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Kultuuri ajalugu

Jelgava

Jelgava Püha Kolmainu kiriku torn 
1574. aastal hakati Jelgavas Kurzeme hertsogi Gothard Ketleri 
käsul ehitama Püha Kolmainsuse kirikut, mida loetakse esimeseks 
uusehitatud luteraani kivist jumalakojaks Euroopas. Oma väljapaistva 
ja Jelgava panoraami kujundava – 80 m kõrguse renesansistiilis torniga 
oli see suurim ja mõjukaim kirik Zemgale regioonis isegi kuni Teise 
maailmasõja lõpuni. Kahjuks ei uuendatud kirikut pärast selle rüüstamist 
1944. aastal, kuid kellatornil õnnestus oma koht siiski säilitada. Pärast 
mahukat rekonstruktsiooni 16.novembril 2010. aastal sai Jelgava Püha 
Kolmainsuse kiriku torn uue kuju. Igal sammul ootavad avastused ees 
igaüht, kes võtab ette käigu läbi torni üheksa korruse. Kolm interaktiivsete 
elementidega ajaloolist väljapanekut on suurepäraseks näiteks muinasaja 
ja kaasaja omavahelisest koostoimimisest. Torni vaateplatvormilt on 
võimalik nautida Jelgava panoraami kõigi ilmakaarte suunas, restoranis 
saab nautida peent einet ning 1. korrusel on võimalik saada kasulikku 
turismiinformatsiooni. Pühalikult tõstvat meeleolu loovad ka tornikella 
meloodiad, kuid hoovis rõõmustab soojal aastaajal kõiki külastajaid 
skulptuur – purskkaev “Kolmainsus”.

 Jelgava, Akadēmijas tänav 1, +371 63005445, www.tornis.jelgava.lv 

Muuseumid ja näitused

Huvitavat
 • Kiriku torn on vanim  

Jelgavas säilinud ehitis.
• Torni kogukõrgus on 50 meetrit.
• Klaasplatvorm, millelt on 

võimalik nautida Jelgava 
panoraami, asub 37 meetri 
kõrgusel.

Sisukord

• Jelgava on suuruselt neljas 
Läti linn 62 500 elanikuga

• Jelgava asutati 1265. aastal, 
kuid linna õigused ja vappi  
sai 1573. aastal

• Territoorium – 60,3 km2

• Jelgava on suurim linn 
Zemgale piirkonnas, ja endine 
Kuramaa hertsogiriigi pealinn 
(aastatel 1578-1795)

• Ajalooline nimetus –  
Mītava (Mitau)

• Jelgava on üliõpilaste linn, 
sest Jelgava lossis asub  
Läti Maaülikoolm

www.jelgava.lv
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Rundāle lossi ekspositsioon  
“Kuramaa hertsogite hauakamber”
Hertsogide hauakambrite ajalugu algas juba 1582. aastal veel eelmises – 
Ketlerite dünastia aegses lossis. Ajaloo vältel on neid korduvalt rüüstatud 
ja röövitud. 20. sajandi 70-ndatel aastatel tehti algust hauakambrite in-
ventuuri, haudade korrastamise ja uurimisega ning ka rikutud tekstiil-
materjalide konserveerimise ja restaureerimisega. Praegu hauakambris 
asub 21 metallist sarkofaag ja üheksa puusärki, mis sisaldavad 1569. kuni 
1791. aastani sängitatud 24 Kettler dünastia ja 6 Bironi dünastia esindajat. 
Hauakambrite kõrval asuvates näituseruumides on võimalik näha restau-
reeritud rõivaesemeid ja tutvuda informatsiooniga haudadesse sängitatud 
isikute kohta. Hauakambrid on külastajatele avatud maist oktoobrini.

 Jelgava, Lielā tänav 2, +371 63962197, 26499151, www.rundale.net

Ģederts Eliasʹe Jelgava Ajaloo- ja kunstimuuseum 
Ilus klassitsismi stiilis hoone, tuntud oma ajaloolise nimega “Academia 
Petrina”, ehitatud 1775. aastal viimase Kuramaa ja Zemgale hertsog 
Pēteris Bīronsʹi algatusel varasema hertsogite linnapalee kohale, selles 
asus esimene ülikool Läti territooriumil. Muuseum asub hoones alates 
1952. aastast. Muuseumi ekspositsioon räägib suurtest ajaloolistest 
arengutest Jelgavas, kuid suurim muuseumi kogude väärtus on läti 
maalikunsti vanameistri Ģederts Eliase (1887–1975) tööde kollektsioon. 
23. septembril 1987. aastal püstitati muuseumisse skulptor J. Zarinši ja 
arhitekt D. Driba poolt loodud kunstnik G. Eliasi mälestussammas tema 
100 aastase juubeli puhul. Muuseumis võib tutvuda näituste ja harivate 
programmidega, lisaks korraldatakse ekskursioone eri vanuserühmadele.

 Jelgava, Akadēmijas tänav 10, +371 63023383,  
www.jvmm.lv

Huvitavat

Lossil on 674 akent, 615 ust  
ja 669 ruumi. Lossi katusel 
aga asub 25 korstent.

Ādolf Alunānsi memoriaalmuuseum
Jelgavas sündinud näitekirjanik, Läti teatri isa Adolfs Alunānsʹile 
pühendatud muuseum on avatud majas, kus ta veetis oma elu 
viimased kaks aastat (1910–1912). Režissöör ja näidendite autor, 
keda rahva hulgas ka läti teatri isaks nimetatakse. Dekoratiivsesse 
majakesse paigutatud väljapanek pakub ülevaadet A. Alunansi 
loomingulisest pärandusest ja säilitab tunnistusi läti teatri 
algaegadest. Muuseumi sisseseade ja perekonnaesemed loovad 
erilise romantika, säilitades ruumides selle väljapaistva isiku aura. 
Siin võib sisse elada näitleja rolli ja nautida oma teravmeelsust 
mõistatusi lahendades. Teatri isa on maetud endisele Janise 
kalmistule, mida kaasajal teatakse Alunansi pargi nimetuse all.  
1913. aastal avati siin skulptor Burkhard Dzenise poolt loodud, 
Alunansi bareljeefiga mälestussammas. 

 Jelgava, Filozofu tänav 3, +371 63021180,  
www.jvmm.lv 

Jelgava loss 
Jelgava loss on üks silmapaistvamaid arhitektuurimälestisi Lätis, see on suurim barokkstiilis loss 
Baltikumis. Driksa ja Lielupe vahel olev loss asub seal juba alates 1265. aastast. Mitove lossiks nimetati 
lossi, millest on tekkinud ka Jelgava muistne nimetus – Mitava. 1345. aastal põletati puidust ehitatud loss 
maha ning selle asemele ehitati kiviloss, mis hiljem sai Kurzeme Ketleri hertsogidünastia kodukohaks. 
Hertsog Ernst Johan Bironi võimuletulekuga vana keskaegne loss õhati ja 1738. aastal ehitati selle asemele 
uus, itaalia arhitekt F. B. Rastrelli poolt projekteeritud loss. Loss on korduvalt tulekahjude käes kannatada 
saanud, kuid 1919. aastal põletas selle taganedes maha Bermonti-Avalovi sõjavägi. Pärast uuendamist 
1937. aastal asus hoonesse Läti põllumajanduskoda ja läänepoolne avatud pool ehitati kinni loodava 
Jelgava Põllumajandusakadeemia laborikorpusega. Suurimat kahju sai hoone Teise maailmasõja ajal kui 
1944. aasta juuli lõpupäevil loss purustati. Seetõttu on tänapäevane loss näha selle 1961. aastal teostatud 
restauratsiooni järgsel kujul. Täna on lossi põhielanikeks Läti Põllumajandusakadeemia tudengid. Lossis 
asub ka lossi ehitusajalugu kajastav muuseum ning ka Rundale lossi muuseumi väljapanek – Kurzeme 
hertsogide hauakambrid, kus puhkavad kahe hertsogidünastia esindajad. Külastajagruppidele pakub Jelgava 
loss maiasmokkade jaoks mõeldud eriprogrammi “Kuum šokolaad hertsogi residentsis”, samuti võimalust 
süveneda kalligraafiasaladustesse loovas töökojas “Hertsoginna Doroteja kirjad 19. sajandi õhkkonnas”.

 Jelgava, Lielā tänav 2, +371 63005617, www.jelgavaspils.lv 
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Sakraalsed ehitised

Läti Raudteeajaloo muuseumi Jelgava 
ekspositsioon
1868. aastal valmis just nimelt Jelgavas üks esimesi raudteesõlmi 
Lätis ning seetõttu asub siin ka ainuke väljaspool Riiat asuv Läti 
Raudteemuuseumi filiaal. Muuseumisse on paigutatud Jelgava 
raudteesõlme ajalugu kajastab väljapanek ja seal on võimalik näha 
mitmesuguseid, raudteega seotud eksponaate.

 Jelgava, Stacijas tänav 3, +371 63096494,  
www.railwaymuseum.lv

Tuletõrje näitus
Näitus on avatud ühes Riigi Tuletõrje- ja Päästeameti garaažidest. Siit 
leiate erinevaid eksponaate Jelgava tuletõrjujate tööst ja argipäevast, 
alates vanadest diplomitest kuni isegi tuletõrjeautoni. Ekskursioonid 
tuleb ette tellida.

 Jelgava, Dobeles tänav 16, +371 63037550

Haigla “Ģintermuiža” näitus
Psühhiaatriahaigla alged Jelgavas on leitavad 19. sajandi lõpust, kui 
siin asus võimas Ģintermuiža hoonete kompleks. Tänapäeval on see 
kultuuriline ja ajalooline paik tuntud kui Haigla “Ģintermuiža”, mis kogu 
20. sajandi tegutses vaimuhaiguste ja sõltuvuste ravilaks, jätkates 
seda missiooni ka tänapäeval. Haigla viib läbi avalikkuse harimistööd, 
et murda stereotüüpe vaimupuudega inimestest. Ühes ajaloolistest 
hoonetest asub muuseum, kus saab tutvuda patsientidele osutatud abi 
viisidega. Ekskursioonid tuleb ette tellida.

 Jelgava, Filozofu tänav 69, +371 29678838, www.gintermuiza.lv

Püha Anna luteri katedraal 
Jumalakoda peetakse üheks vanimaks sõjast säilinud Jelgava 
hoonetest. Selle ehitust seostatakse 1573. aastaga, kui hertsog 
Gotthard Ketleri tellimusel algas kirikute ehitus kogu Kuramaa 
ja Zemgale hertsogiriigis. Algselt rajati puukirik, 1621. aastal 
sellele kõrvale ehitati kivist torn, kuid uue kivikiriku ehitus kestis 
1638. aastast kuni 1641. aastani. Jumalakoda on üks vähestest 
manerismi mälestusmärkidest Lätis ja esimese luterlik kirik Lätis, 
mis taastati pärast Teist maailmasõda. Oluline kiriku väärtus on 
Jānis Rozentālsʹi maal “Kristus ja samaariana” (1910). Kiriku uhkus 
on suurim ja parim toimiv orel Zemgales, mis on ehitatud 1938. 
aastal.

 Jelgava, Lielā tänav 22a, +371 63025515

Jelgava roomakatoliku Neitsi Maarja katedraal 
Kirik on ehitatud neogooti stiilis arhitekt Kārlis E. Strandmanisʹe 
projekti järgi aastatel 1904. kuni 1906., kasutades laia dekoratiivsete 
elementide valikut. Kiriku sissepääsu kohal on bareljeef “Püha 
õhtusöök”. Silmapaistev sakraalhoone sai tugevasti kannatada  
1944. aastal, kuid siiski taastati. Torn sai oma praeguse kuju alles 
1992. aastal. 1996. aatal tookordne Rooma paavst Johannes Paulus II 
andis kirikule katedraali staatuse.

 Jelgava, Katoļu tänav 11, +371 63029702

Püha Simeoni ja Püha Anna õigeusu katedraal
Sarnaselt Jelgava lossile, ka see kirik on seotud arhitekt 
F.B.Rastrelli nimega. 1774. aastal Rastrelli projekti järgi ehitatud 
väike ühekupliline kirik sai tõsiselt kannatada 1883. aasta 
tulekahjus. Üheaegselt Kuramaa kubermangu elanikkonna arvu 
kasvuga, see koguduse vajadusteks jäi liiga kitsaks. 1892 aastal 
lõpetati uue viiekuplilise kiriku ehitustöid (arhitekt N. Tšagin), 
milles osaliselt säilitati vana kiriku vundament ja altari sein. 
Teise maailmasõja ajal kirik hävis, 1992. aastal alustati selle 
taastamistöid, mis kestsid kuni 2003. aastani. 

 Jelgava, Raiņa tänav 5, +371 63020207 

Püha Jaani luteri kirik
Kirik ehitati aastatel 1845. kuni 1847. 
Jelgava bürgermeister H. Kloki jäetud 
pärandi eest. Selle gooti stiilis torn 
valmis 1882. aastal. Kirikus võib  
näha Julius Deringu altarimaali.  
20. sajandi keskpaigani kiriku kõrval 
asus Jaani, Katoolikute, Literaatide 
ja Vanausuliste kalmistu, mis hiljem 
muudeti Alunānsʹi pargiks ja Jaama 
skvääriks. 

 Jelgava,  
Jāņa tänav 1, 
+371 63023790

Jelgava Püha Jumalaema uinumise õigeusu kirik
Kiriku ajalugu on tihedalt seotud Püha Simeoni ja Püha Anna 
katedraaliga, mille remondi ajal 1889. aastal, lähedal oleva kalmistu 
alal ehitati väike kirik. Hoonet projekteeris arhitekt V.A. Lunski, selle 
plaan on ristikujuline. Hoone sõjas kannatada ei saanud, on säilinud 
selle algne sisekujundus, ka pühapiltidega sein. 

 Jelgava, Dzirnavu tänav 1, +371 63021006
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Vecpilsētas tänava kvartal
See Jelgava puitehitistega hoonestuspiirkond 
tekkis 18–19. sajandil. Ainult tänu kohalike elanike 
taiplikkusele seda puithoonestust ei põletatud 
Teise maailmasõja ajal maha. 2010. aastal 
viidi läbi Vecpilsētas tänava heakorrastustöid – 
renoveeriti sõidutee osad ja kõnniteed, säilitades 
munakivisillutist, paigaldati laternad ja pingid, 
samuti ajalooline Dobele väravate mälestusmärk, 
mis sümboolselt kujundab ühe neljast 17. sajandi 
linna väravatest. Siit, mööda “naelterada” saab 
minna kuni Järve väravani, mis asub Uzvaras ja 
Ausekļa tänavate ristmikul. Vanalinna tänavatele on 
paigaldatud infostendid ja tahvlid, mis kajastavad 
Jelgava turismiobjekte ja annavad kasulikku teavet 
linna kohta eri ajavahemikel. 

Püha hiis
Mälestusmärk, mis asub Kalnciemsʹi ja Vecais ceļsʹi 
vahel, on pühendatud Jelgava elanikele, kes hukkusid 
Nõukogude- aegsetes repressioonides. 2008. aastal 
hiiel avati mälestusmärk “Kannatuste rada”, mis on 
sümboolselt loodud 20-meetrise raudteelõiguna. 

Jānis Čakste ausammas
Zemgalet ja Jelgavat nimetatakse sõjaeelse Läti 
presidentide hälliks. Jānis Čakste, Läti Riigi esimene 
president, sündis Jelgava kandis, on õppinud ja 
töötanud siin. Esimene temale pühendatud on skulptor 

Kārlis Jansonsʹsi loodud pronksist ausammas, 
mis on püstitatud 1931. aastal Academia Petrina 

hoone kõrvale, kuid sõjajärgsetel aastatel 
see siiski läks kaotsi. 2003. aastal skvääris 
Püha Kolmainu kiriku torni juures avati 
uusloodud ausammas, mille autor on 

skulptor Arta Dumpe.

Ausammas Jelgava vabastajatele 
“Lāčplēsis”
Skulptor Andrejs Jansonsʹi loodud ausammas 
asub väljakul Jelgava raudteejaama vastas, see 
avati 1992. aastal. Autor on taastanud oma isa 
Kārlis Jansonsʹi 1932. aastal loodud ausamba, 
mis nõukogude perioodil lõhuti tükkideks ja maeti 
maha. 1988. aasal esimese Lāčplēsisʹe ausamba 
osa leiti ja nüüd on see ajutiselt paigutatud Ģ. Eliase 
Jelgava Ajaloo- ja kunstimuuseumi hoovis.

Armastusallee
Dobele maantee ääres asub 19. sajandi ausammas, 
mis räägib loo kahe Kuramaa õukonna juristi 
sõprusest. Tänaseni on säilinud marmorist urn  
K. Tečsʹi haual, teine monument – graniidist obelisk 
G.Z. Švandersʹile hävis Teise maailmasõja ajal. 
Mõlema sõbra haudu ühendab kaseallee. Selle 
kohaga on seotud legend kahe sõbra jäetud pärandist 
noorpaaridele. 
 

Rainisʹe park
Rainisʹe park on üks rohelisemaid ja populaarsemaid 
puhke kohti Jelgava kesklinnas. 19. sajandi keskel siin 
asus aed, mida nimetati tolleaegse omaniku nime järgi 
Pauli aiaks. Karl Paulile siin kuulus õlletehas avaliku 
aia, palliplatsi ja jookide paviljoniga. Park selles kohas 
avati 1948. aastal, kuid 1957. aastal püstitati skulptor 
Kārlis Zemdega loodud büst Läti luuletajale Rainisʹele, 
kes paar aastat töötas Jelgavas advokaadina. 20. sajandi 
60. aastatel parki ehitati pioneeridemaja, kuid täna seda 
haldab Laste- ja Noortekeskus “Junda”. 

Mälestusmärk laulja  
Nora Bumbiereʹle 
2012. aastal skvääris Jelgava kultuurimaja taga on 
püstitatud mälestusmärk legendaarsele Läti lauljale, 
Jelgavast pärit Nora Bumbiereʹle (1947–1994). 
Skulptuuris skulptor Kārlis Īle on ühendanud kaks 
Nora Bumbiere laulu – “Laul viimasest lehest” ja 
“Tumm laul”. Pimeduses skulptuur kumab valgust – 
selle aluses põleb punane tuli, assotsieerudes hõõguva 
söega.

Loodus

Lielupe luhaniidud
Teise Jelgava saare – Pils 
sala (Lossisaare) kaugemas 
nurgas on asutatud 
looduskaitseala “Lielupe 
luhaniidud”. Looduskaitseala 
loodi selleks, et vältida 
üleujutavate heinamaade 
kinnikasvamist ja tõsta 
siin kohatavate taime- ja 
linnuliikide mitmekesisust, 
2007. aastal siia toodi 16 
Konik Polski tõugu metsikut 
hobust, kelle arv on nüüd 
juba tõusnud 60-ni. Saar 
on sobiv lõõgastavateks 
jalutuskäikudeks või 4 km 
jalgrattasõiduks. Giidi saatel 
on võimalik tutvuda saare 
taimestiku ja loomastikuga. 

 Jelgava, Pils sala, 
+371 20264343

Tähtsamad puud Jelgavas
• Must pappel Jāņa Asara tänava juures (Liela ja Jana Asara tänava 

vahelisel alal), üks suurepärasemaid puid linnas, on ka üks suurimaid oma 
liigi esindajaid Lätis; ümbermõõt 6,80 m, kõrgus 30 m.

• Liela tänava ja Pulkveža Oskara Kalpaka tänava juures asuv tamm 
(Tammeplatsil); ümbermõõt 4,77 m, kõrgus 20 m.

• Püha Anna kiriku hobukastan (Püha Anna kiriku aias, Lielā tänav 22a); 
ümbermõõt 3,23 m, kõrgus 18 m.

• Lutera tamm (Püha Anna kiriku aias, Lielā tänav 22a) puu istutati 
1883. aastal vaimulik M. Lutheri mälestuseks, tähistades tema 400. 
sünniaastapäev; ümbermõõt 3,07 m, kõrgus 26 m.

• Pöögipuud Kasekalmistul (Bērzu kapi), ühed suurimatest pöökidest 
Lätis. Puude vanuseks hinnatakse ligikaudu 250 aastat ja nende päritolu 
on seotud parunite haudade ja Henriete mõisaga, mis asusid Kasekalmistu 
lähikonnas; ümbermõõt 4,10 ja 4,23 m, kõrgus 26 ja 32 m.

• Jelgava lossi hall haab (Jelgava lossi park, Lielā tänav 2); ümbermõõt 
5,09 m, kõrgus 18 m.

• Jelgava lossi püramiidikujuline tamm (Jelgava lossi park, Lielā tänav 2); 
ümbermõõt 3,44 m, kõrgus 26 m.

Ajaloolised kohad ja sündmused Võidupark
1818. aastal siin loodi krahvide Medemite 
maaresidents – klassitsismi stiilis arhitekt  
J.G. Berlitzi projekti järgi ehitatud loss Villa Medem. 
Lossi ümbritses aed, mille alusel hiljem tekkis 
Võidupark. 15. juunil 1895. aastal siit algas Jānis 
Čakste korraldatud IV Läti Üldlaulu- ja muusikapeo 
rongkäik, millele auks 2008. aastal pargis püstitati 
mälestuskivi “Laulu pärg” (autor – 
skulptor Ģirts Burvis). Tänapäeval 
siin korraldatakse vabaõhu- 
kontserte ja etendusi.
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Kultuur, puhkus ja sport

Kultuur ja puhkus
Rahulikuks puhkuseks

Jelgava Kultuurimaja
Kultuurimaja ehitati 1962. aastal. Tänapäeval see 
on Jelgava kultuurielu keskus, kus regulaarselt 
toimuvad kontserdid, teatrietendused, näitused ja 
pidulikud sündmused. Siin tegutsevad Jelgava koorid 
ja tantsurühmad, maali- ja kudumisstuudiod, samuti 
Adolfs Alunānasʹi Rahvateater. Hoonet haldab Jelgava 
omavalitsuse asutus “Kultūra”.

 Jelgava, K. Barona tänav 6, +371 63023461, 
www.kultura.jelgava.lv 

Kultuurimaja “Rota”
Väikese Pārlielupe kultuurimaja ajalugu seondub 1937. 
aastaga, kui siin toimus kolm üritust üheaegselt – 
Zemgale Põllumajandus- ja tööstusnäitus, Lõikuspidu 
ja Riigi presidendi Kārlis Ulmanisʹe 60 aasta juubeli 
pidustused. Mitmest, selleks puhuks spetsiaalselt 
ehitatud paviljonidest on säilinud vaid üks, kus nüüd 
asub kultuurimaja “Rota”. Hoonet haldab Jelgava 
omavalitsuse asutus “Kultūra”, siin tegutsevad mitmed 
Jelgava isetegevuslikud kollektiivid.

 Jelgava, Garozas tänav 15, +371 63000844,  
www.kultura.jelgava.lv

Muusikaklubi “Tonuss”
Kaasaegne muusikaklubi on üks populaarsemaid 
vabaaja veetmise kohtadest Jelgavas. “Tonuss” teeb 
aktiivselt koostööd Läti ja välisriikide parimate DJ 
ja ansamblitega, rõõmustades klubi külastajaid 
ambitsioonikate kontsertide ja temaatiliste üritustega.

 Jelgava, Uzvaras tänav 12, +371 29900999,  
www.tonuss.lv

Muusikaklubi “Jelgavas krekli”
Jelgava elanike lemmik muusikaklubi pakub 
meelelahutust nii täiskasvanuile kui tudengitele. Klubis 
toimuvad kontserdid armastatud Läti ansamblite 
esinemistega ja kõige erinevamad temaatilised 
üritused, kus saab kogeda ainult Jelgavale tüüpiliste 
pidude atmosfääri.

 Jelgava, Lielā tänav 19a, +371 63022259,  
www.jelgavas.krekli.lv

Jānis Čakste puiestee promenaad,  
jalakäijate sild “Mītava”
Jalakäijate promenaad J. Čakste puiesteel on rajatud kahel tasandil – 
paralleelselt tänavaga ja otse mööda jõe äärt. Promenaadi ülemises osas 
asuvad kaks vaateplatsi, mis moodustavad 3 m kõrguse veejoa. Palei 
gatvę įrengtos dvi apžvalgos aikštelės ir 3 m aukščio krioklys. Sild ühendab 
Jelgava kesklinna Pasta saarega. Tehnilise lahenduse poolest silda 
peetakse ainulaadseks kogu Baltikumis.

Postisaar (Pasta sala)
Armastatud koht jalutuskäikude, aktiivse puhkuse ja mitmesuguste 
ürituste korraldamiseks. Saare ümber on loodud 1,5 kilomeetri pikkune 
jalutusrada. Saarel asuvad ka laste mänguväljakud ja vabaõhuestraad, 
talveperioodil töötab liuväli, kuid suvel võivad puhkajad end rannas 
värskendada. Saarel toimuvad linna suurimad festivalid nagu näiteks 
Jääskulptuuride festival ja Liivaskulptuuride festival.

Jelgava Tudengiteater
Rohkem kui pool sajandit vana Jelgava 
Tudengiteatri traditsioonid on säilinud 
tänapäevani, kuna Jelgavas endiselt aktiivselt 
tegutsevad tudengid ja nende loodud teater. 
Teatris toimuvad nii näidendite, proosa kui 
ka luuleetendused, samuti improvisatsioon 
Teatrispordis. Jelgava Tudengiteater on avanud 
oma ruume turistide gruppidele, kus on 
võimalus tassi tee juures tutvuda teatri ajaloo 
ja selle tegevusega tänapäeval. Ekskursioonid 
tuleb ette tellida.

 Jelgava, Čakstes puiestee 5a, 
+371 29677858, 26544502, www.jst.lv

Tantsukeskus “Cukurfabrika”
Tantsukeskus “Cukurfabrika” alates 2012. 
aastast on andnud uue hingamise Jelgava endise 
suhkruvabriku sööklaruumidele, kus nüüd on 
kodu enam kui 300 “Benefice” tantsijale, samuti 
rohkem kui 250 täiskasvanuile, kes soovivad end 
füüsiliselt ja vaimselt arendada. Tantsukeskus 
“Cukurfabrika” annab võimaluse liikuda kõigile! 
Tantsukooli ruume on võimalik kasutada 
erinevateks üritusteks.

 Jelgava, Cukura tänav 22, 
+371 27795685, www.cukurfabrika.lv

Lielupe promenaad
Promenaad, mis on rajatud 
Lielupe parema kalda 
kaitsevallile, on saanud 
Jelgava elanike armastatuks 
puhkekohaks. Siin on rajatud 
linna ametlik supelrand, laste 
mänguväljak, jalgrattaparklad. 
Promenaadi lõpus on 
püstitatud Kārlis Īle skulptuur 
“Südamelind”.

Puhkus vee ääres

Vesijalgrataste ja 
paatide laenutus
• Jelgava Jahtklubi – 

vesijalgrataste, aerupaadid, 
jahid.  

 Jelgava, Pilssalas tänav 6, 
+371 29242520, www.jjk.ucoz.lv

• Vesijalgrataste ja paatidee 
laenutus Pasta salaʹl.  

 Jelgava, Pasta sala 3, 
+371  28379193, 27713071

• Postisaare (Pasta sala) 
paadid – kanuurent, paadisõidu 
maršruudid.  

 Jelgava, Pasta sala 3,  
+371 26761807, 26400888,  
www.pastasalaslaivas.lv 

• “Pārlielupes pirtnieki” –  
kanuurent, paadisõidu 
maršruudid.  

 Jelgava, Cukura tänav 13, 
+371 22478286, 26370100,  
www.parlielupespirtnieki.lv

• Paadite rent “Mučas” – 
turismipaadite rent, 
paadisõidud.  Jelgava,  
+371 20205127, 28330963,  
www.laivunoma.com

Laevasõit
Laevasõit Lielupe ja Driksa 
jõgedel. Laevade peatuskoht 
asub Driksa jõe kaldal Mitava 
silla juures.
• Vanaaegne puulaev “Frīda”  

(9 kohta).  
 +371 29486086

• Motorjaht “Carpe Diem”  
(7 kohta).  

 +371 26434520
• Laevaga “Mītava”  

(40 kohta).  
 +371 29511527, 22422997

• SUP aerulaudade rent 
SUP aerulaud on uus aktiivse 
puhkuse liik, veeturismi- ja 
spordiala. SUP aerulaud mee-
nutab suurt surfilauda, mida 
püsti seistes aeru abil edasi 
liikuma pannakse. Lielupe pro-
menaadi rand.  Jelgava, 
Lielupe promenaad, 
+371 25757555

• Lennud FlyBoard-iga 
Flyboard ühendab endas skuut-
ri võimsuse, veelaua, veesuu-
sad ja akrobaatikatrikid ning 
võimaldab tõusta õhku isegi 
kuni 12 m kõrgusele vee kohale 
– nautides täielikku vabadust 
lennates – või ka delfiini moodi 
sukelduda.  Jelgava, Pilssa-
las tänav 4, Jelgava Jahtklubi, 
+371 20690659

Skulptuur – purskkaev 
“Jelgava tudeng” 
Mītava silla juures on Kārlis Īle 
loodud pronksist skulptuur – 
purskkaev “Jelgava tudeng”. 
Kunstnik ise “Jelgava tudengile” 
andis nime Jēkabs Ceriņš ja 
jutustab, et tudengi sünnipäev on 
26. juuli ja, et ta õpib 3. kursusel.
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“Fortum” biomassi koostootmise jaam
2013. aasta sügisel avatud Jelgava biomassi 
koostootmise jaam on suurim ja moodsaim Läti 
koostootmisjaam, kus kasutatakse taastuvad 
energiaressursid. Ringkäik uues tehases võimaldab 
tutvuda selle tööpõhimõtete ja energiasäästmise 
võimalustega.

 Jelgava, Rūpniecības tänav 73A, 
+371 29338491, www.fortum.lv 

Karamellitöökoda
Ettevõte, mis käsitööna valmistab mitmesuguste 
ornamentidega kaunistatud karamelle. Ekskursiooni 
käigus on võimalik kohapeal jälgida, kuidas valmivad 
karamellid ning valmistada ka endale päris oma 
karamell. Firmapoest saab osta erinevat sorti 
karamelle.

 Jelgava, Rūpniecības tänav 1A, +371 29851426, 
www.karameludarbnica.lv 

Keraamikatehas “Keramika LV” 
“Keramika LV” on suurim keraamikatehas 
Baltimaades, mis on asutatud 1963. aastal. Ettevõte 
pakub ekskursioone tootmistsehhis, mille ajal saab 
jälgida keraamiliste nõude tootmisprotsessi, alates 
savimassi ettevalmistamisest kuni valmistoodeteni. 
Ettevõtte poes saab osta keraamikatooteid tootja 
hindadega. 

 Jelgava, Rīgas tänav 67, +371 63022868,  
www.keramika.lv

ZPPAK Metalltöötlemise õppepark
Zemgale piirkonna Pädevusarengu keskuse Metall-
töötlemise õppepark pakub koolinoortele võimaluse 
õppida tundma Euroopa kõige moodsamaid metallitöö 
masinaid ja kaasaegseid töötingimusi sektori elukut-
setes, samuti proovida ka keevitaja ametit. 

 Jelgava, K. Barona tänav 40, +371 26171465

Plasttorude tehas “Evopipes”
“Evopipes” on üks moodsamaid plasttoru tootjatest 
Euroopas ja maailmas. Ettevõte valmistab tooteid 
alates 2008. aastast. Ekskursiooni ajal saab tutvuda 
ettevõtte tegevusega ja jälgida torude valmistamise 
protsessi. 

 Jelgava, Langervaldes tänav 2a, 
+371 63094300, www.evopipes.lv

Tootmisettevõtted* * Gruppidele ekskursioonid, eelnevalt registreerudes.

“Jelgava trükikoda”
Alates 1996. aastast on “Jelgava trükikoda” 
eraomandina Läti ettevõtjatele kuuluv ettevõte, 
mis on spetsialiseerunud väike ja keskmise 
tiraažiga kvaliteettoodete valmistamisele nii Läti 
kui ka välisturule. Ühendades Jelgava raamatute 
trükkimise traditsioone ja kogutud kogemusi, 
saadab ettevõtet edukas areng. Trükikoda 
pakub võimalust tutvuda raamatu tekkimise 
protsessiga. 

 Jelgava, Langervaldes tänav 1a, 
+371 63007480, www.jt.lv 

Vaba aeg ja sport

Puhke- ja spordikompleks “Zemgale”
Puhkekeskus pakub laia puhke- ja spordivõimaluste 
valikut. Olemas on kaheksa Brunswick bowlingurada, 
tenniseväljakud, skeitpark, korvpalli-, rannavõrkpalli- 
ja minijalgpalliväljakud ning Jelgava jäähall, mis on 
avatud huvilistele uisutamiseks ja kus saab tegeleda 
hoki ja jääkeegliga. Keskuses asub ka hotell, kohvik ja 
kokteilibaar. 

 Jelgava, Rīgas tänav 11, +371 63007700, 
63007220, www.skzemgale.lv

Spordi- ja vabaaja kompleks “Rullītis”
Puhkeürituste, treeningute, võistluste ja muude üri-
tuste korraldamise koht, kus saavad kokku aktiivse 
eluviisi pooldajad, veetes aega värskes õhus Rulli vee-
hoidla juures. Aktiivse eluviisi harrastajatel on võima-
lus sõita kartautodega, saada adrenaliiniannus veik-
pargis või ka mängida paintpalli erinevatel väljakutel. 

 Jelgava, Aku ceļš 1, +371 29589595, 28285633 
(kartauto rent), 28496369 (paintpall),  
24949847 (wakepark), www.rullitis.lv

“A-Z boulings” 
Kuue professionaalse Brunswick rajaga bowlingusaal 
pakub võimalust omandada bowlingu algoskused, 
samuti on võimalus üürida bowlinguvarustust. 
Koostöös kohvikuga “Lielupe” on võimalik korraldada 
nii laste-, juubeli- kui ka kollektiiviüritusi. 

 Jelgava, Uzvaras tänav 12, +371 29900888,  
www.azboulings.lv

Spordiklubi “Fitland”
Tervisekeskuses on võimalik külastada jõusaali 
ja fitnessi treeninguid, SPA kompleksi või squašši 
mängida.

 Jelgava, Dobeles šoseja 7, +371 63023070,  
www.fitland.lv

Rafaero
Lennud motodeltaplaaniga.

 Jelgava, +371 29112087

Jelgava tennisekeskus
Tennisekeskus pakub tennisemängu neljal väljakul 
katuse all aastaringselt. On võimalus omandada 
tennisemängu algoskusi professionaalsete treenerite 
käe all, üksikult või gruppidena. Keskuses tegutseb ka 
kohvik, tennise varustuse rent ja kauplus. 

 Jelgava, Lietuvas maantee 68a,  
+371 63028883

Jalgrataste laenutus
• Pepijas Velomānija  

 Rīgas tänav 67, +371 29733112
• VeloNomo  

 J. Čakstes bulvar 7, +371 28930302
• Hotellid “Zemgale”  

 Skautu tänav 2, +371 63007707

Lennud õhupalliga
Nautige Jelgava linna ja ümbruskonna vaateid 
õhupallikorvist! Stardikoha valime vastavalt 
tellija soovile ning pidades kinni lennuohutuse 
reeglitest. Populaarseimaks stardikohaks on 
muruplats Jelgava lossi vastas.

 +371 22098098, www.balticballoon.lv

Zemgale Olümpiakeskus
Jelgava moodne ja multifunktsionaalne 
spordikompleks alustas tööd 2010. aasta 
lõpus. See on avatud nii professionaalsetele 
sportlastele kui ka kõigile huvilistele, kes 
spordiga tegelevad oma füüsilise tervise 
heaks. Keskuse 6 ha suurusel pinnal asuvad 
kaasaegsetele nõuetele vastavalt ehitatud 
mitmesugused sportmänguväljakud, jalgpalli- 
ja kergejõustikustaadion, Euroopa tasemel 
BMX trass ja multifunktsionaalne spordihall. 
Külastajagruppidel on võimalik ka tellida 
ekskursioone Olümpiakeskuse külastamiseks. 

 Jelgava, Kronvalda tänav 24, 
+371 63020792, www.zoc.lv 

Lastele
Laste vabaajakeskus “Bossiks” 
Atraktsiooniruumid lastele vanuses kuni 10. aastat, 
suvel ka õuealal. Põnev koht ekskursioonide 
korraldamiseks esimese klassi õpilastele. 
Korraldatakse laste pidustusi, keskuses töötab 
kohvik.

 Jelgava, Pulkveža Brieža tänav 4, 
+371 63022438, www.bossiks.lv

Laste mänguväljakud
Väikesi jelgavlasi ja Jelgava väikesi külalisi 
rõõmustavad spetsiaalsed mänguväljakud:
• Postisaar
• Tammeplatsil (O. Kalpaka ja Liela tänava ristmik), 
• Lielupe jõe promenaad (Raudteesilla juures), 
• Rainise pargis (Raiņa parks) (Raina ja Matera 

tänavate ristmik), 
• Matera (Mātera) tänava platsil (Matera ja Valnu 

(Vaļņu) tänava ristmik)
• Kantslerihoone (“Kanclera nams”)  

(Katoļu tänav 7) juures.
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Vircava mõis ja park
Mõisakompleks on rajatud 
17. – 19. sajandil, selle 
projekteeris arhitekt Severin 
Jensen. Vircava oli Kuramaa 
hertsogi Peter Bironi lemmik 
maaresidents. 1919. aastal, 
taganedes Jelgavast, mõisa 
põletavad maha bermontlased. 
Alates 20. sajandi 20. aastatest 
endises mõisaaidas tegutseb 
Rahvamaja. Mõisa kõrval asub 
avar barokkstiilis park. Kõige 
paremini säilinud hoone on 
Kavaleride maja, kus tänapäeval 
asub Vircava keskkool.

 Jelgava maakond,  
Vircava vald, +371 63085984

Kultuuri ajalugu

Jelgava  
maakond

Blankenfelde mõis
Täna olemasolevad mõisahooned on ehitatud 18. ja 19. sajandil. 
Mõisa arhitektuuri iseloomustab Lätis harvakohatav väikeste arhi-
tektuurivormide rohkus – sissesõiduväravad, paviljonid, rokokoo 
stiilis sepistatud raudväravad. Mõisas leidis kaks korda – 1804. ja 
1805. aastal – varjupaika tulevane Prantsuse kuningas Louis XVIII. 
Juba sajandeid on mõisas toimunud aktiivne majandustegevus. 
Eriliselt tuleb esile tõsta musta leedripuu kasutamist, mille marja-
dest tehti nii mahla kui ka veini. Mõisa tänased omanikud on need 
traditsioonid taaselustanud. Mõisa kõrval asub inglise klassitsist-
like maastikuvaadete stiilis park, kus aukohal asub 400 aastane 
Jõusaar. Mõisatallis on sisse seatud kellamuuseum üle tuhande 
kellaga kogu maailmast. Eelnevalt registreerudes on võimalik  
osaleda portselankellukeste maalimises.

 Jelgava maakond, Vilce vald, +371 27810348,  
www.blankenfeldesmuiza.lv

Eleja mõisa park 
Mõisahoonete ansambel on projekteeritud 19. sajandi alguses varaklas-
sitsismi stiilis krahv Ž. Medemi tellimusel. Hooned põletati maha I maail-
masõja ajal 1915. aastal. Tänaseni on säilinud mõisavalitseja maja ja teat-
rimaja, teemaja ja vana parunite kalmistu, kuid endisest majesteetlikust 
lossist on säilinud vaid varemed. Pargis on vabaõhulava, siin korraldatakse 
kõige olulisemaid Jelgava maakonna pidustusi. Liigub legend krahvi ilu-
sast tütrest Dagmaraʹst, kes õnnetu armastuse pärast hüpanud alla lossi 
teise korruse aknast ja hukkunud, kuid täiskuu ajal võib mõnikord näha 
teda jalutamas lossi pargis. 

 Jelgava maakond, Eleja vald, +371 26636195

Mõisad ja pargid

Fakte

Lielplatone mõis  
ja park
19. sajandi mõisakompleksi 
kuulub suur park ja mitmed 
majandushooned. Mõisa ajalugu 
läbivad erinevad pärimused 
ja legendid. Mõisas tegutseb 
Lielplatone algkool, raamatukogu 
ja turismiinfopunkt. Pargis 
pakutakse lisaks ratsutamist ja 
sõite hobuvankriga.

 Jelgava maakond, 
Lielplatone vald, 
+371 26611468

Staļģene mõis
Praegu nähtav mõisa kompleks 
rajati 18. sajandi lõpus. 
Mõisahoone ehitati 1797. aastal 
klassitsistlikus stiilis arhitekt 
Severin Jenseni projekti järgi. 
20. sajandi 30. aastatel hoone on 
kohandatud kooli vajadustele, on 
püstitatud juurdeehitus. Tänapäeval 
hoones tegutseb lasteaed.

 Jelgava maakond, 
Jaunsvirlauka vald, Staļģene, 
+371 29199324, 26383129

Lielvircava mõis
Mõisa härrastemaja on ehitatud 
aastatel 1803. kuni 1808. Alates 
1924. aastast tegutseb mõisas 
kool. Praegu on mõisas võimalik 
rentida ruume üritusteks, avatud 
on näitusesaal. Ühing “Liel.Barons” 
on Lielvircava mõisas koostanud 
turismigruppidele eriprogrammi, 
mis pakub külastajatele tutvumist 
autentsete 19. sajandi mõisnike 
rõivaste ja 19. sajandi moega.

 Jelgava maakond, 
Platone vald, Lielvircava, 
+371 26694637

• Rahvastiku arv –  
25 500 inimest 

• Territoorium – 1319 km2

• Suurima territooriumiga 
maakond Zemgale regioonis

• Jelgava maakonnas on 
13 valda – Eleja, Glūda, 
Jaunsvirlauka, Kalnciemsʹi, 
Lielplatone, Līvbērze, 
Platone, Sesava, Svēte, 
Valgunde, Vilce, Vircava ja 
Zaļenieki vallad

www.jelgavasnovads.lv

Zaļenieki (Zaļā) mõis ja park
Zaļenieki mõisa jahiloss on ainulaadne Kuramaa hertsogiriigi 18. sajandi 
arhitektuuri näide, kuna hoone on suhteliselt hästi säilinud, ei ole 
põlenud ja hävitatud. Ajaloolisest interjöörist on säilinud seinamaalingud 
ja parketi osad, võlvitud lagede viimistlus. Lossis asub Zaļenieki kutse – 
hariduslik keskkool. Mõisa ansambli lahutamatu osa on park, mille 
looduslik reljeef ja veehoidlad moodustavad romantilise maastiku.  
Pargis võib kohada eksootilisi puuliike, rajatud on loodusrada.

 Jelgava maakond, Zaļenieki vald, +371 63074250, www.zav.lv

Vilce mõis ja park
Mõisahoone on ehitatud 18. sa-
jandi keskel parunite Medemite 
suguvõsa jahilossiks, kuid 19. sa-
jandil alguses see ehitati ümber, 
ümberehituse käigus lisati teine 
korrus. Mõisahoones asub Vilce 
algkool, siin on avatud ajalooline 
ekspositsioon ja turismiinfopunkt. Mõisa juures on maastikupark. 
Turismigruppidel on võimalik tutvuda mõisa ja mõisa keldritega 
giidi saatel, samuti külastada Vilce loodusparki, tutvudes pargi  
rikkaliku floora ja faunaga. 

 Jelgava maakond, Vilce vald, +371 26351169, 26496829
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Sakraalsed ehitised Ajaloolised kohad ja sündmused

Riia Püha Kolmainsuse Sergi nunna-
kloostri filiaal (Valgunde klooster)
Õigeusu nunnakloostri alged Valgundes on dateeritud 
1894. aastaga, kui õdede Mansurovate algatused nn. 
Pustinkas anti maa Riia kloostri filiaali loomiseks. 
Siin võib näha kahte kirikut ja kabelit märkimisväärse 
ikoonide koguga. Nüüd siin elavad umbes viisküm-
mend nunna kes harrastavad kaasaegsest maailmast 
erinevat eluviisi. 

 Jelgava maakond, Valgunde vald, 
+371 63085215, 63085244

Lielvircava luterlik kirik
Vanim kivikirik Jelgava maakonnas, ehitatud 
1595. aastal Lielvircava mõisa omaniku 
parun Klopmani vahenditest. Kirik hävis Teise 
maailmasõja ajal, pärast sõda siin on rajatud 
kabel. Sisustuselemendid ja kunstilised väärtused 
1975. aastal viidi üle Rundale lossi muuseumisse. 
1992. aastal on läbiviidud hoone renoveerimistööd. 
Kiriku kõrval kalmistul asub uuslätlaste liikumise 
algataja Juris Alunānsʹi viimne puhkepaik.

 Jelgava maakond, Platone vald, 
+371 63086129, 26547117

Sesava luterlik kirik
Kivikirik ehitatud 1633. aastal, eelmise puitehitise 
asemele. Kirik märkimisväärselt ümberehitatud 
aastatel 1855. kuni 1859., kui omandas praeguse 
väljanägemise. Jumalakojas võib näha J. Deringu 
altarimaali “Kristuse taevasseminek” (1860), töötab 
orel 25 registriga. 

 Jelgava maakond, Eleja vald, +371 29247084

Ģederts Eliase  
sünnikodu “Zīlēni”
Ģederts Eliass (1887-1975) on üks 
tuntumaid läti maalikunstnikke – 
realismi meistreid, sündinud 
Platone valla Zīlēni talus. 
Väike näitus tutvustab Eliast ja 
tema peret, on võimalik näha 
mitmeid kunstniku maalide 
reproduktsioone. Talu kõrval 
kasvab suurim saar Baltikumis.

 Jelgava maakond,  
Platone vald,  
+371 26547117

Ausammas Jelgava 
vabastajatele Svēte 
põhikooli juures
Ausammas on püstitatud 
Daugavgrīva maakaitseväelaste 
auks, kes 1915. aastal peatasid 
saksa armee rünnaku Jelgavale.

 Jelgava maakond,  
Svēte vald

Ausambad 1705. aasta 
Mūrmuiža lahingu 
ja langenud Rootsi 
sõdurite auks
16. juulil 1705. aastal, Põhjasõja 
ajal, Vilce vallas toimus 
Mūrmuiža lahing, kus Rootsi 
armee võitis sissetungivad Vene 
väed. 1935. aastal Mūrmuiža 
lahingu paigas püstitati 
ausammas kirjadega läti ja 
rootsi keeles, kuid 1991. aastal 
on Svēte jõe kaldal püstitatud 
ausammas langenud Rootsi 
sõdurite matmispaigas.

 Jelgava maakond,  
Vilce vald, Mūrmuiža

Staļģene Püha Neitsi Maarja kirik 
(Merevaigu kabel)
Palvekoda meile kõigile, sõltumata usutunnistusest, 
avatud 1998. aastal. Väike jumalakoda on rajatud Sak-
samaal kogutud annetustest, selle altarit kaunistab me-
revaigust rist. Kabeli eesosas on loodud monument  
Teise maailmasõja ajal hukkunud läti ja saksa sõduritele. 

 Jelgava maakond, Jaunsvirlauka vald, Šauvas, 
+371 29199324 

Tīsi raketibaas
Tīsi baasis ballistilised tuuma-
raketid olid paigutatud aastatel 
1963. kuni 1980. Tänapäeval giidi 
saatel võib laskuda maa alla ja 
tutvuda rakettide stardišahtidega. 
Tutvuda saab ka endise varura-
kettide angaari, sõjaväeosa pool-
keldri, kontroll-läbipääsu punkti 
ja reoveepuhasti jaamaga. On 
võimalus ühendada ekskursioon 
ekstreemspordi mängudega, sest 
baasi territooriumil on rajatud 
noorkotkaste ellujäämise rada.

 Jelgava maakond, 
Lielplatone vald, 
+371 29652698

Līvbērze katoliku kirik
Ainus puukirik Jelgava maakonnas, ehitatud 1684 
aastal. Alguses see oli luterlik kirik, kuid alates 
1729. aastast, kui parun Lieven abiellus poola 
aristokraadist väljavalituga ja võttis vastu katoliku 
usu, see on katoliku jumalakoda. Kiriku tornis veel 
siiani on kuulda metallmeistri G. Meieri 1683. aastal 
valatud kirikukella helinaid.

 Jelgava maakond, Līvbērze vald, 
+371 29413174

Ložmetējkalns Tīreļpurvsʹis
Tīreļpurvs ja Ložmetējkalns on üks paremini säilinud Esimese 
maailmasõja lahinguväljadest Euroopas. Siin võib näha 1916. 
aasta legendaarsete Jõululahingute mälestuspaiku: vene ja saksa 
kaevikud, mälestuskivid läti laskuripolkude lähtepositsioonides, 
mälestusmärgid rinde läbimurdekohtades, vennashauad, läti 
laskurite mälestussammas Kuulipildujamäel (Ložmetējkalns). 
Aastate jooksul on Ložmetējkalnsʹist saanud Läti küttide 
kangelaslikkuse ja mälestuse sümbol – siin on külastajate 
mugavuseks rajatud puhkekohad ja paigaldatud 27-meetri 
kõrgune vaatetorn.

 Jelgava maakond, Valgunde vald

Jõululahingute 
muuseum “Mangaļi”
Jõululahingud olid Esimese maa-
ilmasõja ajal Vene armee suuri-
maks sõjaliseks operatsiooniks 
Riia rindel. Jõululahingutes lan-
ges, sai haavata või jäi teadmata 
kadunuks üle 9000 läti laskuri. 
Mangaļi talus on rajatud muu-
seum, kus saab tutvuda näitusega 
Jõululahingute kohta ja vaadata 
lahingute maketti. Talu territoo-
riumil saab tutvuda autentselt 
rekonstrueeritud Saksa armee 
kindlustusliiniga. Muuseumi juu-
rest saab alguse 7,2 km pikkune 
jalutusrada, mida mööda liikudes 
on võimalus näha lahinguobjekte 
ja saada teada lahingute kulgu 
puudutavaid ajaloolisi fakte.

 Jelgava maakond, 
Valgunde vald, 
+371 67228147, 28349259, 
www.karamuzejs.lv 

Zaļenieki luterlik kirik
Zaļenieki luterlik kirik hertsog Gotthard Ketleri 
korraldusel on ehitatud 1571. aasta paiku 
katoliku kabeli asemele. Praegune kivist 
kirikuhoone valmis 1872. aastal. Kirikus on 
säilinud vana orel, mida 1862. aastal ehitas. 
P.K.Herman. Kirikutorni kell on suurim Jelgava 
maakonnas, valatud 1930. aastal. Kiriku kõrval 
oleval kalmistul asub uuslätlaste liikumises 
osavõtnu Andrejs Stērste hauakivi. 

 Jelgava maakond, Zaļenieki vald, 
+371 63086770, 20203077
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Loodus

Looduspark “Vilce”
Looduspargi avaral territooriumil saab nautida 
nii loodus- kui kultuuri-ajaloolisi väärtusi. 
Vilce mõisast algab Paruni rada, mis viib Vilce 
lossimäeni ja vaateplatvormini, kust võib näha 
liivakivi paljandeid Rukūze jõe kaldal. Jalakäijate 
sild üle Vilce jõe viib imposantse nimetusega 
niidule Zaķu pļava (Jänesteniit), kus on rajatud 
heakorrastatud puhkekoht ja telkimisplats.

 Jelgava maakond, Vilce vald, 
+371 26351169, 26496829

Ķemeri nõmm – Ķemeri rahvuspark 
Ķemeri rahvuspark on rajatud 1997. aastal. 
Tähelepanuväärse osa rahvuspargist võtab enda 
alla Kemeru nõmm, mis osaliselt asub ka Jelgava 
maakonnas Valgunde vallas. Koos asjatundliku 
giidiga nõmmele matkama minnes on võimalus palju 
teada saada soo mitmekesisuse kohta, tutvuda raba 
taastamisprotsesside ja puutumatu rabaloodusega.

 Jelgava maakond, Valgunde vald

Zaļenieki looduspark
Zaļenieki mõisapargis on loodud matkarajad 
ja paigutatud infostendid, mis annavad teavet 
loodusväärtustest, on rajatud puhkekoht. Siin võib 
leida mitmeid erilisi puu- ja põõsaliike, see on üks 
kõige vähem ümberkujundatud ajaloolistest parkidest 
Jelgava maakonnas. 

 Jelgava maakond, Zaļenieki vald,  
+371 29550846

Nākotne looduse õpperada
Loodusrada Auce jõe kallastel on 1,5 km pikk, seal  
on loodud puhke- ja ujumispaigad. Võimalus vaadelda 
linde, suurepärane koht kalastamiseks.

 Jelgava maakond, Glūda vald, Nākotne

Heakorrastatud puhkekohad vee ääres
• Jelgava maakond, Jaunsvirlauka vald, Staļģene, 

Lielupe jõe kaldal.
• Jelgava maakond, Līvbērze vald, Apinu silla juures, 

Svetes jõe kaldal.
On ehitatud paadisillad, lauad ja loodud lõkkekohad.

Tähtsamad Jelgava maakonna 
mälestuspuud
• Potēnu ozols – Potenu tamm – Jelgava 

maakond, Glūda vald, Potenu majapidamise 
kõrval; ümbermõõt 5,50 m, kõrgus 20 m. 

• Zemgale tamm – Jelgava maakond, Glūda 
vald; ümbermõõt 5,00 m, kõrgus 16 m.

• Zīlēni (Gederts Eliasi) saar – Jelgava 
maakond, Platone vald; see on suurim 
ja võimsaim saarepuu Lätis ja jämedaim 
Baltimaades, ümbermõõt 5,70 m, kõrgus 18 m. 

• Mazzvīguļu pärn – Jelgava maakond, 
Valgunde vald, asub Kalnciems-Riia autotee 
ja Lielupe jõe vahelisel alal, umbes 2 km 
kaugusel Tirelist, Mazzvigulu, majapidamise 
hoovis; ümbermõõt 5,30 m.

• Blankenfelde saar – Jelgava maakond, Vilce 
vald, Blankenfelde mõisapargi territooriumil, 
saarepuu on üle 370 aasta vana ja legendi 
kohaselt on puu juurte alla peidetud mõisa 
kuld; ümbermõõt 4,40 m.

• Blankenfelde künnapuud – Jelgava 
maakond, Vilce vald, Blankenfelde mõisapargi 
territooriumil; ümbermõõt 4,40 un 4,50 m.

• Zaļenieki tamm – Jelgava maakond, Zaļenieku 
vald; ümbermõõt 5,00 m, kõrgus 22 m.

Kultuur, puhkus ja sport

Näidismajapidamised
Puukool “Dimzas” 
Ettetellimisel võimalik tutvuda 
dendraariumi ja puukooliga, 
tutvumine istikute pakkumisega.

 Jelgava maakond,  
Platone vald, +371 26528108, 
29217829, www.dimzas.lv

Jaanalinnufarm 
“Mazzariņi”
Jaanalinnufarmis saab tutvuda 
Aafrika jaanalindude isenditega 
ja saada üksikasjalikku teavet 
suurimate lindude kohta planeedil. 
Külastus ettetellimisel.

 Jelgava maakond, Glūda 
vald, +371 29134788, 26702347

Puukool “Zaļenieki”
Üks suurimaid puukoole Lätis, 
asutatud 1995. aastal, selle 
pindala on 14 ha. Puukool pakub 
omakasvatud, kvaliteetset, Läti 
kliimale asjakohast taimede 
valikut. Ettetellimisel võimalik 
tutvuda dendraariumi ja 
puukooliga, tutvumine istikute 
pakkumisega.

 Jelgava maakond,  
Zaļenieki vald,  
+371 29410756, 63074444,  
www.zalenieki.lv

Kultuuri- ja rahvamajad
Informatsiooni kultuuri- ja rahvamajade kohta vaadake jaotisest “Seminari- ja konverentsiruumid” ja  
www.jelgavasnovads.lv

“Buku audzētava” on koht, kus 
saab tutvuda metsikute looma-
dega – hirvede, kabehirvede ja 
lumelammaste kasvatamisega 
kinnistel aladel. Giidi saatel saab 
teada huvitavaid fakte loomade 
kasvatamise kohta ja tutvuda 
loomade sarvedega.

 Jelgava maakond, 
Valgunde vald, 
+371 29191980, 63027751,  
www.bukuaudzetava.lv

Hirvepark “Buku audzētava”

Looduspark “Svēte niidud”  
Looduspargi territoorium on olulisem kevadiste rändveelindude 
puhke- ja toitumisala Zemgales, mis on moodustunud kevadel 
üleujutavate Svēte niitudel. Sobivatel asjaoludel siin on võimalik 
näha tuhandeid linde korraga. Kõige parem seda paika on külastada 
kevadel koos teadliku linnuvaatleja – ornitoloogiga. 

 Jelgava maakond, Līvbērze, Valgunde vald

“Onu Harry Juures”
Talus on võimalik tutvuda väike-
se loomade kollektsiooniga. Siin 
tunnevad end ühtmoodi hästi nii 
eksootilised, metsikud kui ka 
koduloomad. Mõnda looma saab 
toita ja paitada. 

 Jelgava maakond, 
Valgunde vald, “Kulbiņas”  
+371 29625229, 22837247
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Vaba aeg ja sport

Lastele

Toidu tootmine (käsitööndus)

Käsitöö* *Gruppidele ekskursioonid, eelnevalt registreerudes.

Puhkekompleks “Grantiņi”
Puhkajate heaoluks on rajatud pikniku kohad, 
kämpingumajad, duššihoone, köögihoone ja laste 
atraktsiooniväljak. Aktiivse puhkuse ja spordi 
harrastajad saavad mängida jalgpalli, võrkpalli, 
sulgpalli, püüda kala, sõita sõudepaatide ja 
vesijalgratastega. Suvehooajal töötab kohvik.

 Jelgava maakond, Svēte vald, +371 28602267, 
www.grantinicamp.lv

OÜ “Baltijas Helikopters”
Unikaalne võimalus külastada Zemgale kauneimaid 
kohti helikopteriga lennates.

 Jelgava maakond, Glūda vald, Nākotne, 
“Industriālais parks”, +371 26673366, 67185771, 
www.helicopters.lv

Valgunde spordihall
Saal (~800 m2) võrkpalli, korvpalli, jalgpalli ja saalihoki 
mängimiseks. Olemas ka lauatennis, koroona ja jõusaal.

 Jelgava maakond, Valgunde vald,  
Kalnciema keskkooli, +371 25608892

Staļģene keskkooli spordihall 
Saal võrkpalli, korvpalli, jalgpalli ja saalihoki mängimi-
seks. Käepärast on ka jõusaal. Ööbimisvõimalus  
30 inimesele, toitlustamise võimalus.

 Jelgava maakond, Jaunsvirlauka vald,  
Staļģene keskkooli, +371 26442980

Aktiivse puhkuse ja 
spordi koht “Līgotnes”
Kena koht puhkamiseks looduses, 
sportimiseks või ürituste 
korraldamiseks lastega peredele, 
õpilastele, sõpruskondadele. 
Rajatud laste mänguväljak, 
tenniseväljakud, tänavakorvpalli ja 
rannavolle väljakud. 

 Jelgava maakond, 
Svēte vald, “Līgotnes”, 
+371 26399946, 28660603

Puhkekompleks  
“Viesu Līči”
Täisväärtuslik puhkus lastega 
peredel vabaõhu mänguväljakul, 
kus on rajatud kõige erinevamaid 
atraktsioone. Maitsvalt saab süüa 
kohvikus “Zemnieka cienasts”, 
samas on hubane öömaja ja 
saun. Võimalik minna väljasõidule 
väikelaevaga “Frīda”.

 Jelgava maakond, 
Jaunsvirlauka vald, 
+371 63058443, 29204514, 
www.lici.lv

Paramilitaarne takis-
tusriba Tisu baasis
Koolilaste ja noorte füüsilise et-
tevalmistuse parandamiseks on 
endise raketibaasi territooriumil 
loodud takistusriba. Regulaarselt 
toimub trassil noorkotkaste väl-
jaõpe ning olemas on ka spordi-
ürituste korraldamise võimalus. 

 Jelgava maakond, 
Lielplatone vald, 
+371 29217879

Tootmisettevõtted
Turbatootmisettevõte “Laflora”
OÜ “Laflora” on üks suurimaid turbatootmise ettevõtetest Lätis ja on tegutsenud 1995. aastast.  
Ettevõte haldab kolme turbaraba kogupindalaga 1800 ha. OÜ “Laflora” on spetsialiseerunud aiandusturba 
ja turbasegude tootmisele. Huvitatud võivad tellida ekskursioone.

 Jelgava maakond, Līvbērze vald, Kaigu turbaraba, +371 29182962, www.laflora.lv

Puidutöötlemise  
töökoda “Amatnieki”
Puunikerdaja, puidutreiali, tünder-
sepa, puusepa, restaureerimistööd. 
Võimalus osaleda tööprotsessis, 
tutvuda näitusega ja osta tooteid. 
Võimalus osaleda laastukorvide 
punumise protsessis, tutvuda näi-
tusega ja osta tooteid. 

 Jelgava maakond,  
Sesava vald, +371 26892959

Tarbekunsti stuudio 
“Staļģene”
Tutvumine kudumisprotsessiga, 
professionaalsete kudujate töö 
jälgimine, võimalus osaleda 
tööprotsessis. 

 Jelgava maakond, 
Jaunsvirlauka vald, Staļģene, 
“Upeskrasti”,  
+371 28674293

Mālkalnsʹi juust 
Talu tegeleb juustu valmistamise ja köögiviljade 
töötlemisega. Külastades talu, saate maitsta erinevaid 
kodustes tingimustes valmistatud juuste, mis valmivad 
originaalretseptide järgi. Juustuga suurepäraselt 
sobivad perenaise valmistatud marineeritud köögiviljad.  

 Jelgava maakond, Sesava vald, “Blūdži” talu, 
+371 27114820

Blankenfelde mõis
Ajalooliselt tegeleti Blankenfelde mõisas põllumajanduse 
ja tootmisega. Alates 2011. aastast jätkatakse Blankenfel-
des traditsioone – mõisas kasvatatud saadustest toode-
takse mitut liiki mahla ja musta leedripuu siirupit, samuti 
ka hõrgutavaid marineeritud ja konvserveeritud tooteid. 
Eelnevalt registreerudes on igal asjasthuvitatul on võima-
lik kohapeal tootmisprotsessi jälgida ja toodangut maitsta.

 Jelgava maakond, Vilce vald,  
+371 27810348, 63086606 (suveperioodil),  
www.blankenfeldesmuiza.lv 

Piparmündionn
Hubases onnis kõik on seotud piparmündiga – lõhnad, 
maitsed ja lood, mis soojendavad ja ergutavad 
külmal ajal. Siin valmistatakse naturaalseid tooteid 
piparmündist – erinevad münditeed, siirupid, pulbrid, 
seebid, ja mitte ainult. Selle kõigega aitab tutvuda ja 
proovida perenaine Lolita.

 Jelgava maakond, Vilce vald, “Terēni” talu, 
+371 26394062, 29473042

• “Reinas zirgi” – Sõidud hoburakendi või 
saaniga.  Jelgava maakond, Lielplatones 
vald, +371 26378639

• “Bērziņi” – Ratsutamine, ratsutamise koolitus, 
saanisõidud.  Jelgava maakond, Valgunde 
vald, +371 63085275, 26462593

• “Stallis Ormaņi” – Ratsutamine hobuste ja 
ponidega metsas või spetsiaalses ringis,  
heina- ja karjamaal.  Jelgava maakond, 
Valgunde vald, Tīreļi, +371 28677844

Väljasõidud hobustega

Rahva tarbekunstistuudio käsitöö keskus “Līve”
Tutvumine kudumisprotsessiga, professionaalsete kudujate töö 
jälgimine, võimalus osaleda tööprotsessis. Pärlitöökoda. 

 Jelgava maakond, Līvbērze vald, Jelgavas tänav 4a,  
+371 26749894

Käsitöökeskus 
“Jaunlīdumi”
Praktilised harjutused naha töötle-
misel ja puidutöötlemisel, võimalik 
osaleda või jälgida tööprotsessi. 

 Jelgava maakond, 
Jaunsvirlauka vald, Dzirnieki, 
+371 26383129, 29199324 

Keraamika töökoda – 
käsitöö keskus Svētes
Praktilised harjutused potiseppa 
ameti omandamisel, võimalus 
osaleda või jälgida tööprotsessi. 

 Jelgava maakond,  
Svēte vald,  
Lielsvētes tänav 18/8,  
+371 26003899

“Svētes maize”
Ettevõte toodab maheleiba ja kondiitritooteid. 
Leib on loomulikult kääritatud ja küpsetatud 
puuküttega ahjus. On võimalik tellida erinevaid 
tooteid, jälgida, kuidas valmib Svēte leib ja 
küpsetada leiba ise.

 Jelgava maakond, Svēte vald, 
+371 20001818,  
www.svetesmaize.lv
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Kultuuri ajalugu

oZolnIekI maakond

Jānis Čakste memoriaalmuuseum “Auči”
Ozolnieki maakond võib uhkustada Läti Vabariigi esimese presidendi Jānis 
Čakste sünnikoduga “Auči”, mis asub Salgale vallas. Sellel majal on eriline 
aura, kus on võimalik korrastada mõtteid ja taas saavutada meelerahu. 
Osas talus on avatud presidendile ja tema perele pühendatud muuseum. 

 Ozolnieki maakond, Salgale vald, +371 26392154

Edvarts Virza ja Elza Stērste memoriaalmaja 
“Billītes”
“Billītes” aastaid elas läti luuletaja E. Virza ja tema elukaaslane, luuletaja 
E. Stērste. Praegusel kujul maja on ümberehitatud 20. sajandi 30. aastatel 
näitejuhi Eduards Smiļģisʹe projekti järgi, mis kestis mitu kuud. “Billītes” 
on kirjutatud E. Virza olulisemad tööd, millest eriti tuleb mainida poeem 
“Straumēni”.

 Ozolnieki maakond, Salgale vald,  
+371 29299790

Ozolnieki maakonna ajaloonäitus
Näitus peamiselt keskendub ajaloolisele Ozolnieki vallale, mis algselt kuju-
nes kui maaparandajate alev. Näitus jutustab elanikkonna kaasaaitamisest 
majanduslikus ja kultuurilises arengus alates 19. sajandist.

 Ozolnieki maakond, Ozolnieki, Rīgas tänav 29,  
+371 29478678, 29132901

Muuseumid ja näitused

Fakte

• Rahvaarv – 10 500 
• Territoorium – 286 km2

• Ozolnieki maakond loodi 
2003. aastal Ozolnieki ja  
Cenu valdade ühendamise 
teel. 2009. aastal lisandus  
ka Salgale vald  
(kuni 2011. aastani 
nimetusega Sidrabene vald)

www.ozolnieki.lv

Dalbe luterlik kirik
1869. aastal Venemaa 
kubermangu arhitekt Nikolai 
Gusevitši projekti järgi ehitati 
väikese torniga kivikirik. 
Kellatornis on 1927. aastal 
valatud kell. Kirikuhoone on 
säilinud tänapäevani. Enne 
seda Dalbes oli neli puukirikut. 
19. septembril 1926. aastal 
Dalbe kirikus pühitseti August 
Annuse altarimaal “Kristus 
õnnistab lapsi”. 

 Ozolnieki maakond,  
Cena vald, Dalbe, 
+371 28378341

Salgale luteri kirik ja 
vana kiriku varemed 
Salgale vallas 18. sajandi alguses 
ehitatud kirik, mille ehitust mate-
riaalselt toetas hertsog Ferdinand. 
Rikkalikud nikerdused muutsid 
seda üheks kõige suurejoonelise-
maks Kuramaa ja Zemgale hert-
sogiriigi maakirikuks. Jumalakoda 
hävis Teise maailmasõja lõpus, 
1944. aastal, ja enam ei taastatud. 
Vanad müürid on veel ikka näh-
tavad 4 km kaugusel Emburgast, 
Lielupe paremal kaldal. Uus kirik 
Emburgas ehitati 2001. aastal.

 Ozolnieki maakond,  
Salgale vald, Emburga, 
+371 63056232

Ozolnieki motospordi 
näitus 
Kõige olulisem osa eksposit-
sioonist on sportmootorrataste 
kollektsioon, kus on eksponeeri-
tud alates 1925. aastast toodetud 
jõuvankrid. Väljapanek tutvustab 
motosportlaste kostüüme, au-
hindu, lippe, mootorratastega 
seotud kirjandust, voldikuid ja 
plakateid motovõistluste kohta.

 Ozolnieki maakond, 
Ozolnieki, Jelgavas tänav 35, 
+371 26751108, 63022602

Vareļi ausammas
Ausammas on pühendatud Läti 
Sõjakooli 14-le langenud kadetile 
lahingutes P. Bermondi vägede 
vastu 1919. aasta novembris.

 Ozolnieki maakond,  
Salgale vald.

Ausammas langenuile  
6. Riia jalaväerügemendi 
sõduritele 
Ausammas on pühendatud 6. Riia 
jalaväerügemendi langenud ja 
teadmata kadunud sõduritele 
lahingutes bermontlaste vastu.

 Ozolnieki maakond,  
Cena vald

Maaparanduse 
mälestuskivi
Ozolnieki on olnud maaparandajate 
küla, seepärast on siia püstitatud 
mälestuskivi maaparandusele.

 Ozolnieki maakond, 
Ozolnieki

Tetele torn ja park
Lielupe jõe kaldal, praeguse 
Tetele algkooli kõrval, endises 
Tetelminde mõisapargis kõrgub 
romantiline maakividest torn. 
See on ehitatud 19. sajandi 
teisel poolel kunstlike 
lossivaremetena. Tänaseks 
torn on taastatud ja vaadatav 
väljastpoolt.

 Ozolnieki maakond,  
Cena vald, Tetele

Sakraalsed ehitised

Ajaloolised kohad ja sündmused

20 21



Loodus

Kultuur, puhkus ja sport

Kultuur

Näidismajapidamised

Vaba aeg ja sport

Ozolnieki järv
Veehoidla on moodustatud 
pärast savikarjäär rekultivee-
rimist 1978. aastal. Puhkajate 
mugavuseks on heakorrastatud 
veehoidla kallas, 2013. aastal 
toimus Ozolnieki järve ümbruse 
rekonstrueerimine, ehitati välja 
jalgratta- ja kõnniteid ümber 
kogu veehoidla. Sellest on 
saanud populaarne puhke- ja 
supluse koht.

Kalapüük
Sudrablīcis – kalapüük, telkimine, 
paadilaenutus, surfamise võimalus.

 Ozolnieki maakond,  
Cena vald, Brankas, 
+371 63055156, 29183711

Puhkus Ozolniekiʹs –  
kalapüük, ööbimisvõimalus, 
peoruumid.

 Ozolnieki maakond, 
Ozolnieki, Eglaines tänav 17, 
+371 26052867, 29514863

Āne Kultuurimaja
Kultuurimajas toimuvad mitmesugused kontserdid, 
teatrietendused ning tegutsevad kultuurikollektiivid.

 Ozolnieki maakond, Cena vald, Āne,  
Celtnieku tänav 12b, +371 63048184

Āne Noorte Algatuskeskus 
Keskuses on võimalik korraldada seminare, mängida 
lauatennist, koroonat, piljardit või ka sportida 
jõusaalis. 

 Ozolnieki maakond, Āne, Celtnieku tänav 12, 
+371 29482315

Tähtsamad mälestuspuud Ozolnieki maakonnas 
• Rubenu tamm – Ozolnieki maakond, Cena vald, asub Mežrubenu 

majapidamise kõrval. 
• Garozas (Sencu) tamm – Ozolnieki maakond, Salgale vald, asub 

Garoza põhikooli kõrval.
• Tetele koolipargi hobukastan, vaher, lehised, sanglepp  

(must lepp), pärnaallee – Ozolnieki maakond, Cena vald,
• Aucu elupuu, hobukastaniallee – Ozolnieki maakond, Salgale 

vald; Janis Cakste memoriaalmuuseumi “Auci” juures pargis.
• Billišu hobukastan, pähklipuu – Ozolnieki maakond, Salgale vald; 

Edvarts Virza ja Elza Sterste kodumuuseumi “Billites” aias.

Ozolnieki rahvamaja
Ozolnieki rahvamaja asub ajaloolises 
hoones, mis on ehitatud 1939. aastal 
Ozolnieki vallamajana. Rahvamajas toimuvad 
kultuuriüritused, teatrietendused, tegutsevad 
erinevad kultuurikollektiivid. 

 Ozolnieki, Rīgas tänav 23, +371 63050144

Mini-zoo “Lauku sēta”(“Talu”)
Väike maa loomaaed kutsub külla, et tutvuda 
ponide, eeslite, kääbuslammaste, kääbuskitsede, 
kääbussigade, laamade ja muulade, küülikute, lindude 
ja kaladega. Sobiv koht õpilaste ekskursioonideks, 
võimalik korraldada piknikku “Pundurīšu paradīze” 
(“Kääbuste paradiis”). 

 Ozolnieki maakond, Cena vald, Jaunaudzes, 
+371 27171712, www.zoolaukuseta.lv

Kitsetalu “Līcīši”
Talu asutati 1992. aastal ning on üks suurimaid 
kitsekasvatus- ja kitsepiima 
tootmistaludest Lätis. Siin, 
Misa jõe ja metsa ääres 
on kodu ligemale 100 
kitsele ja sokule. Saab 
tellida piimatoodete 
degusteerimise.

 Ozolnieki maakond, 
Cena vald, Līcīši, 
+371 26537993,  
www.licisi.lv

Küüslaugumaailm
Perenaine Antra on loonud erinevaid retsepte kuidas 
küüslaugust valmistada huvitavaid tooteid. Siin 
saate maitsta küüslauguteed, pulbrit, marineeritud 
küüslauguõisi, maiustuste armastajad saavad aga 
veenduda, kui maitsev on küüslaugukaramell.

 Ozolnieki maakond, Cena vald, Dalbe,  
Priežu tänav 8, +371 29206015

 

Hobusekasvatus “Princis”
Tutvumine ponide ja hobustega, ratsutamine, 

ratsutamise koolitus.
 Ozolnieki maakond,  

Cena vald, Brankas,  
+371 26563936, 20206039

Puukool “Bētras”
Puukool pakub suures valikus puuvilja- ja 
marjakultuuride sortide istikuid. Võimalik 
tutvuda puukooliga, saada nõuandeid.

 Ozolnieki maakond, Salgale vald, 
+371 28662847, 29494883,  
www.betras.lv

Ozolnieki spordikeskus
Spordikeskuses on võimalik tege-
leda erinevate spordialadega – ka-
sutamiseks on avatud tenniseväl-
jakud, skatepark viie elemendiga, 
kolm tänavakorvpalli väljakut, kaks 
rannavolleplatsi. Saab kasutada 
jõusaali, mängida lauatennist või 
koroonat. Spordikeskuses on ka 
jalgpalliväljak ja hotell.

 Ozolnieki, Stadiona tänav 5, 
+371 63050516

Terviserada ja 
Tehismägi
Ozolniekis on loodud 
500 meetri pikkune Tervise-
rada vabaõhu võimlemisriis-
tadega. Talvel aga kasutage 
2,5 km pikkust küngastega 
suusatrassi ja Tehismäge.

Ozo Jäähall
Jäähall Ozolniekis pakub 
uisutamisvõimalust (avatud kõigile 
soovijatele), uisutamist keppidega, 
jääväljaku renti, inventarirenti. 

 Ozolnieki,  
Stadiona tänav 5b,  
+371 63050615, 26604863,  
www.ozohalle.lv
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Hotellid, motellid 
“Jelgava” (70 kohta) Kohvik, banketisaal, 
konverentsiruumid, saun, auru – türgi saun.  
Jelgava, Lielā tänav 6, +371 63026193, 63023349,  
www.hoteljelgava.lv

“Zemgale”*** (78 kohta) Kohvik, konverentsisaalid, 
bowling, tennis, skatepark, spordiväljakud, jäähall. 
Jelgava, Rīgas tänav 11, +371 63007707,  
www.skzemgale.lv

Hotel “Dianda” (20 kohta) Kohvik, saun, 
konverentsisaalid, bassein, telkimine.  
Jelgava, Atmodas tänav 9, +371 63082979

“Akva” (54 kohta) Banketisaalid, konverentsisaal, 
jõusaal, restoran, parkla, ujumine, kaks suvemaja 
üritusteks, mahutab 10 – 15 inimest.  
Jelgava, Birzes tänav 49, +371 63023444

“Agate Hotel” (50 kohta) Toitlustamine, banketisaal 
40-le inimesele, terrass, tasuta parkimine.  
Ozolnieki maakond, Ozolnieki, Skolas tänav 16,  
+371 63013527, 28684473, www.agatehotel.lv

Spordikeskus Ozolnieki (30 kohta) Jõusaal, 
juuksurisalong, spordisaal, staadion, lauatennis, 
koroona, saun, bassein, peoruum kuni 50-le inimesele. 
Ozolnieki maakond, Ozolnieki, Stadiona tänav 5,  
+371 63050516, 26440373 

“Senlīči” (33 kohta) Kohvik (100 m) “Zemnieka 
cienasts”, laste mänguväljak, sõidud väikelaevaga 
“Frīda”. Jelgava maakond, Jaunsvirlauka vald, 
“Senlīči”, +371 20007065, www.senlici.lv

Blankenfelde mõis – (8 kohta) Hommikusöök, 
kellamuuseum, mõis park, degusteerimine.  
Jelgava maakond, Vilce vald, Blankenfelde mõis,  
+371 27810348

Hostelid
8. hostel (112 kohta). Köök.  
Jelgava, Lielā tänav 19, +371 63028534, 29174995

“Universitāte” (60 kohta) Saun, peoruum kuni  
40-le inimesele.  
Jelgava, A. Pumpura tänav 7,  
+371 63024689, www.hostel.llu.lv

Zaļenieki Kutsehariduse keskkooli ühiselamu  
(150 kohta) Seminari- ja konverentsiruumid, Zaļenieki 
mõisas, tutvumine mõisaga.  
Jelgava maakond, Zaļenieki vald, +371 63074250, 
29433918, www.zav.lv

Kultuuri- ja spordikeskus “Jaunlīdumi” (50 kohta) 
Konverentsisaal, jõusaal ja spordisaal.  
Jelgava maakond, Jaunsvirlauka vald, Dzirnieki,  
+371 29199324

Läti Maaelu nõustamise ja Hariduskeskuse hostel 
(50 kohta) Seminariruumid, kohvik, köök.  
Ozolnieki maakond, Ozolnieki, Rīgas tänav 34,  
+371 22018583, 63050220, www.llkc.lv

Āne Noorte Algatuskeskuse hostel (21 kohta) 
Seminariruum, jõusaal, köök, dušširuum.  
Ozolnieki maakond, Cena vald, Āne,  
Celtnieku tänav 12, +371 29409478

Puhkemajad, külalistemaja 
“Viesu Līči” (20 kohta) Laste lõbustuspark, kohvik, 
kondiiter, peoruum kuni 150-le inimesele, telkimine, 
maasaun, matkaautode parkimine elektriühendusega. 
Jelgava maakond, Jaunsvirlauka vald, +371 63058443, 
29204514, www.lici.lv 

“Aitiņlauvas” (19 kohta) Seminariruum kuni 50-le 
inimesele, bistroo, restoran, saun, laste mänguväljak 
ja mini loomaaed. Jelgava maakond, Valgunde vald, 
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv 

“Gošivs” (35 kohta) Ööbimine, peoruumid 25-le ja 
100-le inimesele, vene saun, bassein, spordi- ja 
mänguväljakud, grillimis- ja telkimiskohad, kalapüük, 
ATV-de rent. Jelgava maakond, Valgunde vald,  
+371 28763700, 29255931, www.gosivs.lv

“Guntmārītes” (15 kohta) Saun, peoruum kuni 30-le 
inimesele, majutus, telkimine, pikniku koht, ujumine, 
laste mänguväljak, lõkkeplats.  
Jelgava maakond, Valgunde vald, +371 26164173, 
29444859, www.guntmarites.lv 

“Upenieku muiža” (80 kohta) Peoruum kuni 100-le 
inimesele, saun, bassein, toitlustus.  
Jelgava maakond, Līvbērze vald, +371 63086344, 
26590664, www.upeniekumuiza.precos.lv

“Zaļie atvari” (60 kohta) Peosaal 30-le ja  
120-le inimesele, saun basseiniga, kämpingmajad, 
spordiväljak, telkimine, supluskoht.  
Jelgava maakond, Līvbērze vald, +371 29488465, 
29353208, www.zalieatvari.lv 

“Jaundobeļi” (60 kohta) Banketisaal kuni 120-le 
inimesele, köök, grill, vene saun, bassein.  
Jelgava maakond, Līvbērze vald, +371 29157311, 
29521421, www.jaundobeli.lv 

“Pūteļkrogs” (20 kohta) Kohvik, banketisaal 40-le  
ja 70-le inimesele, saun, laste mänguväljak.  
Jelgava maakond, Zaļenieku vald, +371 63011900, 
29255010, www.puteli.lv 

“Kaupēna dzirnavas” (15 kohta) Külalistemaja 
järve kaldal, Tērvete Looduspargi lähedal, peoruum 
30-le inimesele, saun, kämpingmajad, paintball, 
ratsutamine.  
Jelgava maakond, Zaļenieku vald,  
+371 29263768, 26551259 

“Upmaļi” (20 kohta) Banketisaal 30-le inimesele, 
vene saun, toitlustamine, piljard, telkimine, paadid, 
kommerts kalapüük.  
Jelgava maakond, Vilce vald,  
+371 63061044, 29237149, www.upmali.lv 

“Ānes muiža” (70 kohta) Külalistemaja, saunamaja, 
peoruumid 60-le ja 100-le inimesele, ujumine, 

piknikukoht, tenniseväljak, rannavolle ja jalgpalliväljak, 
tänavakorvpalli plats, lauatennis, koroona, paadid. 
Ozolnieki maakond, Cena vald, Āne, +371 26483712, 
www.anesmuiza.lv 

“Skalbes” (12 kohta) Külaliste ruum kuni 25-le 
inimesele, saun, aurusaun, mullivann.  
Ozolnieki maakond, Cena vald, +371 29103477,  
www.bbbeate.lv 

“Galzemji” (80 kohta) Külaliste ruum kuni 50-le ja 
30-le inimesele, saun, bassein, telkimine, lõkkeplats. 
Jelgava maakond, Jaunsvirlauka vald, +371 29188408

Kämpingud, telkimine 
Kämping “Grantiņi” Kohvik, peoruum 50-le 
inimesele, paadi- ja vesijalgrataste laenutus, 
kämpingmajad, pikniku- ja telkimiskohad, spordi- ja 
laste mänguväljakud, valvatav territoorium, mugav 
parkimine.  
Jelgava maakond, Svēte vald, +371 28602267,  
www.grantinicamp.lv 

“Viesu Līči” Matkaautode parkimine 
elektriühendusega, telkimiskohad, maasaun, laste 
lõbustuspark, kohvik. Jelgava maakond, Jaunsvirlauka 
vald, +371 63058443, 29204514, www.lici.lv

“Zaķu pļava” Heakorrastatud puhkekoht, Vilce 
lossimäe jalamil, loodusrajad, kiiged, jänese skulptuur. 
Jelgava maakond, Vilce vald, +371 26517125 

“Kaijas” Paadilaenutus, kalapüük, saun, lõkkekoht. 
Jelgava maakond, Platone vald, +371 26010089 

“Smiltiņi” Kalapüük, linnuvaatlus, lõkkekohad. Jelgava 
maakond, Valgunde vald, Tīreļi, +371 29189509 

“Šalkoņi” Telkimiskohad, ujumine, elektriühendus. 
Ozolnieki maakond, Salgale vald, “Šalkoņi”,  
+371 29477317

Öömajad

Turismiteenused
Jelgavas, Jelgava maakonnas ja Ozolnieki maakonnas 
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“Pārlielupes pirtnieki” Saunarituaalid 1-2 inimesel, 
saunavihad, tiik. Cukura tänav 13, +371 26370100

“Dalbes pirts” Peoruum kuni 80-le inimesele, saun, 
bassein, toitlustus, telkimine, kalapüük. Ozolnieki 
maakond, Cena vald, “Vīksnas”, +371 26545412,  
www.dalbespirts.lv 

“Līcīši” Saun, peoruum kuni 25-le inimesele, 
lõkkeplats, paadite rent, kalapüük, telkimine.  
Ozolnieki maakond, Cena vald, +371 63050196, 
26537993, www.licisi.lv 

“Atpūta Ozolniekos” Toitlustus, peoruum kuni 50-le 
inimesele, saun, kalapüük. Ozolnieki,  
Eglaines tänav 17, +371 26052867, 29514863 

“Saulgrieži” Peoruum kuni 40-le inimesele, 
köök, ujumine, saun, bassein, piknikukoht, laste 
mänguväljak, võrkpalliplats, parv.  
Ozolnieki maakond, Cena vald, +371 26542202, 
63059143, www.projektsmaja.lv

Dārziņu pirts Saun, peoruum kuni 40-le inimesele. 
Jelgava maakond, Platone vald,  
+371 63022116, 29179589 

“Branguļi” Peoruum kuni 25-le inimesele, ööbimine. 
Jelgava maakond, Valgunde vald,  
+371 28772324, 28205776 

“Ezerkrasti” Saun, peoruum kuni 20-le ja 70-le 
inimesele, toitlustus, ööbimine, paadite rent, kalapüük. 
Jelgava maakond, Valgunde vald, +371 29220017 

“Mierlauki” Saun, peoruum kuni 50-le inimesele, 
ööbimine, telkimine. Jelgava maakond, Valgunde vald, 
+371 63085269, 29417971 

Jelgava

Restoran “La Tour de Marie” Akadēmijas tänav 1, 
+371 63081392, 28837731, www.bcconsulting.lv

Pererestoran “Hercogs” K. Barona tänav 3,  
+371 63024188, 26134333 , www.hercogsj.lv

Bistroo “Silva” Driksas tänav 7/9, +371 63084899, 
29266586, www.bistrosilva.lv

Teemaja “Silva” Pilssalas tänav 2a, +371 22119119

Pitsarestoran “Tami Tami” Lielā tänav 19a,  
+371 26633433, 29283252, www.tamitami.lv

Baar–restoran “Plate” Lielā tänav 6, +371 63029748, 
29225918, www.hoteljelgava.lv

Kõrts “Istaba” J. Čakstes bulvar 7,  
+371 63025909, 29507108

Kohvik–kokteilibaar “Chocolate & Pepper” K. Barona 
tänav 6, +371 63010220, www.choco-pepper.lv

Restoran “Madara” Lielā tänav 22, +371 63027012

Kohvik “Pie mednieka” Vecpilsētas tänav 19,  
+371 63028528

Kohvik “Ceplis” Lielā tänav 49, +371 63024726

Kohvi- ja veinigalerii (“Coffee & Wine gallery”)  
Lielā tänav 14, +371 26633703, 29320268

Kohvik “Čop-čop” Akadēmijas tänav 4, +371 22088552

Kohvik “Gustus” Akadēmijas tänav 1, +371 26691239, 
www.gustus.lv

Bistroo “Otto” Lielā tänav 17, +371 26661151  
www.saltums.lv

Baar “Saules krogs” K. Barona tänav 6,  
+371 29224155, 29740454

Pitsarestoran “Čili pica” Katoļu tänav 7,  
t. c. “Kanclera nams”, +371 63025511, www.cili.lv

Pitsarestoran “Čili pica” t. c. “Valdeka”,  
Rīgas tänav 11a, +371 63045555, www.cili.lv

Pitsarestoran “Can CanPizza” Driksas tänav 4, 
29501882, 22066666, www.cancan.lv

“Picu darbnīca” Rīgas tänav 1, +371 20003993,  
www.picudarbnica.lv

“Fontaine Delisnack” Pasta tänav 45, +371 20004466, 
www.fontaineriga.lv

Restoran “McDonald’s” Brīvības bulvar 1,  
+371 63020166, 26468158, www.mcdonalds.lv

Restoran “HESBURGER” Katoļu tänav 10B,  
+371 25911221, www.hesburger.lv

Restoran “HESBURGER” Loka maģistrāle 2a,  
+371 26480302, www.hesburger.lv

Jelgava maakond

Kohvik “Zemnieka cienasts” Jaunsvirlauka vald,  
+371 63058443, 20455402, www.lici.lv

Restoran–bistroo “Aitiņlauvas” Valgunde vald,  
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv

Kohvik “Sapnis” Jaunsvirlauka vald, Staļģene,  
+371 29165412, 26637101, www.satevi.lv

Kohvik “Pūteļkrogs” Zaļenieki vald, +371 63011900, 
29255010, www.puteli.lv

Kohvik “Piramīda” Bauska tänav 3, Eleja,  
+371 26866206

Ozolnieki maakond

Restoran “Agate Hotel” Skolas tänav 16, Ozolnieki, 
+371 25661811, www.agatehotel.lv

Kohvik “Centrs” Rīgas tänav 34, Ozolnieki,  
+371 63020070, 26532338

Restoran–baar “Meka” Stadiona tänav 5a, Ozolnieki, 
+371 63050162, 29121214, www.meka.lv

Kohvik–šašlõkkimaja “Talisman” Rīgas tänav 20, 
Ozolnieki, +371 27873733

Ozo baar Stadiona tänav 5b, Ozolnieki,  
+371 26234881, 63050615

 

Jelgava Püha Kolmainu kiriku torn (40 kohta) 
Jelgava, Akadēmijas tänav 1, +371 63005445, 
63005447, www.tornis.jelgava.lv 

Jelgava loss (50; 500 kohta) Jelgava, Lielā tänav 2, 
+371 63005617, 63005655, www.llu.lv 

Zemgale piirkonna Pädevusarengu keskus  
(15; 30; 50; 200 kohta) Svētes tänav 33, Jelgava,  
+371 63082101, www.zrkac.lv 

Zemgale Olümpiakeskus (25; 80 kohta)  
Jelgava, Kronvalda tänav 24, +371 63020793, 
20365713, www.zoc.lv

Moode maja “Tēma” (50 kohta) Jelgava, Elektrības 
tänav 5a, +371 29137893, www.tema-mode.lv

Ģederts Eliasʹe Jelgava Ajaloo- ja kunstimuuseum 
(50 kohta) Akadēmijas tänav 10, Jelgava,  
+371 63023383, www.jvmm.lv

Bistroo “Silva” (120 kohta) Driksas tänav 7/9, Jelgava, 
+371 63084899, 29266586, www.bistrosilva.lv 

Kultuuri- ja spordikeskus “Avoti” (50; 200 kohta) 
Jelgava maakond, Valgunde, Saules tänav 2,  
+371 63085295, 28612076

Haridus- ja spordikeskus“Līdumi” (35; 200 kohta) 
Jelgava maakond, Jaunsvirlauka vald, Staļģene,  
+371 29199324

Vilce rahvamaja (30; 250 kohta) Jelgava maakond, 
Vilce vald, +371 63061081, 29383060

Vircava rahvamaja (30; 300 kohta) Jelgava maakond, 
Vircavas vald, +371 20386462

Zaļenieki mõis (30; 100 kohta) Jelgava maakond, 
Zaļenieku vald,, +371 63074250, 29433918,  
www.zav.lv

Zaļenieki Kultuurimaja (60; 250 kohta)  
Jelgava maakond, Zaļenieku vald, +371 27231143 

Ozolnieki rahvamaja (30; 150 kohta) Ozolnieki,  
Rīgas tänav 23, +371 63050144, 26525350 

Läti Maaelu nõustamise ja Hariduskeskus  
(30; 40 kohta) Rīgas tänav 34, Ozolnieki,  
+371 63050220, 26400224, www.llkc.lv

Ānes Kultuurimaja (100 kohta) Ozolnieki maakond, 
Cena vald, Āne, Celtnieku tänav 12b,  
+371 26121516

Kohvikud ja restoranid Seminari- ja konverentsiruumid*

Ruumid pidulikeks üritusteks ja saunad*
*Ruumid pidulikeks üritusteks ja saunad ka alajaotises “Öömajad”

*Seminari- ja konverentsiruumid ka 
alajaotises “Öömajad”
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Jelgava Püha Kolmainu kiriku torn,  
Akadēmijas tänav 1, Jelgava, +371 63005445, 
63005447, www.tornis.jelgava.lv

Ģederts Eliasʹe Jelgava Ajaloo- ja kunstimuuseum, 
Akadēmijas tänav 10, Jelgava, +371 63023383,  
www.jvmm.lv

“Keramika LV”, Rīgas tänav 67, Jelgava,  
+371 63007438, www.keramika.lv

Loodustoodete kauplus “Db Daba”, Raiņa tänav 17, 
Jelgava, +371 63084395, www.dbdaba.lv

“Daiļrade”, Akadēmijas tänav 4, Jelgava,  
+371 63082728

Kaubanduskeskus “Kanclera NAMS”, Katoļu tänav 7 
un Pasta tänav 51/7, Jelgava, +371 63029610,  
www.kanclers.lv

Kodutootjate toodangu kauplus “Pārtikas  
Amatnieku sēta” – eelnevalt registreerudes,  
toodangu degusteerimine. Jelgava, Pasta tänav 41, 
+371 25502151, www.partikasamatnieki.lv

Turismiagentuurid Jelgavas

“Ekskursija.lv”
Reisid, autobusside rent, lennu- ja praamipiletite ning 
hotellide broneerimine, viisad, kindlustus.

 Jelgava, Svētes tänav 18, +371 63010455, 
29444037, www.ekskursija.lv

“Noa Tour”
Autobusside rent, ekskursioonid, reisid, teatripiletid 
ja – külastused. 

 Jelgava, Raiņa tänav 20 – 200. kab.,  
+371 63011077, 22314063, www.noatour.lv

“Star Tours”
Reisid, autobusside rent, lennu- ja praamipiletite ning 
hotellide broneerimine, viisad, kindlustus.

 T/c Valdeka, Jelgava, Rīgas tänav 11a,  
+371 63024240, 27066830, www.startours.lv

“N-Travel”
Reisid, ekskursioonid, hotellide broneerimine, kruiisid, 
bussisõidud, tšarterreisid. 

 Jelgava, Raiņa tänav 17,  
+371 63021067, 26304115, www.ntravel.lv

Takso tellimine: 

• “Jelgavas taksometru serviss”  
+371 63083200, 80008066

• “Taksomentru pakalpojumi Jelgavā”  
+371 80008044

Autorent – “Auto fans”,  
Atmodas tänav 36, Jelgava,  
+371 63022275, 28664551, www.autofans.lv

Postkontor –  
Katoļu tänav 2b, Jelgava,  
+371 63012445, 63012446

Suveniirid

Turismiteenused

Kasulik informatsioon
Lielplatone turismiinfopunkt

Ekskursioonid Lielplatone mõisas. 
 Jelgava maakond, Lielplatone vald,  

Lielplatone mõis, +371 26611468 

Vilce turismiinfopunkt
Ekskursioonid Vilce mõisas ja Vilce looduspargis.

 Jelgava maakond, Vilce vald, Vilce mõis, 
+371 26351169

Ekskursioonid giidiga
Jelgava linna, maakonna ja Ozolnieku maakonna giidid 
kutsuvad kõiki kaasahaaravatele ekskursioonidele 
Jelgavas ja ümbruskonnas. Valige 20 olemasoleva, 
erinevale maitsele ja võimalustele vastava maršruudi 
hulgast just teid huvitav. Ekskursioonidele võib 
minna jala, sõita bussiga või jalgratastega. 
Ekskursioonimaršruudid ja giidide kontaktandmed 
leiate internetilehelt www.visit.jelgava.lv jaotises 
“Marsruudid ja ekskursioonid”.

Ekskursioon “Tutvu Jelgavaga!” 
Jelgava regionaalne Turismikeskus pakub nii väikestele, kui ka suurematele turistirühmadele minna 
põhjalikule bussiekskursioonile reisijuhi saatel mööda Jelgava linna. Ekskursioon “Tutvu Jelgavaga!” 
lubab selgitada kõige olulisemad ja huvitavamad Jelgava arenguloo faktid, vaadata tuntud ja vähemtuntud 
linna turismiobjektid ja tootmisettevõtted. Ekskursiooni kestus ja maršruut kooskõlastatakse tellijaga. 
Ekskursioonide tellimine telefoni teel +371 63005447, www.visit.jelgava.lv

Jelgava regionaalne turismikeskus 
Jelgava linnavalitsuse näitus “Jelgava regionaalne turismikeskus” asub 
Jelgavas, Püha Kolmainsuse kiriku tornis, 1. korrusel. Keskus osutab  
järgmisi teenuseid:
• Informatsioon turismi- ja puhkamisvõimaluste kohta Jelgavas,  

Jelgava ja Ozolnieku maakondades, Zemgales, Lätis
• Ekskursioonid ja giiditeenused Jelgavas ja Jelgava ümbruses
• Giiditeenused Jelgava Püha Kolmainsuse kiriku tornis
• Ruumide rent Püha Kolmainsuse kiriku tornis
• Temaatilised üritused, loovad tegevused Jelgava  

Püha Kolmainsuse kiriku tornis
• Suveniirid

  Akadēmijas tänav 1, 
Jelgava, +371 63005447 
tic@tornis.jelgava.lv
www.visit.jelgava.lv 
  JelgavaTIC 

 @VisitJelgava
  Visit Jelgava

Erakorralise meditsiini osakond:  
113; +371 63022469

Jelgava linnavalitsuse Munitsipaalpolitsei 
valvejaoskond: +371 63028550

Riiklik politsei: 110 või 02

Riiklik tuletõrje- ja päästeamet: 112 või 01

Jelgava linnavalitsuse operatiivteabe keskus: 
8787

Läti Raudtee informatsioon: 1181

Jelgava raudteejaam: +371 63096341

Jelgava bussijaam: +371 63022639

Teabeteenistused: 1188, 1180, 1189
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HUViVääRSUSED
1  Jelgava Püha Kolmainu kiriku 

torn (Lk. 1)
2  Jelgava loss (Lk. 2)
3  Rundāle lossi ekspositsioon 

“Kuramaa hertsogite 
hauakamber” (Lk. 2)

4  Ģederts Eliasʹe Jelgava Ajaloo- 
ja kunstimuuseum (Lk. 3)

5  Ādolf Alunānsi 
memoriaalmuuseum (Lk. 3)

6  Läti Raudteeajaloo muuseumi 
Jelgava ekspositsioon (Lk. 4)

7  Tuletõrje näitus (Lk. 4)
8  Haigla “Ģintermuiža” näitus 

(Lk. 4)
9  Püha Anna luteri katedraal 

(Lk. 4)
10  Jelgava roomakatoliku Neitsi 

Maarja katedraal (Lk. 5)
11  Püha Simeoni ja Püha Anna 

õigeusu katedraal (Lk. 5)
12  Püha Jaani luteri kirik (Lk. 5)
13  Jelgava Püha Jumalaema 

uinumise õigeusu kirik (Lk. 5)
14  Ausammas Jelgava 

vabastajatele “Lāčplēsis” (Lk. 6)
15  Püha hiis (Lk. 6)
16  Jānis Čakste ausammas (Lk. 6)
17  Armastusallee (Lk. 6)
18  Rainisʹe park (Lk. 6)
19  Mälestusmärk laulja Nora 

Bumbiereʹle (Lk. 6)
20  Vecpilsētas tänava kvartal 

(Lk. 7)
21  Võidupark (Lk. 7)
22  Lielupe luhaniidud (Lk. 7)
23  Jelgava Kultuurimaja (Lk. 8)
24  Kultuurimaja “Rota” (Lk. 8)
25  Jelgava Tudengiteater (Lk. 8)
26  Tantsukeskus “Cukurfabrika” 

(Lk. 8)
27  Muusikaklubi “Tonuss” (Lk. 8)
28  Muusikaklubi “Jelgavas krekli” 

(Lk. 8)
29  Jānis Čakste puiestee 

promenaad, jalakäijate sild 
“Mītava” (Lk. 9)

30  Skulptuur – purskkaev  
“Jelgava tudeng” (Lk. 9)

31  Lielupe promenaad (Lk. 9)
32  Postisaar (Lk. 9)
33  Jelgava Jahtklubi (Lk. 9)
34  Vesijalgrataste ja paatidee 

laenutus Pasta salaʹl (Lk. 9)
35  Postisaare (Pasta sala) paadid 

(Lk. 9)
36  “Pārlielupes pirtnieki” (Lk. 9)
37  SUP aerulaudade rent (Lk. 9)
38  Lennud FlyBoard-iga (Lk. 9)
39  Puhke- ja spordikompleks 

“Zemgale” (Lk. 10) 
40  Zemgale Olümpiakeskus (Lk. 10)
41  Spordi- ja vabaaja kompleks 

“Rullītis” (Lk. 10)
42  “A-Z boulings” (Lk. 10)

43  Spordiklubi “Fitland” (Lk. 10)
44  Pepijas Velomānija (Lk. 10)
45  VeloNomo (Lk. 10)
46  Jelgava tennisekeskus (Lk. 10)
47  Laste vabaajakeskus “Bossiks” 

(Lk. 11)
48  Keraamikatehas “Keramika LV” 

(Lk. 11)
49  “Jelgava trükikoda” (Lk. 11)
50  “Fortum” biomassi koostootmise 

jaam (Lk. 11)
51  ZPPAK Metalltöötlemise 

õppepark (Lk. 11)
52  Plasttorude tehas “Evopipes” 

(Lk. 11)
53  Karamellitöökoda (Lk. 11)

ÖÖMAJAD (Lk. 24)
54  Hotellid “Jelgava”
55  Hotellid “Zemgale”
56  Hotellid “Dianda“
57  Motellid “Akva“
58  “Universitāte” 
59  8. hostel 

KOHViKUD JA 
RESTORANiD (Lk. 26)

60  Restoran “La Tour de Marie” 
61  Pererestoran “Hercogs” 
62  Bistroo “Silva” 
63  Teemaja “Silva”
64  Pitsarestoran “Tami Tami”
65  Baar–restoran “Plate“
66  Kõrts “Istaba”
67  Kohvik–kokteilibaar  

“Chocolate & Pepper”
68  Restoran “Madara” 
69  Kohvik “Pie mednieka” 
70  Kohvik “Ceplis” 
71  Kohvi- ja veinigalerii 
72  Kohvik “Čop-čop” 
73  Kohvik “Gustus” 
74  Bistroo “Otto” 
75  Baar “Saules krogs” 
76  Pitsarestoran “Čili pica” 
77  Pitsarestoran “CanCanPizza” 
78  “Picu darbnīca” 
79  Restoran “McDonald’s” 
80  Restoran “HESBURGER” 
81  “Fontaine Delisnack” 

TURiSMiTEENUSED 
82  Zemgale piirkonna 

Pädevusarengu keskus (Lk. 27)
83  Moode maja “Tēma” (Lk. 27)
84  “Pārtikas Amatnieku sēta” 

(Lk. 28)
85  Loodustoodete kauplus  

“Db Daba” (Lk. 28)
86  “Daiļrade” (Lk. 28)
87  “Ekskursija.lv” (Lk. 29)
88  “Noa Tour” (Lk. 29)
89  “Star Tours” (Lk. 29)
90  “N-Travel” (Lk. 29)

Jelgava regionaalne turismikeskus
 Akadēmijas tänav 1, Jelgava, 

+371 63005447, www.visit.jelgava.lv

Jelgava
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HUViVääRSUSED
1  Blankenfelde mõis (Lk. 12)
2  Eleja mõisa park (Lk. 12)
3  Zaļenieki (Zaļā) mõis ja park (Lk. 13)
4  Lielplatone mõis ja park (Lk. 13)
5  Staļģene mõis (Lk. 13)
6  Vircava mõis ja park (Lk. 13)
7  Lielvircava mõis (Lk. 13)
8  Vilce mõis ja park (Lk. 13)
9  Līvbērze katoliku kirik (Lk. 14)

10  Riia Püha Kolmainsuse Sergi 
nunnakloostri filiaal (Valgunde klooster) 
(Lk. 14)

11  Lielvircava luterlik kirik (Lk. 14)
12  Sesava luterlik kirik (Lk. 14)
13  Staļģene Püha Neitsi Maarja kirik 

(Merevaigu kabel) (Lk. 14)
14  Zaļenieki luterlik kirik (Lk. 14)
15  Ložmetējkalns Tīreļpurvsʹis (Lk. 15)
16  Tīsi raketibaas (Lk. 15)
17  Ģederts Eliase sünnikodu “Zīlēni” (Lk. 15)
18  Ausambad 1705. aasta Mūrmuiža lahingu 

ja langenud Rootsi sõdurite auks (Lk. 15)
19  Jõululahingute muuseum “Mangaļi”  

(Lk. 15)
20  Ausammas Jelgava vabastajatele Svēte 

põhikooli juures (Lk. 15)
21  Looduspark “Vilce” (Lk. 16)
22  Ķemeri nõmm – Ķemeri rahvuspark  

(Lk. 16)
23  Zaļenieki looduspark (Lk. 16)
24  Nākotne looduse õpperada (Lk. 16)
25  Looduspark “Svēte niidud” (Lk. 17)
26  Jaanalinnufarm “Mazzariņi” (Lk. 17)
27  Puukool “Zaļenieki” (Lk. 17)
28  Puukool “Dimzas” (Lk. 17)
29  OÜ “Baltijas Helikopters” (Lk. 19)
30  “Onu Harry Juures” (Lk. 17)
31  Hirvepark “Buku audzētava” (Lk. 17)
32  Valgunde spordihall (Lk. 18)

33  Stalgene keskkooli spordihall (Lk. 18)
34  Puhkekompleks “Grantiņi” (Lk. 18)
35  “Reinas zirgi” (Lk. 18)
36  “Bērziņi” (Lk. 18)
37  “Stallis Ormaņi” (Lk. 18)
38  Puhkekompleks “Viesu Līči” (Lk. 18)
39  Aktiivse puhkuse ja spordi koht 

“Līgotnes” (Lk. 18)
40  Paramilitaarne takistusriba Tisu baasis 

(Lk. 18)
41  Turbatootmisettevõte “Laflora” (Lk. 18)
42  “Svētes maize” (Lk. 19)
43  Mālkalnsʹi juust (Lk. 19)
44  Blankenfelde mõis (Lk. 19)
45  Piparmündionn (Lk. 19)
46  Keraamika töökoda – käsitöö keskus 

Svētes (Lk. 19)
47  Tarbekunsti stuudio “Staļģene” (Lk. 19)
48  Käsitöökeskus “Jaunlīdumi” (Lk. 19)
49  Puidutöötlemise töökoda “Amatnieki” 

(Lk. 19)
50  Rahva tarbekunstistuudio käsitöö  

keskus “Līve” (Lk. 19)

ÖÖMAJAD (Lk. 24, 25)
51  “Senlīči” 
52  Zaļenieki Kutsehariduse keskkooli 

ühiselamu 
53  Kultuuri- ja spordikeskus “Jaunlīdumi” 
54  “Viesu Līči” 
55  “Aitiņlauvas” 
56  “Gošivs” 

57  “Guntmārītes” 
58  “Upenieku muiža” 
59  “Zaļie atvari” 
60  “Jaundobeļi” 
61  “Pūteļkrogs” 
62  “Kaupēna dzirnavas” 
63  “Upmaļi” 
64  Kämping “Grantiņi”
65  Galzemji”
66  “Kaijas“
67  “Smiltiņi“

KOHViKUD JA RESTORANiD (Lk. 26)
68  Kohvik “Zemnieka cienasts” 
69  Restoran–bistroo “Aitiņlauvas” 
70  Kohvik “Sapnis”
71  Kohvik “Pūteļkrogs” 
72  Kohvik “Piramīda”

SEMiNARi- JA 
KONVERENTSiRUUMiD (Lk. 27)

73  Kultuuri- ja spordikeskus “Avoti” 
74  Haridus- ja spordikeskus“Līdumi” 
75  Vilce rahvamaja 
76  Vircava rahvamaja 
77  Zaļenieki Kultuurimaja 

RUUMiD PiDULiKEKS üRiTUSTEKS 
JA SAUNAD (Lk. 27)

78  “Dārziņu pirts” 
79  “Branguļi”
80  “Ezerkrasti”
81  “Mierlauki”

HUViVääRSUSED
1  Jānis Čakste memoriaalmuuseum “Auči” 

(Lk. 20)
2  Edvarts Virza ja Elza Stērste 

memoriaalmaja “Billītes” (Lk. 20)
3  Ozolnieki motospordi näitus (Lk. 20)
4  Ozolnieki maakonna ajaloonäitus (Lk. 20)
5  Dalbe luterlik kirik (Lk. 21)
6  Salgale luteri kirik ja vana kiriku varemed 

(Lk. 21)
7  Vareļi ausammas (Lk. 21)
8  Ausammas langenuile 6. Riia 

jalaväerügemendi sõduritele (Lk. 21)
9  Maaparanduse mälestuskivi (Lk. 21)

10  Tetele torn ja park (Lk. 21)
11  Ozolnieki järv (Lk. 22)
12  “Sudrablīcis” (Lk. 22)
13  Puhkus Ozolniekiʹs (Lk. 22)

14  Ozolnieki rahvamaja (Lk. 22)
15  Āne Kultuurimaja (Lk. 22)
16  Āne Noorte Algatuskeskus (Lk. 22)
17  Mini-zoo “Lauku sēta”(“Talu”) (Lk. 23)
18  Kitsetalu “Līcīši” (Lk. 23)
19  Küüslaugumaailm (Lk. 23)
20  Hobusekasvatus “Princis” (Lk. 23)
21  Puukool “Bētras” (Lk. 23)
22  Ozolnieki spordikeskus (Lk. 23)
23  Terviserada ja Uzbērtais kalnsʹiga (Lk. 23)
24  Ozo Jäähall (Lk. 23)

ÖÖMAJAD (Lk. 24, 25)
25  “Agate Hotel” 
26  Spordikeskus Ozolnieki 
27  Läti Maaelu nõustamise ja 

Hariduskeskuse hostel

28  Āne Noorte Algatuskeskuse hostel 
29  “Ānes muiža” 
30  “Skalbes” 
31  “Šalkoņi” 

KOHViKUD JA RESTORANiD (Lk. 26)
32  Kohvik “Centrs” 
33  Restoran–baar “Meka” 
34  Kohvik-šašlõkkimaja “Talisman” 
35  Ozo baar 
36  Restoran “Agate Hotel” 

RUUMiD PiDULiKEKS üRiTUSTEKS 
JA SAUNAD (Lk. 27)

37  “Dalbes pirts”
38  “Saulgrieži” 

Jelgava maakond

Ozolnieki maakond

Lielplatone  
turismiinfopunkt

 Jelgava maakond, 
Lielplatone vald, 
+371 26611468

Vilce turismiinfopunkt
 Jelgava maakond,  

Vilce vald,  
+371 26351169
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Jaanuar

Jõululahingutele pühendatud 
mälestusüritused
Traditsiooniliselt toimuvad jaanuari alguses Kuulipil-
dujamäe ümbruses läti laskuritele ja Jõululahingutele 
pühendatud mälestusüritused. Üritusteprogrammi hulka 
kuulub mälestushetk laskurite haudadel, Jõululahin-
gute muuseumi väljapaneku külastamine “Mangalis” ja 
pidulik mälestusüritus Kuulipildujamäel koos laulude ja 
lõketega.

Veebruar  

rahVusVaheline Jääskulptuuride festiVal
2016. aastal toimub juba kaheksateistkümnendat korda 
Jelgavas Rahvusvaheline Jääskulptuuride festival. 
Veebruaris saabuvad Jelgavasse festivalile kunstnikud 
kogu maailmast ning loovad jääskulptuure, kasutades 
seejuures ära üle 40 tonni jääd. Jääskulptuurifestival 
üllatab muljetavaldavate valgusetenduste, kontsertide ja 
saluudiga.

mai  

suVise turismihooaJa aVamine
Igal aastal, mai alguses avatakse Jelgava linnas ja 
ümbruses mitmesuguste tegevustega uus turismihooaeg. 
Korraldatakse ekskursioone, esitletakse uusi 
turismipakkumisi, organiseeritakse mitmesuguseid 
teemaüritusi.

JelgaVa linna pidustused
Mai lõpus, terve nädala pikkuselt, peetakse 
mitmesuguste, kogu perele sobivate tegevuste 
poolest rikkaid Linnapidustusi. Jelgavlaste ja üllatav 
teravmeelsus avaldub Läti pikimas linnapidustuste 
rongkäigul, milles ühinevad Jelgava ettevõtete ja 
firmade, kollektiivide ja asutuste esindajad. Pidustuste 
ajal toimuvad linnas mitmesugused kontserdid ja 
kultuuriüritused.

Juuni  

rahVusVaheline liiVaskulptuuride festiVal
Kesksuvel üllatab Jelgavas Baltikumi suurim 
liivaskulptuuride park meid unikaalsete ja ebatavaliste 
kunsttöödega, mille loomiseks kulub 900 tonni liiva. 
Pidustusi rikastavad erinevad kontserdid ja üritused, mis 
tagavad meeldiva puhkuse kõigisse vanusegruppidesse 
kuuluvatele külastajatele.

Juuli  

JelgaVa maakonna pidustused
Aasta olulisimaks sündmuseks Jelgava maakonnas 
on Jelgava maakonnapäevad. Maakonnapäevadel on 
Eleja mõisa park tulvil käsitöölisi, kodutootjaid, loovate 
käsitöökodade juhte, kaupmehi ja lõbustajaid ning seda 
kõike selleks, et kinkida kohalolijatele emotsioonidest 
tulvil päev kultuuriüritustel.

ozolnieki maakonna pidustused
Ozolnieki maakonnapäevad juhtlausega “Juurtega oma 
maakonnas” on suurim Ozolnieki maakonna üritus. 
Pühad algavad suure rongkäiguga Ozolniekis, pidustuste 
ajal tervitatakse maakonna vastsündinuid. Samuti 
pakutakse kogu päeva jooksul toredaid lõbustusi ja 
puhkamisvõimalusi maakonna elanikele ja külalistele.

august  

läti piima, leiVa, Ja meefestiVal 
Traditsioonidelt rikkad pühad, mil vägevad pagarid 
suurustavad maailma suurimate leivatoodete 
rekorditega. Külastajatele pakutakse mitmesuguseid 
mee, piima ja leivaga seotud atraktsioone ja 
degusteerimisvõimalusi. Amüsantseimaks ja 
oodatuimaks peosündmuseks on regatt – tühjadest 
piimapakkidest tehtud paatide võistlus Lielupe jõel.

september  

metallifestiVal JelgaVas
Metallipühad on harivaks ja teadmisi jagav üritus, 
millel võib nautida nii kunsti kui ka kultuuri ning ka 
tutvuda haridus- ja karjäärivõimalustega, mida pakub 
metallitöötlemise valdkond. Pidustuste ajal toimub 
keevitamisvõistlus, seminarid, loovad huviringid lastele 
ja noortele, kultuuriprogramm populaarsete kunstnike 
lavaleastumistega.

oktoober  

saagipühad JelgaVa maakonnas
Sügisel, pärast suurte tööde lõpetamist ja saagikoristust, 
kutsuvad Jelgava maakonna ja lähiümbruse talunikud, 
käsitöömeistrid ja kodutootjad kõiki Saagipühadele 
ja turule Jaunsvirlauka vallas, kohviku “Talunikueine” 
(“Zemnieka cienasts”) juures.

makett:  
OÜ “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”

trükitud:  
OÜ “Talsu Tipogrāfija”

Väljaandmise aasta: 2016

Väljaandja:  
JKOA Jelgava regionaalne turismikeskus

fotod:  
G. Timermanis,  
Jelgava regionaalne turismikeskuse  
ja turismiobjektide arhiiv

Suurimad üritused
Jelgavas, Jelgava maakonnas ja Ozolnieki maakonnas 
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