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Atjaunotajā tornī aizraujoši laiku pavadīs gan pieaugušie, gan 
bērni. Torņa modernās vēstures ekspozīcijas atklāj pirmo Latvijas 
valsts prezidentu dzīvesstāstus, Jelgavas simbolus, nozīmīgākos 
vēstures notikumus un Zemgales tautas tērpa rakstus. Pilsētas 
panorāmu nesteidzīgi baudiet skatu laukumā torņa 9. stāvā, kur 
atrodas arī izstāžu zāle. Īpašas sajūtas sniegs torņa restorāns, 
bet noderīgu informāciju iegūsiet tūrisma informācijas centrā.

Kādreizējā Kurzemes un Zemgales hercoga rezidence, tagad Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes (LLU) mājvieta, ir lielākā baroka celtne Baltijā, 

ko 1738. gadā cēlis arhitekts F. B. Rastrelli. Vairāk par pils vēsturi un būvniecību 
uzzināsiet muzeja ekspozīcijā, bet īpašu vēstures pieskārienu sajutīsiet 

Kurzemes hercogu kapenēs, kur atdusas 30 hercogu dinastijas pārstāvji.

Mājā Filozofu ielā 3 dzīves pēdējos divus gadus pava-
dījis latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns. Apmeklētā-
jiem atvērta moderna un interaktīva ekspozīcija par 

teātra tēva dzīvi un radošo darbību.

Jelgavas dzelzceļa mezgls veidojies 
1868. gadā, kļūstot par vienu no 

pirmajiem un nozīmīgākajiem Latvijā. 
Muzejā apskatāmi ar dzelzceļa vēsturi 

un ikdienas darbu saistīti priekšmeti, kas 
demonstrē dzelzceļa attīstību Jelgavā no 

pirmsākumiem līdz mūsdienām.

Baznīcai pamati likti 1774. gadā, izmantojot 
arhitekta F. B. Rastrelli projektu. Tā bija pirmā 
pareizticīgo baznīca Zemgalē. No 1890. līdz 

1892. gadam pēc arhitekta N. Čagina projekta 
tika uzbūvēta jauna baznīca. Baznīcai ir koši 

zili kupoli un deviņi zvani, no kuriem lielākais ir 
830 kg smags.

Katedrāle ir Liepājas arhitekta K. E. Strandmaņa 
pazīstamākais darbs Latvijā. Sarkano ķieģeļu neogotikas 

stila būve celta 1906. gadā. Ievērojamais arhitektūras 
piemineklis smagi cieta Otrā pasaules kara laikā 
1944. gadā, tās atjaunošanu pabeidza 1992. gadā, 
kad oriģinālajā augstumā atjaunoja torņa smaili. 

Baznīca celta 1845.–1847. gadā pēc arhitekta V. Šul-
ca projekta, bet tornis tika uzbūvēts 1882. gadā. No 
1862. gada to sauc par Sv. Jāņa baznīcu. Pie baznī-
cas kādreiz bija Literātu kapi, Katoļu kapi, Jāņa kapi, 
Vecticībnieku kapi, kas vēlāk pārveidoti par Alunāna 

parku un Stacijas skvēru. 

Daudzfunkcionāla atpūtas, kultūras un sabiedrisko aktivitāšu vieta. Salā 
atrodas vairāki bērnu spēļu laukumi, ziemas mēnešos ir pieejama publiskā 
slidotava, bet vasarā atpūtnieki var veldzēties Pasta salas pludmalē. Salas 

tālākajā galā atrodas izzinošs vides laukums, kas sadalīts vairākās zonās – 
lauku sēta, mežs, purvs, pļava un lauks, kā arī skatu platforma trijos līmeņos. 

Salas centrā atrodas brīvdabas estrāde amfiteātra formā. Piemineklis veltīts Jelgavas atbrīvotājiem no Bermonta karaspēka 
1919. gada 21. novembrī. Pirmais piemineklis šeit tika uzstādīts 

1932. gadā, ko veidoja tēlnieks Kārlis Jansons. Padomju varas laikā 
20. gs. 50. gados piemineklis tika demontēts. Pašlaik redzamais 
piemineklis uzstādīts 1992. gadā, kad tēlnieks Andrejs Jansons 

atjaunoja sava tēva veidoto pieminekli. 

Pie Mītavas tilta atrodas Kārļa Īles veidotā bronzas skulptūra – strūklaka 
“Jelgavas students”. Pats mākslinieks “Jelgavas studentam” devis vārdu 

Jēkabs Ceriņš un stāsta, ka studenta dzimšanas diena ir 26. jūlijā un 
viņš mācās 3. kursā.

2012. gadā skvērā aiz Jelgavas kultūras nama uzstādīta 
piemiņas zīme leģendārajai latviešu dziedātājai jelgavniecei 

Norai Bumbierei (1947–1994). Skulptūrā tēlnieks Kārlis Īle 
apvienojis divas N. Bumbieres dziesmas – “Dziesma par pēdējo lapu” 

un “Mēmā dziesma”. Tumsā skulptūra ir izgaismota – tās pamatnē 
deg sarkana gaisma, radot asociācijas ar kvēlojošu ogli.

Gājēju promenāde J. Čakstes bulvārī izveidota divos līmeņos – paralēli ielai un 
gar pašu upes malu. Promenādes augšējā daļā atrodas divi skatu laukumi, kas 
veido 3 m augstu ūdenskritumu. Savukārt 152 m garais tilts ir Latvijā garākais 

gājēju un velosipēdistu tilts, tas savieno pilsētas centru ar Pasta salu. Tehniskā 
risinājuma dēļ tilts uzskatāms par unikālu visā Baltijā – tas izliekts trijās 

dimensijās burta S veidā un iekārts 28 vantīs, ko tur divi piloni.

Sv. Annas katedrāle ir vecākā saglabājusies Jelgavas ēka 
– renesanses laika piemineklis, latviešu luterāņu draudzes 
baznīca. Koka baznīca tapa jau 1573. gadā, bet tagadējā 
mūra ēka uzcelta laikā no 1638. līdz 1641. gadam. Pie Sv. 

Annas baznīcas aug dižkoks – 1883. gadā par godu Mārtiņam 
Luteram stādīts ozols. Baznīca ir arī garīgās un 

klasiskās mūzikas koncertu norises vieta.

Skaistā klasicisma stila ēka, kas pazīstama ar tās 
vēsturisko nosaukumu Academia Petrina, celta 
1775. gadā pēc arhitekta S. Jensena projekta. 
Mūsdienās ēkā atrodas Jelgavas Vēstures un 

mākslas muzejs, šeit apskatāma latviešu 
glezniecības vecmeistara Ģederta Eliasa 

darbu kolekcija. Muzejs 
piedāvā arī interaktīvās 
nodarbības dažāda vecuma 

apmeklētājiem.

jelgavas Pils 
Lielā iela 2, Pils muzeja tel. 63005617, www.jelgavaspils.lv

Kapenes (no maija līdz oktobrim), tel. 63962197, 26499151, www.rundale.net 
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ģ. eliasa jelgavas vēstures uN 
mākslas muzejs

Akadēmijas iela 10, tel. 63025830, 63023383, www.jvmm.lv 

3

ā. aluNāNa memoriālais muzejs
Filozofu iela 3, tel. 63021180, www.jvmm.lv 

4

latvijas dzelzceļa muzeja jelgavas 
eksPozīcija

Stacijas iela 3, tel. 63096494, www.railwaymuseum.lv 

5

sv. simeoNa uN sv. aNNas  
Pareizticīgo katedrāle

Raiņa iela 5, tel. 63020207

6

jelgavas romas katoļu BezvaiNīgās 
jauNavas marijas katedrāle

Katoļu iela 11, tel. 63029702

7

sv. aNNas luterāņu katedrāle 
Lielā iela 22a, tel. 63025515

8

sv. jāņa luterāņu BazNīca
Jāņa iela 1, tel. 63023790

9

jāņa Čakstes Bulvāra PromeNāde uN 
mītavas tilts 

10

Pasta sala 11

jelgavas ceNtrs

Mūsdienīgais sporta komplekss Jelgavā darbojas kopš 2010. gada. 
Šeit radīti apstākļi gan liela mēroga sporta pasākumu norisei, gan 

sportistu ikdienas treniņiem. Futbola, basketbola, volejbola un 
citu sporta veidu fani centrā aicināti just līdzi savai komandai. 

Olimpiskais centrs 61 520 m² platībā ir vieta arī liela mēroga kultūras 
pasākumu norisei. Grupām ir iespēja pieteikt ekskursijas pa Olimpisko 

centru. 

zemgales olimPiskais ceNtrs 
Kronvalda iela 24, tel. 63020792, www.zoc.lv 
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2003. gada 14. novembrī pie Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 
atklāts piemineklis pirmajam Latvijas Valsts preziden-

tam Jānim Čakstem, autore A. Dumpe.

PiemiNeklis j. Čakstem
Lielā iela 1a

14

Uz salas aiz Jelgavas pils plešas Lielupes palienes 
pļavas – aizsargājama dabas teritorija, kas īpaša ne 
tikai ar pļavās sastopamām augu un putnu sugām, 

bet arī ar salas lielākajiem iemītniekiem – 
vairāk nekā 50 savvaļas zirgiem. Šo dzīvnieku 
galvenais uzdevums ir noganīt pļavas, lai tās 
neaizaugtu. Vislabāk salas vērtības var iepazīt 

kopā zinošu speciālistu vai vides gidu.

lieluPes PalieNes Pļavas
Pils sala, tel. 20264343, 29841851 (vides gids)

17

Liellaiva ir jaunākais šāda veida laivas ražojums 
Zemgalē, tā ir 12 m gara un 2,5 m plata un var uzņemt 

līdz pat 20 personām izbraukumos pa Lielupes un 
Driksas ūdeņiem. Liellaivas piestātne atrodas Jāņa 
Čakstes bulvāra promenādē pie Mītavas tilta.

vikiNgu liellaiva “Nameisis” 
+371 26161131, www.mezmalasvikings.lv

18

PiemiNeklis jelgavas atBrīvotājiem 
“lāČPlēsis” 

Stacijas skvērs
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CItI ApsKAtes objeKtI

19  piemiņas akmens “Dziesmu vainags” – piemiņas zīme par godu 
IV Vispārējiem latviešu dziesmu un mūzikas svētkiem, kas 1895. gadā 
notika Jelgavā, veidots 2008.gadā, autors Ģirts Burvis.  Uzvaras parks

20  Raiņa parks – atpūtas vieta, bērnu rotaļu laukums, atrodas K. Zemdegas 
1957. gadā uzstādītais krūšutēls latviešu tautas dzejniekam Rainim. 

 Raiņa parks
21  Vecpilsētas ielas kvartāls – vecākā pilsētas apbūves daļa, koka 

arhitektūra, Dobeles vārti.  Vecpilsētas, J. Asara un Dobeles iela
22  Ugunsdzēsības ekspozīcija – ugunsdzēsēju darba eksponāti agrākos 

laikos un mūsdienās, automašīna Ford Vairogs.  Dobeles iela 16, 
tel. 63037550

23  slimnīcas “Ģintermuiža” ekspozīcija – psihiatriskās slimnīcas vēsture, 
pacientu veidotie darbi, ārstniecības piederumi un metodes.  

 Filozofu iela 69, tel. 29678838, www.gintermuiza.lv 

38  Mūzikas klubs “jelgavas krekli” – mūzikas klubs latviešu mūzikas 
cienītājiem, studentiem.  Lielā iela 19a, tel. 63022259,  
www.jelgavas.krekli.lv 

39  Naktsklubs “tonuss” – klubs deju mūzikas baudītājiem, pieredzes 
bagātākais naktsklubs Latvijā.  Uzvaras iela 12, tel. 29900999,  
www.tonuss.lv 

spoRts UN AKtīVā AtpūtA

40  Lielupes promenāde – iecienīta atpūtas vieta, pludmale, bērnu rotaļu 
laukums.

41  Atpūtas un sporta komplekss “Zemgale” – boulings, tenisa korti, skeitparks, 
basketbola, pludmales volejbola, minifutbola laukumi, hokeja halle, publiskā 
slidošana, kērlings, kafejnīca.  Rīgas iela 11, tel. 63007700, 63007220, 
www.skzemgale.lv 

42  A-Z boulings – boulinga zāle, apmācības, kafejnīca.  
 Uzvaras iela 12, tel. 29900888, www.azboulings.lv

43  tehnisko sporta veidu centrs “Rullītis” – kartinga trase vasarā un ziemā, 
tehnisko sporta veidu pasākumi un sacensības, peintbols.  Aku ceļš 1, 
tel. 29589595, 28285633 (kartingu noma), 28496369 (peintbols), www.rullitis.lv 

44  jelgavas tenisa centrs – tenisa korti, spēles ziemā un vasarā, mini teniss 
bērniem, kafejnīca.  Lietuvas šoseja 68a, tel. 63028883

 Aviācijas sporta klubs “Rafaero” – izklaides lidojumi ar motodeltaplānu. 
 Jelgava, tel. 29112087

 Lidojumi ar gaisa baloniem – iespējams vērot Jelgavas un apkārtnes 
ainavas no gaisa balona.  Tel. 22098098

47  “jelgavas jahtklubs” – ūdensvelosipēdu un laivu noma, izbraukumi ar 
jahtām.  Pilssalas iela 6, tel. 29242520, www.jjk.ucoz.lv 

48  ūdens velosipēdu un laivu noma pasta salā  
 Pasta sala 3, tel. 20693460, 27713071

49  Izbraukumi ar kuģīti pa Driksu un Lielupi –  piestātne J. Čakstes 
bulvāra promenādē pie Mītavas tilta: kuģītis “Frīda” (9 vietas), 
tel. 29486086, www.frida.lv; vikingu liellaiva “Nameisis” (20 vietas), 
tel. 26161131, www.mezmalasvikings.lv

 Velorikšas – braucieni ar velorikšām Jelgavā un apkārtnē.  
 Jelgava, tel. 29992996

51  “Fitland” – veselības centrs un fitnesa klubs, SPA procedūras, skvošs. 
 Dobeles šoseja 7, tel. 63023070, www.fitland.lv 

52  “Atlētika” – fitnesa klubs, plaša trenažieru zāle un fitnesa nodarbību 
piedāvājums.  Driksas iela 4, tel. 63012368, www.atletika.lv 

NAKtsMītNes

53  Viesnīca “jelgava”, Lielā iela 6, tel. 63026193, 63023349,  
www.hoteljelgava.lv 

54  Viesnīca “Zemgale”, Rīgas iela 11, tel. 63007707, www.skzemgale.lv 
55  Viesnīca “AMo Hotel”, Aviācijas iela 42, tel. 63012146, www.amoplant.lv 
56  Motelis “Akva”, Birzes iela 49, tel. 63023444
57  Hostelis “Universitāte”, A. Pumpura iela 7, tel. 63024689, www.hostel.llu.lv 

KAFejNīCAs UN RestoRāNI

58  Restorāns “La tour de Marie”, Akadēmijas iela 1, tel. 63081392, 
28837731, www.bcconsulting.lv 

59  Ģimenes restorāns “Hercogs”, K. Barona 3, tel. 63024188, 26134333, 
www.hercogsj.lv

60  bistro “silva”, Driksas iela 7/9, tel. 63084899, 29266586, www.bistrosilva.lv 
61  picorāns “tami tami”, Lielā iela 19a, tel. 26633433, 29283252,  

www.tamitami.lv 
62  bārs – restorāns “plate”, Lielā iela 6, tel. 63029748, 29225918,  

www.hoteljelgava.lv 
63  Krodziņš “Istaba”, J. Čakstes bulvāris 7, tel. 63025909, 29507108
64  Kafejnīca – kokteiļbārs “Chocolate & pepper”, K. Barona iela 6, 

tel. 63010220, www.choco-pepper.lv 
65  Restorāns “Madara”, Lielā iela 22, tel. 63027012
66  Restorāns – picērija “bocelli”, Driksas iela 1, tel. 63013497
67  Kafejnīca “pie mednieka”, Vecpilsētas 19, tel. 63028528
68  Kafejnīca “Ceplis”, Lielā iela 49, tel. 63024726
69  Kafijas un vīna galerija (Coffee & Wine gallery), Lielā iela 14, 

tel. 26633703, 29320268
70  Restorāns – picērija “Čili pica”, Katoļu iela 7, t.c. “Kanclera nams”, 

tel. 63025511, www.cili.lv 
71  Restorāns – picērija “Čili pica”, Rīgas iela 11a, t.c. “Valdeka”, 

tel. 63045555, www.cili.lv 
72  Restorāns – picērija “CanCan pizza”, Driksas iela 4, tel. 29501882, 

22066666, www.cancan.lv 
73  “picu darbnīca”, Rīgas iela 1, tel. 20003993, www.picudarbnica.lv 
74  “Fontaine Delisnack”, Pasta iela 45, tel. 20004466, www.fontaineriga.lv
75  Kafejnīca “salmu krogs”, Katoļu iela 18, tel. 63011691   
76  Restorāns “McDonald’s”, Brīvības bulvāris 1, tel. 63020166, 26468158, 

www.mcdonalds.lv
77  Restorāns “HesbURGeR”, Katoļu iela 10B, tel. 25911221, www.hesburger.lv
78  Restorāns “HesbURGeR”, Loka maģistrāle 2a, tel. 26480302,  

www.hesburger.lv

sUVeNīRI

79  sv. trīsvienības baznīcas tornis, Akadēmijas iela 1, tel. 63005445,  
www.tornis.jelgava.lv 

80  Ģederta eliasa jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, 
Akadēmijas iela 10, tel. 63023383, www.jvmm.lv 

81  “Keramika LV”, Rīgas iela 67, tel. 63007438, www.keramika.lv 
82  eko veikals “Dbdaba”, Raiņa iela 17, tel. 63084395, www.dbdaba.lv 
83  “Daiļrade”, Akadēmijas iela 4, tel. 63082728
84  “Kanclera NAMs”, Katoļu iela 7; Pasta iela 51/7, tel. 63029610,  

www.kanclers.lv 
85  ”Cakotava”, Lielā iela 3, tel. 26549590

tIRDZNIeCībAs CeNtRI

86  “pilsētas pasāža”, Driksas iela 4, tel. 63023032, www.pilsetaspasaza.lv 
87  “Kanclera NAMs”, Katoļu iela 7, Pasta iela 51/7, tel. 63029610,  

www.kanclers.lv 
88  “Vivo centrs”, Katoļu iela 18, tel. 63011638
89  “Valdeka”, Rīgas iela 11a
90  “RAF centrs”, Rīgas iela 48

jelgava

24  jelgavas Vissvētākās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīca – 
dievnams iesvētīts 1889. gadā, celts pēc arhitekta V. I. Lunskova projekta. 

 Dzirnavu iela 1, tel. 63021006
25  piemineklis ā. Alunānam – latviešu teātra tēva atdusas vieta un piemineklis, 

veidots 1913. gadā.  Ādolfa Alunāna parks
26  svētbirze – piemiņas vieta padomju genocīdā cietušajiem jelgavniekiem. 

 Kalnciema un Vecā ceļa krustojums
27  Mīlestības aleja – 19. gs. piemineklis leģendai par K. Teča un G. Z. Švandera 

atstāto mantojumu jaunlaulātajiem, bērzu aleja, pastaigu vieta.  
 Dobeles šosejas malā

28  Keramika LV – lielākā keramikas ražotne Baltijas valstīs, ekskursijas pa 
ražotni, iespēja veidot māla izstrādājumus, suvenīri.  

 Rīgas iela 67, tel. 63022868, www.keramika.lv 
29  plastmasas cauruļu ražotne “evopipes” – plastmasas cauruļu ražošanas 

procesa iepazīšana, ekskursijas pieejamas grupām, iepriekš jāpiesaka. 
 Langervaldes iela 2a, tel. 63094300, www.evopipes.lv

30  “jelgavas tipogrāfija” – ekskursiju grupām ir iespēja ieskatīties grāmatas 
tapšanas procesā. Ekskursijas jāpiesaka iepriekš.  

 Langervaldes iela 1a, tel. 63007480, www.jt.lv 
31  “Fortum” biomasas koģenerācijas stacija – ekskursijas laikā iespējams 

iepazīt koģenerācijas stacijas darbību. Ekskursijas jāpiesaka iepriekš. 
 Rūpniecības iela 73a, tel. 29338491

32  piena pārstrādes uzņēmums “Latvijas piens” – rūpnīca piedāvā ekskursijas 
grupām, kur ietilpst ražotnes apskate un sieru degustācija. Ekskursijas 
jāpiesaka iepriekš.  Langervaldes iela 7, tel. 26727053, www.lvpiens.lv

KULtūRA UN IZKLAIDe

33  jelgavas kultūras nams – pilsētas kultūras dzīves centrs, teātru, koncertu, 
kino un izstāžu norises vieta.  K. Barona iela 6, tel. 63023461,  
www.kultura.jelgava.lv 

34  Kultūras nams “Rota” – koncertu, izstāžu, teātra izrāžu vieta Pārlielupē. 
 Garozas iela 15, tel. 63000844, www.kultura.jelgava.lv 

35  jelgavas studentu teātris – mākslas telpa, teātrī notiek gan lugu, prozas un 
dzejas iestudētas izrādes, gan arī improvizācija Teātra sportā, ekskursijas 
iepriekš piesakoties.  Čakstes bulvāris 5a, tel. 26544502, 29217879,  
www.jst.lv 

36  Deju centrs “Cukurfabrika” – deju skolas telpas, iespējams izmantot 
dažādu pasākumu rīkošanai.  Cukura iela 22, tel. 27795685,  
www.cukurfabrika.lv 

37  bērnu izpriecu centrs “bossiks” – atrakcijas dažāda vecuma bērniem, bērnu 
ballītes.  Pulkveža Brieža iela 4, tel. 63022438, 63022437, www.bossiks.lv 
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