Masti Grill & Chill“, 
Ozolniekai, Rīgas gatvė 44, +371 23884400,  
www.mastigrill.lv

69 Restoranas „Meka“, Ozolniekai, Stadiona gatvė 
5a, +371 63050162, 29121214, www.meka.lv 

70 Pietų restoranas „Centrs“, Ozolniekai, Rīgas 
gatvė 34, +371 28890202 

71 Kebabinė „Korner Kebab“, Ozolniekai,  
Meliorācijas gatvė 2-1, +371 28122288

72 Picerija „Picburg pica“, Ozolniekai, Stadiona gat-
vė 5b, +371 22330030, www.picburg.lv/ozolnieki

KUR PERNAKVOTI?
(skliausteliuose nurodytas miegamųjų vietų skaičius)

73 Viešbutis „Senlīči“ (34), Jaunsvirlaukos mstl., 
+371 20007065, www.senlici.lv

74 Poilsio kompleksas „Grantiņi“ (37), Svėtės mstl., 
„Grantiņi 1“, +371 28602267, www.grantinicamp.lv

75 Berkenės dvaras (10), Vilcės mstl., Žiedkalnė, 
+371 29252565, 29228580, www.berkenesmuiza.lv 

76 Abgunstės dvaras (65), Zaleniekų mstl.,  
+371 29393131, 28373711, www.abgunste.lv 

77 Blankenfeldės dvaras (12), Vilcės mstl.,  
+371 +371 26490272

78 Svečių namai „ Pūteļkrogs“ (29), Zaleniekų mstl., 
+371 63011900, 29255010, www.puteli.lv

79 Svečių namai „Aitiņlauvas“ (19), Valgundės mstl., 
Ryga–Liepoja 22 km, +371 29160393,  
www.aitinlauvas.lv

80 Svečių namai „ Guntmārītes“ (16), Valgundės 
mstl., +371 26164173, 29444859,  
www.guntmarites.lv

81 Svečių namai „Upeslīči atpūtai“ (35), Lyvberzės 
mstl., +371 28117861, www.upesliciatputai.lv 

82 Svečių namai „Zaļie atvari“ (60), Lyvberzės mstl., 
„Atvari“, +371 29488465, www.zalieatvari.lv

83 Svečių namai „Kaupēna dzirnavas“ (42),  
Zaleniekų mstl., +371 29263768, 26551259

84 Svečių namai „Branguļi“ (15), Valgundės mstl., 
Valgundė, +371 28772324, 25918171

85 Svečių namai „Naktsmājiņa“ (9), Jaunsvirlaukos 
mstl., +371 20455402, 29204514, www.lici.lv

86 Svečių namai „Upmaļi“ (20), Vilcės mstl.,  
+371 29237149, www.upmali.lv

87 Svečių namai „Galzemji“ (80), Jaunsvirlaukos 
mstl., +371 29188408, www.galzemji.mozello.lv 

88 Svečių namai „Laukmaļi“ (10), Glūdo mstl.,  
+371 26116643

89 Zaleniekų prekybos ir amatų vidurinės mokyk-
los tarnybinis bendrabutis (100), Zaleniekų mstl., 
+371 63074250, 29433918, www.zav.lv

90 Hostelis „Jaunlīdumi“ (42), Jaunsvirlaukos mstl., 
Dzirniekai, +371 26383129, www.lidumi.lv

91 Hostelis „Alberģe Līvbērze“ (9), Lyvberzės mstl., 
Līvbērzė, Bērzu gatvė 7 – 14, + 371 29284599 
(GPS  56.6882855: 23.4949426) 

92 Tarptautinis konferencijų centras ir viešbutis 
„Lizari“ (90), Vircavos mstl.,, “Lizari”,  
+371 20375375, www.lizari-conference.com

93 Atostogų būstas „Jasmīnu nams“ (6),  
Lyvberzės mstl., Tušķi, +371 26431344

94  Hostelis „Sili“ (40), Jaunsvirlaukos mstl., 
Mežciems, Liepu gatvė 8, +371 24807777

95 Svečių namai „Vijas“ (16), Zaleniekų mstl.,  
+371 26495564

96 Viešbutis „Agate Hotel“ (48), Ozolniekai, Skolas 
gatvė 16, +371 28684473, 63013527,  
www.agatehotel.lv

97 Ozolniekų sporto mokyklos viešbutis (30), 
Ozolniekai, Stadiona gatvė 5, +371 63050516, 
63050526, www.ozolnieki.lv

98 Latvijos kaimo konsultacijų ir švietimo centro 
tarnybinis viešbutis (40), Ozolniekai,  
Rīgas gatvė 34, +371 63050220, www.llkc.lv

99 Atostogų būstas „Ānes muiža“ (16), Cenų mstl., 
Anė, +371 26483712, www.anesmuiza.lv

100 Anės kaimo jaunimo iniciatyvų centro  
nakvynės namai (21), Cenų mstl., Anė,  
Celtnieku gatvė 12, +371 29477317

101 Kempingas „Cīzeri“ (vietos palapinei statyti), 
Salgalės mstl., +371 26573272

 Marsrutas Nr. 419 

ALEI IECAVOS, MISOS KRANTUS IR PER 
DALBĖS MIŠKUS

Uozuolniekai–Dalbė–Brankos–Uozuolniekai
Maršruto pradžios ir pabaigos taškai yra Uozuolnie-
kuose, prie Uozuolniekų savivaldybės tarybos, Sta-
diona gatvėje 10. Kadangi maršrutas yra žiedinis, 
jį galima pradėti ir nuo geležinkelio stoties „Ozol-
nieki“ ar bet kurio kito patogaus taško. Maršrutas 
yra pažymėtas, jo bendras ilgis – apie 28 km. Šis 
maršrutas tinka dviratininkams, mėgstantiems pal-
yginti nedideles sportinio pobūdžio išvykas, taip pat 
šeimoms su vaikais. Jį galima derinti su maršrutu 
Nr. 420 „Uozuolniekai“.

 Marsrutas Nr. 420

UOZUOLNIEKAI
Žiedinis maršrutas, yra galimybė grįžti į pradinį 
tašką – geležinkelio stotį „Ozolnieki“. Uozuol-
niekus lengva pasiekti traukiniu iš Rygos ir Jel-
gavos. Nuvežti dviratį į pradžios tašką galima as-
meniniu transportu. Iš Uozuolniekų dviračių taku 
galima nuvažiuoti iki už 6 km esančio Jelgavos 
centro. Tinka dviratininkams, kurie domisi trum-
pomis pramoginėmis išvykomis miesto aplinkoje, 
susipažįstant su Uozuolniekais – buvusiu melio-
ratorių kaimu. Bendras maršruto ilgis, vedantis 
pėsčiųjų ir dviračių takais, yra 7 km. Galima derinti 
su maršrutu Nr. 419 „Palei Iecavos, Misos krantus ir 
per Dalbės miškus“

 Marsrutas Nr. 421 
GARUOZOS IR TETELĖS APYLINKĖSE 

Uozuolniekai–Brankos-Garuoza–Tetelė–Uozuol-
niekai
Maršrutas yra žiedinis, jo pradžios ir pabaigos 
taškai yra Uozuolniekuose, geležinkelio stotyje 
„Ozolnieki“. Maršrutas yra pažymėtas, jo bendras 
ilgis yra 34 km. Šis maršrutas tinka dviratininkams, 
mėgstantiems palyginti nedideles pažintinio-spor-
tinio pobūdžio išvykas, kuriose galima apžiūrėti 
įdomius kultūrinius ir istorinius objektus. 

 Marsrutas Nr. 422 
EMBURGOS APYLINKĖSE

Emburga–Rencelės–Emburga
Maršrutas yra žiedinis, jo pradžios ir pabaigos 
taškai yra Emburgos centre prie Salgalės kaimo 
administracijos pastato. Tinka dviratininkams, 
mėgstantiems palyginti nedideles pažintinio-spor-
tinio pobūdžio išvykas, kuriose galima apžiūrėti 
įdomius kultūrinius ir istorinius objektus. Maršrutas 
yra pažymėtas, jo bendras ilgis yra 19 km ir veda 
jis daugiausia per Žiemgalos lygumoms būdingus 
žemės ūkio kraštovaizdžius. Šis maršrutas praside-
da Emburgos centre, trumpam veda palei dešinįjį 
Lielupės upės krantą. Tada pasuka giliau ir nuvin-
guriuoja per Renceles ir daug kitų Žiemgalos vien-
kiemių, kol grįžta vėl į pradinį tašką.

419 421

420

422



 VILCES MUIŽA

18. gs. celtās Mēdemu dzimtas muižas ap-
skate, muižas vēstures ekspozīcija, radošās 
keramikas darbnīcas. Šobrīd Vilces muižas 
ēkā atrodas Vilces pamatskola.    

ZALENIEKŲ (ŽALIASIS) DVARAS 

Dvaro rūmai yra unikalus Kuršo hercogystės 
XVIII a. architektūros pavyzdys, kuriame iki 
šių dienų išliko daug reikšmingų istorinio in-
terjero architektūros elementų. Šiuo metu Za-
leniekų (Zaļenieku) dvare įsikūrusi Zaleniekų 
verslo ir amatų vidurinė mokykla ir Restaura-
toriaus namas.    

 LIELPLATUONĖS DVARAS  
 IR VEŠŪZIS  

XIX a. statytas baronų Hanų (Hānu) giminės 
dvaras, atkurtas autentiškas XVIII–XIX a. 
skalbimo namas, senovės skalbimo tradici-
jų pažintinė pro-
grama. Didžiausias 
skambučių kolekci-
ja Baltijos šalyse. 
Šiuo metu dvaro 
pastate įsikūrę 
valsčiaus valdyba, 
vaikų darželis ir 
biblioteka.

   

 BERKENĖS DVARAS 

Atnaujintose dvaro patalpose įkurtas viešbu-
tis, SPA kompleksas.   

 BLANKENFELDĖS DVARAS 

18-ojo a. keturiasdešimtaisiais metais pasta-
tyto dvaro ir parko apžiūra, kūrybinės atrak-
cijos. Viešbutis įsikūręs atnaujintoje dvaro 
arklidėje.

  

RYGOS ŠV. TREJYBĖS 
SERGIJAUS MOTERŲ 
VIENUOLYNO FILIALAS 
(VALGUNDĖS  
VIENUOLYNAS) 
Veikiantis vienuolynas, 
bažnyčia ir koplyčia su vert-
inga ikonų kolekcija.  

 LATVIJOS PIRMOJO PREZIDENTO 
 JANIO ČAKSTĖS NAMAI 

Šiuolaikinė ekspozicija apie Janio Čakstės 
(Jānis Čakste) asmenybę ir šeimos likimo is-
torijas Latvijos istorijos bei demokratijos kon-
tekste.   

 ŠALTALANKIŲ SODAS „ZELT“ 

Šaltalankių sodo apžiūra, susipažinimas su jų 
auginimu, produktų degustavimas, renginiai ir 
meistriškumo klasės naujajame ZELT Šalta-
lankių name.   

 BITININKYSTĖS ŪKIS  
 „LĪGAS MEDUS“ 

Bitininkystė ir bitininkystės produktų degus-
tavimas.   

  DIDŽIŲJŲ PUPŲ TRAŠKUČIŲ 
 GAMYKLA „PUPUCHI“ 

Sveikų skanėstų gamyba iš pupų, degustavi-
mas ir praktiniai užsiėmimai.  

 GINTARO GAMYBA  
 „LIVONIJAS DZINTARS

Kosmetika, tepalai ir papuošalai iš Baltijos 
gintaro. Produktų pirkimas, tiriamosios pas-
kaitos, meistriškumo kursai ir degustacijos.  

  

 IŠ KANKORĖŽIŲ PAGAMINTŲ 
 PRODUKTŲ RAGAVIMAS  
 „MĪTAVAS ČIEKURS“

Latvijos pušies gaminių įsigijimas, ek-
skursijos ir pušų kankorėžių muilo virimo 
meistriškumo klasė..   

KALĖDINIŲ MŪŠIŲ MUZIEJUS 
 „MANGAĻI“ 

Unikalūs Pirmojo pasaulinio karo įtvirtinimų 
elementai, vienintelė Baltijoje rekonstruota 
„vokiečių siena“, sukurtas 7 km ilgio pažintinis 
takas.  

 TYRELIO PELKĖ  
 IR KULKOSVAIDININKŲ KALNAS 

Pirmojo pasaulinio karo atminimo vietos,  
27 metrų aukščio apžvalgos bokštas. 

DABAS PARKS “VILCE”

Pėsčiųjų takai, senovės žiemgalių piliakalnis, 
iškylos vieta „Zaķu pļava“ (Zuikių pieva), 
diskgolfo aikštynas. Diskgolfo žaidimas 
mokamas, pradžia prie Vilcės dvaro.  

 ELĖJOS DVARO PARKAS  
 IR ARBATOS NAMELIS 

Restauruotas XIX a. statytas Arbatos name-
lis, atnaujinti istoriniai takeliai, tiltelis, mūrinė 
tvora, sukurti interaktyvūs aplinkos objektai: 
„Saruna“ (Pokalbis) ir „Mīlestībai“ (Meilei). 

Vasarą Arbatos namelis 
lankomas nustatytu 
darbo laiku, žiemos 
sezonu – tik iš 
anksto susitarus. 

  

 LIELVIRCAVOS DVARAS 

Dvaro valdytojų namai ir istorinių XIX a. ap-
darų ekspozicijos apžiūra.      

  VIRCAVOS DVARAS IR PARKAS
Dvaro komplekso ir istorinio baroko sti liaus 
parko apžiūra. Šiuo metu buvusio dvaro 
pastatuose įsikūrę Vircavos valsčiaus tautos 
namai ir Vircavos vidurinė mokykla.   

 STALGENĖS DVARAS 

XIX a. pabaigoje statyto klasicizmo stiliaus 
dvaro pastate įrengta Jaunsvirlaukos valsči-
aus kraštotyros ekspozicija, parke sufor-
muotas latvių kalendorinių tradicijų ratas.  

  

ABGUNSTĖS DVARAS 

Kūrybinių renginių vieta, pastatyta didžiau-
sia Latvijoje keramikos krosnis, viešbutis. 

  

 NUOTYKIŲ IR ĮKVĖPIMO VIETA 
 „NĀKOTNES PARKS“ 

Senovinių daiktų kolekcijos apžiūra, ek-
skursija, meistriškumo klasė ir degustacija. 

  

 „VILKI“ DENDRARIJUS 

Dendrariumas su 1000 skirtingų, būdingų 
tiek Latvijos kraštovaizdžiui, tiek egzotinių, 
augalų kolekcija.   

 MINI ZOOLOGIJOS SODAS 
 „LAUKU SĒTA“ 

Ūkyje gyvenančių vietinių ir egzotinių gyvūnų 
apžiūra. Objektas lankomas tik iš anksto 
susitarus.  

 OŽKŲ ŪKIS „LĪCĪŠI“ 

Daugiau kaip 100 ožkų, jų pieno produktų de-
gustavimas   

 POILSIO KOMPLEKSAS  
 „VIESU LĪČI“ 

Aktyvus poilsis šeimoms su vaikais, vaikų 
atrakcijų parkas, traukinukas su garvežiu, 
diskgolfo aikštynas, iškylos vietos.   

 POILSIO KOMPLEKSAS 
 „GRANTIŅI“ 

Aktyvus poilsis šeimoms su vaikais, atrak-
cionai, iškylų vietos, viešbutis ir restoranas.  

  

 VANDENLENČIŲ PARKAS  
 „5 MASTI“ 

C i r k u l i a r i n i o 
vandenlenčių 
parko trasa, pri-
pučiamų atrakci-
jų parkas. Vandens 
atrakcijos siūlomos 
tik vasaros sezonu, 
nustatytu darbo laiku. 
Restoranas veikia vi-
sus metus.
   

 MEDELYNAS „BĒTRAS“ 

Ūkio apžiūra, vietinių vaisių/uogų cukatų ir 
sirupų degustavimas.   

 SALDAINIŲ FABRIKAS „ABRA“ 

Saldumynų gamyba iš natūralių žaliavų – 
vaisių, uogų ir daržovių su prekės ženklu 
„ABRA“, meistriškumo klasės, degustavimas.
  

 VALČIŲ NUOMA OZOLAIVAS.LV 

Vasaros sezonu nuolatinės išvykos valtimis 
Žiemgalos upėmis, naktinės išvykos
   

 OZOLNIEKŲ MIŠKO PARKAS 
2,5 km ilgio apšviestas pėsčiųjų takas vasarą/
slidinėjimo trasa žiemą, subertas kalnas žie-
mos pramogų mėgėjams, Sveikatingumo 
takas – apšviestas pėsčiųjų takas, treniruo-
klių įranga ir vaikų žaidimų aikštelė. Vasarą 
rengiamas žygis basomis kojomis.   

 EDVARTO VIRZOS IR ELZOS 
 STERSTĖS MEMORIALINIS NAMAS 
 „BILLĪTES“ 

Rašytojų namai, kuriuose buvo sukurta daug 
eilėraščių bei parašytas žymiausias E. Virzos 
(E. Virza) kūrinys „Straumēni“.

   

MALKALNŲ 
 ŠEIMOS ŪKIS 
 „BLŪDŽI“ 

Ivairių rūšių naminių 
sūrių, salotų ir kitų 
skanėstų degustavi-
mas.  

PIPIRMĖČIŲ PRODUKCIJOS  
 DEGUSTACIJA „PIPARMĒTRU NAMIŅŠ“

20 įvairių rūšių mėtų, mėtinių produktų de-
gustavimas, kūrybinės dirbtuvės.  

„ŠITAKE“  
 GRYBŲ ŪKIS 
 „TRUBENIEKI“ 

Šitake grybų augini-
mas, grybų produktų ir 
sriubos degustavima.  

 

 GĖRIMŲ GAMYKLA  
 „TĪREĻU DZĪTUVE“ 

Iš Latvijoje užaugintų uogų gaminamų alko-
holinių gėrimų gamyba ir degustavimas, apsi-
lankymas gamykloje ir žirgyne   

 STRUČIŲ 
 ŪKIS  
 „MAZZARIŅI“ 

Stručių, emu ir 
nandu iš Afrikos, 
Australijos ir Pietų 
Amerikos, alpakų 
ir triušių apžiūra. 
   

FIGŪRĖLIŲ  
 KOLEKCIJA”VARŽU MĀJA” 

Apytikriai 2 000 varlių figūrėlių kolekcija iš 
įvairių pasaulio šalių.   
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JELGAVOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
Akadēmijas gatvė 1, Jelgava, 

+371 63005447, 25619266, tic@tornis.jelgava.lv
www.v is i t . je lgava. lv

Jelgavos apskrities objektai
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Piktogramų paaiškinimai:
 – objekto lankymas mokamas, daugiau 

informacijos www.visit.jelgava.lv 
 – objektas prieinamas ir individualiems 

lankytojams ir šeimos
 – objektas lankomas tik iš anksto 

susitarus

SUKURTAS IŠVYKŲ VALTIMIS MARŠRUTAS IR PATOGIOS POILSIAVIETĖS PRIE LIELUPĖS
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31 Buvo sudarytas turistinis išvykų valtimis Lielupe maršrutas nuo Bauskės iki jos žiočių, o maršruto sustojimų vietose 
prie Lielupės nutiesta 18 pontoninių takų, pastatyti informaciniai stendai.
Jelgavos ir Uozolniekų kraštuose takai nutiesti tokiose vietose:
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Janio Čakstės namai  
„Auči“,  

Salgalės mstl.,  
Ozolniekų apskritisKempingas „Cīzeri“,  

„Šalkoņi“,  
Salgalės mstl.,  

Ozolniekų apskritis

„Liedagi“,  
Emburga,  

Salgalės mstl.,   
Ozolniekų apskritis

Atostogų būstas  
„Ānes muiža“,  

Cenų mstl,  
Ozolniekų apskritis

Lielupės gatvė 14,  
Kalnciemo mstl.,,  
Jelgavos apskritis

Stalgenė,  
Jaunsvirlaukos mstl.,  

Jelgavos apskritis

 „Mierlauki“, 
Valgundės mstl.,  

Jelgavos apskritis
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„Vecdaudzene“, 
Valgundės mstl., 

 Jelgavos apskritis
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Visit Jelgava

visit.jelgava

NAUJAS SKAITMENINIS PASIŪLYMAS  
PASIVAIKŠČIOJIMAMS JELGAVOS KRAŠTO 
DVARO PARKUOSE

Siekiant populiarinti pasivaikščiojimus gamtoje Jelgavos krašto dvarų parkuose ir padaryti 
juos prieinamus bei įdomesnius lankytojams, mobiliojoje programėlėje „Tours Across Baltics“ 
sukurtos KETURIOS SKAITMENINĖS EKSKURSIJOS – ELĖJOS, LIELPLATUONĖS IR VILCĖS 
DVARŲ PARKUOSE BEI GAMTOS PARKE „VILCE“.

Atsidarius programėlę, Jelgavos krašto dvarų ir gamtos parkų skiltyje galima pasirinkti ek-
skursiją po konkretų dvarą ir leistis į pažintinį pasivaikščiojimą, susipažįstant su istoriniais 
ir gamtos objektais, su jais susijusiais įdomiais pasakojimais, faktais ir legendomis. Šių ek-
skursijų privalumas – su vietos istorija galima susipažinti savarankiškai, be gido. Šalia dvarų 
yra įrengti QR KODAI ir informacija apie naudojimąsi programėle. Nuskenavus QR kodą, atsi-
daro programėlė, kurioje reikia pasirinkti konkretų maršrutą. Pasirinktam maršrutui siūlomas 
audiogidas, taip pat techninės galimybės peržiūrėti pasirinkto maršruto žemėlapį ir prijungti 
GPS sistemą. Mobiliajame įrenginyje turi būti įdiegta programėlė „Applications Tours Across 
Baltics“ ir QR skaitytuvas.

Kartu su šiomis ekskursijomis dvaro parkuose galima rasti dar vieną svarbią naujieną – ELĖ-
JOS, LIELPLATUONĖS IR VILCĖS DVARO KOMPLEKSŲ BEI APYLINKIŲ TAKTILINIUS ŽEMĖLA-
PIUS. Objektai juose pavaizduoti reljefiškai, o tekstas pateikiamas ir Brailio raštu. Šie specialūs 
žemėlapiai padeda žmonėms su regėjimo negalia orientuotis aplinkoje bei yra naudingas ori-
entyras kiekvienam objekto lankytojui. Kviečiame bet kuriuo metų laiku susipažinti su Jelgavos 
krašto dvarų parkais pasinaudojant šiomis naujovėmis.


