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objekta atrašanās vietas
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Uzziņa

414      Ziemassvētku kauju piemiņas vietas
Maršruta sākuma un gala punkts ir Ložmetējkalns (Valgundes pag., Jelgavas nov.). 
Tas ved pa meža un grants seguma ceļiem, piemērots aktīvākiem braucējiem, 
kurus nebaida grants seguma un smilšaini ceļi un nomaļas vietas. 
Vēlams līdzi paņemt GPS, kas palīdzēs orientēties daudzo meža ceļu tīklojumā.  
To var apvienot ar maršrutu “Pa mītiskā Tīreļa līdzenuma ceļiem un takām”. 

 Maršruta kopējais garums 35 km

Maršruts ved pa Ziemassvētku kauju piemiņas vietām, kur pagājušā gadsimta 
pirmajā pusē notika vienas no lielākajām Eiropas kaujām, iepazīstinot ar šo kauju 
lieciniekiem – pieminekļiem, cīņu vietām, fortifikāciju paliekām, karavīru atdusas 
vietām un muzeju. Dabas mīļotājiem ieteicams iziet Cenas tīreļa laipu taku, 
kurā var ieraudzīt ne tikai skaistos purva ezerus, bet arī Pirmā pasaules kara ceļa 
paliekas. 

415      Pa mītiskā Tīreļu līdzenuma ceļiem un takām

Maršruta sākuma un gala punkts ir Ziemassvētku kauju muzejs (Jelgavas nov., 
Valgundes pag., “Mangaļi”). Tas ved galvenokārt pa meža un grants seguma 
ceļiem, piemērots aktīvākiem braucējiem, kurus nebaida nomaļas vietas. 
Maršruts ir apļveida, visērtāk to ir uzsākt pie Ziemassvētku kauju muzeja vai 
Valgundes klostera, kur ir izveidoti stāvlaukumi. Maršruts domāts tiem, kas paši 
transportē savus velosipēdus līdz maršruta starta punktam. Vēlams līdzi paņemt 
GPS, kas palīdzēs orientēties daudzo meža ceļu tīklojumā. To var apvienot ar 
maršrutu “Ziemassvētku kauju piemiņas vietas”.

 Maršruta kopējais garums 35 km

Maršruts ved pa Ziemassvētku kauju piemiņas vietām, kur pagājušā gadsimta 
pirmajā pusē notika vienas no lielākajām Eiropas kaujām. Maršruts aizvijas pa 
Tīreli līdz briežu dārzam un pieskaras klusajiem Valgundes klostera mūriem.

416      Pa pirmā prezidenta pēdām

Maršruta sākuma punkts ir Jelgavā, dzelzceļa stacijā “Cukurfabrika”, un gala 
punkts ir Jelgavā, dzelzceļa stacijā “Jelgava”. To var apvienot ar maršrutu  
“Jelgava – Lielupes kreisais krasts un Svētes paliene”, “Jelgava – Lielupe labais 
krasts” un “Emburgas pusē”, “Garozas un Teteles pusē”.          

 Maršruta kopējais garums 45 km

Maršruts iepazīstina ar Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes dzīves un 
darba vietu. Taču jūs pārsteigs arī Teteles parks un medību skatu tornis, no kura 
paveras neaizmirstams skats uz Lielupi un Zemgales līdzenumiem.

Maršruta sākuma un beigu punkts ir Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis. 
Maršrutu var beigt arī Ozolnieku novadā, dzelzceļa stacijā “Cena”, un tad ar 
vilcienu doties Jelgavas vai Rīgas virzienā. Tas piemērots ikvienam interesentam, 
kas vēlas ieraudzīt zirgus, izbaudīt lauku sētu un kazas piena izstrādājumus. 
Apmeklējums kazu saimniecībā “Līcīši” iepriekš jāpiesaka. To var apvienot ar 
maršrutu “Jelgava – Lielupes kreisais krasts un Svētes paliene”,  
“Jelgava – Lielupe labais krasts”.

 Maršruta kopējais garums 13 km

Maršruts sākas Jelgavas vēsturiskajā centrā un ved uz Ozolnieku novadu – līdz 
vienai no pirmajām neatkarīgās Latvijas valsts kazkopības saimniecībām, pa 
ceļam apciemojot Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zirgkopības mācību 
centru “Mušķi”.

Maršruta sākuma un beigu punkts ir Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis. 
Tas piemērots aktīvākiem braucējiem, kuri var veikt garākus pārbraucienus. 
Maršruts ir marķēts. To var apvienot ar maršrutu “Lielais Zemgales loks”, “Jelgava 
– Lielupes kreisais krasts un Svētes paliene” un “Jelgava – Lielupe labais krasts”.

 Maršruta kopējais garums 80 km

Maršruts iepazīstina ar 18. gs. celtajām muižām, aizved līdz vienam no populārā-
kajiem Latvijas tūrisma objektiem – Tērvetes dabas parkam, kā arī izmet loku pa 
Zemgales līdzenuma centrālo daļu, ko dēvējam par Latvijas “maizes klēti”.

407      Muižas un Zemgales ainavas 

408     Iepazīsti Ozolniekus un to apkārtni

Maršruta sākuma un beigu punkts ir Ozolniekos, dzelzceļa stacijā “Ozolnieki”. Tas 
piemērots ikvienam interesentam, īpaši ģimenēm ar bērniem. Apskates objektu un 
saimniecību apmeklējumu vēlams pieteikt iepriekš. Maršruts ir marķēts. To var ap- 
vienot ar maršrutu “Gar Iecavas un Misas krastiem un cauri Dalbes mežiem”. “Jelgava 
– Lielupes kreisais krasts un Svētes paliene” un “Jelgava – Lielupe labais krasts”.

 Maršruta kopējais garums 27 km

Maršruts iepazīstina ar interesantiem vēstures pieminekļiem un zemnieku 
saimniecībām, kas atrodas Ozolnieku novadā. Daudzie šajā maršrutā sastopamie 
četrkājaiņi jūs neatstās vienaldzīgu. 

417     Ciemos pie cēlajiem zirgiem un draiskajām kazām

413      No Jelgavas uz Ķemeru nacionālo parku
Maršruta sākuma punkts ir Jelgavā, dzelzceļa stacijā “Jelgava”, un beigu punkts ir 
Jūrmalā, dzelzceļa stacijā “Ķemeri”. Tas piemērots aktīvākiem braucējiem, kurus 
nebaida neliels smilšainu ceļu posms. To var apvienot ar maršrutu “Ziemassvētku 
kauju piemiņas vietas”.

 Maršruta kopējais garums 40 km

Maršruts savieno divas vēsturiski nozīmīgas vietas – Jelgavu un Ķemerus, kas ir 
viens no pirmajiem Latvijas kūrortiem. Maršruts ved cauri kultūrvēsturiskā ziņā 
nozīmīgai teritorijai – Ziemassvētku kauju piemiņas vietām un Ķemeru  
nacionālajam parkam. 

418      Lielais Zemgales loks

Maršruta sākuma un beigu punkts ir Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis. 
Tas piemērots aktīvākiem braucējiem, kuri var veikt garākus pārbraucienus. To 
var apvienot ar maršrutu “Jelgava – Lielupes kreisais krasts un Svētes paliene” un 
“Jelgava – Lielupe labais krasts”.

 Maršruta kopējais garums 125 km

Maršruts iepazīstina ar vienu no populārākajiem Latvijas tūrisma objektiem –  
Tērvetes dabas parku un vairākām vēsturiski nozīmīgām Jelgavas novada 
teritorijā esošām muižām, izmetot loku pa Zemgales līdzenuma centrālo daļu, ko 
dēvējam par Latvijas “maizes klēti”.

Ozolnieku novads
Kultūras tūrisms

Dabas tūrisms

Aktīvais tūrisms

Ražotāji un saimniecības

Kafejnīcas, restorāni

Kafejnīcas, restorāni

Naktsmītnes

Naktsmītnes

419   Gar Iecavas un Misas krastiem un cauri Dalbes mežiem

Maršruta sākuma un beigu punkts  ir Ozolnieku novada dome. Tā kā maršruts 
ir apļveida, to var sākt arī no dzelzceļa stacijas “Ozolnieki” vai jebkura cita ērta 
punkta. Maršruts ir marķēts. Piemērots velobraucējiem, kuriem interesē  
salīdzinoši nelieli sportiski izbraucieni, kā arī piemērots ģimenēm ar bērniem.  
To var apvienot ar maršrutu “Iepazīsti Ozolniekus un to apkārtni”  
un “Ozolnieki”.

 Maršruta kopējais garums 28 km

Maršruts ir ar novadpētniecisku ievirzi, kura laikā var apskatīt interesantus ar 
kultūru un vēsturi saistītus objektus. 

420    Ozolnieki

Maršruta sākuma un beigu punkts ir Ozolniekos, Dzelzceļa stacijā “Ozolnieki”. 
Piemērots velobraucējiem, kam interesē īsi atpūtas izbraucieni pilsētvidē.  
Maršruts ir apļveida un ir marķēts. To var apvienot ar maršrutu  
“Iepazīsti Ozolniekus un to apkārtni” un “Gar Iecavas un Misas krastiem un cauri 
Dalbes mežiem”.

 Maršruta kopējais garums 7 km

Maršruts iepazīstina ar Ozolniekiem – bijušo melioratoru pilsētu. Tā kā Ozolniekos 
ir izveidota gājējiem un velobraucējiem draudzīga infrastruktūra, tā nozīmīgākā 
daļa ved pa gājēju un veloceliņiem.

421    Garozas un Teteles pusē

Maršruta sākuma un beigu punkts ir Ozolniekos, Dzelzceļa stacijā “Ozolnieki”. 
Piemērots velobraucējiem, kam interesē salīdzinoši nelieli sportiski izbraucie-
ni. Maršruts ir apļveida un ir marķēts. To var apvienot ar maršrutu “Pa pirmā 
prezidenta pēdām” un “Iepazīsti Ozolniekus un to apkārtni”.

 Maršruta kopējais garums 34 km

Maršruts ir ar novadpētniecisku ievirzi, kura laikā var apskatīt interesantus ar 
kultūru un vēsturi saistītus objektus.

422    Emburgas pusē

Maršruta sākuma un beigu punkts ir Emburgas centrs pie Salgales pagasta 
pārvaldes. Piemērots velobraucējiem, kam interesē salīdzinoši nelieli sportiski 
izbraucieni. Maršruts ir apļveida un ir marķēts. To var apvienot ar maršrutu  
“Pa pirmā prezidenta pēdām”.

 Maršruta kopējais garums 19 km

Maršruts iepazīstina ar Zemgales līdzenumam raksturīgām lauksaimniecības  
ainavām. Maršruts ir ar novadpētniecisku ievirzi, kura laikā var apskatīt  
interesantus ar kultūru un vēsturi saistītus objektus, kā arī skaistas dabas ainavas.

Jelgavas novads
Kultūras tūrisms

Dabas tūrisms

Aktīvais tūrisms 26  Kafejnīca “Piramīda”
Jelgavas nov., Eleja,  
Bauskas iela 3,
+371 26866206

27  Kafejnīca “Grantiņi” 
Jelgavas nov., Svētes pag., 
 “Grantiņi 1”, +371 28602267,  
www.grantinicamp.lv

Visu nepieciešamo informāciju 
par tūrisma un atpūtas iespējām  
Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā 
un Ozolnieku novadā variet 
saņemt Jelgavas  
reģionālajā tūrisma centrā,   
Jelgavā, Akadēmijas ielā 1, 
zvanot pa tālruni  
+371 63005447,   
e-pasts: tic@tornis.jelgava.lv

Jelgavas pilsētas, Jelgavas  
novada un Ozolnieku novada 
oficiālā tūrisma mājas lapa – 
www.visit.jelgava.lv

26  Vilces muiža
Jelgavas nov., Vilces pag.,  
+371 26351169, 28346682 

27  Blankenfeldes muiža 
Jelgavas nov., Vilces pag.,  
Blankenfelde, +371 27810348,  
www.blankenfeldesmuiza.lv 

28 Elejas muižas parks un  
Tējas namiņš
Jelgavas nov., Elejas pag.,  
+371 26128853

29  Lielplatones muiža
Jelgavas nov.,  
Lielplatones pag., +371 26611468

30  Zaļenieku (Zaļā) muiža
Jelgavas nov., Zaļenieku pag., 
+37122043531

31 Staļģenes muiža
Jelgavas nov.,  
Jaunsvirlaukas pag., Staļģene,  
+371 26383129, 29199324

32 Abgunstes muiža 
Jelgavas nov., Zaļenieku pag.,  
+371 29393131, 28373711  
www.abgunste.lv

 33 Rīgas Sv. Trijādības Sergija  
sieviešu klostera filiāle  
(Valgundes klosteris)
Jelgavas nov., Valgundes pag.,  
+371 63085215, +371 63085244

34 Ziemassvētku kauju muzejs, 
Latvijas Kara muzeja filiāle 
Jelgavas nov., Valgundes pag.,  
“Mangaļi”, +371 28349259, 67228147, 
www.karamuzejs.lv 

35  Ložmetējkalns Tīreļpurvā
Jelgavas nov., Valgundes pag.

36 Piemineklis 1705. gadā  
kaujā kritušo zviedru karavīru  
atdusas vietā 
Jelgavas nov., Vilces pag.

37  Pieminekļi Mūrmuižas kaujai 
un zviedru karavīriem
Jelgavas nov., Vilces pag., Mūrmuiža

47  Zaļenieku luterāņu baznīca 
Jelgavas nov., Zaļenieku pag.,  
+371 26747240

 4   Briežu dārzs “Buku audzētava”
Jelgavas nov., Valgundes pag.,  
+371 29191980,  
www.bukuaudzetava.lv  

 5   Dabas parks “Vilce” 
Jelgavas nov., Vilces muiža,  
+371 26351169, 26496829

 6   Zaļenieku dabas parks
Jelgavas nov., Zaļenieki,  
+371 29550846

 7   Saimniecība “Pie Tēvoča Garika”
Jelgavas nov., Valgundes pag., 
“Kulbiņas”, +371 22837247, 29625229

18  Izjādes ar zirgiem  
“Reinas zirgi”
Jelgavas nov., Lielplatones pag.,  
+371 26378639, 28308322

 6   Svētes maizes ceptuve 
Jelgavas nov., Svētes pag., “Vecūdri”, 
+371 20001818 , www.svetesmaize.lv 

 7   Mālkalnu ģimenes 
 saimniecība “Blūdži” 
Jelgavas nov., Sesavas pag., “Blūdži”, 
+371 27114820, 24818456 

 8   “Piparmētru namiņš” 
Jelgavas nov., Vilces pag., “Terēni”, 
+371 26394062, 26199825

 9   Vīna darītava “Ābelītes”  
Jelgavas nov., Zaļenieku pag., 
“Ābelītes”, +371 20133456, 25547441, 
www.abelites.lv   

10  Z/s “Vilki” dendrārijs 
Jelgavas nov., Svētes pag., ‘’Vilki’’,  
+371 26153697, 28378543 

22  Kafejnīca “Zemnieka cienasts”
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., 
Rīga–Šauļi 43. km, +371 63058443, 
20455402, www.lici.lv

23  Kafejnīca  “Pūteļkrogs”
Jelgavas nov., Zaļenieku pag.,  
+371 63011900, 29255010,  
www.puteli.lv

10 Hostelis “Jaunlīdumi” 
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., 
Dzirnieki, +371 29199324

11  Viesu nams “Upmaļi” 
Jelgavas nov., Vilces pag.,  
+371 29237149

12  Viesu nams “Aitiņlauvas” 
Jelgavas nov., Valgundes pag.,  
Rīga – Liepāja 22.km, +371 29160393,  
www.aitinlauvas.lv 

13  Atpūtas komplekss “Grantiņi” 
Jelgavas nov., Svētes pag.,  
“Grantiņi 1”, +371 28602267,  
www.grantinicamp.lv   

14  Blankenfeldes muižas viesnīca 
Jelgavas nov., Vilces pag.,  
+371 27810348,  
www.blankenfeldesmuiza.lv  

 6   Viesu nams “Guntmārītes” 
Jelgavas nov., Valgundes pag.,  
+371 26164173, 29444859,  
www.guntmarites.lv  

 7   Viesu nams “Pūteļkrogs” 
Jelgavas nov., Zaļenieku pag.,  
+371 63011900, 29255010,  
www.puteli.lv 

 8   Viesu māja “Naktsmājiņa” 
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., 
+371 20455402, 29204514,  
www.lici.lv

 9   Viesu nams  
“Kaupēna Dzirnavas” 
Jelgavas nov., Zaļenieku pag.,  
+371 29263768, 26551259

38  Latvijas Valsts pirmā  
prezidenta Jāņa Čakstes  
dzimtas mājas “Auči” 
Ozolnieku nov., Salgales pag.,  
+371 26392154

39  Ozolnieku novada  
vēstures ekspozīcija
Ozolnieki, Rīgas iela 29,  
+371 63085179, 29132901

40  Dalbes luterāņu baznīca
Ozolnieku nov., Cenu pag., Dalbe, 
+371 28261210

41  Vareļu piemineklis
Ozolnieku nov., Salgales pag.

42  Piemineklis kritušajiem 6. 
Rīgas kājnieku pulka karavīriem 
Ozolnieku nov., Cenu pag., Skuju skola

43  Teteles tornis un parks 
Ozolnieku nov., Cenu pag., Tetele

44  Emburgas pilskalns
Ozolnieku nov., Ozolnieku nov., 
Salgales pag.

45  Edvarta Virzas un Elzas Stērstes 
memoriālā māja “Billītes”
Ozolnieku nov., Salgales pag.,  
+371 29299790

46 Salgales baznīcas drupas
Ozolnieku nov., Salgales pag.

 8   Rubeņu ozols
Ozolnieku nov., Cenu pag.

  9  Garozas (Senču) ozols
Ozolnieku nov., Salgales pag.

10  Teteles skolas parka  
zirgkastaņa, kļava, lapegles,  
melnalksnis, liepu aleja
Ozolnieku nov., Tetele, Skolas iela 10, 
+371 63055432

11  Auču tūja, zirgkastaņu aleja
Ozolnieku nov., Salgales pag.

12  Kokaudzētava “Bētras” 
Ozolnieku nov.,  Salgales pag.,  
+371 28662847, 29494883,  
www.betras.lv

13  Salgales skatu laukums
Ozolnieku nov., Salgales pag.
 

22 Ozolnieku airēšanas klubs 
Ozolnieki, Kļavu iela 6,  
+371 23202900, www.ozolaivas.lv 

23 “Sudrablīcis” –  
komercmakšķerēšana, laivu noma
Ozolnieku nov., Cenu pag., Āne,  
+371 29183711 

24 Ozolnieku Sporta centrs
Ozolnieki, Stadiona iela 5,  
+371 63050516, 26520497

25  Ozo ledus halle 
Ozolnieki, Stadiona iela 5b,  
+371 26604863, 63050615,  
www.ozohalle.lv 

26  Ozolnieku ezers
Ozolnieki, Ozolnieku ezers

27  Veselības taka 
Ozolnieki 

28  Zirgaudzētava “Princis”
Ozolnieku nov., Cenu pag., Brankas,  
+371 26563936, 20206039 

29 Mini zoo “Lauku sēta” 
Ozolnieku nov., Cenu pag., Brankas, 
+371 27171712, 
www.zoolaukuseta.lv 

30  5 masti – Veikborda un 
ūdensslēpošanas trase
Ozolnieki, Ozolnieku ezers,  
+371 28366699 

31 Kazu ferma “Līcīši” 
Ozolnieku nov., Cenu pag.,  
+371 26537993,  
www.licisi.lv 

32  Lauku sēta latviskām  
tradīcijām “Caunītes” 
Ozolnieku nov., Cenu pag.,  
+371 26352395, www.caunites.lv  

28  Kafejnīca “Centrs” 
Ozolnieki, Rīgas iela 34,  
+371 63020070, 26532338

29  Bārs “Meka”
Ozolnieki, Stadiona iela 5a,  
+371 63050162, 29444403,  
www.meka.lv 

30  Restorāns “Agate Hotel”
Ozolnieki, Skolas iela 16,  
+371 25661811, www.agatehotel.lv 

31  Kebabnīca “Korner Kebab” 
Ozolnieki, Meliorācijas  iela 2 – 1,  
+371 28122288

32 Kafejnīca – šašliku nams 
“Talisman”
Ozolnieki, Rīgas iela 20,  
+371 27873733, 26549089

33 Drops Pizza 
Ozolnieki, Meliorācijas iela 2,  
+371 24909820

15  Brīvdienu māja “Ānes muiža” 
Ozolnieku nov., Cenu pag., Āne,  
+371 26483712, www.anesmuiza.lv  

16 Viesnīca “Agate Hotel” 
Ozolnieki, Skolas iela 16,  
+371 28684473, www.agatehotel.lv 

17 Viesu nams “Saulgrieži”
Ozolnieku nov., Cenu pag., “Zvaigznes”, 
+371 63059143, 26542202

18  Dienesta viesnīca “Ozolnieku 
Sporta centrs” 
Ozolnieki, Stadiona iela 5,  
+371 63050516, 26520497,  
www.ozolnieki.lv  

19  Viesu nams “Skalbes” 
Ozolnieku nov., Cenu pag.,  
+371 29103477

20  Dienesta viesnīca “Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs” 
Ozolnieki, Rīgas iela 34,  
+371 22018583, 63050220, www.llkc.lv  

 21 Ānes Jauniešu iniciatīvu  
centra hostelis 
Ozolnieku nov., Cenu pag., Āne, 
Celtnieku iela 12, +371 29482315

22  Kempings “Cīzeri” 
Ozolnieku nov., Salgales pag., Šalkoņi, 
+371 26573272

24  Kafejnīca – viesu nams 
“Aitiņlauvas”
Jelgavas nov., Valgundes pag.,  
Rīga–Liepāja 22. km, +371 29160393,  
www.aitinlauvas.lv

25  Kafejnīca “Sapnis”
Jelgavas nov., Staļģene, “Kraujas”,
+371 29165412, 26637101,
www.satevi.lv

19  Aktīvās atpūtas un sporta 
vieta “Līgotnes”
Jelgavas nov., Svētes pag., “Līgotnes”,  
+371 26399946, 28660603

20  Brīvdabas atrakciju laukums 
“Viesu Līči”
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., 
Rīga–Šauļi 43. km,  
+371 63058443, 20455402



 Maršruta kopējais garums 16 km

Maršruts ļauj izbaudīt daudzveidīgo Jelgavas pilsētu, sākot no Kurzemes hercogu 
kapenēm un savvaļas zirgiem līdz industriālajam mantojumam. Maršruts intere-
sants ikvienam, kurš vēlas iepazīt Jelgavas vēsturi videi draudzīgā veidā.

409       Jelgava – Lielupes labais krasts

Maršruta sākuma un gala punkts ir Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis. To 
var sākt no dzelzceļa stacijas “Jelgava”, kā arī apvienot ar maršrutu “Jelgava – 
Lielupes labais krasts” vai “Ciemos pie cēlajiem zirgiem un draiskajām kazām”. 

 Maršruta kopējais garums 22 km

Maršruts ļauj izjust Jelgavas pilsētas vēsturisko saikni ar mūsdienām. Jelgavā sava 
loma bijusi gan Kurzemes un Zemgales hercogam, Latvijas kultūras dižgariem un 
pirmajam Latvijas Valsts prezidentam, kuru piemiņa tiek saglabāta mūsdienīgi 
atjaunotā pilsētvidē. Par tuvību dabai un ūdeņiem gan pilsētniekiem, gan tās 
viesiem atgādina Lielupes un tās pietekas Svētes valdzinājums.

410 Jelgava – Lielupes kreisais krasts un Svētes paliene

Jelgavas pilsēta

Dabas tūrisms

Aktīvais tūrisms

Ražošanas tūrisms

Kafejnīcas, restorāni

Naktsmītnes

 1    Restorāns “La tour de Marie”
Jelgava, Akadēmijas iela 1,  
+371 28837731, 63081392,  
www.marijastornis.lv  

 2    Restorāns un kafejnīca “Parks”
Jelgava, Kr. Barona iela 3,  
+371 63024188, 27833219,  
www.restoransparks.lv

  3   Bistro un konditoreja “Silva”
Jelgava, Driksas iela 7/9,  
+371 63084899, 29266586,  
www.bistrosilva.lv  

 4    Bārs – restorāns “Plate”
Jelgava, Lielā iela 6, +371 63023349, 
www.hoteljelgava.lv

  5   Restorāns “Pilsētas elpa”
Jelgava, Pasta sala 1, +371 26633703

 6    Restorāns – picērija “Čili Pica”
Jelgava, Katoļu iela 7 un  Rīgas iela 11, 
+371 63045555, www.cili.lv  

 7    Picērija “Picu darbnīca”
Jelgava, Rīgas iela 1, +371 20003993, 
www.picudarbnica.lv

  8   “Kreklu krogs”
Jelgava, Lielā iela 19a, +371 26633433, 
www.kreklukrogs.lv  

  9   Restorāns “Madara”
Jelgava, Lielā iela 22, +371 63027012

10  Kafejnīca – kokteiļbārs  
“Chocolate &Pepper”
Jelgava, Kr. Barona iela 6,  
+371 63010220, 23770399,  
www.choco-pepper.lv

                                                       Jūsu rokās ir nonākusi velomaršrutu karte  
                       ar plašu un daudzpusīgu informāciju par tūrisma iespējām  
Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā. 

 Šajā teritorijā sajutīsiet Kurzemes un Zemgales herco-
gistes vēstures liecības. Jelgava – kādreizējā Kurzemes hercogistes 
galvaspilsēta – glabā daudz nozīmīgu un interesantu vēstures 
faktu, ko iespējams atklāt Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī, 
Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Jelgavas pilī. 
Spilgtu vēstures liecību pauž iespaidīgas muižu apbūves un parki 
Jelgavas novadā.

 Jelgavas apkārtni par mājām saukuši daudzi talantīgi un  
Latvijai nozīmīgi cilvēki – pirmais Latvijas Valsts prezidents Jānis 
Čakste, latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns, rakstnieks Edvarts 
Virza, gleznotājs Ģederts Eliass, dziedātāja Nora Bumbiere, kā arī 
mūsdienās populārie grupas “Prāta Vētra” puiši un citas zināmas 
personības. 

 Lielupe un Driksas upe Jelgavas pilsētā veido Pils salu, 
uz kuras atrodas ne tikai Jelgavas pils, bet arī Lielupes palienes 
pļavas, kur ganās vairāk nekā 60 savvaļas zirgu. Pa upēm var vizi-
nāties ar dažādiem ūdens transporta līdzekļiem. Jauku pastaigu 
vai izbraucienu ar velosipēdu var baudīt pa pilsētas promenādēm 
vai gājēju tiltu “Mītava”, kas savieno pilsētas centru ar Pasta salu.

 Lielisks veids, kā iepazīt šo teritoriju, ir doties iz- 
braucienā ar velosipēdu pa kādu no vietējiem velomaršrutiem. 
Maršruti pa Jelgavu sniedz iespēju vairāk izbaudīt daudzveidīgo 
pilsētu, sākot no Kurzemes hercogu kapenēm un savvaļas zirgiem, 
līdz industriālajam mantojumam. Maršruti pa Jelgavas un Ozol-
nieku novadiem sniedz iespēju baudīt neatkārtojamas Zemgales 
līdzenuma ainavas. Apstrādātie lauki, daudzās Lielupes pietekas 
un aizsargājamās dabas teritorijas rada harmonisku vidi, kas  
atbrīvo no lielpilsētu stresa.

 Pateicoties labajai dzelzceļa satiksmei maršrutā Rīga– 
Jelgava, no Jelgavas iespējams plānot Zemgales apceļošanu ar  
velosipēdu – īpaši Tērvetes, Dobeles un Auces virzienā. 

 Jelgavā un tās apkārtnē vienmēr atradīsit veidu, kā 
labi un pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku. Gūstiet iedvesmu un 
prieku Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā!

Kultūras tūrisms

Maršruta sākuma un gala punkts ir Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis. To 
var sākt no dzelzceļa stacijas “Jelgava”, kā arī apvienot ar maršrutu “Jelgava – 
Lielupes kreisais krasts un Svētes paliene”. 

 23  Mītavas tilts un J. Čakstes  
bulvāra promenāde
Viens no garākajiem gājēju un 
velosipēdistu tiltiem Latvijā, tehniskā 
risinājuma dēļ unikāls Baltijas mērogā. 
Tas savieno pilsētas centru ar Pasta 
salu. Gājēju promenāde J. Čakstes 
bulvārī veidota divos līmeņos – 
paralēli ielai un gar Driksas upes malu, 
ar izgaismotiem 3 metrus augstiem 
ūdenskritumiem.
Jelgava, J. Čakstes bulvāris

 24  Uzvaras parks
Jelgava, Lapskalna iela

 25  Skulptūra – strūklaka  
“Jelgavas students”
Jelgava, J. Čakstes bulvāris,  
pie Mītavas tilta

  1   ****Viesnīca “Jelgava” 
Jelgava, Lielā iela 6,  
+371 63026193, 63023349,  
www.hoteljelgava.lv

14  Piemineklis Latvijas Republikas 
pirmajam prezidentam  
Jānim Čakstem
Jelgava, Lielā iela 1a 
15  

 3   Jelgavas Sv. Trīsvienības  
baznīcas tornis
Sv. Trīsvienības baznīca bija viena no 
pirmajām luterāņu draudzes mūra  
baznīcām, kas uzcelta Eiropā. Kopš 
2010. gada baznīcas tornis ir rekon-
struēts un atvērts apmeklētājiem. 

15  Piemineklis Jelgavas  
atbrīvotājiem “Lāčplēsis”
Jelgava, Stacijas parks

16  Piemineklis Ādolfam Alunānam
Jelgava, Alunāna parks 

19  Raiņa parks 
Jelgava, Pasta un Raiņa ielas krustojums

20  Alunāna parks
Jelgava, starp Jāņa un Zirga ielu

 21  Jelgavas dzelzceļa stacija
Jelgava, Stacijas iela 1

 22  Piemiņas zīme dziedātājai  
Norai Bumbierei
Jelgava, skvērā aiz Kultūras nama,  
K. Barona iela 6

17  
17  Vecpilsētas ielas kvartāls un 
Dobeles vārti
Vēsturiskais Jelgavas apbūves kvartāls 
veidojies 18.–19.gs., vecākā saglabjusies 
Jelgavas apbūves daļa, kas netika 
iznīcināta Otrā pasaules kara laikā.
Jelgava, Vecpilsētas ielas kvartāls 

18  Mīlestības aleja
Jelgava, Dobeles šoseja starp Pūra un 
Kūliņu ceļu

  2  Lielupes labā krasta promenāde
Izveidota uz 5 m augsta  
aizsargdambja un ir apmēram 1 km 
gara, ierīkotas vairākas atpūtas zonas, 
soliņi, rotaļu laukums un pilsētas 
oficiālā peldvieta. Promenādes 
galā atrodas K. Īles veidotā metāla 
skulptūra “Sirdsputns”.
Jelgava, Pie Lielupes tilta

  3  Pasta sala 
Lieliska vieta mierīgai vai aktīvai 
brīvā laika pavadīšanai: bērnu spēļu 
laukumi, kājāmgājēju un velosipēdis-
tu celiņi, āra trenažieri, pludmale, 
volejbola laukumi, slidotava ziemas 
mēnešos.
Jelgava, Pasta sala

 1    Atpūtas un sporta komplekss 
“Zemgale” 
Jelgava, Rīgas iela 11, +371 63007700, 
www.skzemgale.lv

 2    Zemgales olimpiskais centrs
Jelgava, Kronvalda iela 24,  
+371 20365713, 63020792, www.zoc.lv 

 3    A-Z Boulings 
Jelgava, Uzvaras iela 12,  
+371 29900888, www.azboulings.lv
 
 4    Sporta un atpūtas komplekss 
“Rullītis”
Jelgava, Aku ceļš 1, +371 28285633, 
www.rullitis.lv

 5    Peintbols “Rullītis”
Jelgava, Aku ceļš 1, +371 28496369, 
www.peintbols-telpa.lv

 6    Pepijas velomānija 
Jelgava, Rīgas iela 67, +371 29733112 

  7   Tenisa klubs “Jelgava”
Jelgava, Lietuvas šoseja 68a,  
+371 26261919, 26912017

  8   Lidojums ar gaisa balonu
+371 22098098

 9    Kuģītis “Frīda”
+371 29486086, www.frida.lv

10  Izbraucieni ar kuģīšiem pa  
Driksas upi un Lielupi 
Vairāk informācijas Jelgavas tūrisma 
centrā +371 63005447,  
www.visit.jelgava.lv

11  Jelgavas jahtklubs 
Jelgava, Pilssalas iela 4,  
+371 20205215, 29242520, www.jjk.lv 

12  Ūdens velosipēdu  
un laivu noma Pasta salā
Jelgava, Pasta sala 3,  
+371 25432323, 28379193

13  Jelgavas pilsētas kultūras nams
Jelgava, K. Barona iela 6,  
+371 63084679, 
www.kultura.jelgava.lv

14 Kultūras nams “Rota”
Jelgava, Garozas iela 15,  
+371 63000844

15 Naktsklubs “Tonuss”
Jelgava, Uzvaras iela 12,  
+371 29900999, www.tonuss.lv

16  Mūzikas klubs “Jelgavas krekli”
Jelgava, Lielā iela 19a,  
+371 63022259, 29283252,  
www.jelgavas.krekli.lv

17  Airudēļu (SUP) noma – airēšanās 
ar sērfa dēli pa Lielupi un Driksu. 
Lielupes promenādes peldvieta, 
Jelgava,  Peldu iela, +371 25757555, 
www.supx.lv 

 1    Karameļu darbnīca
Karameļu gatavošanas paraugdemon-
strējumi, iespēja izgatavot savu 
kārumu, produkcijas veikaliņš. 
Jelgava, Rūpniecības iela 1a,  
+371 25664748, 29851426,  
www.karameludarbnica.lv

 2    Jelgavas tipogrāfija 
Jelgava, Langervaldes iela 1a,  
+371 63007480,  
www.jt.lv

 3    “Fortum” biomasas  
koģenerācijas stacija
Jelgava, Rūpniecības iela 73a,  
+371 29338491,  
www.fortum.lv

11  Kafejnīca “Pie mednieka”
Jelgava, Vecpilsētas iela 15,  
+371 63028528

12 Pusdienu restorāns “Otto” 
Jelgava, Lielā iela 17, +371 26661151

13  Krodziņš “Istaba” 
Jelgava, J. Čakstes bulvāris 7,  
+371 63025909, 29507108

14  Bārs “Saules krogs” 
Jelgava, Kr. Barona iela 6,  
+371 29224155

15  Ātrās ēdināšanas restorāns 
“McDonald’s”
Jelgava, Brīvības bulvāris 1, 
+37126468158

16  Tējas namiņš “Silva” 
Jelgava, Pilssalas iela 2a,  
+371 22119119, 29266586

17  Konditorejas studija “Tarte” 
Jelgava, Mātera iela 26, +371 20136090

18  Krogs “Ceplis” 
Jelgava, Lielā iela 49, +371 63024726

19  Ātrās ēdināšanas restorāns 
 „Hesburger”
Jelgava, Katoļu iela 10b, +37125911221;  
Loka maģistrāle 2a, +371 26480302

20  Itāļu picērija “Rosso Pizza” 
Jelgava, Lielā iela 34, +371 63011777,  
www.rosso-pizza.com

 21  Ekspresrestorāns “Ņamma” 
Jelgava, Rūpniecības 77a, t/c Elvi,  
+371 25459777, 29151939,   
www.namma.lv

  2   ***Viesnīca “Zemgale”
Jelgava,  Skautu iela 2, 
+371 63007707, 
www.skzemgale.lv

 3    Motelis “Akva”
Jelgava, Birzes iela 49,  
+371 63023444, 29990477

 4   Viesnīca “Brīze AM” 
Jelgava, Atmodas iela 9,  
+371 63082979, 22720573 

 5   Jaunatnes tūrisma mītne – LLU 8. 
Dienesta viesnīca 
Jelgava, Lielā iela 19, +371 63082979

Velomaršrutu 

 Jelgava, Jelgavas novads,

Ozolnieku novads 

karte

www.latvia.travel

  Plašāku informāciju par velomaršrutiem meklē brošūrā 

  “Velomaršrutu ceļvedis. Jelgava, Jelgavas novads, 

 Ozolnieku novads” vai lejuplādē 

www.visit.jelgava.lv/Maršruti un ekskursijas

 

Izdevējs – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde  

“Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”, 2018

Akadēmijas iela 1, Jelgava, Latvija, LV-3001, tālr. +371 63005447

E-pasts: tic@tornis.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv

Izdevumā izmantotas fotogrāfijas no  Jelgavas pilsētas pašvaldības     

iestādes “Jelgavas reģionālais centrs”, Jelgavas pilsētas pašvaldības,  

Jelgavas novada pašvaldības un Ozolnieku novada pašvaldības  

fotoarhīviem

Druka – SIA “VEITERS KORPORĀCIJA”

Sveicināti Jelgavā un tās apkārtnē!

  7   Slimnīcas “Ģintermuiža”  
ekspozīcija 
Ekspozīcija par psihiatriskās slimnīcas 
vēsturi no 19. gs., ārstniecības gaitā  
tapušie pacientu zīmējumi un  
neparasti priekšmeti.
Jelgava, Filozofu iela 69,  
+371 29678838,  
www.gintermuiza.lv 

  8   Sv. Annas luterāņu katedrāle
Jelgava, Lielā iela 22a,  
+371 29123969,  
www.jelgavasannasbaznica.lv 
 
 9    Jelgavas Romas katoļu bezvai- 
nīgās jaunavas Marijas katedrāle
Jelgava, Katoļu iela 11,  
+371 63021550,  
www.jelgavaskatedrale.lv 

10  Sv. Simeona un Sv. Annas  
pareizticīgo katedrāle
Jelgava, Raiņa iela 5, +371 63020207 

11  Sv. Jāņa luterāņu baznīca
Jelgava, Jāņa iela 1, +371 63023790

12  Jelgavas Vissvētākās Dievmātes 
aizmigšanas pareizticīgo baznīca
Jelgava, Dzirnavu iela 1,  
+371 63021006 

13  Svētbirze
Jelgava, Kalnciema ceļa un Vecā ceļa 
krustojums

 5   Ādolfa Alunāna  
memoriālais muzejs
Muzejs veltīts latviešu teātra  
pamatlicējam Ādolfam Alunānam.
Jelgava, Filozofu iela 3,  
+371 63021180, www.alunans.lv 

 6   Latvijas dzelzceļa vēstures 
muzeja Jelgavas ekspozīcija
Unikāli eksponāti, kas saglabājušies 
no 19. gs. beigām un 20. gs. sākuma.
Jelgava, Stacijas iela 3,  
+371 63096494,  
www.railwaymuseum.lv 

 4   Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures 
un mākslas muzejs
Klasicisma stila ēka, kas pazīstama ar 
vēsturisko nosaukumu “Acdemia Petrina”. 
Ekspozīcijas vēsta par svarīgām vēstu- 
riskām norisēm Jelgavā, bet vislielākā 
muzeja krājuma vērtība ir latviešu 
glezniecības vecmeistara Ģederta 
Eliasa (1887–1975) darbu kolekcija.
Jelgava, Akadēmijas iela 10,  
+371 63023383, 63080150,   
www.jvmm.lv 

 1    Lielupes palienes pļavas un 
savvaļas zirgi
Pļavas iekļautas Natura 2000 Eiropas 
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju  
sarakstā. Šeit sastopama applūstošām 
pļavām raksturīga augu un putnu 
daudzveidība, te ganās vairāk nekā 60 
savvaļas zirgu.
Jelgava, Pils sala, +371 20264343

Vēstures ekspozīcijas ļauj uzzināt par 
pirmajiem Latvijas valsts prezidentiem, 
kas nākuši no Zemgales, iepazīt Jel-
gavas vēsturi, virtuāli izstaigāt agrāko 
baznīcu. 9. stāvā atrodas izstāžu zāle 
un stiklota skatu platforma, no kuras 
var vērot Jelgavas panorāmu 37 metru 
augstumā.
Jelgava, Akadēmijas iela 1,  
+371 63005445,  
www.tornis.jelgava.lv

 4    NP Jelgavas Biznesa Parks
(bijusī Rīgas Autobusu fabrikas  
rūpnīcas teritorija) Jelgava,  
Aviācijas iela 18, +371 63005447

 5    Plastmasas cauruļu ražotne 
“Evopipes”
Jelgava, Langervaldes iela 2a,  
+371 63094300, www.evopipes.lv

 1    Jelgavas pils 
Kādreizējā Kurzemes un Zemgales 
hercogu rezidence, mūsdienās – Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes galvenā 
ēka. Lielākais arhitektūras piemineklis 
Baltijas valstīs, ievērojamā Krievijas  
galma arhitekta F. B. Rastrelli agrīnā 
perioda lielākais darbs un viens no  
retajiem Jelgavas arhitektūras piemi-
nekļiem, kas saglabājies līdz mūsdenām.
Jelgava, Lielā iela 2, +371 63005617, 
www.jelgavaspils.lv

 2   Rundāles pils ekspozīcija  
“Kurzemes hercogu kapenes”
Jelgava, Lielā iela 2,  
+371 26499151, 63962197,  
www.rundale.net


