
 VILCES MUIŽA

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

ZAĻENIEKU (ZAĻĀ) MUIŽA

Muižas pils ir unikāls Kurzemes hercogistes 
18. gs. arhitektūras paraugs, kur no vēstu
riskā interjera līdz mūsdienām saglabājies 
daudz arhitektoniski nozīmīgu elementu. 
Šobrīd Zaļenieku muižā atrodas Zaļenieku 
komerciālā un amatniecības vidusskola.  
    

 LIELPLATONES MUIŽA UN VEŠŪZIS
19. gs. celtā baronu Hānu dzimtas muiža,  
atjaunota autentiska 18./19. gs. veļas māja, 
pie ejama seno veļas mazgāšanas tradīciju 
izziņas program-
ma (no aprīļa 
līdz oktobrim). 
Šobrīd muižas 
ēkā atrodas 
Baltijā lielākā 
zvanu kolekcija, 
pagasta pārval-
de, bērnudārzs, 
bibliotēka.

   

 BERĶENES MUIŽA

Atjaunotajās muižas telpās atrodas viesnīca 
un SPA komplekss.   

 BLANKENFELDES MUIŽA 

18. gs. četrdesmitajos gados celtās muižas un 
parka apskate, radošas aktivitātes. Atjaunota-
jā muižas stallī atrodas viesnīca.  

RĪGAS SV. TRIJĀDĪBAS 
SERGIJA SIEVIEŠU 
KLOSTERA FILIĀLE  

 (VALGUNDES 
KLOSTERIS)
Darbojošs klosteris, baznī-
ca un kapela ar nozīmīgu 
ikonu kolekciju. 

 LATVIJAS PIRMĀ PREZIDENTA 
 JĀŅA ČAKSTES MĀJA 

Mūsdienīga ekspozīcija par Jāņa Čakstes 
personību un dzimtas likteņstāstiem Latvijas 
vēstures un demokrātijas kontekstā.
   

 SMILTSĒRKŠĶU DĀRZS “ZELT”

Smiltsērkšķu dārza apskate, iepazīšanās ar to 
audzēšanu, produktu degustācija, pasākumi 
un meistarklases jaunajā ZELT Smiltsērkšķu 
namā.    

BIŠKOPĪBAS SAIMNIECĪBA  
 “LĪGAS MEDUS” 

Dravas apskate, bišu dzīves, darbu dravā 
vērošana un biškopības produktu degustācija.  

  

 CŪKU PUPU KRAUKŠĶU RAŽOTNE 
 “PUPUCHI”

Iepazīšanās ar veselīgu našķu ražošanu no 
cūku pupām, degustācija un praktiska dar-
bošanās.   

 DABĪGA KOSMĒTIKA AR BALTIJAS 
 DZINTARU “LIVONIJAS DZINTARS”

Kosmētika, ziedes un rotas no Baltijas dzin-
tara. Produkcijas iegāde, izzinošas lekcijas, 
meistarklases un degustācijas.   

 ĢIMENES MĀJRAŽOŠANAS  
 UZŅĒMUMS “MĪTAVAS ČIEKURS” 

Latvijas priežu produktu iegāde, ekskursijas, 
degustācijas un priežu čiekuru zaptes 
vārīšanas meistar klases.   

ZIEMASSVĒTKU KAUJU MUZEJS  
 “MANGAĻI”

Unikāli 1. pasaules kara laika nocietināju-
mu elementi, vienīgais Baltijā rekonstruētais 
“vācu valnis”, apkārtnē izveidota 7 km gara 
izzinoša taka. 

 LOŽMETĒJKALNS TĪREĻPURVĀ
1. pasaules kara piemiņas vietas, 27 metrus 
augsts skatu tornis.  

DABAS PARKS “VILCE”

Pastaigu takas, seno zemgaļu pilskalns, pik
nika vie ta Zaķu pļavā, diskgolfa trase. Disk-
golfa spēle par maksu, sākums pie Vilces 
muižas.  

 ELEJAS MUIŽAS PARKS  
  UN TĒJAS NAMIŅŠ 

19. gs. celtais Tējas namiņš, atjaunoti vēstu
riskie celiņi, tiltiņš, mūra žogs, izveidoti inter-
aktīvi vides objekti “Saruna” un “Mīlestībai”. 
Parks brīvi pieejams pastaigām, Tējas namiņš 

un ekskursijas ar gidu vasarā 
pieejamas pēc no-
teikta darba laika, 
ziemas sezonā – 
tikai iepriekš piesa-
koties.   

 LIELVIRCAVAS MUIŽA

Muižas kungu mājas un 19. gs. vēsturisko 
tērpu ekspozīcijas apskate, modes vēstures 
prezentācijas.     

 VIRCAVAS MUIŽA UN PARKS
Muižas kompleksa un vēsturiskā baroka stila 
parka apskate. Šobrīd bijušajās muižas ēkās 
atrodas Vircavas pagasta tautas nams un Vir-
cavas vidus skola.    

 STAĻĢENES MUIŽA 

Celta 18. gs. beigās klasicisma stilā, muižas 
ēkā apskatāma Jaunsvirlaukas pagasta 
novadpētniecības ekspozīcija, parkā iz-
veidots latviešu gadskārtu tradīciju aplis.  
   

ABGUNSTES MUIŽA

Radošu pasākumu un svinību norises vieta, at-
vērtās amat niecības darbnīcas, nakšņošanas 
iespējas, izveidots lielākais keramikas ceplis 
Latvijā.   

    

 PIEDZĪVOJUMU UN IEDVESMAS  
 VIETA “NĀKOTNES PARKS” 

Senlietu kolekcijas apskate, ekskursija, mei
starklase un degustācija.   

 Z\S “VILKI” DENDRĀRIJS 

Dendrārijs ar 1000 dažādu  gan Latvijas aina
vai raksturīgu, gan eksotisku augu kolekciju. 

  

 MINI ZOO “LAUKU SĒTA”
Vietējo un eksotisko, saimniecībā dzīvojošo, 
dzī v nieku apskate. Vasarā ir noteikts darba 
laiks, bet ziemas sezonā apmeklējums ie-
priekš jāpiesaka.  

KAZU FERMA “LĪCĪŠI”

Vairāk nekā 100 kaziņas; kazu piena produk-
tu degustācija.   

ATPŪTAS KOMPLEKSS  
 “VIESU LĪČI”

Aktīvā atpūta ģimenēm ar bērniem, bērnu 
atrakciju parks, traktorvilcieniņš, diskgolfa 
trase, piknika vietas, kafejnīca.   

 ATPŪTAS KOMPLEKSS “GRANTIŅI”

Aktīvā atpūta ģimenēm ar bērniem, ūdens 
atrakcijas, makšķerēšana, piknika vietas, 
kempinga mājiņas, viesnīca un restorāns.  

  

VEIKBORDA UN AKTĪVĀS ŪDENS 
 ATPŪTAS PARKS “5 MASTI”

Cirkulārā veik-
parka trase, 
piepūšamo 
atrakciju parks, 
restorāns. Ūdens 
atrakcijas pieejamas 
tikai vasaras sezonā 
pēc noteikta darba 
laika. Restorāns dar-
bojas visu gadu.
   

 KOKAUDZĒTAVA “BĒTRAS”

Saimniecības apskate, vietējo augļu/ogu 
sukāžu un sīrupu degustācija.   

 SALDUMU RAŽOTNE “ABRA”

Saldumu ražošana no dabīgām izejvielām – 
augļiem, ogām un dārzeņiem – ar preču zīmi 
“ABRA”, meistarklases, degustācijas. 
  

LAIVU NOMA “OZOLAIVAS.LV”

Vasaras sezonā regulāri laivu braucieni pa 
Zemgales upēm, nakts braucieni.
   

OZOLNIEKU MEŽAPARKS
2,5 km gara apgaismota pastaigu taka 
vasarā/slēpošanas trase ziemā, uzbērtais 
kalns ziemas prieku baudītājiem, Veselī-
bas takā – apgaismoti pastaigu celiņi, vin-
grošanas rīki un rotaļu zona bērniem, vasaras 
sezonā pieejama arī baskāju taka.   

 ED. VIRZAS UN E. STĒRSTES 
 MEMORIĀLĀ MĀJA “BILLĪTES” 

Rakstnieku mājas, kur tapuši daudzi dzejoļi 
un sarakstīts E. Virzas ievērojamākais darbs 
“Straumēni”.   

MĀLKALNU ĢIMENES  
 SAIMNIECĪBA 
 “BLŪDŽI”

Mājās gatavota 
dažādu šķirņu siera, 
salātu un citu gar-
dumu degustācija.  
  

PIPARMĒTRU PRODUKTI  
 “PIPARMĒTRU NAMIŅŠ”

Iespēja pasmaržot 20 dažādu šķirņu pipar-
mētras, piparmētru produktu degustācija, ra-
došās darbnīcas.   

ŠITAKE 
 SĒŅU AUDZĒTAVA 
 “TRUBENIEKI”

Iepazīšanās ar šita-
ke sēņu audzēšanu, 
sēņu produktu un 
zupas degustācija.  
  

 DZĒRIENU RAŽOTNE  
 “TĪREĻU DZĪTUVE”

No Latvijā audzētām ogām darinātu 
stip ro alkoho lisko dzērienu degus-
tācija, ražotnes un zirgaudzētavas ap-
skate, atpūtas vieta “Tīreļu stallis”. 
   

 STRAUSU 
 FERMA  
 “MAZZARIŅI” 

Strausu, emu un 
nandu no Āfri-
kas, Austrālijas 
un Dienvidame
rikas, alpaku un 
trušu apskate.   
   

VARŽU FIGŪRIŅU KOLEKCIJA  
 “VARŽU MĀJA”

Ap 2000 varžu figūriņu no dažādām pasaules 
valstīm.   
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 – objekta apmeklējums par maksu, 
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JAUNS DIGITĀLS PIEDĀVĀJUMS PASTAIGĀM 
JELGAVAS NOVADA MUIŽU PARKOS

Lai popularizētu pastaigas dabā Jelgavas novada muižu parkos un padarītu tās pieejamas un 
interesantas apmeklētājiem, mobilajā aplikācijā “Tours Across Baltics” izveidotas ČETRAS 
DIGITĀLĀS EKSKURSIJAS – ELEJAS, LIELPLATONES UN VILCES MUIŽU PARKOS UN DABAS 
PARKĀ “VILCE”.
 
Ieejot aplikācijā, Jelgavas novada muižu un dabas parku sadaļā var izvēlēties konkrētās muižas 
tūri un doties izzinošā pastaigā, iepazīstot gan vēstures, gan dabas objektus, ar tiem saistītos 
interesantos stāstus, faktus un leģendas. Šo ekskursiju priekšrocība ir tā, ka iespējams uz
zināt vietas vēsturi patstāvīgi, bez gida. Pie muižām ir izvietoti QR KODI un informācija par ap-
likācijas lietošanu. Noskenējot QR kodu, atveras aplikācija, kurā jāizvēlas konkrētais maršruts. 
Izvēlētajam maršrutam tiek piedāvāts audio gids, kā arī tehniskās iespējas apskatīt izvēlētā 
maršruta karti un pieslēgt GPS sistēmu. Mobilajā ierīcē jābūt instalētai aplikācijai Tours Across 
Baltics un QR skenerim.

Līdztekus šīm ekskursijām muižu parkos pieejams vēl viens nozīmīgs jaunums – ELEJAS, 
LIELPLATONES UN VILCES MUIŽU KOMPLEKSU UN APKĀRTNES TAKTILĀS KARTES. Tajās 
objekti atainoti reljefi, savukārt teksts pieejams arī braila rakstā. Šīs īpašās kartes palīdz ap-
kārtējā vidē orientēties cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bet tās ir noderīgs orientieris ikvie-
nam objekta apmeklētājam. 
Aicinām iepazīt Jelgavas novada muižu parkus jebkurā gadalaikā, izmantojot šos jaunināju-
mus! 



 VILCES MUIŽA

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

ZAĻENIEKU (ZAĻĀ) MUIŽA

Muižas pils ir unikāls Kurzemes hercogistes 
18. gs. arhitektūras paraugs, kur no vēstu
riskā interjera līdz mūsdienām saglabājies 
daudz arhitektoniski nozīmīgu elementu. 
Šobrīd Zaļenieku muižā atrodas Zaļenieku 
komerciālā un amatniecības vidusskola.  
    

 LIELPLATONES MUIŽA UN VEŠŪZIS
19. gs. celtā baronu Hānu dzimtas muiža,  
atjaunota autentiska 18./19. gs. veļas māja, 
pie ejama seno veļas mazgāšanas tradīciju 
izziņas program-
ma (no aprīļa 
līdz oktobrim). 
Šobrīd muižas 
ēkā atrodas 
Baltijā lielākā 
zvanu kolekcija, 
pagasta pārval-
de, bērnudārzs, 
bibliotēka.

   

 BERĶENES MUIŽA

Atjaunotajās muižas telpās atrodas viesnīca 
un SPA komplekss.   

 BLANKENFELDES MUIŽA 

18. gs. četrdesmitajos gados celtās muižas un 
parka apskate, radošas aktivitātes. Atjaunota-
jā muižas stallī atrodas viesnīca.  

RĪGAS SV. TRIJĀDĪBAS 
SERGIJA SIEVIEŠU 
KLOSTERA FILIĀLE  

 (VALGUNDES 
KLOSTERIS)
Darbojošs klosteris, baznī-
ca un kapela ar nozīmīgu 
ikonu kolekciju.  

 LATVIJAS PIRMĀ PREZIDENTA 
 JĀŅA ČAKSTES MĀJA 

Mūsdienīga ekspozīcija par Jāņa Čakstes 
personību un dzimtas likteņstāstiem Latvijas 
vēstures un demokrātijas kontekstā.
   

 SMILTSĒRKŠĶU DĀRZS “ZELT”

Smiltsērkšķu dārza apskate, iepazīšanās ar to 
audzēšanu, produktu degustācija, pasākumi 
un meistarklases jaunajā ZELT Smiltsērkšķu 
namā.    

BIŠKOPĪBAS SAIMNIECĪBA  
 “LĪGAS MEDUS” 

Dravas apskate, bišu dzīves, darbu dravā 
vērošana un biškopības produktu degustācija.  

  

 CŪKU PUPU KRAUKŠĶU RAŽOTNE 
 “PUPUCHI”

Iepazīšanās ar veselīgu našķu ražošanu no 
cūku pupām, degustācija un praktiska dar-
bošanās.   

 DABĪGA KOSMĒTIKA AR BALTIJAS 
 DZINTARU “LIVONIJAS DZINTARS”

Kosmētika, ziedes un rotas no Baltijas dzin-
tara. Produkcijas iegāde, izzinošas lekcijas, 
meistarklases un degustācijas.   

 ĢIMENES MĀJRAŽOŠANAS  
 UZŅĒMUMS “MĪTAVAS ČIEKURS” 

Latvijas priežu produktu iegāde, ekskursijas, 
degustācijas un priežu čiekuru zaptes 
vārīšanas meistar klases.   

ZIEMASSVĒTKU KAUJU MUZEJS  
 “MANGAĻI”

Unikāli 1. pasaules kara laika nocietināju-
mu elementi, vienīgais Baltijā rekonstruētais 
“vācu valnis”, apkārtnē izveidota 7 km gara 
izzinoša taka. 

 LOŽMETĒJKALNS TĪREĻPURVĀ
1. pasaules kara piemiņas vietas, 27 metrus 
augsts skatu tornis.  

DABAS PARKS “VILCE”

Pastaigu takas, seno zemgaļu pilskalns, pik
nika vie ta Zaķu pļavā, diskgolfa trase. Disk-
golfa spēle par maksu, sākums pie Vilces 
muižas.  

 ELEJAS MUIŽAS PARKS  
  UN TĒJAS NAMIŅŠ 

19. gs. celtais Tējas namiņš, atjaunoti vēstu
riskie celiņi, tiltiņš, mūra žogs, izveidoti inter-
aktīvi vides objekti “Saruna” un “Mīlestībai”. 
Parks brīvi pieejams pastaigām, Tējas namiņš 

un ekskursijas ar gidu vasarā 
pieejamas pēc no-
teikta darba laika, 
ziemas sezonā – 
tikai iepriekš piesa-
koties.   

 LIELVIRCAVAS MUIŽA

Muižas kungu mājas un 19. gs. vēsturisko 
tērpu ekspozīcijas apskate, modes vēstures 
prezentācijas.     

 VIRCAVAS MUIŽA UN PARKS
Muižas kompleksa un vēsturiskā baroka stila 
parka apskate. Šobrīd bijušajās muižas ēkās 
atrodas Vircavas pagasta tautas nams un Vir-
cavas vidus skola.    

 STAĻĢENES MUIŽA 

Celta 18. gs. beigās klasicisma stilā, muižas 
ēkā apskatāma Jaunsvirlaukas pagasta 
novadpētniecības ekspozīcija, parkā iz-
veidots latviešu gadskārtu tradīciju aplis.  
   

ABGUNSTES MUIŽA

Radošu pasākumu un svinību norises vieta, at-
vērtās amat niecības darbnīcas, nakšņošanas 
iespējas, izveidots lielākais keramikas ceplis 
Latvijā.   

    

 PIEDZĪVOJUMU UN IEDVESMAS  
 VIETA “NĀKOTNES PARKS” 

Senlietu kolekcijas apskate, ekskursija, mei
starklase un degustācija.   

 Z\S “VILKI” DENDRĀRIJS 

Dendrārijs ar 1000 dažādu  gan Latvijas aina
vai raksturīgu, gan eksotisku augu kolekciju. 

  

 MINI ZOO “LAUKU SĒTA”
Vietējo un eksotisko, saimniecībā dzīvojošo, 
dzī v nieku apskate. Vasarā ir noteikts darba 
laiks, bet ziemas sezonā apmeklējums ie-
priekš jāpiesaka.  

KAZU FERMA “LĪCĪŠI”

Vairāk nekā 100 kaziņas; kazu piena produk-
tu degustācija.   

ATPŪTAS KOMPLEKSS  
 “VIESU LĪČI”

Aktīvā atpūta ģimenēm ar bērniem, bērnu 
atrakciju parks, traktorvilcieniņš, diskgolfa 
trase, piknika vietas, kafejnīca.   

 ATPŪTAS KOMPLEKSS “GRANTIŅI”

Aktīvā atpūta ģimenēm ar bērniem, ūdens 
atrakcijas, makšķerēšana, piknika vietas, 
kempinga mājiņas, viesnīca un restorāns.  

  

VEIKBORDA UN AKTĪVĀS ŪDENS 
 ATPŪTAS PARKS “5 MASTI”

Cirkulārā veik-
parka trase, 
piepūšamo 
atrakciju parks, 
restorāns. Ūdens 
atrakcijas pieejamas 
tikai vasaras sezonā 
pēc noteikta darba 
laika. Restorāns dar-
bojas visu gadu.
   

 KOKAUDZĒTAVA “BĒTRAS”

Saimniecības apskate, vietējo augļu/ogu 
sukāžu un sīrupu degustācija.   

 SALDUMU RAŽOTNE “ABRA”

Saldumu ražošana no dabīgām izejvielām – 
augļiem, ogām un dārzeņiem – ar preču zīmi 
“ABRA”, meistarklases, degustācijas. 
  

LAIVU NOMA “OZOLAIVAS.LV”

Vasaras sezonā regulāri laivu braucieni pa 
Zemgales upēm, nakts braucieni.
   

OZOLNIEKU MEŽAPARKS
2,5 km gara apgaismota pastaigu taka 
vasarā/slēpošanas trase ziemā, uzbērtais 
kalns ziemas prieku baudītājiem, Veselī-
bas takā – apgaismoti pastaigu celiņi, vin-
grošanas rīki un rotaļu zona bērniem, vasaras 
sezonā pieejama arī baskāju taka.   

 ED. VIRZAS UN E. STĒRSTES 
 MEMORIĀLĀ MĀJA “BILLĪTES” 

Rakstnieku mājas, kur tapuši daudzi dzejoļi 
un sarakstīts E. Virzas ievērojamākais darbs 
“Straumēni”.   

MĀLKALNU ĢIMENES  
 SAIMNIECĪBA 
 “BLŪDŽI”

Mājās gatavota 
dažādu šķirņu siera, 
salātu un citu gar-
dumu degustācija.  
  

PIPARMĒTRU PRODUKTI  
 “PIPARMĒTRU NAMIŅŠ”

Iespēja pasmaržot 20 dažādu šķirņu pipar-
mētras, piparmētru produktu degustācija, ra-
došās darbnīcas.   

ŠITAKE 
 SĒŅU AUDZĒTAVA 
 “TRUBENIEKI”

Iepazīšanās ar šita-
ke sēņu audzēšanu, 
sēņu produktu un 
zupas degustācija.  
  

 DZĒRIENU RAŽOTNE  
 “TĪREĻU DZĪTUVE”

No Latvijā audzētām ogām darinātu 
stip ro alkoho lisko dzērienu degus-
tācija, ražotnes un zirgaudzētavas ap-
skate, atpūtas vieta “Tīreļu stallis”. 
   

 STRAUSU 
 FERMA  
 “MAZZARIŅI” 

Strausu, emu un 
nandu no Āfri-
kas, Austrālijas 
un Dienvidame
rikas, alpaku un 
trušu apskate.   
   

VARŽU FIGŪRIŅU KOLEKCIJA  
 “VARŽU MĀJA”

Ap 2000 varžu figūriņu no dažādām pasaules 
valstīm.   
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JELGAVAS REĢIONĀLAIS TŪRISMA CENTRS
Akadēmijas iela 1, Jelgava, 

+371 63005447, 25619266, tic@tornis.jelgava.lv
www.v is i t . je lgava. lv
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Ikonu skaidrojumi:
 – objekta apmeklējums par maksu, 

sīkāka informācija www.visit.jelgava.lv 
 – objekts pieejams arī individuā  lajiem 

apmeklētājiem, ģimenēm ar bērniem
 – objekta apmeklējums, tikai iepriekš 

piesakoties

LAIVOŠANAS MARŠRUTS UN LABIEKĀRTOTAS ATPŪTAS VIETAS LIELUPĒ
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Izveidots tūrisma maršruts laivotājiem pa Lielupi no Bauskas līdz tās ietekai jūrā, un maršruta teritorijā, 
pieturvietās Lielupes krastos, uzstādītas 18 pontonu laipas un informācijas stendi.  
Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā izvietotas laipas:

1
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Jāņa Čakstes māja, 
“Auči”, 

Salgales pagasts,  
Ozolnieku novadsAtpūtas vieta „Cīzeri”, 

“Šalkoņi”,  
Salgales pagasts,  
Ozolnieku novads

“Liedagi”,  
Emburga,  

Salgales pagasts, 
Ozolnieku novads

 Ānes muiža,  
Cenu pagasts, 

Ozolnieku novads

Lielupes iela 14, 
Kalnciema pagasts, 

Jelgavas novads
 Staļģene,  

Jaunsvirlaukas pagasts,  
Jelgavas novads

“Mierlauki”, 
Valgundes pagasts, 

Jelgavas novads

4

5

6

8

7

“Vecdaudzene”, 
Valgundes pagasts, 

Jelgavas novads

14

20

Visit Jelgava

visit.jelgava

JAUNS DIGITĀLS PIEDĀVĀJUMS PASTAIGĀM 
JELGAVAS NOVADA MUIŽU PARKOS

Lai popularizētu pastaigas dabā Jelgavas novada muižu parkos un padarītu tās pieejamas un 
interesantas apmeklētājiem, mobilajā aplikācijā “Tours Across Baltics” izveidotas ČETRAS 
DIGITĀLĀS EKSKURSIJAS – ELEJAS, LIELPLATONES UN VILCES MUIŽU PARKOS UN DABAS 
PARKĀ “VILCE”.
 
Ieejot aplikācijā, Jelgavas novada muižu un dabas parku sadaļā var izvēlēties konkrētās muižas 
tūri un doties izzinošā pastaigā, iepazīstot gan vēstures, gan dabas objektus, ar tiem saistītos 
interesantos stāstus, faktus un leģendas. Šo ekskursiju priekšrocība ir tā, ka iespējams uz
zināt vietas vēsturi patstāvīgi, bez gida. Pie muižām ir izvietoti QR KODI un informācija par ap-
likācijas lietošanu. Noskenējot QR kodu, atveras aplikācija, kurā jāizvēlas konkrētais maršruts. 
Izvēlētajam maršrutam tiek piedāvāts audio gids, kā arī tehniskās iespējas apskatīt izvēlētā 
maršruta karti un pieslēgt GPS sistēmu. Mobilajā ierīcē jābūt instalētai aplikācijai Tours Across 
Baltics un QR skenerim.

Līdztekus šīm ekskursijām muižu parkos pieejams vēl viens nozīmīgs jaunums – ELEJAS, 
LIELPLATONES UN VILCES MUIŽU KOMPLEKSU UN APKĀRTNES TAKTILĀS KARTES. Tajās 
objekti atainoti reljefi, savukārt teksts pieejams arī braila rakstā. Šīs īpašās kartes palīdz ap-
kārtējā vidē orientēties cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bet tās ir noderīgs orientieris ikvie-
nam objekta apmeklētājam. 
Aicinām iepazīt Jelgavas novada muižu parkus jebkurā gadalaikā, izmantojot šos jaunināju-
mus! 
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KULTŪRVĒSTURE UN DABA
1 Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”  

Valgundes pag., “Mangaļi”, +371 28349259, 
67228147, www.karamuzejs.lv (GPS 56.8232005; 
23.7034132)

2 Ložmetējkalns Tīreļpurvā  
Valgundes pag. (GPS 56.8664999; 23.6606057)

3 Dabas parks “Vilce”  
Vilces pag., +371 26351169 (GPS 56.4205219; 
23.5418293)

4 Elejas muižas parks un Tējas namiņš Elejas pag., 
+371 26128853 (GPS 56.4253852; 23.6998833)

5 Vilces muiža un parks  
Vilces pag., +371 26351169, 28346682 (GPS 
56.4206676; 23.5423063)

6 Zaļenieku (Zaļā) muiža un parks Zaļenieku pag., 
+371 63074250, 22043531 (GPS 56.5308990; 
23.5082256)

7 Lielplatones muiža un parks Lielplatones pag., 
+371 26611468 (GPS 56.4521918; 23.6594295)

8 Lielvircavas muiža Platones pag., Lielvircava, 
+371 22024127, 28758947 (GPS 56.5214679; 
23.7570932)

9 Vircavas muiža un parks Vircavas pag.,  
+371 29916889 (GPS 56.5591648; 23.7749299)

10 Staļģenes muiža un parks Jaunsvirlaukas pag., 
Staļģene, +371 26383129, 29199324  
(GPS 56.5718193; 23.9614250)

11 Abgunstes muiža Zaļenieku pag., Abgunste,  
+371 29393131, 28373711, www.abgunste.lv 
(GPS 56.4781923; 23.4885369)

12 Berķenes muiža Vilces pag., Ziedkalne,  
+371 29252565, 29228580, www.berkenesmuiza.lv 
(GPS 56.4289028; 23.4800706)

13 Blankenfeldes muiža un parks Vilces pag., 
Blankenfelde, +371 26490272, (GPS 56.3446532; 
23.5463140)

14 Rīgas Sv. Trijādības Sergija sieviešu klostera 
filiāle (Valgundes klosteris) Valgundes pag.,  
+371 63085215, +371 63085244  
(GPS 56.7336959; 23.6932123)

15 Lielvircavas luterāņu baznīca Platones pag., 
Lielvircava, +371 26547117, 29723404  
(GPS 56.5100481; 23.7556837) 

16 Zaļenieku luterāņu baznīca  
Zaļenieku pag., +371 26137247  
(GPS 56.5298682; 23.4963801)

17 Sesavas luterāņu baznīca Elejas pag.,  
+371 26523355, 29247084 (GPS 56.422020, 
23.731241)

18 Līvbērzes katoļu baznīca Līvbērzes pag.,  
+371 26466355 (GPS 56.7038921; 23.4545922)

19 Staļģenes Sv. Jaunavas Marijas baznīca (Dzin-
tara kapela) Jaunsvirlaukas pag., Šauvas,  
+371 29199324 (GPS 56.5449864; 23.9237160)

20 Latvijas Pirmā prezidenta Jāņa Čakstes māja 
Salgales pag., “Auči”, +371 26392154 (GPS 
56.5946764; 23.9575775)

21 Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālā māja 
“Billītes” Salgales pag., +371 29299790  
(GPS 56.5750280; 24.1092300)

22 Teteles (Tetelmindes) tornis un parks Cenu pag., 
Tetele (GPS 56.6370692; 23.8392445)

23 Vareļu piemineklis Salgales pag.  
(GPS 56.6240561; 23.9091423)

24 Piemineklis kritušajiem 6. Rīgas kājnieku pulka 
karavīriem Cenu pag., Skuju skola  
(GPS 56.7261722; 23.8501107)

25 Piemiņas vieta barikāžu dalībniekiem “Brīvības 
gaisma” Cenu pag., Brankas (GPS 56.6852286; 
23.8345774)

APSKATES SAIMNIECĪBAS  
UN DEGUSTĀCIJAS

26 Mālkalnu ģimenes saimniecība “Blūdži”  
Sesavas pag., Bērvircava, +371 27114820, 
29931416 (GPS 56.3966397; 23.7346401) 

27  Piparmētru produkti “Piparmētru namiņš”  
Vilces pag., “Terēni”, +371 26394062, 26199825, 
www.piparmetras.lv (GPS 56.4248301; 
23.5073094)

28 Šitake sēņu audzētava “Trubenieki” Lielpla-
tones pag., +371 26135555 (GPS 56.4664074; 
23.6120894)

29 Smiltsērkšķu dārzs “ZELT” Platones pag.,  
“Zeltlejas”, +371 26499893, www.zelt.bio  
(GPS 56.6074954; 23.7228550)

30 Biškopības saimniecība “Līgas medus”  
Vircavas pag., “Mucenieki”, +371 29110940, 
26189710, www.ligasmedus.lv (GPS 56.5959411; 
23.7989473)

31 Cūku pupu kraukšķu ražotne “Pupuchi”  
Jaunsvirlaukas pag., Dzirnieki, Ievu iela 12,  
+371 29274008, www.pupuchi.lv  
(GPS 56.5649340; 23.8752463)

32 Dzērienu ražotne “Tīreļu dzītuve” Valgundes pag., 
Tīreļi, “Šinšilas”, +371 26544243,  
http://tireludzituve.mozello.lv (GPS 56.834515; 
23.5959223)

33 Strausu ferma “Mazzariņi” Glūdas pag., Nākotne, 
+371 29134788, www.ratites.lv (GPS 56.6369874; 
23.4656221)

34 Kokapstrādes darbnīca “Amatnieki” Sesavas pag., 
+371 26892959, www.kocinieks.lv  
(GPS 56.4187202; 23.7764773)

35 Varžu figūriņu kolekcija “Varžu māja” Elejas 
pag., “Indrāni”, +371 28609853 (GPS 56.4803012; 
23.7141506)

36 Dabīgā kosmētika ar Baltijas dzintaru “Livonijas 
dzintars” Kalnciema pag., Kalnciems, Lielupes iela 75, 
+371 29436594, www.livonijasdzintars.lv  
(GPS 56.807275; 23.589792)

37 Svētes keramikas darbnīca Svētes pag., Lielsvētes iela 
18 k-8, +371 26003899 (GPS 56.591461; 23.664486)

38 Saimniecība “Dzērves” Vircavas pag., “Dzērves”, 
+371 29639942, www.dzervjutomati.id.lv  
(GPS 56.56388101660409; 23.76022023602104)

39 Skalu pinumu darbnīca (z/s “Smilgumi”) Sesavas 
pag., Bērvircava, Liepu iela 7, +371 25943982, 
www.skalupinumi.weebly.com ( GPS 56.399013; 
23.748107)

40 Dabīgās kosmētikas meistarklases z/s “Dārziņi-2” 
Platones pag., “Dārziņi”, +371 26445730 (GPS 
56.6124201; 23.728691)

41 Ģimenes mājražošanas uzņēmums “Mītavas 
čiekurs” Svētes pag., Atpūta, Bērzu iela 2, 
+371 28469842, www.mitavasciekurs.lv (GPS 
56.612987; 23.678327)

42 Piedzīvojumu un iedvesmas vieta “Nākotnes 
parks” Glūdas pag., “Industriālais parks”,  
+371 25713949, www.nakotnesparks.lv  
(GPS 56.607441; 23.457017)

43 z\s “Vilki” dendrārijs Svētes pag., “Vilki”,  
+371 26153697 (GPS 56.532086; 23.552535)

44 Trifeļu produkcija “Trifeļu dārzs” Glūdas pag., 
“Rasas”, +371 28667950, www.truffland.com  
(GPS 56.642269; 23.608157)

45 Mini zoo “Lauku sēta” Cenu pag., Brankas, 
“Jaunaudzes”, +371 27171712, www.zoolaukuse-
ta.lv (GPS 56.6893676; 23.8364277)

46 Kazu ferma “Līcīši” Cenu pag., +371 26537993, 
www.licisi.lv (GPS 56.7120470; 23.8179420)

47 Kokaudzētava “Bētras” Salgales pag.,  
+371 28662847, 29494883, www.betras.lv  
(GPS 56.6377002; 23.9501895)

48 Saldumu ražotne “Abra” Ozolnieki, Meliorācijas 
iela 2, +371 29412852, www.abrafoods.com  
(GPS 56.688989; 23.791108)

AKTĪVĀ ATPŪTA
49 Atpūtas komplekss “Viesu Līči” Jaunsvirlaukas 

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

50 Atpūtas komplekss “Grantiņi” Svētes pag., 
“Grantiņi 1”, +371 28602267, www.grantinicamp.lv 
(GPS 56.5519957; 23.6516817)

51 Aktīvās atpūtas un sporta vieta “Līgotnes” 
Svētes pag., +371 28660603 (GPS 56.5871806; 
23.6597691)

52 Izjādes ar zirgiem “Mītavas zirgi” Vircavas pag., 
“Daunāti”, +371 28611961 (GPS 56.5945109; 
23.7550350)

53 Izjādes ar zirgiem “Tīreļu stallis” Valgundes pag., 
Tīreļi, “Šinšilas”, +371 26544243 (GPS 56.834515; 
23.5959223)

54 Veikborda un aktīvās ūdens atpūtas parks “5 
masti” Ozolnieku ezers, +371 28366699,  
www.5masti.lv (GPS 56.6884015; 23.7965089)

55  Laivu noma “Ozolaivas.lv” Kļavu iela 6,  
+371 23202900, 26400888, www.ozolaivas.lv  
(GPS 56.6931602; 23.7530069)

56 OZO halle Stadiona iela 5b, +371 63050615, 
26604863, www.ozohalle.lv (GPS 56.6909228; 
23.7892283) 

57 Ozolnieku sporta skola Stadiona iela 5,  
+371 63050516 (GPS 56.6909228; 23.7892283) 

58 Ozolnieku Mežaparks Skolas iela 20  
(GPS 56.6925971; 23.7854396)

59 Izjādes ar zirgiem “Mazmušķu zirgi” Cenu pag., 
“Mazmušķi”, +371 29140535, 29552446  
(GPS 56.7064444; 23.7928824)

60 Makšķerēšana “Sudrablīcis” Cenu pag., “Liegas”, 
+371 29183711 (GPS 56.6458260; 23.8324476)

KUR PAĒST?

61 Restorāns “Pūteļkrogs”, Zaļenieku pag., “Pūteļu 
krejotava”, +371 63011900, 29255010, www.puteli.lv 

62 Restorāns “Grantiņi”, Svētes pag., “Grantiņi 1”, 
+371 28602267, www.grantinicamp.lv 

63 Restorāns-bistro “Aitiņlauvas”, Valgundes pag., 
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv 

64Restorāns “Zemnieka cienasts”, Jaunsvirlaukas 
pag., Līči, +371 63058443, 20455402, www.lici.lv 

65 Kafejnīca “Piramīda”, Elejas pag., Eleja, Bauskas 
iela 3, +371 26866206

66 Picērija “Vietējā picērija”, Elejas pag., Eleja,  
Lietuvas iela 25A, +371 22310049

67 Restorāns “Famille” Ozolnieki, Skolas iela 16, 
+371 25661811, www.agatehotel.lv 

68 Restorāns-grilbārs “Masti Grill&Chill” Ozolnieki, 
Rīgas iela 44, +371 23884400, www.mastigrill.lv 

69 Restorāns-bārs “Meka” Ozolnieki, Stadiona iela 
5a, +371 63050162, 29121214, www.meka.lv 

70 Pusdienu restorāns “Centrs” Ozolnieki, Rīgas iela 
34, +371 28890202 

71 Kebabnīca “Korner Kebab” Ozolnieki,  
Meliorācijas iela 2-1, +371 28122288

72 Picērija “Picburg pica” Ozolnieki, Stadiona iela 
5b, +371 22330030, www.picburg.lv/ozolnieki

KUR NAKŠŅOT?  
(iekavās norādīts gultasvietu skaits)

73 Viesnīca “Senlīči” (34), Jaunsvirlaukas pag.,  
+371 20007065, www.senlici.lv

74 Atpūtas komplekss “Grantiņi” (37), Svētes pag., 
“Grantiņi 1”, +371 28602267, www.grantinicamp.lv

75 Berķenes muiža (10), Vilces pag.,  
Ziedkalne, +371 29252565, 29228580,  
www.berkenesmuiza.lv 

76 Abgunstes muiža (65), Zaļenieku pag.,  
+371 29393131, 28373711, www.abgunste.lv 

77 Blankenfeldes muiža (12), Vilces pag.,  
Blankenfelde +371 26490272 

78 Viesu nams “Pūteļkrogs” (29), Zaļenieku pag., 
+371 63011900, 29255010, www.puteli.lv

79 Viesu nams “Aitiņlauvas” (19), Valgundes pag., 
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv

80 Viesu nams “Guntmārītes” (16), Valgundes pag., 
+371 26164173, 29444859, www.guntmarites.lv

81 Viesu nams “Upeslīči atpūtai” (35), Līvbērzes 
pag., +371 28117861, www.upesliciatputai.lv 

82 Viesu nams “Zaļie atvari” (60), Līvbērzes pag., 
“Atvari”, +371 29488465, www.zalieatvari.lv

83 Viesu nams “Kaupēna dzirnavas” (42),  
Zaļenieku pag., +371 29263768, 26551259

84 Viesu nams “Branguļi” (15), Valgundes pag., 
Valgunde, +371 28772324, 25918171

85 Viesu māja “Naktsmājiņa” (9), Jaunsvirlaukas 
pag., +371 20455402, 29204514, www.lici.lv

86 Viesu nams “Upmaļi” (20), Vilces pag.,  
+371 29237149, www.upmali.lv

87 Viesu nams “Galzemji” (80), Jaunsvirlaukas pag., 
+371 29188408, www.galzemji.mozello.lv 

88 Viesu nams “Laukmaļi” (10), Glūdas pag.,  
+371 26116643

89 Zaļenieku Komerciālās un Amatniecības vidus-
skolas dienesta viesnīca (100), Zaļenieku pag., 
+371 63074250, 29433918, www.zav.lv

90 Hostelis “Jaunlīdumi” (42), Jaunsvirlaukas pag., 
Dzirnieki, +371 26383129, www.lidumi.lv

91 Naktsmītne “Alberģe Līvbērze” (9), Līvbērzes 
pag., Līvbērze, Bērzu iela 7 – 14, + 371 29284599

92 Konferenču un atpūtas centrs “Lizari” (90), 
Vircavas pag., +371 20375375,  
www.lizari-conference.com

93 Brīvdienu māja “Jasmīnu nams” (6), Līvbērzes 
pag., Tušķi, +371 26431344

94  Hostelis “Sili” (40), Jaunsvirlaukas pag., 
Mežciems, Liepu iela 8, +371 24807777

95 Viesu nams “Vijas” (16), Zaļenieku pag.,  
+371 26495564

96 Viesnīca “Agate Hotel” (48) Ozolnieki,  
Skolas iela 16, +371 28684473, 63013527,  
www.agatehotel.lv

97 Ozolnieku sporta skolas viesnīca (30) Ozolnieki, 
Stadiona iela 5, +371 63050516, 22319100  
www.ozolnieki.lv

98 Dienesta viesnīca “Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs” (40) Ozolnieki, Rīgas iela 34, 
+371 63050220, www.llkc.lv

99 Brīvdienu māja “Ānes muiža” (16) Cenu pag., 
Āne, +371 26483712, www.anesmuiza.lv

100 Ānes jauniešu iniciatīvu centra hostelis (21) 
Cenu pag., Āne, Celtnieku iela 12,  
+371 25996199

101 Kempings “Cīzeri” (telšu vietas) Salgales pag., 
+371 29477317

 Marsruts Nr. 419 

GAR IECAVAS, MISAS KRASTIEM UN 
CAURI DALBES MEŽIEM 

Ozolnieki – Vanšu tilts pār Iecavu – ceļš gar Dziru 
brāļu kapiem – Dalbe - Brankas – Ozolnieki 
Maršruts ir marķēts, tā kopējais garums ir aptuveni 
28 km un tas ir piemērots velobraucējiem, kuriem 
interesē izbraucieni ar novadpētniecisku ievirzi. 
Maršruts ved cauri Ozolnieku rietumdaļai, šķēr-
so Iecavas upi pa vanšu tiltu un tālāk pa maziem 
grants seguma ceļiem aizlokās līdz Dalbei. Aiz Dal-
bes tas iet pa lielāku meža masīvu, līdz Branku ap-
kaimē atkal iznāk apdzīvotās vietās, šķērso Iecavu 
un Ozolnieku rietumdaļu.
To var apvienot ar maršrutu Nr. 420 “Ozolnieki”.

 Marsruts Nr. 420
OZOLNIEKI

Dzelzceļa stacija “Ozolnieki” – Eglaines iela – Sko-
las iela – Jelgavas iela – Zemgales iela – Skolas 
iela – Spartaka iela – Stadiona iela – Celtniecības 
iela – Rīgas iela – Eglaines iela (Ozolnieku ezera 
promenāde) – dzelzceļa stacija “Ozolnieki”
Maršruta kopējais garums ir 7 km, tas ir piemērots 
velobraucējiem, kam interesē īsi atpūtas izbrau
cieni pilsētvidē, iepazīstot Ozolniekus. Tā kā Ozol-
niekos ir izveidota gājējiem un velobraucējiem 
draudzīga infrastruktūra, maršruta nozīmīgākā daļa 
ved pa gājēju un veloceliņiem.

 Marsruts Nr. 421 
GAROZAS UN TETELES PUSĒ 

Ozolnieki – Brankas – Garoza – Garozas 
pamatskola – Katrīnsils –Tetele – Ozolnieki
Maršruts ir marķēts, tā kopējais garums ir 34 km, 
kas ved pa gājēju un veloceliņiem. Maršruts sākas 
pie Ozolnieku dzelzceļa stacijas, ved cauri Brankām 
un tālāk pa maziem grants seguma ceļiem šķērso 
lielāku mežu masīvu. Sasniedzot Garozu, maršruts 
ieved Iecavas krastu mežos, iznākot laukā pie Ka-
trīnsila. Tur tas izmet loku līdz Teteles parkam un 
skolai un tad atkal pa mazākiem un lielākiem meža 
ceļiem līkumo atpakaļ līdz Ozolniekiem.

 Marsruts Nr. 422 
EMBURGAS PUSĒ

Emburga – Salgales Evaņģēliski luteriskā baznīca 
– Emburgas dzirnavas – Salgales vecās baznīcas 
drupas pie Lielupes – Salgales kapi – Renceles – 
Emburga
Maršruts ir marķēts, tā kopējais garums 19 km, 
kas ved galvenokārt pa Zemgales līdzenumam 
raksturīgām lauksaimniecības ainavām. Tas sākas 
Emburgas centrā, īsu brīdi ved gar Lielupes labo 
krastu. Tad iegriežas ”iekšzemē”, izlīkumodams 
cauri Rencelēm un garām daudzām Zemgales vien
sētām, līdz atkal atgriežas starta punktā.
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 VILCES MUIŽA

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

ZAĻENIEKU (ZAĻĀ) MUIŽA

Muižas pils ir unikāls Kurzemes hercogistes 
18. gs. arhitektūras paraugs, kur no vēstu
riskā interjera līdz mūsdienām saglabājies 
daudz arhitektoniski nozīmīgu elementu. 
Šobrīd Zaļenieku muižā atrodas Zaļenieku 
komerciālā un amatniecības vidusskola.  
    

 LIELPLATONES MUIŽA UN VEŠŪZIS
19. gs. celtā baronu Hānu dzimtas muiža,  
atjaunota autentiska 18./19. gs. veļas māja, 
pie ejama seno veļas mazgāšanas tradīciju 
izziņas program-
ma (no aprīļa 
līdz oktobrim). 
Šobrīd muižas 
ēkā atrodas 
Baltijā lielākā 
zvanu kolekcija, 
pagasta pārval-
de, bērnudārzs, 
bibliotēka.

   

 BERĶENES MUIŽA

Atjaunotajās muižas telpās atrodas viesnīca 
un SPA komplekss.   

 BLANKENFELDES MUIŽA 

18. gs. četrdesmitajos gados celtās muižas un 
parka apskate, radošas aktivitātes. Atjaunota-
jā muižas stallī atrodas viesnīca.  

RĪGAS SV. TRIJĀDĪBAS 
SERGIJA SIEVIEŠU 
KLOSTERA FILIĀLE  

 (VALGUNDES 
KLOSTERIS)
Darbojošs klosteris, baznī-
ca un kapela ar nozīmīgu 
ikonu kolekciju.  

 LATVIJAS PIRMĀ PREZIDENTA 
 JĀŅA ČAKSTES MĀJA 

Mūsdienīga ekspozīcija par Jāņa Čakstes 
personību un dzimtas likteņstāstiem Latvijas 
vēstures un demokrātijas kontekstā.
   

 SMILTSĒRKŠĶU DĀRZS “ZELT”

Smiltsērkšķu dārza apskate, iepazīšanās ar to 
audzēšanu, produktu degustācija, pasākumi 
un meistarklases jaunajā ZELT Smiltsērkšķu 
namā.    

BIŠKOPĪBAS SAIMNIECĪBA  
 “LĪGAS MEDUS” 

Dravas apskate, bišu dzīves, darbu dravā 
vērošana un biškopības produktu degustācija.  

  

 CŪKU PUPU KRAUKŠĶU RAŽOTNE 
 “PUPUCHI”

Iepazīšanās ar veselīgu našķu ražošanu no 
cūku pupām, degustācija un praktiska dar-
bošanās.   

 DABĪGA KOSMĒTIKA AR BALTIJAS 
 DZINTARU “LIVONIJAS DZINTARS”

Kosmētika, ziedes un rotas no Baltijas dzin-
tara. Produkcijas iegāde, izzinošas lekcijas, 
meistarklases un degustācijas.   

 ĢIMENES MĀJRAŽOŠANAS  
 UZŅĒMUMS “MĪTAVAS ČIEKURS” 

Latvijas priežu produktu iegāde, ekskursijas, 
degustācijas un priežu čiekuru zaptes 
vārīšanas meistar klases.   

ZIEMASSVĒTKU KAUJU MUZEJS  
 “MANGAĻI”

Unikāli 1. pasaules kara laika nocietināju-
mu elementi, vienīgais Baltijā rekonstruētais 
“vācu valnis”, apkārtnē izveidota 7 km gara 
izzinoša taka. 

 LOŽMETĒJKALNS TĪREĻPURVĀ
1. pasaules kara piemiņas vietas, 27 metrus 
augsts skatu tornis.  

DABAS PARKS “VILCE”

Pastaigu takas, seno zemgaļu pilskalns, pik
nika vie ta Zaķu pļavā, diskgolfa trase. Disk-
golfa spēle par maksu, sākums pie Vilces 
muižas.  

 ELEJAS MUIŽAS PARKS  
  UN TĒJAS NAMIŅŠ 

19. gs. celtais Tējas namiņš, atjaunoti vēstu
riskie celiņi, tiltiņš, mūra žogs, izveidoti inter-
aktīvi vides objekti “Saruna” un “Mīlestībai”. 
Parks brīvi pieejams pastaigām, Tējas namiņš 

un ekskursijas ar gidu vasarā 
pieejamas pēc no-
teikta darba laika, 
ziemas sezonā – 
tikai iepriekš piesa-
koties.   

 LIELVIRCAVAS MUIŽA

Muižas kungu mājas un 19. gs. vēsturisko 
tērpu ekspozīcijas apskate, modes vēstures 
prezentācijas.     

 VIRCAVAS MUIŽA UN PARKS
Muižas kompleksa un vēsturiskā baroka stila 
parka apskate. Šobrīd bijušajās muižas ēkās 
atrodas Vircavas pagasta tautas nams un Vir-
cavas vidus skola.    

 STAĻĢENES MUIŽA 

Celta 18. gs. beigās klasicisma stilā, muižas 
ēkā apskatāma Jaunsvirlaukas pagasta 
novadpētniecības ekspozīcija, parkā iz-
veidots latviešu gadskārtu tradīciju aplis.  
   

ABGUNSTES MUIŽA

Radošu pasākumu un svinību norises vieta, at-
vērtās amat niecības darbnīcas, nakšņošanas 
iespējas, izveidots lielākais keramikas ceplis 
Latvijā.   

    

 PIEDZĪVOJUMU UN IEDVESMAS  
 VIETA “NĀKOTNES PARKS” 

Senlietu kolekcijas apskate, ekskursija, mei
starklase un degustācija.   

 Z\S “VILKI” DENDRĀRIJS 

Dendrārijs ar 1000 dažādu  gan Latvijas aina
vai raksturīgu, gan eksotisku augu kolekciju. 

  

 MINI ZOO “LAUKU SĒTA”
Vietējo un eksotisko, saimniecībā dzīvojošo, 
dzī v nieku apskate. Vasarā ir noteikts darba 
laiks, bet ziemas sezonā apmeklējums ie-
priekš jāpiesaka.  

KAZU FERMA “LĪCĪŠI”

Vairāk nekā 100 kaziņas; kazu piena produk-
tu degustācija.   

ATPŪTAS KOMPLEKSS  
 “VIESU LĪČI”

Aktīvā atpūta ģimenēm ar bērniem, bērnu 
atrakciju parks, traktorvilcieniņš, diskgolfa 
trase, piknika vietas, kafejnīca.   

 ATPŪTAS KOMPLEKSS “GRANTIŅI”

Aktīvā atpūta ģimenēm ar bērniem, ūdens 
atrakcijas, makšķerēšana, piknika vietas, 
kempinga mājiņas, viesnīca un restorāns.  

  

VEIKBORDA UN AKTĪVĀS ŪDENS 
 ATPŪTAS PARKS “5 MASTI”

Cirkulārā veik-
parka trase, 
piepūšamo 
atrakciju parks, 
restorāns. Ūdens 
atrakcijas pieejamas 
tikai vasaras sezonā 
pēc noteikta darba 
laika. Restorāns dar-
bojas visu gadu.
   

 KOKAUDZĒTAVA “BĒTRAS”

Saimniecības apskate, vietējo augļu/ogu 
sukāžu un sīrupu degustācija.   

 SALDUMU RAŽOTNE “ABRA”

Saldumu ražošana no dabīgām izejvielām – 
augļiem, ogām un dārzeņiem – ar preču zīmi 
“ABRA”, meistarklases, degustācijas. 
  

LAIVU NOMA “OZOLAIVAS.LV”

Vasaras sezonā regulāri laivu braucieni pa 
Zemgales upēm, nakts braucieni.
   

OZOLNIEKU MEŽAPARKS
2,5 km gara apgaismota pastaigu taka 
vasarā/slēpošanas trase ziemā, uzbērtais 
kalns ziemas prieku baudītājiem, Veselī-
bas takā – apgaismoti pastaigu celiņi, vin-
grošanas rīki un rotaļu zona bērniem, vasaras 
sezonā pieejama arī baskāju taka.   

 ED. VIRZAS UN E. STĒRSTES 
 MEMORIĀLĀ MĀJA “BILLĪTES” 

Rakstnieku mājas, kur tapuši daudzi dzejoļi 
un sarakstīts E. Virzas ievērojamākais darbs 
“Straumēni”.   

MĀLKALNU ĢIMENES  
 SAIMNIECĪBA 
 “BLŪDŽI”

Mājās gatavota 
dažādu šķirņu siera, 
salātu un citu gar-
dumu degustācija.  
  

PIPARMĒTRU PRODUKTI  
 “PIPARMĒTRU NAMIŅŠ”

Iespēja pasmaržot 20 dažādu šķirņu pipar-
mētras, piparmētru produktu degustācija, ra-
došās darbnīcas.   

ŠITAKE 
 SĒŅU AUDZĒTAVA 
 “TRUBENIEKI”

Iepazīšanās ar šita-
ke sēņu audzēšanu, 
sēņu produktu un 
zupas degustācija.  
  

 DZĒRIENU RAŽOTNE  
 “TĪREĻU DZĪTUVE”

No Latvijā audzētām ogām darinātu 
stip ro alkoho lisko dzērienu degus-
tācija, ražotnes un zirgaudzētavas ap-
skate, atpūtas vieta “Tīreļu stallis”. 
   

 STRAUSU 
 FERMA  
 “MAZZARIŅI” 

Strausu, emu un 
nandu no Āfri-
kas, Austrālijas 
un Dienvidame
rikas, alpaku un 
trušu apskate.   
   

VARŽU FIGŪRIŅU KOLEKCIJA  
 “VARŽU MĀJA”

Ap 2000 varžu figūriņu no dažādām pasaules 
valstīm.   
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Ikonu skaidrojumi:
 – objekta apmeklējums par maksu, 

sīkāka informācija www.visit.jelgava.lv 
 – objekts pieejams arī individuā  lajiem 

apmeklētājiem, ģimenēm ar bērniem
 – objekta apmeklējums, tikai iepriekš 

piesakoties

LAIVOŠANAS MARŠRUTS UN LABIEKĀRTOTAS ATPŪTAS VIETAS LIELUPĒ
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Izveidots tūrisma maršruts laivotājiem pa Lielupi no Bauskas līdz tās ietekai jūrā, un maršruta teritorijā, 
pieturvietās Lielupes krastos, uzstādītas 18 pontonu laipas un informācijas stendi.  
Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā izvietotas laipas:
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Jāņa Čakstes māja, 
“Auči”, 

Salgales pagasts,  
Ozolnieku novadsAtpūtas vieta „Cīzeri”, 

“Šalkoņi”,  
Salgales pagasts,  
Ozolnieku novads

“Liedagi”,  
Emburga,  

Salgales pagasts, 
Ozolnieku novads

 Ānes muiža,  
Cenu pagasts, 

Ozolnieku novads

Lielupes iela 14, 
Kalnciema pagasts, 

Jelgavas novads
 Staļģene,  

Jaunsvirlaukas pagasts,  
Jelgavas novads

“Mierlauki”, 
Valgundes pagasts, 

Jelgavas novads
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“Vecdaudzene”, 
Valgundes pagasts, 

Jelgavas novads
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Visit Jelgava

visit.jelgava

JAUNS DIGITĀLS PIEDĀVĀJUMS PASTAIGĀM 
JELGAVAS NOVADA MUIŽU PARKOS

Lai popularizētu pastaigas dabā Jelgavas novada muižu parkos un padarītu tās pieejamas un 
interesantas apmeklētājiem, mobilajā aplikācijā “Tours Across Baltics” izveidotas ČETRAS 
DIGITĀLĀS EKSKURSIJAS – ELEJAS, LIELPLATONES UN VILCES MUIŽU PARKOS UN DABAS 
PARKĀ “VILCE”.
 
Ieejot aplikācijā, Jelgavas novada muižu un dabas parku sadaļā var izvēlēties konkrētās muižas 
tūri un doties izzinošā pastaigā, iepazīstot gan vēstures, gan dabas objektus, ar tiem saistītos 
interesantos stāstus, faktus un leģendas. Šo ekskursiju priekšrocība ir tā, ka iespējams uz
zināt vietas vēsturi patstāvīgi, bez gida. Pie muižām ir izvietoti QR KODI un informācija par ap-
likācijas lietošanu. Noskenējot QR kodu, atveras aplikācija, kurā jāizvēlas konkrētais maršruts. 
Izvēlētajam maršrutam tiek piedāvāts audio gids, kā arī tehniskās iespējas apskatīt izvēlētā 
maršruta karti un pieslēgt GPS sistēmu. Mobilajā ierīcē jābūt instalētai aplikācijai Tours Across 
Baltics un QR skenerim.

Līdztekus šīm ekskursijām muižu parkos pieejams vēl viens nozīmīgs jaunums – ELEJAS, 
LIELPLATONES UN VILCES MUIŽU KOMPLEKSU UN APKĀRTNES TAKTILĀS KARTES. Tajās 
objekti atainoti reljefi, savukārt teksts pieejams arī braila rakstā. Šīs īpašās kartes palīdz ap-
kārtējā vidē orientēties cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bet tās ir noderīgs orientieris ikvie-
nam objekta apmeklētājam. 
Aicinām iepazīt Jelgavas novada muižu parkus jebkurā gadalaikā, izmantojot šos jaunināju-
mus! 


