
Maršruts iepazīstina ar vēstures pieminekļiem, kolekcijām un interesantajām zemnieku saimniecībām, kas atrodas Ozolniekos un to tuvākajā apkaimē. 
Daudzie šajā maršrutā sastopamie četrkājaiņi Jūs neatstāts vienaldzīgu.

Maršruts „Iepazīsti Ozolniekus un to apkārtni!”

Sākums: Dzelzceļa stacija 
„Ozolnieki”

Galapunkts:Dze lzce ļa  
stacija „Ozolnieki”

Garums: ~27 km 

Aptuvenais veikšanas 
laiks  4  stundas

Ceļa segums: Asfalts (~90 
%), ceļi ar grants segumu, 
takas (10 %).

Grūtības pakāpe: Viegls - 
vidējas grūtības (atkarībā no 
ceļu stāvokļa).

Ikvienam interesentam, īpaši 
ģimenēm ar/un bērniem.

Dzelzceļa stacija „Ozolnieki”– 
Ozolnieku ezers – Skolas iela – 
Vecais Rīgas - Jelgavas ceļš – 
Mušķi – Eglaines iela – Brankas – 
Loka maģistrāle – Rīgas iela – 
dzelzceļa stacija „Ozolnieki”. 
Maršrutu Ozolniekos ieteicams 
veikt pa gājēju ietvēm. Maršruta 
posmos, kur ir izveidoti veloceliņi, 
velobraucējam ir jāpārvietojas pa 
tiem.

Maršruts: 

Aprīlis – oktobris.

Ieteicamas laiks:

Maršru ts  i r  ap ļve ida  a r  
atgriešanos starta punktā. 
Ozolniekos var nokļūt ar vilcienu 
(Rīgas – Jelgavas līnija).

Loģistika:

No Liepājas un Rīgas puses var 
nokļūt ar vilcienu braucot līdz 
stacijai „Jelgava” un tālāk 
dodoties uz maršruta sākuma 
punktu. No citām vietām ar 
automašīnu vai velosipēdu.

Nokļūšana sākumpunktā: 

Muze ja  un  sa imn iec ību  
a p m e k l ē j u m i  i e p r i e k š  
jāpiesaka. Ceļi Iecavas un 
Misas upes apkārtnē var būt 
smilšaini un grūtāk braucami. 
Maršrutu vēlams braukt vietējā 
gida pavadībā, jo atsevišķi 
objekti (Silgraužu skansts) un 
takas (pagriezieni, orientācija 
M isas  un  Iecavas  up ju  
apkārtnē) nezinātājām ir grūti 
atrodami.

Der zināt: 

Maršruta raksturojums:

Alternatīvas:
Maršrutu var apvienot ar maršrutu 
„Jelgava – Lielupes labais krasts” 
vai ar maršrutu „Jelgava – Lielupes 
kre isa is  krasts  un Svētes 
palienes”, lai iepazītu arī tuvumā 
esošo Jelgavu.

Velomaršruts ir izstrādāts Centrālbaltijas jūras reģiona INTERREG IV 
A programmas līdzfinansētā projekta “Velomaršrutu tīkla attīstība un 
uzlabošāna Centrālbaltijas teritorijā” (CB59) ietvaros.
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Ozolnieku ezers atrodas starp 
Ozolnieku dzelzceļa staciju un autoceļu 
P100. Ezers izveidots pēc mālu karjera 
rekultivācijas 1978.gadā. Atpūtnieku 
ērtībām ezera krasts ir labiekārtots un 
kļuvis par iecienītu peldvietu. 

Ozolnieku tautas nams atrodas 
vēsturiskā 1939. gadā celtā ēkā, kas 
toreiz celta kā Ozolnieku pagastmāja. 
Ēkas apmeklējumu var saskaņot ar 
iestādes rīkotajiem pasākumiem.

Ozolnieku (Salgales)  luterāņu 
baznīca. Celtne uzbūvēta un atklāta 
2011.gadā ar draudzes locekļu un 
būvnieku pūlēm, kā arī dziļu izpratni no 
novada pašvaldības puses un nozīmīgu 
finansiālo palīdzību esot snieguši 
ticības brāļiem un māsām ASV.

Uzbērtais kalns. 

Motosporta muzeja ekspozīcijā 
apskatāma Ozolnieku motosportista un 
trenera, muzeja izveidotāja un vadītāja 
A l f r ē d a  Z a m o c k a s  k o l e k c i j a .  
Nozīmīgākā tās daļa ir sporta motocikli, 
kas ražoti sākot no 1925.gada. 
Apskatāmi motosportistu tērpi, balvas, 
karogi, literatūra par motocikliem, 
bukleti un afišas par motosporta 
s a c e n s ī b ā m  u . c .  p r i e k š m e t i .  
A.Zamockis sakrājis radioaparātu, 
mūzikas instrumentu, sadzīves 
priekšmetu - pulksteņu, gludekļu u.c. 
kolekcijas, kas papildina motosporta 
muzeja ekspozīci ju. Ieeja pret 
ziedojumiem. Apmeklējums jāpiesaka 
iepriekš! +371 63022602.

Vanšu tilts pār Iecavu. 

Vecais Jelgavas – Rīgas ceļš. 
Tālākais maršruta posms no 

Motosporta muzeja ~ 3 km garumā iet 
pa vēsturiskā Jelgavas – Rīgas ceļa 
vietu (smilšains, grants seguma), 
šķērsojot Iecavas upi pa vanšu tiltu.

Veselības taka atrodas Ozolnieku 
mežā pie Lielā kalna, kur izvietoti 
vingrošanas rīki, šūpoles, virves u.c.

Jelgavā un Ozolniekos (papildu 
informācija atrodama Jelgavas 
reģionālajā tūrisma centrā, 
www.visit.jelgava.lv.).

Maltītes ieturēšanas vietas:

kafejnīcas un restorāni Jelgavā un 
Ozolniekos.

Jelgavas reģionālajā tūrisma 
centrā Jelgavas Sv.Trīsvienības 
bazn ī cas  t o rn ī  Je l gavā ,  
Akadēmijas ielā 1, tālr. +371 
63005447. Darba laiks: 9:00 – 
22:00 (1,2,3,4,5), 10:00 – 22:00 
(6 ) ,  10 :00  –  18 :00  (7 ) .   
www.visit.jelgava.lv.

Pieejami gidu pakalpojumi 
(sīkāka informācija Jelgavas 
reģionālajā tūrisma centrā).  

Vanšu tilts par Misu. 

Mini zoo „Zemgales poniji”. 
Maza is  lauku zoodārz iņš  

Zemgalē - Mini zoo aicina aplūkot 
dažādus dzīvniekus. Šeit dzīvo bariņš 
poniju. Ēzelīšu ģimene, kuras 
ģimenes galva ir tētis ēzelis Žaks - 
Rafaēls. Ar ļoti skanīgu balsi. Mūlīte, 
kuras izcelsme ir ponija un ēzeļa 
krustojums. Pasaulē mazākās zirgu 
šķ i rnes  Fa labe l l a  pā rs tāv i s ,  
miniatūrais zirdziņš Olivers (apalūzas 
leoparda krāsā). Viņš prot arī dejot. 
M ī l ī g ā s  p u n d u r k a z i ņ a s  u n  
punduraitiņas! Satiksiet Ruksīti Ufo 
un āzīti Fredi. Starpcitu ruksītis Ufo 
a p ē d  v a i r ā k  k ā  p a t s  s v e r !  
Punduraitiņas Brita un Springa 
vienmēr piebiedrojas zoodārza 
apmeklētājiem, pavadot viņus pa mini 
zoodārza teritoriju. Ir arī truši, kuri 
dzīvo brīvībā. Vistiņas, kuras sagaida 
katru. Pīlītes Pēcītes pēkšķina un 
demonstrē savu prasmi nirt un lidot. 
U n  b a l o ž u  d ū d o t ā j u  p ā r i s .  
Saimniecībā piedāvā dažādu šķirņu 
poniju u.c. dzīvnieku (punduraitas, 
kazas) apskati. Īpašs piedāvājums 
skolēnu grupām – ekskursi ja 
„Iepazīst i  poni jus”. Bērni var 
pavizināties ar poniju, barot foreles, 
kā arī piedalīties nodarbībā, kas 
veltīta poniju aprūpei. Darba laiki: 
11:00 – 17:00 (2,3,4,5), 10:00 – 18:00 
(6,7). Pēc vienošanās apmeklējums 
iespējams arī citā laikā. Pieteikties 
pa  tā l run i :  +371  27171712 .

Mušķu zirgu audzētava .  
L a t v i j a s  L a u k s a i m n i e c ī b a s  
universitātes Zirgkopības mācību 
centrs „Mušķi”. Pēc lekcijām stalli 
apmeklē studenti, kas zirgus gan 
apkopj, gan trenē, līdz ar to "Mušķos" 
lielākoties tiek turēti pieauguši zirgi. 
Centrs piedāvā arī izjādes ar zirgiem.  
+371 63050429.

Melioratoru akmens. Ideja par 
piemiņas akmens izveidošanu radās 
Ozolnieku meliorācijas veterānu 
grupai, kuri strādājuši Jelgavas 
meliorācijas mašīnu stacijā (JMMS). 
Uz akmens attēlota Ozolnieku 
meliorācijas uzņēmuma (dibināts 
1950.gada 20.janvārī) emblēma: pa 
kreisi - sešas drenu caurules, virs 
kurām to attēls šķērsgriezumā, 
apakšā vilnītis, kas simbolizē 
ūdenssaimniecību, meliorācijas 
sastāvdaļu. Emblēmas autors Hugo 
Jakobi (uzņēmuma mākslinieks 
divdesmitā gadsimta 60 gados). 
Apakšējā daļā: ozola lapa ar divām 
zīlēm – simbolizē Ozolniekus kā 
apdzīvotu vietu; pa labi – latviska 
tautiskā josta – simbolizē Ozolnieku 
latvisko garu.

Silgraužu skants atrodas 
Iecavas labajā krastā pie Misas 

ietekas un to sava iebrukuma laikā 
Krievi jā (1812.gadā) izbūvēja 
Napoleona karaspēks. Šai kara 
fortifikācijas būvei ir četras stūru 
izbūves lielgabaliem (12x12m), 

zemes valnis (10—13m plats) un 

ūdens grāvis visapkārt. Skansts ir 

200m gara, 85—90 m plata un 

aizņem gandrīz 2 ha lielu teritoriju. 
Pašlaik stipri noaugusi ar krūmiem 
(veģetācijas periodā grūti uztverama) 
un kokiem. Atrodas privātīpašumā, 
taču vietējā gida pavadībā to var 
iepazīt.

Piena pārstrādes uzņēmums 
SIA “Latvijas piens” ir Latvijas 
zemnieku kooperatīviem pilnībā 
piederošs uzņēmums. Langervaldes 
iela 7, +37126727053, www.lvpiens.lv 

SIA “Jelgavas tipogrāfija” ir 
viens no grāmatu ražošanas līderiem 
Baltijā. Langervaldes iela 1a, 
+37163007480, www.jt.lv 

SIA “Evopipes” ir viens no 
modernākajiem plastmasas cauruļu 
ražotājiem Eiropā. Langervaldes iela 
2a, +37163094300, www.evopipes.lv

Rūpnīcā “AMOPLANT” kopš 
2010.gada komplektē autobusus. 
Aviācijas iela 42, +37163029039, 
www.amoplant.lv 

SIA “Keramika LV” ir lielākā 
keramikas ražotne Baltijas valstīs. 
Uzņēmuma veikalā var iegādāties 
keramikas produkciju. Rīgas iela 67, 
+37163022868, www.keramika.lv

Pie Ozolnieku ezera
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