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Kultūros istorija

Jelgava

Jelgavos Šventosios Trejybės bažnyčios bokštas 
1574 metais pagal Kuržemės hercogo Gothardo Ketlerio įsakymą Jelgavoje 
buvo pradėta statyti Šv. Trejybės bažnyčia, kuri laikoma pirma iš naujo pastatyta 
liuteronų mūrine bažnyčia Europoje. Iki pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos 
ji buvo didžiausia ir įtakingiausia bažnyčia Žiemgaloje su ryškiu dominavimu 
Jelgavos panoramoje – 80 m aukščio renesanso stiliaus bokštu. Labai gaila, bet 
po bažnyčios sugriovimo 1944 metais ji nebuvo atstatyta, tačiau varpinė išliko 
toje pačioje vietoje. Po plataus masto rekonstrukcijos 2010 metų lapkričio 
16 d. Jelgavos Šv. Trejybės bokštas gavo naują įvaizdį. Atradimai kiekviename 
žingsnyje laukia visų lankytojų, kurie užlips į devintą bokšto aukštą. Trys 
istorinės ekspozicijos su interaktyviais elementais yra puikus senovės ir mūsų 
dienų sąveikos pavyzdys. Bokšto apžvalgos aikštelėje galime pasigrožėti 
Jelgavos panorama iš visų pusių, restorane galima paragauti puikaus maisto, 
o 1 aukšte galima gauti turistams naudingos informacijos. Šventiškai pakilią 
nuotaiką sukuria bokšto laikrodžio melodijos, o kieme šiltu metų laiku 
kiekvieną pamalonins skulptūra – fontanas „Trejybė“.

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

Muziejai ir ekspozicijos

Įdomūs faktai 
• Bažnyčios bokštas yra  

seniausias Jelgavoje išlikęs 
statinys.

• Bendras bokšto aukštis siekia  
50 metrų.

• Stiklinė platforma, nuo kurios 
galima grožėtis Jelgavos 
panorama, yra 37 metrų aukštyje.

• Gyventojų skaičius – 62 800 
• Jelgava yra ketvirtas 

didžiausias Latvijos miestas
• Teritorija – 60,3 km2

• Jelgava įkurta 1265 metais 
• Jelgava įkurta 1265 metais,  

o miesto teisę ir herbą įgijo 
1573 metais 

• Istorinis pavadinimas – Mītava 
(Mitau)

• Jelgava yra didžiausias 
miestas Žiemgalos regione, 
buvusios Kuržemės ir 
Žiemgalos hercogystės sostinė 
(nuo 1578 iki 1795 metų)

www.jelgava.lv
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Rundales pilies ekspozicija  
„Kuržemės hercogų kapinės“
Hercogų kapinių istorija prasideda 1582 metais nuo ankstesnės – Ketlerių 
dinastijos pilies. Savo gyvavimo metu kapinės ne kartą buvo nuniokotos ir 
išgrobstytos. 20 šimtmečio 70 metais buvo pradėta kapinių inventorizacija, 
laidojimo vietų tvarkymas ir tyrimas, bei pažeistų tekstilės gaminių 
konservavimas ir restauravimas. Šiuo metu kapinėse yra 21 metalo 
sarkofagas ir devyni mediniai karstai, kuriuose nuo 1569 iki 1791 metų 
palaidoti 24 Ketlerių dinastijos ir šeši Bironų dinastijos atstovai. Parodų 
patalpose galima pamatyti pateiktus, tokius pat kaip ir kapinėse buvusius, 
restauruotus rūbus ir galima pasiskaityti apie kapinėse atgulusius asmenis. 
Kapines galima aplankyti nuo gegužės iki spalio mėnesio.

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

Gederto Eliaso Jelgavos Istorijos ir meno muziejus
Gederto Eliaso Jelgavos Istorijos ir meno muziejus yra klasicizmo stiliaus 
pastatas, kuris žinomas jo istoriniu pavadinimu „Academia Petrina“. Jis 
statytas 1775-aisiais metais pagal paskutinio Kuržemės ir Žiemgalos hercogo 
Peterio Birono iniciatyvą, joje buvo pirmoji aukštoji mokykla Latvijoje. 
Muziejaus pastate yra nuo 1952 metų. Muziejaus ekspozicijos pasakoja apie 
reikšmingiausius istorinius įvykius nuo seniausių laikų iki mūsų dienų Jelgavoje 
ir jos apskrityje. Vertingiausias muziejaus kolekcijos objektas yra senojo 
latvių tapybos meistro Gederto Eliaso (1887–1975) darbų kolekcija. 1987 metų 
rugsėjo 23 d. sukankančio 100 metų menininko jubiliejui skirtas skulptoriaus 
J. Zarinio ir architekto D. Dribos sukurtas G. Eliaso paminklas. Muziejus siūlo 
parodų, lavinančių programų ir ekskursijų įvairaus amžiaus grupėms.

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

Įdomūs faktai

Pilyje yra 674 langai, 615 durų  
ir 669 patalpos, ant pilies stogo 
yra 25 kaminai.

Adolfo Alunano memorialinis muziejus
Jelgavoje gimusiam dramaturgui, latvių teatro pradininkui Adolfui Alunanui 
skirtas muziejus yra įrengtas name, kur jis praleido paskutinius dvejus 
savo gyvenimo metus (1910.–1912). Režisierius ir pjesių autorius liaudyje 
vadinamas latvių teatro tėvu. Dekoratyviniame namelyje įkurta ekspozicija 
suteikia galimybę susipažinti su A. Alunano paliktu kūrybiniu palikimu ir ir 
saugo liudijimus apie latvių teatro pradžią. Muziejaus apstatymas ir šeimos 
buities daiktais sukuria ypatingą romantišką nuotaiką, išsaugant žymaus 
asmens dvasią. Čia galima įsijausti į aktoriaus vaidmenį ir patikrinti savo 
proto aštrumą menant mįsles. Teatro tėvas palaidotas buvusiose Janio 
kapinėse, kurios mūsų dienomis vadinamos Alunano parku. 1913 metais 
čia buvo atidengtas skulptoriaus Burkhardo Dzenio sukurtas paminklas su 
Alunano bareljefu.

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

Jelgavos pilis  
Jelgavos pilis yra vienas įspūdingiausių architektūros paminklų Latvijoje, tai didžiausia barokinio stiliaus pilis Baltijos 
šalyse. Saloje tarp Driksos ir Lielupės pilis stovi jau nuo 1265 metų. Ji dar vadinama Mytovės pilimi, iš kurios yra kilęs 
senasis Jelgavos pavadinimas – Mytava. 1345 metais medinė pilis sudegė ir jos vietoje buvo pastatyta mūrinė pilis, 
kurioje vėliau gyveno Kuržemės hercogų Ketlerių dinastijos atstovai. Kai į valdžią atėjo hercogas Ernstas Johanas  
Byronas, senoji viduramžių pilis buvo susprogdinta ir jos vietoje 1738 metais pastatyta nauja pilis pagal italų 
architekto F. B. Rastrelio projektą. Pilis kelis kartus pergyveno gaisrus, o 1919 metais ją sudegino besitraukianti 
Bermonto-Avalovo kariauna. Po atstatymo 1937 metais čia įsikūrė Latvijos žemės ūkio rūmai ir Rytų pusėje buvo 
pastatytas naujai kuriamos Jelgavos žemės ūkio akademijos laboratorijos korpusas. Labiausiai pastatas buvo 
nuniokotas Antrojo pasaulinio karo metu, kai 1944 metų liepos mėnesi pilis buvo galutinai sugriauta. Šiuo metu mes 
galime matyti tik pilies apylinkes po 1961 metų rekonstrukcijos. Mūsų dienomis pagrindiniais pilies gyventojais yra 
Latvijos Žemės ūkio universiteto studentai. Pilyje yra įrengtas muziejus, kuris vaizduoja pilies statybos istoriją, bei 
Rundalės pilies muziejaus ekspozicija – Kuržemės hercogų kapinės, kur ilsisi dviejų hercogų dinastijų palikuonys. 
Jelgavos pilis grupėms siūlo ypatingą programą smaguriams „Karštas šokoladas hercogo rezidencijoje bei susipažinti 
su kaligrafijos menu kūrybinėse dirbtuvėse „Hercogienės Dorotejos laiškai 19 šimtmečio atmosferoje“.

 Jelgava, Lielā gatvė 2, +371 63005617, www.jelgavaspils.lv 
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Sakraliniai statiniai

Latvijos Geležinkelio istorijos muziejaus  
Jelgavos ekspozicija
Būtent Jelgavoje 1868 metais buvo pastatytas vienas iš pirmųjų 
geležinkelio mazgų Latvijoje, todėl čia įkurtas vienintelis Latvijos 
Geležinkelio muziejaus filialas už Rygos ribų. Muziejuje pateikta ekspozicija 
apie Jelgavos geležinkelio mazgo istoriją, galima apžiūrėti su geležinkeliu 
susijusius eksponatus.

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

Gaisrų gesinimo ekspozicija
Ekspozicija įrengta viename iš Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo 
departamento garažų. Čia eksponuojami įvairūs Jelgavos gaisrininkų 
darbo ir poilsio atributai, pradedant nuo senų diplomų ir baigiant gaisrinės 
automobiliu. Ekskursijas reikia užsakyti iš anksto.

 Jelgava, Dobeles gatvė 16, +371 63037550

Ligoninės „Ģintermuiža“ ekspozicija
Psichiatrijos ligoninės pradžia Jelgavoje siekia 19-ojo amžiaus pabaigą, 
kai buvo pastatytas didžiulis Giunterio dvaro kompleksas. Šiuo metu 
ši kultūrinė istorinė vieta žinoma kaip ligoninė „Ģintermuiža“. Visą 
praėjusį amžių ir dabar čia veikia psichiatrijos skyrius ir gydomos įvairios 
priklausomybės. Ligoninė vykdo visuomenės švietimo veiklą, laužo 
stereotipus apie psichinius ligonius. Viename istorinių pastatų įrengtas 
muziejus, kur galima susipažinti su pacientams teiktomis paslaugomis. 
Ekskursijas reikia užsakyti iš anksto.

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

Šv. Onos liuteronų katedra 
Bažnyčia laikoma vienu seniausių Jelgavos pastatų, išlikusiu po karo. 
Statybos siejamos su 1573 metais, kai kunigaikščio Gotardo Ketlerio 
(Gotthard Kettler) įsakymu buvo pradėtos statyti bažnyčios visoje 
Kuržemės ir Žiemgalos hercogystėje. Pirmoji bažnyčia buvo medinė, 
1621 metais šalia jos buvo pastatytas mūro bokštas. Naujos mūrinės 
bažnyčios statyba truko nuo 1638 iki 1641 metų. Bažnyčia yra viena iš 
nedaugelio Latvijos manierizmo stiliaus paminklų ir pirmoji liuteronų 
bažnyčia, atkurtų Latvijoje po Antrojo pasaulinio karo. Viena bažnyčios 
vertybių – Janio Rozentalio paveikslas „Kristus ir samarietė“ (1910). 
Bažnyčia gali pasigirti didžiausiais ir geriausiai veikiančiais vargonais 
Žiemgaloje, pastatytais 1938 metais.

 Jelgava, Lielā gatvė 22, +371 63025515

Jelgavos Romos katalikų Nekaltosios  
Mergelės Marijos katedra 
Ši neogotikos stiliaus bažnyčia buvo statoma 1904–1906 metais pagal 
architekto Karlio E. Strandmanio projektą. Čia ypač daug dekoratyvinių 
elementų. Virš durų kabo bareljefas „Paskutinė vakarienė“. Žymioji katedra 
buvo suniokota 1944 metais, vėliau – atnaujinta. Bokštas baigtas statyti tik 
1992 metais. Po ketverių metų tuometinis Romos Popiežius Jonas Paulius 
II bažnyčiai suteikė katedros statusą.

 Jelgava, Katoļu gatvė 11, +371 63029702

Šv. Simono ir Šv. Onos ortodoksų katedra
Kaip ir Jelgavos pilis, ši bažnyčia susijusi su architekto F. B. Rastrelio 
vardu. 1774 metais pagal Rastrelio projektą pastatyta nedidelė vieno 
kupolo bažnyčia labai nukentėjo per 1883 metų gaisrą. Augant Kuršo 
gubernijos gyventojų skaičiui, bažnytėlė tapo per maža, todėl 1892 
metais buvo baigti naujos bažnyčios statybos darbai, šį kartą pastatyta 
erdvi – penkių kupolų (architektas N. Čaginas). Buvo išsaugota dalis 
senos bažnyčios pamatų ir altoriaus siena. Antrojo pasaulinio karo 
metais bažnyčia buvo suniokota, o 1992 metais pradėti atstatymo 
darbai, trukę iki 2003 metų. 

 Jelgava, Raiņa gatvė 5, +371 63020207 

Jelgavos Švenčiausiosios Dievo Motinos  
miego ortodoksų bažnyčia
Bažnyčios istorija labai susijusi su Šv. Simono ir Šv. Onos katedra,  
mat jos remonto laikotarpiu 1889 metais artimiausiose kapinėse buvo 
pastatą nedidelė bažnyčia. Šią kryžiaus formos bažnyčią projektavo 
architektas V. A. Lunskis. Per karą ji nenukentėjo, išliko pradinis  
interjeras ir ikonų siena. 

 Jelgava, Dzirnavu gatvė 1, +371 63021006

Šv. Jono liuteronų bažnyčia
Bažnyčia buvo statoma nuo 1845 
iki 1847 metų Jelgavos burmistro 
H. Kloko lėšomis. Gotikinio stiliaus 
bokštas baigtas 1882 metais. Bažnyčia 
didžiuojasi Juliaus Deringo altoriaus 
paveikslu. Iki 20 amžiaus vidurio prie 
bažnyčios buvo Jono, Katalikų, Literatų 
ir Sentikių kapinaitės, vėliau paverstos 
Alunano parku ir Stoties skveru. 

 Jelgava,  
Jāņa gatvė 1,  
+371 63023790
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Senamiesčio gatvės (Vecpilsētas iela) 
kvartalas
Šis 18–19 a. medinės architektūros Jelgavos rajonas 
tik vietos gyventojų rūpesčiu nesudegė Antrojo 
pasaulinio karo metais. 2010 metais buvo atlikti šio 
kvartalo tvarkymo darbai: restauruotos akmenimis 
grįstos gatvės ir šaligatviai, įrengti šviestuvai ir 
suoleliai, atnaujintas Duobelės vartų atminimo ženklas, 
simboliškai vaizduojantis vienus iš ketverių 17-ojo 
amžiaus miesto vartų. Iš šios vietos akmenimis 
grįstu keliuku galima nueiti iki Ežero vartų, Uzvaros 
ir Auseklio gatvių sankryžoje. Senamiesčio gatvelėse 
rasite informacinius stendus ir nuorodas apie lankomus 
įvairaus laikmečio objektus Jelgavoje. 

Paminklas Jelgavos išlaisvintojui 
„Lačplėsis“
Architekto Andrejaus Jansono sukurtas ir 1992 metais 
atidengtas paminklas stovi aikštėje priešais Jelgavos 
geležinkelio stotį. Autorius atkūrė tėvo Karlio Jansono 
1932 metais sukurtą paminklą, kuris sovietmečiu 
buvo suskaldytas ir užkastas. 1988 metais pirmojo 
Lačplėsio paminklo fragmentas buvo atrastas ir šiuo 
metu eksponuojamas Jelgavos G. Eliaso istorijos ir 
meno muziejaus kiemelyje.

Meilės alėja
Duobelės greitkelio šalikelėje stovi 19-ojo amžiaus 
paminklas, pasakojantis apie dviejų Kuršo dvaro juristu 
draugystę. Iki mūsų dienų išliko marmurinė urna virš 
K. Teča kapavietės, o antras paminklas – granitinis 
obeliskas G. Z. Švanderui – buvo sunaikintas per Antrąjį 
pasaulinį karą. Abiejų draugų kapavietes jungia beržų 
alėja. Su šia vieta siejama legenda apie draugų palikimą 
jaunavedžiams. 
 

Rainio parkas
Rainio parkas – viena žaliausių ir mėgstamiausių poilsio 
vietų Jelgavos centre. 19 a. viduryje čia buvo sodas, 
vadintas tuometinio savininko Pauliaus vardu. Karliui Pauliui 
priklausė alaus darykla su viešuoju sodu, kėgline ir gėrimų 
paviljonu. Parkas šioje vietoje pradėjo veikti 1948 metais, 
o 1957 metais pastatytas architekto Karlio Zemdegos 
sukurtas biustas latvių poetui Rainiui, kelis metus dirbusiam 
Jelgavoje advokatu. 20 amžiaus septintajame dešimtmetyje 
buvo pastatyti pionierių namai, o šiuo metu jame veikia 
vaikų ir jaunimo centras „Junda“. 

Atminimo ženklas dainininkei  
Norai Bumbierei 
2012 metais skvere prie Jelgavos kultūros namų 
pastatytas atminimo ženklas legendinei latvių dainininkei 
Norai Bumbierei (1947–1994), kilusiai iš Jelgavos. 
Skulptūroje Karlis Ylė sujungė dvi N. Bumbierės dainas: 
„Daina apie paskutinį lapą“ ir „Tyli daina“. Tamsoje 
skulptūros pamatai apšviečiami raudonai, sukuriant 
degančios ugnies įspūdį.

Gamta

Lielupės užliejamos 
pievos
Pils salos tolimiausiame gale, 
įkurtas gamtos draustinis 
„Lielupės užliejamos pievos“. 
Kad užliejamos pievos 
neužaugtų ir gausinant šių 
vietų augalų ir paukščių rūšių 
įvairovę, 2007 metais čia 
buvo atvežti 16 Konik Polski 
veislės laukinių arklių, kurių 
skaičius jau pasiekė daugiau 
nei 60. Sala pritaikyta ramiems 
pasivaikščiojimams arba 4 km 
ilgio išvykoms dviračiu. Su 
salos augmenija ir gyvūnija 
galima susipažinti ir lydint 
gidui. 

 Jelgava, Pils sala,  
+371 20264343

Žymiausi Jelgavos medžiai
• Juodoji tuopa prie Jāņa Asara gatvės (skvere tarp Lielo ir Jāņa Asara 

gatvių), vienas iš didingiausių medžių mieste, tai vienas iš didžiausių savo 
rūšies atstovų Latvijoje; apimtis 6,80 m, aukštis 30 m.

• Ąžuolas prie Lielās gatvės ir Pulkveža Oskara Kalpaka gatvės  
(Ozola skvere); apimtis 4,77 m, aukštis 20 m.

• Šv. Annas bažnyčios kaštonas (Šv. Annas bažnyčios sode, Lielā gatvė 22a); 
apimtis 3,23 m, aukštis 18 m.

• Liuterio ąžuolas (Šv. Annas bažnyčios sode, Lielā gatvė 22a); medis buvo 
pasodintas 1883 metais dvasininko M. Liuterio atminimui, pažymint jo 400 
metų gimimo dieną; apimtis 3,07 m, aukštis 26 m.

• Bukai Bērzu kapinėse, vieni didžiausių bukų Latvijoje. Medžių amžius yra 
maždaug 250 metų ir kilmė susijusi su baronų laidotuvėmis ar Henrietes 
dvaru, kuris buvo Bērzu kapinių apylinkėse; apimtis 4,10 ir 4,23 m, aukštis 
26 ir 32 m.

• Jelgavos pilies pilkoji tuopa (Jelgavos pilies parkas, Lielā gatvė 2); apimtis 
5,09 m, aukštis 18 m.

• Jelgavos pilies piramidinis ąžuolas (Jelgavos pilies parkas, Lielā gatvė 2); 
apimtis 3,44 m, aukštis 26 m.

Istorinės vietos ir įvykiai  
Pergalės („Uzvaras“) parkas
1818 metais šioje vietoje buvo grafų Medemų 
rezidencija – klasicizmo stiliaus pilis (Villa Medem), 
pastatyta pagal architekto J. G. Berlico projektą. 
Pilį supo sodas, jo vietoje vėliau ir buvo pasodintas 
Pergalės parkas. 1895 m. birželio 15 d. iš čia pajudėjo 
Janio Čakstės organizuoto IV pasaulio latvių dainų ir 
muzikos šventės eitynės. 2008 metais 
atidengtas atminimo akmuo 
„Dainų vainikas“, autorius – 
skulptorius Girtis Burvis. Parke 
organizuojami koncertai ir 
parodos po atviru dangumi.

Svetbirzė
Atminimo vieta, esanti tarp Kalnciemo ir Senojo kelio, 
skirta jelgaviškiams, žuvusiems sovietinių represijų 
laikotarpiu. 2008 metais šioje proskynoje atidengtas 
memorialas „Kančių kelias“ – simbolinė 20 metrų 
geležinkelio bėgių atkarpa. 

Paminklas Janiui Čakstei
Žiemgala ir Jelgava vadinamos ikikarinio laikotarpio 
Latvijos prezidentų lopšiu. Jonas Čakstė, pirmasis 
Latvijos prezidentas, gimė, mokėsi ir dirbo netoli 
Jelgavos. Pirmasis jam skirtas skulptoriaus Karlio 
Jansono bronzos paminklas pastatytas 1931 metais prie 

Petro akademijos (Academia Petrina). Pokario 
metais buvo sunaikintas. 2003 metais skvere 

prie Šv. Trejybės bažnyčios bokšto atidengtas 
naujas paminklas, kurio autorė – architektė 
Arta Dumpė.
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Kultūra, poilsis, sportas

Kultūra ir poilsis

Jelgavos kultūros namai
Kultūros namai statyti 1962 metais. Dabar tai Jelgavos 
kultūros centras, kur reguliariai organizuojami 
koncertai, teatro spektakliai, parodos ir šventės. 
Čia veikia Jelgavos choro ir šokių, dailės ir audimo 
studijos, Adolfo Alunano liaudies teatras. Pastatą 
prižiūri Jelgavos miesto savivaldybės įstaiga „Kultūra“. 

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

Kultūros namai „Rota“
Parlielupės kultūros namų istorija siejama su 1937 
metais, kai čia vienu metu buvo organizuoti trys 
renginiai: Žiemgalos ūkininkų ir pramoninkų paroda, 
Pjūties šventė ir Valstybės bei ministro pirmininko 
Karlio Ulmanio 60 metų jubiliejaus šventė. Iš specialiai 
pastatytų paviljonų išliko tik vienas. Jame dabar įkurti 
kultūros namai „Rota“, kur veikia įvairūs Jelgavos 
saviveiklos kolektyvai. Pastatą prižiūri Jelgavos 
miesto savivaldybės įstaiga „Kultūra“.

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

Muzikos klubas „Tonuss“
Šiuolaikinis naktinis klubas – viena lankomiausių 
poilsio vietų Jelgavoje. „Tonuss“ aktyviai 
bendradarbiauja su Latvijos ir užsienio geriausiais 
didžėjais ir muzikos grupėmis, džiugindamas klubo 
lankytojus puikiais koncertais ir teminiais renginiais.

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

Muzikos klubas „Jelgavas krekli“
Jelgavos gyventojų mėgstamas muzikos klubas 
garantuoja nepamirštamus vakarus visiems. Klube 
organizuojami įvairūs tik Jelgavai būdingi šventiniai 
renginiai ir koncertuoja žinomos Latvijos grupės.

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

Jelgavos studentų teatras
Daugiau nei pusšimtį senosios Jelgavos studentų 
teatro tradicijos gyvos ir šiandien, nes mieste 
aktyviai veikia studentai ir jų įkurtas teatras. 
Rodomi spektakliai, prozos ir poezijos skaitymai, 
improvizacijos sporto temomis. Studentu teatras 
atvėrė patalpas ekskursijoms. Prie puodelio 
arbatos galima susipažinti su teatro istorija ir 
nūdiena. Ekskursijos užsakomos iš anksto.

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

Šokių centras „Cukurfabrika“
Šokių centras „Cukurfabrika“ nuo 2012 metų įnešė 
naujos gyvybės Jelgavos cukraus fabriko valgyklos 
patalpoms. Čia jaukias sales rado daugiau nei 
300 „Benefices“ šokėjų ir per 250 suaugusiųjų, 
norinčių tobulėti fiziškai ir dvasiškai. Šokių centras 
„Cukurfabrika“ suteikia progą judėti visiems! Šokių 
mokyklos patalpose galima organizuoti įvairius 
renginius.

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

Neskubiam poilsiui

Janio Čakstės bulvaro promenada,  
pėsčiųjų tiltas Mytava
Pėsčiųjų promenada J. Čakstės bulvare įrengta dviem lygiais – palei 
gatvę ir prie pat upės. Palei gatvę įrengtos dvi apžvalgos aikštelės 
ir 3 m aukščio krioklys. 200 m ilgio tiltas jungia Jelgavos centrą ir 
Pašto salą, dėl techninio sprendimo tiltas laikomas unikaliu visame 
Pabaltijyje.

Pašto sala (Pasta sala)
Mėgstama pasivaikščiojimų, aktyvaus poilsio ir įvairių renginių 
vedimo vieta. Aplink sąlą yra įrengtas 1.5 km ilgio pasivaikščiojimo 
takas, čia yra vaikų žaidimų aikštelės ir estrada po atviru dangumi, 
žiemos sezono metu veikia čiuožykla, o vasaros metu poilsiautojai 
gali pasimėgauti paplūdimiu. Saloje vyksta didžiausi miesto festivaliai, 
pavyzdžiui, Ledo skulptūrų ir Smėlio skulptūrų festivaliai.

Lielupės promenada 
Pėsčiųjų takas Lielupės apsauginio 
pylimo dešiniajame krante seniai 
tapo mėgstama miesto gyventojų 
poilsio vieta. Čia įrengtas oficialus 
miesto paplūdimys, vaikų žaidimų 
aikštelė, dviračių stovai. Tako 
pabaigoje stovi Karlio Ylės sukurta 
skulptūra „Širdies paukštis“.

Skulptūra-fontanas 
„Jelgavos studentas“ 
Prie Mituvos tilto stovi Karlio 
Ylės sukurta bronzinė skulptūra-
fontanas „Jelgavos studentas“. Pats 
skulptorius „Jelgavos studentą“ 
pavadino Jokūbu Ceriniu ir sako,  
kad studento gimtadienis yra liepos 
26-ąją, o jis mokosi trečiame kurse.

Poilsis prie vandens

Vandens dviračių ir 
valčių nuoma
• Jelgavos Jachtų klubas –  

Vandens dviračių nuoma, 
irklinių, jachtų.   

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

• Vandens dviračių ir valčių 
nuoma Pašto saloje.  

 Jelgava, Pasta sala 3,  
+371 28379193, 27713071 

• Pasta salos laiveliai – kanojų 
nuoma, plaukiojimo maršrutais.  

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

• „Pārlielupes pirtnieki“ – kanojų 
nuoma, plaukiojimo maršrutais.  

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

• Valčių nuoma „Mučas“ – 
turistinių valčių nuoma,  
kelionės valtimis.  

 Jelgava,  
+371 20205127, 28330963,  
www.laivunoma.com

Kelionės laiveliu
Kelionės Lielupes ir Driksas 
upėmis, laivelių prieplauka  
yra Driksas upės krante prie 
Mītavas tilto. 

• Laivelis „Frida“ (9 vietos).  
 +371 29486086

• Motor jachtų „Carpe Diem“  
(7 vietos).  

 +371 26434520

• Laivelis „Mītava“  
(40 vietos).   

 +371 29511527, 22422997

SUP lentų nuoma
SUP yra naujas aktyvaus poilsio, 
vandens turizmo ir sporto būdas. 
SUP yra panašus į serfingo lentą, 
ant kurios stovint varoma į priekį 
irklo pagalba.  

 Jelgava, Lielupės 
promenada, +371 25757555

Skrydis su FlyBoard
Flyboard yra vandens motociklų 
galios, veikbordo, vandens slidžių 
ir akrobatinių triukų junginys, kas 
leidžia skraidyti net iki 12 metrų 
aukštyje virš vandens, nardyti kaip 
delfinai ir pajausti pilną skrydžio 
laisvę.  

 Jelgava, Pilssalas gatvė 4, 
Jelgavos Jachtų klubas,  
+371 20690659
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„Fortum“ biomasės kogeneracijos stotis
2013 metų rudenį atidaryta Jelgavos biomasės 
kogeneracijos stotis yra didžiausia ir moderniausia iš 
tų Latvijos kogeneracijos stočių, kuriose naudojami 
atsinaujinantys energijos resursai. Ekskursijos po naująją 
gamyklą metu galima sužinoti apie jos veiklos principus ir 
indėlį į energijos resursų taupymą.

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

Keramikos fabrikas  
„Keramika LV“ 
„Keramika LV“ yra didžiausias keramikos fabrikas 
Baltijos šalyse, įkurtas 1963 metais. Įmonė siūlo eks-
kursiją po gamybos cechą, ekskursijos metu galima 
stebėti keraminių indų gamybos procesą nuo molio 
masės paruošimo iki gatavos produkcijos. Įmonės 
parduotuvėje galima įsigyti keramikos produkcijos 
gamintojo kainomis.

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

Karamelių dirbtuvės
Įmonė, kurioje gaminamos karamelės su karamelės viduje 
įdirbtais įvairiais ornamentais, naudojant tik rankų darbą. 
Ekskursijos metu galima pasižiūrėti kaip gaminamos 
karamelės, galima pasigaminti savo karamelę. Įmonės 
parduotuvėje galima įsigyti įvairių rūšių karamelių.

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

ZRKAC Metalo apdirbimo  
mokymo parkas
Žiemgalos regiono Kompetencijų vystymo centro Metalo 
apdirbimo mokymo parkas pristato mokiniams progą 
susipažinti su moderniausia Europoje metalo apdirbimo 
įranga ir šiuolaikinėmis darbo sąlygomis. Tai puiki proga 
trumpam tapti tekintoju. 

 Jelgava, K. Barona gatvė 40,  
+371 26171465

Plastmasinių vamzdžių  
fabrikas „Evopipes“
„Evopipes“ yra vienas moderniausių plastmasinių vamzdžių 
gamintojų Europoje ir pasaulyje. Įmonė gamina produkciją 
nuo 2008 metų. Ekskursijos metu galima susipažinti su 
įmonės veikla ir stebėti vamzdžių atsiradimo procesą. 

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

Gamyba* *Ekskursijos grupėms iš anksto užsakius.

„Jelgavos tipografija“
Nuo 1996 metų „Jelgavos tipografija“ yra privati 
Latvijos verslininkams priklausanti įmonė, kurios 
specializacija yra mažo ir vidutinio tiražo aukštos 
kokybės produkcija tiek Latvijos, tiek ir užsienio 
rinkai. Sujungusi Jelgavos knygų spausdinimo 
tradicijas ir sukauptą patirtį, įmonė sėkmingai 
plečia veiklą. Tipografija siūlo galimybę stebėti 
knygos atsiradimo procesą.

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

Vaikams
Vaikų pramogų centras „Bossiks“ 
Pramogos patalpoje vaikams iki 10 metų, o vasaromis 
ir lauke įrengtoje aikštelėje. Puiki vieta pirmokėlių 
ekskursijoms. Organizuojame šventes vaikams. Centre 
veikia kavinė.

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

Vaikų žaidimų aikštelės
Mažuosius Jelgavos gyventojus ir svečius nustebins 
puikiai įrengtos žaidimų aikštelės:
• Pašto sala (Pasta sala)
• Ozolskveras (O. Kalpaka ir Lielās gatvės sankryža), 
• Lielupės promenada (prie Geležinkelio tilto), 
• Raiņa parkas (Raiņa ir Mātera gatvės sankryža), 
• Mātera gatvės skveras  
   (Mātera ir Vaļņu gatvės sankryža)
• Prie „Kanclera nama“ (Katolu gatvė 7).

Sportas ir aktyvus poilsis

Poilsio ir sporto kompleksas 
„Zemgale“
Poilsio kompleksas siūlo plačias pasilinksminimo ir 
sporto galimybes – aštuoni Brunswick boulingo takeliai, 
teniso kortai, skeitparkas, krepšinio paplūdimo tinklinio, 
mini futbolo aiktelės ir Jelgavos ledo halė, kur vyksta 
vieši slidinėjimai, ledo rutulio ir kerlingo varžybos. 
Komplekse yra viešbutis, kavinė ir kokteilių baras. 

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

Sporto ir poilsio kompleksas „Rullītis“
Poilsio, treniruočių, varžybų ir renginių organizavimo 
vieta, kur susirenka aktyvaus gyvenimo būdo mėgėjai, 
leidžia laiką gryname ore prie Ruļļu vandens saugyklos. 
Aktyvaus poilsio mėgėjai gali pasivažinėti kartingais, 
gauti adrenalino Rullīša veikparke, bei pažaisti peintbolą 
įvairiose aikštelėse. 

 Jelgava, Aku kelias 1, +371 29589595,  
28285633 (kartingai), 28496369 (peintboll),  
24949847 (wake park), www.rullitis.lv

„A-Z boulingas“
Boulingo salė su šešiais profesionaliais Brunswick 
takeliais siūlo pasimokyti boulingo žaidimo pagrindų, yra 
galimybė išsinuomoti boulingo įrangą. Bendradarbiaujant 
su kavine „Lielupe“ rengiami vaikų, jubiliejų ir 
kolektyviniai pobūviai.

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

Sporto klubas „Fitland“
Sveikatos centras siūlo pasinaudoti treniruoklių sale, 
užsiimti fitneso treniruotėmis, aplankyti SPA kompleksą, 
pažaisti skvošą.

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

Rafaero
Pramoginiai skrydžiai motodeltaplanu.

 Jelgava, +371 29112087

Jelgavos teniso centras
Teniso centras – tai keturios visus metus veikiančios 
dengtos aikštelės. Teniso pagrindus dėsto profesionalūs 
treneriai individualiai ir grupėms. Centre veikia kavinė, 
teniso inventoriaus nuomos punktas ir parduotuvė. 

 Jelgava, Lietuvas greitkelio 68a,  
+371 63028883

Dviračių nuoma 
• „Pepijas Velomānija“  

 Rīgas gatvė 67, +371 29733112
• „VeloNomo“  

 J.Čakstes bulvaras 7, +371 28930302
• Viešbutis „Zemgale“  

 Skautu gatvė 2, +371 63007707

Skrydžiai oro balionais
Grožėkitės Jelgavos ir apylinkių kraštovaizdžiu 
iš oro baliono! Starto vieta parenkama suderinus 
asmeninius pageidavimus ir laikantis skrydžių 
saugos taisyklių. Populiariausia starto vieta yra 
pieva priešais Jelgavos pilį.

 +371 22098098, www.balticballoon.lv

Žiemgalos Olimpinis sporto 
centras
Jelgavos šiuolaikiškas ir daugiafunkcinis sporto 
kompleksas savo veiklą pradėjo 2010 metų 
pabaigoje. Čia gali užsiiminėti profesionalūs 
sportininkai ir kiekvienas, kuris sportuoja savo 
fizinės sveikatos palaikymui. Centro 6 h plote yra 
įrengti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios 
įvairių sporto šakų žaidimų aikštelės, futbolo ir 
lengvosios atletikos stadionas, Europos lygio BMX 
trasa, daugiafunkcinė sporto halė. Grupės gali 
užsisakyti ekskursiją po Olimpinį centrą 

 Jelgava, Kronvalda gatvė 24,  
+371 63020792, www.zoc.lv 
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Vircavos dvaras  
ir parkas
Dvaro kompleksas buvo statomas 
17–19 a., jį projektavo architektas 
Severinas Jensenas. Vircava 
buvo Kuršo hercogo Pėterio 
Byrono mėgstamiausia užmiesčio 
rezidencija. 1919 metais, bėgdami 
iš Jelgavos, dvarą sudegino 
bermontininkai. Nuo 20 m. trečiojo 
dešimtmečio buvusiose dvaro 
klėtyse veikia Liaudies rūmai. 
Dvarą supa didžiulis baroko stiliaus 
parkas. Geriausiai išsilaikęs yra 
Kavalierių namas, kur šiuo metu 
veikia Vircavos vidurinė mokykla.

 Jelgavos apskritis,  
Vircavas valsčius,  
+371 63085984

Kultūros istorija

Jelgavos  
apskriTis

Elejos dvaro parkas 
Klasicizmo stiliaus dvaro ansamblis projektuotas 19-ojo amžiaus pradžioje 
grafo Ž. Medemo užsakymu. Dvaro pastatai sudegė per Pirmąjį pasaulinį 
karą – 1915 metais. Iki mūsų dienų išliko valdytojo namas ir teatro pastatas, 
arbatinė ir senos baronų kapinaitės. Iš kažkada buvusios didingos pilies liko tik 
griuvėsiai. Parke įrengta estrada, kur organizuojamos svarbiausios Jelgavos 
seniūnijos šventės. Pasakojama legenda apie gražiąją grafo dukrą Dagmarą, 
dėl nelaimingos meilės iššokusią per pilies antro aukšto langą ir žuvusią. 
Pilnačiai šviečiant ji dažnai vaikštanti pilies parke.

 Jelgavos apskritis, Elejas valsčius, +371 26636195

Dvarai ir parkai  

Faktai

Lielplatuonės dvaras  
ir parkas 
19 a. dvaro kompleksą sudaro didelis 
parkas ir keli ūkiniai pastatai. Dvaro 
istorija apipinta įvairiais padavimais 
ir legendomis. Dvare veikia 
Lielplatuonės pradinė mokykla, 
biblioteka ir turizmo informacijos 
punktas. Papildomai siūloma 
pajodinėti žirgais arba pasivažinėti 
žirgų kinkiniu po parką.

 Jelgavos apskritis,  
Lielplatuonės valsčius,  
+371 26611468

Stalgenės dvaras
Gražusis dvaro kompleksas 
sukurtas 18-ojo amžiaus pabaigoje. 
Klasicizmo stiliaus dvaro rūmai 
pastatyti 1797 metais pagal 
architekto Severino Jenseno 
projektą. Nuo 20 m. ketvirtojo 
dešimtmečio pritaikyti mokyklos 
reikmėms, įrengtas priestatas.  
Šiuo metu dvare veikia  
ikimokyklinio lavinimo įstaiga.

 Jelgavos apskritis,  
Jaunsvirlaukos valsčius,  
Staļģene,  
+371 29199324, 26383129  

Lielvircavos dvaras
Dvaro šeimininkų namas statytas 
1803–1808 metais. Nuo 1924 
metų dvare veikia mokykla. Šiuo 
metu buvusio dvaro patalpose 
vyksta renginiai, veikia parodų salė. 
Lielvircavos dvare specialią programą 
turistų grupėms paruošė bendrija 
„Liel.Barons“, kuri siūlo lankytojams 
susipažinti su autentiškais 19 amžiaus 
dvarininkų apdarais ir 19 amžiaus 
mada.

 Jelgavos apskritis,  
Platuonės valsčius, Lielvircava,  
+371 26694637

• Gyventojų skaičius – 26 150 
• Teritorija – 1319 km2

• Pagal teritoriją tai yra 
didžiausias Žiemgalos regiono 
kraštas

• Jelgavos apskričiai priklauso 
13 valsčių: Elejos, Glūdos, 
Jaunsvirlaukos, Kalnkiemio, 
Lielplatuonės, Lyvberzės, 
Platuonės, Sesavos, Svėtės, 
Valgundės, Vilkės, Vircavos, 
Zaleniekų 

www.jelgavasnovads.lv

Zaleniekų (Žaliasis) dvaras ir parkas
Dvaro medžiotojų namas – unikalus Kuršo hercogystės 18-ojo amžiaus 
architektūros pavyzdys. Pastatas palyginti geros būklės, nė karto nedegęs 
ir nesuniokotas. Iš istorinio interjero išlikę senoviniai sienų piešiniai 
ir parketo fragmentai, velvetinė sienų apdaila. Pilyje įkurta Zaleniekų 
prekybos ir amatų vidurinė mokykla. Dvaro ansamblis neįsivaizduojamas 
be parko, kurio natūralus reljefas ir vandens telkiniai – tobulas romantiškas 
kraštovaizdis. Parke auga egzotinių veislių medžiai, įrengtas gamtos takas.

 Jelgavos apskritis, Zaleniekų valsčius,  
+371 63074250, www.zav.lv

Vilkės dvaras ir parkas
Dvaro pilis statyta 18 a. viduryje 
kaip baronų Medemų giminės 
medžioklės pilis, bet 19 a. pradžioje 
ji buvo perstatyta, pristatant antrą 
aukštą. Dvaro pilyje įsikūrusi 
Vilkės pradinė mokykla, čia įrengta 
istorijos ekspozicija ir turizmo 
informacijos punktas. Prie dvaro yra 
kraštovaizdžio parkas. Ekskursinėms grupėms siūloma su gidu apžiūrėti 
dvarą ir jo rūsius, taip pat Vilkės gamtos parką, susipažįstant su parko 
flora ir fauna.

 Jelgavos apskritis, Vilkės valsčius,  
+371 26351169, 26496829

Blankenfeldės dvaras
Šiuolaikiniai dvaro pastatai buvo pastatyti 18 ir 19 šimtmetyje. Dvaro 
apstatymui būdinga Latvijoje retai sutinkama mažosios architektūros 
formų įvairovė – įvažiuojamieji vartai, paviljonai, rokoko stiliaus 
kaldintos geležies varteliai. Dvare du kartus 1804 metais ir 1805 
metais prieglobstį čia rado Prancūzijos karalius Luji XVIII. Jau prieš 
šimtus metų dvare vyko aktyvi ūkinė veikla. Labi pasižymėjo juodųjų 
šeivamedžių auginimas, iš jų uogų buvo gaminamos sultys ir net 
vynas. Šiuo metu dvaro savininkai vėl sugrįžo prie šių tradicijų. Prie 
dvaro yra anglų klasicizmo kraštovaizdžių stiliumi įrengtas parkas, 
kuriame garbingą vietą užima 400 metų senumo Spēka uosis. Dvaro 
arklidėje įrengtas varpų muziejus su daugiau nei 1000 varpų iš viso 
pasaulio. Iš anksto užsakius, galima apsilankyti varpelių iš porceliano 
dekoravimo dirbtuvėse.

 Jelgavos apskritis, Vilkės valsčius, +371 27810348,  
www.blankenfeldesmuiza.lv
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Sakraliniai statiniai Istorinės vietos ir įvykiai

Rygos Šv. Trejybės Sergijaus  
moterų vienuolyno filialas  
(Valgundės vienuolynas)
Ortodoksų moterų vienuolyno pradžia Valgundėje siekia 
1894 metus, kai seserų Mansurovų iniciatyva vadinamojoje 
Dykynėje (Pustinka) buvo skirtas sklypas Rygos vienuolyno 
filialui. Pastatytos dvi bažnyčios ir koplyčia, kurioje eksponu-
ojama didžiulė ikonų kolekcija. Dabar vienuolyne gyvena 
pusšimtis seserų. 

 Jelgavos apskritis, Valgundės valsčius,  
+371 63085215, 63085244

Gederto Eliaso gimtoji 
sodyba „Zīlēni“
Gedertas Eliasas (1887–1975) – 
vienas žymiausių latvių realizmo 
srovės tapytojų. Jis gimė vienoje 
Platonės seniūnijos sodybų. Nedidelė 
ekspozicija supažindina su Eliasų 
gimine, pristatomos kai kurių 
tapytojo paveikslų reprodukcijos. 
Greta namo auga didžiausias Baltijos 
šalyse uosis.

 Jelgavos apskritis,  
Platuonės valsčius,  
+371 26547117

Paminklas Jelgavos 
išlaisvintojams prie 
Švėtės pagrindinės 
mokyklos
Paminklas skirtas pagerbti Daugav-
gryvos savanoriams, 1915 metais 
atrėmusiems vokiečių armijos  
antpuolį.

 Jelgavos apskritis, Svėtės 
valsčius

Paminklai 1705 metų 
Mūrmuižas mūšiui 
ir žuvusiems švedų 
kariams
1705 m. liepos 16 d. Didžiojo 
Šiaurės karo metais Vilcės 
seniūnijoje vykusiame Mūrmuižas 
mūšyje švedai nugalėjo įsiveržėlius 
rusus. 1935 metais mūšio vietoje 
pastatytas paminklas su užrašais 
latvių ir švedų kalbomis, o 1991 
metais ant Švėtės upės kranto 
pastatytas paminklas žuvusių 
švedų karių laidojimo vietoje.

 Jelgavos apskritis,  
Vilkės valsčius, Mūrmuiža

Stalgenės Šv. Mergelės Marijos 
bažnyčia (Gintaro koplyčia)
Maldos namai visų konfesijų tikintiesiems duris atvėrė 
1998 metais. Nedidelė bažnytėlė pastatyta Vokietijoje 
surinktomis lėšomis. Altorius puoštas gintariniu 
kryžiumi. Koplyčios priekyje pastatytas paminklas 
Antrojo pasaulinio karo metais žuvusiems latvių ir 
vokiečių kareiviams. 

 Jelgavos apskritis, Jaunsvirlaukos valsčius, 
Šauvas, +371 29199324 

Tysų ratų bazė
Tysų bazėje balistinės branduolinės 
raketos buvo saugomos nuo 1963 iki 
1980 metų. Gido lydimos ekskursijos 
gali nusileisti į raketų paleidimo 
duobes, įrengtas po žeme. Galima 
apžiūrėti buvusio atsarginių raketų 
angarą, armijos rūsius, kontrolės 
įėjimo punktą, vandens valymo 
įrenginius. Yra galimybė sujungti 
ekskursiją ir ekstremalaus sporto 
varžybas, nes bazės teritorijoje 
įrengtas jaunųjų sargų išgyvenimo 
takas.

 Jelgavos apskritis,  
Lielplatuonės valsčius,  
+371 29652698

Lyvberzės katalikų bažnyčia
Vienintelė medinė bažnyčia Jelgavos seniūnijoje, 
statyta 1684 metais. Pirmiausia tai buvo liuteronų 
bažnyčia, bet nuo 1729 metų, kai baronas Lyvenas 
vedė lenkaitę aristokratę ir priėmė katalikybę, tai 
katalikų bažnyčia. Jos bokšte vis dar skamba liejiko  
G. Meijero 1683 metais lietas bažnyčios varpas.

 Jelgavos apskritis, Lyvberzės valsčius,  
+371 29413174

Luožmetėjkalnas Tyrelpurve
Tyrelpurvas (Tīreļpurvs) ir Luožmetėjkalnas (Ložmetējkalns) yra 
vieni iš geriausiai išlikusių Pirmojo pasaulinio karo mūšio laukų 
Europoje. Čia galima apžiūrėti 1916 metų legendinių Kalėdinių mūšių 
atminimo vietas: rusų ir vokiečių apkasai, atminimo akmenys latvių 
šaulių pulko pradinėse pozicijose, atminimo ženklai fronto praveržimo 
vietose, brolių kapai, paminklas latvių šauliams Ložmetējkalnā Laikui 
bėgant Luožmetėjkalnas tapo latvių šaulių didvyriškumo ir atminimo 
simboliu. Lankytojų patogumui čia įrengta poilsio vietų ir pastatytas  
27 metrų aukščio apžvalgos bokštas

 Jelgavos apskritis, Valgundės valsčius

Kalėdinių mūšių 
muziejus „Mangaļi“
Kalėdų mūšiai buvo Rusijos armi-
jos didžiausia militaristinė opera-
cija Rygos fronte Pirmojo pasau-
linio karo metu. Maždaug 9000 
latvių šalių krito Kalėdų kovose, 
buvo sužeisti ir dingo be žinios. 
Mangalių name įrengtas muziejus, 
kur veikia paroda apie Kalėdinius 
mūšius ir yra įrengtas mūšių ma-
ketas. Namo teritorijoje galima 
apžiūrėti autentiškai rekonstruotą 
vokiečių armijos įtvirtinimo liniją. 
Šalia muziejaus prasideda 7,2 km 
ilgio pasivaikščiojimo takas, šalia 
kurio galima apsižiūrėti kovų 
objektus, sužinoti istorinius faktus 
apie kovų eigą.

 Jelgavos apskritis,  
Valgundės valsčius,  
+371 67228147, 28349259, 
www.karamuzejs.lv 

Lielvircavos liuteronų bažnyčia
Seniausia mūrinė bažnyčia Jelgavos regione, statyta  
1595 metais už Lielvircavos dvaro savininkų baronų 
Klopmanų lėšas. Bažnyčia buvo sugriauta Antrojo 
pasaulinio katro metais, po karo įrengta koplyčia. 
Interjero elementai ir meno vertybės 1975 metais 
pervežti į Rundalės pilies muziejų. 1992 metais pastatas 
rekonstruotas. Kapinėse prie bažnyčios amžinojo poilsio 
atgulė jaunalatvių judėjimo pradininkas Juris Alunanas.

 Jelgavos apskritis, Platuonės valsčius,  
+371 63086129, 26547117

Sesavos liuteronų bažnyčia
Mūrinė bažnyčia pastatyta 1633 metais buvusios medinės 
vietoje. Bažnyčia perstatyta 1855–1859 metais, nuo to 
laiko nekeista. Dievo namuose eksponuojamas J. Deringo 
altoriaus paveikslas „Kristaus dangun žengimas“ (1860), 
veikia vargonai, turintys 25 registrus. 

 Jelgavos apskritis, Elejas valsčius,  
+371 29247084

Zaleniekų liuteronų bažnyčia
Zaleniekų liuteronų bažnyčia hercogo Gotardo 
Ketlerio įsakymu buvo pastatyta 1571 metais katalikų 
koplyčios vietoje. Dabartinės mūrinės bažnyčios 
statybos darbai baigti 1872 metais. Bažnyčioje išliko 
senieji vargonai, kuriuos 1862 metais statė P. K. 
Hermanis. Bažnyčios bokšto varpas yra didžiausias 
Jelgavos regione, lietas 1930 metais. Prie bažnyčios 
esančiose kapinėse pastatytas antkapinis paminklas 
jaunalatvių judėjimo dalyviui Andrejui Sterstei. 

 Jelgavos apskritis, Zaleniekų valsčius,  
+371 63086770, 20203077
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Gamta
Gamtos parkas „Vilkė“
Plačioje gamtos parko teritorijoje galima gėrėtis 
tiek gamtos, tiek ir kultūros istorijos vertybėmis. 
Nuo Vilkės dvaro prasideda Barono takas, vedantis 
iki Vilkės piliakalnio ir apžvalgos platformos, iš kur 
galima apžiūrėti smiltainio atodangas Rukūzės upės 
pakrantėje. Pėsčiųjų tiltas per Vilkės upę nuveda 
į Zuikių pievą, kur įrengta poilsiavietė ir yra vieta 
palapinėms.

 Jelgavos apskritis, Vilkės valsčius,  
+371 26351169, 26496829

Ķemeru raistas –  
Ķemeru nacionalinis parkas
Ķemeru nacionalinis parkas įkurtas 1997 metais. Didžiąją 
nacionalinio parko dalį užima Ķemeru raistas, kuris 
dalinai įeiną į Jelgavos krašto Valgundes seniūnijos 
teritoriją. Vykstant į raistą su patyrusiu gidu galima daug 
sužinoti apie pelkės įvairovę, susipažinti su iškastų pelkių 
atstatymo procesus ir pamatyti neliestą žymiąją pelkę.

 Jelgavos apskritis, Valgundės valsčius

Zaleniekų gamtos parkas
Zaleniekų dvaro parke įrengtas takas ir daug informacinių 
stovų su nuorodomis apie gamtos vertybes, taip pat 
puiki poilsiavietė. Parke auga daug įvairių veislių medžių 
ir krūmų. Tai vienas mažiausiai pakeistų istorinių dvaro 
parkų visoje Jelgavos seniūnijoje. 

 Jelgavos apskritis, Zaleniekų valsčius,  
+371 29550846

Nākotne gamtos takas
Gamtos taksa Aucės upės pakrante driekiasi 1,5 km, 
įrengtos kelios poilsiavietės, maudykla. Galima stebėti 
paukščius, puiki vieta žvejams.

 Jelgavos apskritis, Glūdos valsčius, Nākotne

Patogiai įrengtos poilsio vietos  
prie vandens
• Jelgavos apskritis Jaunsvirlaukas valsčius Staļģenē, 

Lielupes krante.
• Jelgavos apskritis Līvbērzes valsčius prie Apiņu tilto, 

Svētes upės krante.
Yra įrengtos valčių prieplaukos, staliukai ir vietos 
ugniakurui.

Žymiausi Jelgavos krašto medžiai
• Potēnu ąžuolas – Jelgavos apskritis, Glūdos 

valsčius, prie Potēnu ūkio; apimtis 5,50 m, aukštis 
20 m. 

• Zemgales ąžuolas – Jelgavos apskritis, Glūdos 
valsčius; apimtis 5,00 m, aukštis 16 m.

• Zīlēnu (Ģederta Eliasa) uosis – Jelgavos 
apskritis, Platuonės valsčius; tai didžiausias ir 
žymiausias uosis Latvijoje ir storiausias Baltijos 
šalyse; apimtis 5,70 m, aukštis 18 m.

• Mazzvīguļu liepa – Jelgavos apskritis, Valgundės 
valsčius, tarp automobilių kelio Kalnciems–
Ryga ir Lielupi, maždaug 2 km nuo Tīreļiem, 
Mazzvīguļu ūkio pakraštyje; apimtis 5,30 m.

• Blankenfeldes uosis – Jelgavos apskritis, Vilkės 
valsčius, Blankenfeldes dvaro parko teritorijoje; 
uosis yra daugiau nei 370 metų amžiaus, ir kaip 
pasakoja legendos, po medžio šaknimis yra 
pakastas dvaro auksas; apimtis 4,40 m.

• Blankenfeldes vinkšnos – Jelgavos apskritis, 
Vilkės valsčius, Blankenfeldes dvaro parko 
teritorijoje; apimtis 4,40 ir 4,50 m.

• Zaleniekų ąžuolas – Jelgavos apskritis, Zaleniekų 
valsčius; apimtis 5,00 m, aukštis 22 m.

Kultūra, poilsis, sportas

Apžvalgos ūkiai

Medelynas „Zaļenieki“
Vienas didžiausių 14 ha medelynų 
Latvijoje įsteigtas 1995 metais. 
Siūlomas čia augintų kokybiškų 
Latvijos orui pritaikytų augalų 
asortimentas. Iš anksto registravus 
galima apsilankyti dendrariume, 
pamatyti sodinius.

 Jelgavos apskritis,  
Zaleniekų valsčius,  
+371 29410756, 63074444,  
www.zalenieki.lv

Medelynas „Dimzas“
Dendrarijaus ir medelyno apžvalga, 
sodinukų įsigijimas, konsultacijos 
apželdinimo klausimais.

 Jelgavos apskritis,  
Platuonės valsčius,  
+371 26528108, 29217829,  
www.dimzas.lv

Stručių ferma 
„Mazzariņi“
Stručių veislyne galima susipažinti 
su Afrikos stručiais ir gauti išsamios 
informacijos apie didžiausius 
planetos paukščius.  
Būtina išankstinė registracija.

 Jelgavos apskritis,  
Glūdos valsčius,  
+371 29134788, 26702347

Kultūros ir tautos namai
Informaciją apie kultūros ir tautos namus žiūrėkite skyriuje „Seminarų ir konferencijų patalpos“ bei  
www.jelgavasnovads.lv

„Stirninų veislyne“ galima susipa-
žinti su laukinių gyvūnų – tauriųjų 
elnių, danielių ir muflonų – veisi-
mu aptvertuose plotuose. Gidui 
padedant galima sužinoti įdomių 
faktų apie gyvūnų veisimą ir ap-
žiūrėti gyvūnų ragus.

 Jelgavos apskritis,  
Valgundės valsčius,  
+371 29191980, 63027751, 
www.bukuaudzetava.lv

Elnių sodas „Stirninų veislynas“

Gamtos parkas „Švėtės salpos“ 
Gamtos parko teritorija – svarbi pavasarį migruojančių vandens 
paukščių poilsio vieta, kur jie peri. Salpa – pavasarį užliejamos Švėtės 
pievos. Kartais čia peri keli tūkstančiai paukščių. Geriausia paukščius 
stebėti pavasarį kartu su paukščių žinovu – ornitologu. 

 Jelgavos apskritis,  
Lyvberzės valsčius, Valgundės valsčius

„Pas dėdę Gariką“
Naminis ūkis siūlo susipažinti 
su nedidele gyvūnų kolekcija. 
Čia gerai jaučiasi ir egzotiniai, ir 
laukiniai, ir naminiai gyvūnai.  
Kai kuriuos gyvūnus galima 
pašerti ir paglostyti.

 Jelgavos apskritis,  
Valgundės valsčius, „Kulbiņas“ 
+371 29625229, 22837247
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Sportas ir aktyvus poilsis

Vaikams

Poilsio kompleksas „Grantini“
Poilsiautojų reikmėms įrengtos vietos piknikui, kempingo 
nameliai, dušinės, virtuvėlė ir vaikų žaidimų aikštelė. 
Aktyvaus poilsio ir sporto mylėtojai gali žaisti futbolą, 
tinklinį, badmintoną, gali meškerioti, plaukioti valtelėmis 
ir vandens dviračiais. Vasaros sezono metu veikia kavinė.

 Jelgavos apskritis, Svėtės valsčius,  
+371 28602267, www.grantinicamp.lv 

UAB „Baltijas Helikopters“
Unikali galimybė pakeliauti gražiausiomis Žiemgalos 
vietomis sraigtasparniu. 

 Jelgavos apskritis, Glūdos valsčius,  
Nākotne, „Industriālais parks“,  
+371 26673366, 67185771,  
www.helicopters.lv

Valgundes sporto halė
Salė (~800 m2) tinkliniui, krepšiniui, futbolui, florbolui,  
yra stalo tenisas, novusas, treniruoklių salė.

 Jelgavos apskritis, Valgundės valsčius,  
Kalnciema vidurinės mokyklos,  
+371 25608892

Staļģenes vidurinės mokyklos sporto salė
Salė tinkliniui, krepšiniui, futbolui, florbolui, treniruoklių  
salė. Nakvynė 30 asmenų, galimas maitinimas.

 Jelgavos apskritis, Jaunsvirlaukos valsčius,  
Staļģenes vidurinės mokyklos, +371 26442980

Militaristinis kliūčių 
ruožas Tīsu bazėje
Buvusios raketų bazės teritorijoje 
įrengtas kliūčių ruožas moksleivių ir 
jaunimo fizinio parengimo lavinimui. 
Trasoje reguliariai vyksta jaunųjų 
sargybinių apmokymai, yra galimybė 
rengti sporto renginius. 

 Jelgavos apskritis, 
Lielplatuonės valsčius,  
+371 29652698 

Poilsio kompleksas 
„Viesu Līči“
Puiki šeimos poilsio vieta, žaidimų 
aikštelės, įvairūs atrakcionai. 
Gardžiai pavalgysite kavinėje 
„Zemnieka cienasts“. Jaukią nakvynę 
ir pirtelę čia taip pat rasite. Galima 
užsisakyti kelionė senuoju laiveliu 
„Frida“.

 Jelgavos apskritis, 
Jaunsvirlaukos valsčius, 
+371 63058443, 29204514,  
www.lici.lv

Aktyvaus poilsio ir 
sporto vieta „Līgotnes“ 
Jauki vieta poilsiui gamtoje, 
sporto varžyboms ar šeimos 
šventei, mokinukams, draugų 
popietei organizuoti. Įrengta vaikų 
žaidimų aikštelė, teniso kortai, 
gatvės krepšinio ir paplūdimio 
tinklinio aikštelės. 

 Jelgavos apskritis,  
Svėtės valsčius, „Līgotnes“, 
+371 26399946, 28660603

Gamyba
Durpių gavybos įmonė „Laflora“
UAB „Laflora“ yra viena didžiausių durpių gavybos įmonių Latvijoje, ji veikia nuo 1995 metų. Įmonė tvarko tris 
durpynus, kurių bendras plotas – 1800 ha. UAB „Laflora“ specializuojasi gamindama sodininkystėje naudojamų 
durpių ir durpių substratus. Interesantai gali užsakyti ekskursijas.

 Jelgavos apskritis, Lyvberzės valsčius, Kaigų durpynas, +371 29182962, www.laflora.lv

• „Reinas zirgi“ – pasijodinėjimai žirgais, 
pasivažinėjimas brikele ar rogėmis.  

 Jelgavos apskritis, Lielplatuonės valsčius, 
+371 26378639

• „Bērziņi“ – pasijodinėjimai žirgais, jojimo 
pamokos, pasivažinėjimas rogėmis.  

 Jelgavos apskritis, Valgundės valsčius, 
+371 63085275, 26462593

• „Stallis Ormaņi“ – pasijodinėjimai žirgais ir 
poniais miške ar specialiame manieže, pievose 
ar ganyklose.  Jelgavos apskritis, Valgundės 
valsčius, Tīreļi, +371 29189509

Jodinėjimas žirgais

Maisto amatininkai

Amatininkystė* *Ekskursijos grupėms iš anksto užsakius.

Švėtės keramikos 
dirbtuvės – amatų 
centras
Išmoksite puodžiaus amato, 
galimybė dalyvauti ar stebėti puodų 
žiedimą.

 Jelgavos apskritis, Svėtės 
valsčius, Lielsvētes gatvė 18/8,  
+371 26003899

Taikomojo meno studija 
„Staļģene“
Supažindiname su audimo procesu, 
pristatome profesionalių audėjų dar-
bą, galimybė dalyvauti darbo procese. 

 Jelgavos apskritis, 
Jaunsvirlaukos valsčius,  
Staļģene, „Upeskrasti“,  
+371 28674293

„Mālkalnu siers“
Ūkis užsiima sūrių gamyba ir daržovių perdirbimu. 
Svečiuodamiesi ūkyje, galėsite paragauti įvairių rūšių 
naminių sūrių, pagamintų pagal originalius receptus. Prie 
sūrio puikiai dera šeimininkės paruoštos marinuotos 
daržovės. 

 Jelgavos apskritis, Sesavos valsčius, „Blūdži“,  
+371 27114820

Blankenfeldės dvaras 
Istoriškai Blankenfeldes dvaras užsiima žemės ūkio ir 
gamybine veikla. Nuo 2011 metų Blankenfeldes dvare 
tęsiama tradicija – iš dvare auginamų vaismedžių 
gaminamos įvairios sulčių rūšys, šeivamedžio uogų 
sirupas, skanūs marinuoti ir konservuoti gaminiai 
Gamybos procesą gali sekti ir ragauti produkciją 
kiekvienas suinteresuotas asmuo, iš anksto užsisakius.

 Jelgavos apskritis, Vilkės valsčius,  
+371 27810348, 63086606 (per vasarą),  
www.blankenfeldesmuiza.lv 

Pipirmėčių namukas
Jaukiame namelyje viskas susiję su pipirmėtėmis – kva-
pai, skoniai ir pasakojimai, kurie sušildys ir pakels nuotai-
ką šaltu oru. Čia gaminami natūralūs pipirmėčių produk-
tai – įvairių mėtų arbatos, sirupai, milteliai, muilas ir ne 
tik. Visa tai pažinti ir išmėginti padės šeimininkė Lolita.

 Jelgavos apskritis, Vilkės valsčius, „Terēni“,  
+371 26394062, 29473042

Liaudies taikomojo meno studijos  
amatų centras „Līve“
Supažindinsime su audimo procesu, stebėsite profesionalias audėjas, 
galėsite patys pabandyti austi. Karoliukų vėrimo dirbtuvėlės. 

 Jelgavos apskritis, Lyvberzės valsčius, Jelgavas gatvė 4a,  
+371 26749894

Amatų centras 
„Jaunlīdumi“
Odos ir medžio apdirbimo pamokos, 
galimybė dalyvauti ar stebėti darbus. 

 Jelgavos apskritis,  
Jaunsvirlaukos valsčius,  
Dzirnieki, +371 26383129, 
29199324

Medžio dirbtuvės 
„Amatnieki“
Medžio pjovimo, tekinimo, staliaus, 
baldžiaus, restauravimo darbai. 
Galimybė dalyvauti darbo procese, 
apsilankyti parodoje ir nusipirkti 
gaminių. Galimybė dalyvauti pinant 
krepšius, apsilankyti darbų parodoje 
ir pirkti produktus.

 Jelgavos apskritis,  
Sesavos valsčius, +371 26892959 

Kepykloje „Svētes maize“
Kepama ekologiška duona malkomis kūrenamoje 
krosnyje, laikantis senų duonos kepimo tradicijų. 
Kepykloje galima paragauti ir nusipirkti ką tik 
keptos duonos ir konditerijos gaminių. Nedidelėms 
(iki 12 asmenų) grupėms siūloma sudalyvauti 
duonos gaminimo procese nuo pradžios iki 
pabaigos kartu su diplomuotu duonos kepėju.

 Jelgavos apskritis, Svėtės valsčius,  
+371 20001818, www.svetesmaize.lv
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Kultūros istorija

UozUolniekų apskriTis

Janio Čakstės memorialinis muziejus „Auči“
Uozolniekų seniūnija gali didžiuotis Latvijos Respublikos pirmojo prezidento 
Janio Čakstės šeimos namais sodyba „Auči“, esančia Salgalės seniūnijoje. 
Sodyba pasižymi išskirtine aura, todėl lengva mąstyti ir atgauti dvasios 
ramybę. Dalyje kambarių įrengtas prezidentui ir jo šeimai skirtas muziejus. 

 Uozuolniekų apskritis, Salgales valsčius, +371 26392154

Edvarto Virzos ir Elzos Sterstės memorialiniai  
namai „Billītes“
Sodyboje ilgai gyveno latvių poetas E. Virza ir jo gyvenimo draugė poetė  
E. Sterstė. Namas paskutinį kartą buvo perstatytas 20-ojo amžiaus 
ketvirtajame dešimtmetyje pagal režisieriaus Eduardo Smilgio projektą. 
Sodyboje E. Virza parašė reikšmingiausius darbus, iš kurių svarbiausia – 
poema „Straumeni“.

 Uozuolniekų apskritis,  
Salgales valsčius,  
+371 29299790

Uozuolniekų seniūnijos istorinė ekspozicija
Ekspozicijoje didžiausias dėmesys skirtas istoriniam Uozuolniekų valsčiui, 
kuris iš pradžių buvo mažas melioratorių kaimelis. Ekspozicija pasakoja, kaip 
gyventojai prisidėjo prie ekonominio ir kultūrinio vystymosi, pradedant nuo 
19-ojo amžiaus.

 Uozuolniekai, Rīgas gatvė 29, +371 29478678, 29132901

Muziejai ir ekspozicijos

Faktai

• Gyventojų skaičius – 10 500
• Teritorija – 286 km2

• Ozolniekų apskritis įsteigtas 
2003 metais, sujungus 
Ozolniekų ir Cenų seniūnijas, 
o 2009 metais prijungta 
ir Salgales (iki 2011 metų 
Sidrabenes) seniūnija

www.ozolnieki.lv

Dalbės liuteronų 
bažnyčia
1869 metais pagal Rusijos gu-
bernijos architekto Nikolajaus 
Gusevičo projektą Dalbėje buvo 
pastatyta mūrinė bažnyčia su 
bokšteliu. Varpų bokšte yra 1927 
metais lietas varpas. Bažnyčios 
pastatas išliko iki mūsų dienų. Iki 
tol Dalbėje buvo keturios medinės 
bažnyčios. 1926 m. rugsėjo 19 d. 
Dalbės bažnyčioje pašventintas 
Augusto Annuso altoriaus pa-
veikslas „Kristus laimina vaikus“.

 Uozuolniekų apskritis,  
Cenų valsčius, Dalbe, 
+371 28378341

Salgalės liuteronų 
bažnyčia ir senosios 
bažnyčios griuvėsiai
Salgalės seniūnijoje 18-ojo amžiaus 
pradžioje statyta bažnyčia, kurios 
statybą materialiai rėmė hercogas 
Ferdinandas. Puošnūs medžio raiži-
niai daro šią bažnyčią viena gražiausių 
Kuršo ir Žiemgalos hercogystės 
kaimo bažnyčių. Dievo namai buvo 
sugriauti Antrojo pasaulinio karo pa-
baigoje 1944 metais ir nebuvo atsta-
tyta. Griuvėsius galite apžiūrėti 4 km 
nuo Emburgos, Lielupės dešiniajame 
krante. Nauja bažnyčia Emburge  
pastatyta 2001 metais.

 Uozuolniekų apskritis, 
Salgales valsčius, Emburga, 
+371 63056232

Uozuolniekų 
motosporto ekspozicija
Reikšmingiausia ekspozicijos 
dalis yra sportinių motociklų 
kolekcija, kur demonstruojamos 
transporto priemonės, pagamin-
tos pradedant nuo 1925 metų. 
Ekspozicijoje yra motosportininkų 
apranga, prizai, vėliavos, literatū-
ra apie motociklus, lankstinukai ir 
afišos apie motosporto varžybas.

 Uozuolniekai,  
Jelgavas gatvė 35,  
+371 26751108, 63022602

Varelių paminklas
Paminklas skirtas 14-kai žuvusių 
Latvijos karo mokyklos kadetų, 
kovojusių su P. Bermonto 
kariuomene 1919 m. lapkričio 
mėnesį.

 Uozuolniekų apskritis,  
Salgales valsčius

Paminklas žuvusiems 
6-ojo Rygos pėstininkų 
pulko kariams
Paminklas skirtas žuvusiems 
ir be žinios dingusiems 6-ojo 
Rygos pėstininkų pulko kariams, 
kovojusiems su bermontininkais.

 Uozuolniekų apskritis,  
Cenų valsčius

Atminimo akmuo 
melioracijai
Ozolnieki buvo melioratorių 
gyvenvietė, todėl čia pastatytas 
atminimo akmuo melioracijai.

 Uozuolniekai

Tetelės bokštas ir 
parkas
Prie Lielupės greta dabartinės 
Tetelės pagrindinės mokyklos, 
buvusiame Tetelmindės dvaro 
parke stiebiasi romantiškas 
lauko akmenų bokštas. Jis 
statytas 19 a. antroje pusėje. 
Bokštas restauruotas, turistai gali 
apžiūrėti jo fasadą.

 Uozuolniekų apskritis,  
Cenų valsčius, Tetele

Sakraliniai statiniai

Istorinės vietos ir įvykiai
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Gamta

Kultūra, poilsis, sportas

Kultūra

Sportas ir aktyvus poilsis

Uozuolniekų ežeras
Ežeras susidarė sutvarkius molio 
karjerą 1978 metais. 2013 metais 
buvo atlikta Uozuolniekų ežero 
aplinkos rekonstrukcija, nutiesti 
dviračių ir pėsčiųjų takeliai 
aplink visą vandens telkinį. Tai 
mėgstama poilsio ir maudynių 
vieta.

Žvejyba
„Sudrablīcis“ – komercinė žvejyba, 
vieta palapinėms, valčių nuoma, 
banglentės.

 Uozuolniekų apskritis, 
Cenų valsčius, Brankas, 
+371 63055156, 29183711

„Atpūta Ozolniekos“ –  
komercinė žvejyba, nakvynė, patalpos 
šventėms.

 Uozuolniekai,  
Eglaines gatvė 17, 
+371 26052867, 29514863

Ānes kultūros namai
Kultūros namuose vyksta įvairūs koncertai, teatro 
spektakliai, veikia kultūros kolektyvai.

 Uozuolniekų apskritis, Cenų valsčius, Āne,  
Celtnieku gatvė 12b, +371 63048184

Ānes jaunimo iniciatyvų centras 
Centre galima rengti seminarus, žaisti stalo tenisą, 
novusą, bilijardą, sportuoti treniruoklių salėje. 

 Uozuolniekų apskritis, Āne,  
Celtnieku gatvė 12,  
+371 29482315

Uozuolniekų tautos namai
Šie tautos namai įrengti pastate, statytame 1939 
metais kaip Uozuolniekų seniūnijos pastatas. 
Čia organizuojami kultūros renginiai, teatro 
pasirodymai, veikia įvairūs kolektyvai. 

 Uozuolniekai, Rīgas gatvė 23, 
+371 63050144

Uozuolniekų sporto 
centras
Sporto centre įrengti atviri teniso 
kortai, riedlenčių parkas su penkiais 
elementais, trys gatvės krepšinio ir 
dvi paplūdimio tinklinio aikštelės. 
Galima sportuoti treniruoklių salėje, 
žaisti stalo tenisą ar skandinaviškąjį 
biliardą. Sporto centre įrengta puiki 
futbolo aikštelė, veikia viešbutis.

 Uozuolniekai,  
Stadiona gatvė 5, +371 63050516

Sveikatingumo 
takas ir  
„Uzbērtais“ kalnas
Ozolniekuose įrengtas  
500 metrų ilgio Sveikatin-
gumo takas su gamtiniais 
gimnastikos įrenginiais, o 
žiemos metu – 2,5 km ilgio 
slidinėjimo trasa su kalneliais 
ir žymiu Uzbērto kalnu.

Uozo Ledo halė 
Viešoji čiuožykla skambant muzikai. 
Galima čiuožinėti su savo pačiūžomis 
arba išsinuomoti vietoje. 

 Uozuolniekai,  
Stadiona gatvė 5b,  
+371 63050615, 26604863,  
www.ozohalle.lv

Žymaiusi Ozolniekų krašto medžiai
• Rubeņu ąžuolas – Uozuolniekų apskritis, Cenų valsčius, šalia 

Mežrubeņu ūkio.
• Garozas (Senču) ąžuolas – Uozuolniekų apskritis, Salgales valsčius, 

šalia Garozas pagrindinės mokyklos.
• Teteles mokyklos kaštonų, klevų, maumedžių, alksnių ir liepų 

alėja – Uozuolniekų apskritis, Cenų valsčius.
• Auču tujų, kaštonų alėja – Uozuolniekų apskritis, Salgales valsčius, 

Jāņa Čakstes memorialinio muziejaus „Auči“ parke.
• Billīšu kaštonas, riešutmedis – Uozuolniekų apskritis, Salgales 

valsčius, Edvarta Virzas ir Elzas Stērstes memorialinio namo  
„Billītes“ sode.

Apžvalgos ūkiai

Mini zoologijos sodas „Lauku sēta“ 
(Kaimo sodyba)
Mažasis kaimo zoologijos sodas kviečia pasisvečiuoti pas 
ponius, asilus, nykštukines aveles, nykštukines ožkas, 
nykštukines kiaules, lamas ir mulus, triušius, paukščius 
ir žuvis. Puiki vieta moksleivių ekskursijoms, galima 
surengti iškylą „Nykštukų rojus“.

 Uozuolniekų apskritis, Cenų valsčius, Jaunaudzes, 
+371 27171712, www.zoolaukuseta.lv

Ožkynas „Līcīši“
Ūkis įrengtas 1992 metais. Tai vienas didžiausių ožkų 
auginimo ir ožkų pieno produktų ūkių Latvijoje. Čia, 
Misos upės ir miškų apsuptyje, 
gyvena apie 100 ožkyčių ir 
ožiukų. Galima užsisakyti 
pieno produktų degustaciją.

 Uozuolniekų 
apskritis, Cenų valsčius, 
Līcīši, +371 26537993,  
www.licisi.lv

Česnakų pasaulis
Šeimininkė Antra žino įvairių receptų, kaip iš česnakų 
pagaminti neįprastų produktų. Čia galėsite paragauti 
česnakų arbatos, miltelių, marinuotų česnakų žiedų, 
o saldumynų mėgėjai galės įsitikinti, kokie skanūs yra 
česnakų saldainiai. 

 Uozuolniekų apskritis, Cenų valsčius,  
Dalbe, Priežu gatvė 8,  
+371 29206015

 

Žirgynas „Princis“
Poniai ir žirgai, jodinėjimas, jojimo pamokos.

 Uozuolniekų apskritis, Cenų valsčius, 
Brankas, +371 26563936, 20206039

Medelynas „Betras“
Medelynas siūlo didelį geriausių vaisių ir uogų 

veislių asortimentą ir sodinukus. Galimos 
ekskursijos medelyne ir konsultacijos.

 Uozuolniekų apskritis, Salgales valsčius,  
+371 28662847, 29494883, 
www.betras.lv
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Viešbučiai, moteliai
„Jelgava“ (70 vietos) Kavinė, pokylių salė, konferencijų 
salės, sauna, garinė-turkiška pirtis.  
Jelgava, Lielā gatvė 6, +371 63026193, 63023349,  
www.hoteljelgava.lv

„Zemgale“*** (78 vietos) Kavinė, konferencijų salės, 
boulingas, tenisas, riedlenčių parkas, sporto aikštės,  
ledo arena. Jelgava, Rīgas gatvė 11, +371 63007707, 
www.skzemgale.lv

Hotel „Dianda“ (20 vietos) Kavinė, sauna su baseinu, 
konferencijų salės, vietos palapinėms. Jelgava,  
Atmodas gatvė 9, +371 63082979

„Akva“ (54 vietos) Pokylių salės, konferencijų salė, 
treniruokliai, kavinė, automobilių stovėjimo aikštelė, 
maudymosi vieta, du vasaros nameliai renginiams  
10–15 asmenų. Jelgava, Birzes gatvė 49, +371 63023444

„Agate Hotel“ (50 vietos) Maitinimas, pokylių salė  
40 asmenų, terasa, nemokama automobilių stovėjimo 
aikštelė. Uozuolniekų apskritis, Uozuolniekai, Skolas 
gatvė 16, +371 63013527, 28684473, www.agatehotel.lv

„Uozuolniekų sporto centras“ (30 vietos) Treniruoklių 
salė, kirpykla, sporto salė, stadionas, stalo tenisas, 
mažasis biliardas (novusas), sauna, baseinas, patalpa 
pokyliams iki 50 asmenų. Uozuolniekų apskritis, 
Uozuolniekai, Stadiona gatvė 5, +371 63050516, 26440373 

„Senlīči“ (33 vietos) kavinė „Zemnieka cienasts“  
(už 100 metrų), vaikų žaidimų aikštelė, išvykos laiveliu 
„Frīda“. Jelgavos apskritis, Jaunsvirlaukos valsčius, 
„Senlīči“, +371 20007065, www.senlici.lv

Blankenfeldės dvaras (8 vietos) Pusryčiai, dvaro parkas, 
varpų muziejus, degustacijos. Jelgavos apskritis, Vilkės 
valsčius, +371 27810348

Jaunimo turizmo namai (bendrabučiai)
8. tarnybinis viešbutis (112 vietos). Virtuvė.  
Jelgava, Lielā gatvė 19, +371 63028534, 29174995

„Universitāte“ (60 vietos) sauna, pobūvių patalpa  
(iki 40 asmenų). Jelgava, A. Pumpura gatvė 7,  
+371 63024689, www.hostel.llu.lv

Zaleniekų Komercijos ir amatų vidurinės mokyklos 
tarnybinis viešbutis (150 vietos) Seminarų ir  
konferencijų patalpos Zaļajā dvare, dvaro apžvalga.  
Jelgavos apskritis, Zaleniekų valsčius,  
+371 63074250, 29433918, www.zav.lv

Kultūros ir sporto centras „Jaunlīdumi“ (50 vietos) 
Semināru zāle, trenažieru un sporta zāle.  
Jelgavos apskritis, Jaunsvirlaukos valsčius, Dzirnieki, 
+371 29199324

Latvijos Kaimo konsultacijų ir švietimo centras, 
tarnybinis viešbutis (50 vietos) Patalpos seminarams, 
kavinė, virtuvė. Ozolnieku nov., Uozuolniekai, Rīgas gatvė 
34, +371 22018583, 63050220, www.llkc.lv

Anės Jaunimo iniciatyvų centro bendrabutis (21 vietos) 
Patalpa seminarams, treniruokliai, virtuvė, dušas. 
Uozuolniekų apskritis, Cenų valsčius, Āne,  
Celtnieku gatvė 12, +371 29409478

Kaimo turizmo sodybos, svečių namai 
„Viesu Līči“ (20 vietos) Vaikų atrakcionų parkas, kavinė, 
konditerijos parduotuvė, pobūvių patalpa iki 150 asmenų, 
vietos palapinėms, kaimiška pirtis, vietos nameliams ant 
ratų su jungtimi į elektros tinklą.  
Jelgavos apskritis, Jaunsvirlaukos valsčius,  
+371 63058443, 29204514, www.lici.lv 

„Aitiņlauvas“ (19 vietos) Seminarų salė iki 50 asmenų, 
bistro, restoranas, sauna, vaikų žaidimų aikštelė ir 
laukinių gyvūnų sodas. Jelgavos apskritis, Valgundės 
valsčius, +371 29160393, www.aitinlauvas.lv 

„Gošivs“ (35 vietos) Nakvynė, patalpos pobūviams 25 ir 
100 asmenų, rusiška pirtis, baseinas, sporto ir žaidimų 
aikštelės, vietos griliui ir palapinėms, žvejyba, keturračių 
nuoma. Jelgavos apskritis, Valgundės valsčius,  
+371 28763700, 29255931, www.gosivs.lv

„Guntmārītes“ (15 vietos) Pirtis, pokylių salė iki  
30 asmenų, nakvynė, vietos palapinėms, iškylų, maudynių 
vietos, vaikų žaidimų aikštelė, laužavietė.  
Jelgavos apskritis, Valgundės valsčius,  
+371 26164173, 29444859, www.guntmarites.lv 

„Upenieku muiža“ (80 vietos) Pobūvių vieta iki  
100 asmenų, sauna, baseinas, maitinimas. Jelgavos 
apskritis, Lyvberzės valsčius, +371 63086344, 26590664, 
www.upeniekumuiza.precos.lv

„Zaļie atvari“ (60 vietos) Pobūvių salės 30 ir 120 asmenų, 
pirtis su baseinu, nakvynės nameliai, sporto aikštė, 
vietos palapinėms, vieta maudynėms. Jelgavos apskritis, 
Lyvberzės valsčius, +371 29488465, 29353208,  
www.zalieatvari.lv 

„Jaundobeļi“ (60 vietos) Pobūvių salės iki 120 asmenų, 
virtuvė, grilis, rusiška pirtis, baseinas. Jelgavos apskritis, 
Lyvberzės valsčius, +371 29157311, 29521421,  
www.jaundobeli.lv 

„Pūteļkrogs“ (20 vietos) Kavinė, pobūvių vieta 40 ir  
70 asmenų, pirtis, vaikų žaidimų aikštelė.  
Jelgavos apskritis, Zaleniekų valsčius, +371 63011900, 
29255010, www.puteli.lv 

„Kaupēna dzirnavas“ (15 vietos) Svečių namai prie 
ežero, netoli nuo TervetėsGamtos parko, pokylių salė 
30 asmenų, sauna, nakvynės nameliai, dažasvydis, 
jodinėjimas žirgais. Jelgavos apskritis, Zaleniekų valsčius 
+371 29263768, 26551259 

„Upmaļi“ (20 vietos) Pobūvių salė 30 asmenų, rusiška 
pirtis, maitinimas, biliardas, vietos palapinėms,valtys, 
komercinė žvejyba. Jelgavos apskritis, Vilcės valsčius, 
+371 63061044, 29237149, www.upmali.lv

„Ānes muiža“ (70 vietos) Svečių namai, pirtis, patalpos 
pobūviams 60 ir 100 asmenų, vieta maudynėms, vieta 
iškylai gamtoje, teniso kortai, paplūdimio tinklinio ir 

futbolo aikštelė, gatvės krepšinio aikštelė, stalo tenisas, 
mažasis biliardas (novusas), valtys. Uozuolniekų apskritis, 
Cenų valsčius, Āne, +371 26483712, www.anesmuiza.lv 

„Skalbes“ (12 vietos) Pobūvių salė iki 25 asmenų, sauna, 
garų pirtis, sūkurinė vonia. Uozuolniekų apskritis,  
Cenų valsčius, +371 29103477, www.bbbeate.lv 

„Galzemji“ (80 vietos) Pobūvių salės 30 ir 50 asmenų, 
sauna, baseinas, vietos palapinėms, laužavietė. Jelgavos 
apskritis, Jaunsvirlaukos valsčius, +371 29188408

Kempingai, vietos palapinėms 
Kempingas „Grantiņi“ Kavinė, pobūvių vieta iki 50 
asmenų, valčių ir vandens dviračių nuoma, nakvynės 
nameliai, vietos iškyloms gamtoje ir palapinėms, sporto 
ir vaikų žaidimų aikštelės, saugoma teritorija, patogi 
automobilių stovėjimo aikštelė. Jelgavos apskritis,  
Svėtės valsčius, +371 28602267, www.grantinicamp.lv 

„Viesu Līči“ Namelių ant ratų vietos su elektros 
tinklo jungtimi, vietos palapinėms, kaimiškos pirtys, 
vaikų atrakcionų parkas, kavinė. Jelgavos apskritis, 
Jaunsvirlaukos valsčius, +371 63058443, 29204514, 
www.lici.lv

„Zaķu pļava“ Sutvarkyta poilsiavietė prie Vilcės 
piliakalnio, gamtos takai, sūpynės, kiškio skulptūra. 
Jelgavos apskritis, Vilcės valsčius, +371 26517125 

„Kaijas“ Valčių nuoma, žvejyba, pirtys, laužavietė. 
Jelgavos apskritis, Platuonės valsčius, +371 26010089 

„Smiltiņi“ Žvejyba, paukščių stebėjimas, laužavietės. 
Jelgavos apskritis, Valgundės valsčius, Tīreļi,  
+371 29189509 

„Šalkoņi“ Vietos palapinėms, maudynių vieta, elektros 
tinklo jungtis. Uozuolniekų apskritis, Salgales valsčius, 
„Šalkoņi“, +371 29477317

Viešbučiai, moteliai 

Turizmo paslaugos
Jelgavos mieste, Jelgavos apskrityje ir Uozuolniekų apskrityje 
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„Pārlielupes pirtnieki“ Pirties ritualas 1-2 asmenims, 
pirties šluotos, tvenkinys.  
Cukura gatvė 13, +371 26370100

„Dalbes pirtis“ Sauna su baseinu, pokylių salė iki 
80 asmenų, maitinimas, vietos palapinėms, žvejyba. 
Uozuolniekų apskritis, Cenų valsčius, „Vīksnas“,  
+371 26545412, www.dalbespirts.lv 

„Atpūta Ozolniekos“ Maitinimas, pokylių salė iki  
50 asmenų, pirtis iki 15 asmenų, žvejyba. Uozuolniekai, 
Eglaines gatvė 17, +371 26052867, 29514863 

„Saulgrieži“ Pobūvių salė iki 40 asmenų, virtuvė, 
maudynių vieta, pirtis, baseinas, vieta iškylai gamtoje, 
vaikų žaidimų aikštelė, tinklinio aikštelė, plaustas. 
Uozuolniekų apskritis, Cenų valsčius,  
+371 26542202, 63059143, www.projektsmaja.lv

„Dārziņu pirtis“ Sauna, pokylių salė iki 40 asmenų. 
Jelgavos apskritis, Platones valsčius, +371 63022116, 
29179589 

„Branguļi“ Pokylių salė iki 25 asmenų, nakvynė iki  
15 asmenų, pirtis. Jelgavos apskritis, Valgundės valsčius, 
+371 28772324, 28205776 

“Līcīši“ Sauna, pokylių salė iki 25 asmenų, valčių nuoma, 
laužavietė, žvejyba, vietos palapinėms. Uozuolniekų 
apskritis, Cenų valsčius, +371 63050196, 26537993,  
www.licisi.lv

„Ezerkrasti“ Sauna, pokylių salė iki 20 ir 70 asmenų, 
maitinimas, nakvynė, valtys, žvejyba. Jelgavos apskritis, 
Valgundės valsčius, +371 29220017 

„Mierlauki“ Rusiška pirtis, pokylių salė iki 50 asmenų, 
nakvynė iki 12 asmenų, vietos palapinėms. Jelgavos 
apskritis, Valgundės valsčius, +371 63085269, 29417971 

Jelgava
Restoranas „La Tour de Marie“ Akadēmijas gatvė 1,  
+371 63081392, 28837731, www.bcconsulting.lv

Šeimos restoranas „Hercogs“ K. Barona gatvė 3,  
+371 63024188, 26134333 , www.hercogsj.lv

Bistro „Silva“ Driksas gatvė 7/9,  
+371 63084899, 29266586, www.bistrosilva.lv

Arbatos namukas „Silva“ Pilssalas gatvė 2a,  
+371 22119119

Picų restoranas „Tami Tami“ Lielā gatvė 19a,  
+371 26633433, 29283252, www.tamitami.lv

Baras-restoranas „Plate“ Lielā gatvė 6,  
+371 63029748, 29225918, www.hoteljelgava.lv

Užeiga „Istaba“ J. Čakstes bulvaras 7,  
+371 63025909, 29507108

Kavinė – kokteilių baras „Chocolate & Pepper“  
K. Barona gatvė 6, +371 63010220,  
www.choco-pepper.lv

Restoranas „Madara“  
Lielā gatvė 22, +371 63027012

Kavinė „Pie mednieka“ Vecpilsētas gatvė 19,  
+371 63028528

Kavinė „Ceplis“ Lielā gatvė 49, +371 63024726

Kavos ir vyno galerija (“Coffee & Wine gallery“)  
Lielā gatvė 14, +371 26633703, 29320268

Kavinė „Čop – čop“ Akadēmijas gatvė 4,  
+371 22088552

Kavinė „Gustus“ Akadēmijas gatvė 1,  
+371 26691239, www.gustus.lv

Bistro „Otto“ Lielā gatvė 17, +371 26661151  
www.saltums.lv

Baras „Saules krogs“ Kr.Barona gatvė 6,  
+371 29224155, 29740454

Restoranas – picerija „Čili pica“ Katoļu gatvė 7,  
t. c. „Kanclera nams“, +371 63025511, www.cili.lv

Restoranas – picerija „Čili pica“ t. c. „Valdeka“,  
Rīgas gatvė 11a, +371 63045555, www.cili.lv

Restoranas picerija „Can CanPizza“ Driksas gatvė 4, 
29501882, 22066666, www.cancan.lv

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

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

Restoranas „McDonald‘s“ Brīvības bulvaras 1,  
+371 63020166, 26468158, www.mcdonalds.lv

Restoranas „HESBURGER“ Katoļu gatvė 10B,  
+371 25911221, www.hesburger.lv

Restoranas „HESBURGER“ Loka maģistrāle 2a,  
+371 26480302, www.hesburger.lv

Jelgavos apskritis
Kavinė „Zemnieka cienasts“ Jaunsvirlaukos valsčius, 
+371 63058443, 20455402, www.lici.lv

Restoranas–bistro „Aitiņlauvas“ Valgundės valsčius, 
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv

Kavinė „Sapnis“ Jaunsvirlaukos valsčius, Staļģene,  
+371 29165412, 26637101, www.satevi.lv

Kavinė „Pūteļkrogs“ Zaleniekų valsčius,  
+371 63011900, 29255010 , www.puteli.lv

Kavinė „Piramīda“ Bauskas gatvė 3, Eleja,  
+371 26866206

Uozuolniekų apskritis
Restoranas „Agate Hotel“ Skolas gatvė 16,  
Uozuolniekai, +371 25661811, www.agatehotel.lv

Kavinė „Centrs“ Rīgas gatvė 34, Uozuolniekai,  
+371 63020070, 26532338

Restoranas–baras „Meka“ Stadiona gatvė 5a, 
Uozuolniekai, +371 63050162, 29121214, www.meka.lv

Kavinė šašlykų užeiga „Talisman“ Rīgas gatvė 20, 
Uozuolniekai, +371 27873733

„Ozo bārs“ Stadiona gatvė 5b, Uozuolniekai,  
+371 26234881, 63050615

Jelgavos Šventosios Trejybės bažnyčios bokštas  
(40 vietos) Jelgava, Akadēmijas gatvė 1,  
+371 63005445, 63005447, www.tornis.jelgava.lv 

Jelgavos pilis (50; 500 vietos) Jelgava, Lielā gatvė 2,  
+371 63005617, 63005655, www.llu.lv 

Žiemgalos regiono Kompetencijų vystymo centras  
(15; 30; 50; 200 vietos) Svētes gatvė 33, Jelgava,  
+371 63082101, www.zrkac.lv 

Žiemgalos Olimpinis sporto centras (25; 80 vietos) 
Jelgava, Kronvalda gatvė 24,  
+371 63020793, 20365713, www.zoc.lv

Mados namai „Tēma“ (50 vietos) Jelgava, Elektrības 
gatvė 5a, +371 29137893, www.tema-mode.lv

Gederto Eliaso Jelgavos Istorijos ir meno muziejus  
(50 vietos) Akadēmijas gatvė 10, Jelgava, +371 63023383, 
www.jvmm.lv

Bistro „Silva“ (120 vietos) Driksas gatvė 7/9, Jelgava, 
+371 63084899, 29266586, www.bistrosilva.lv 

Švietimo, kultūros ir sporto centras „Avoti“  
(50; 200 vietos) Jelgavos apskritis, Valgunde,  
Saules gatvė 2, +371 63085295, 28612076

Švietimo centras „Līdumi“ (35; 200 vietos)  
Jelgavos apskritis, Jaunsvirlaukos valsčius, Staļģene, 
+371 29199324

Vilkės tautos namai (30; 250 vietos) Jelgavos apskritis, 
Vilcės valsčius, +371 63061081, 29383060

Vircavos tautos namai (30; 300 vietos)  
Jelgavos apskritis, Vircavas valsčius, +371 20386462

Zaleniekų dvaras (30; 100 vietos)  
Jelgavos apskritis, Zaleniekų valsčius,  
+371 63074250, 29433918, www.zav.lv

Zaleniekų kultūros namai (60; 250 vietos)  
Jelgavos apskritis, Zaļenieki, +371 27231143 

Uozuolniekų tautos namai (30; 150 vietos) Uozuolniekai, 
Rīgas gatvė 23, +371 63050144, 26525350 

Latvijos Kaimo konsultacijų ir švietimo centras  
(30; 40 vietos) Rīgas gatvė 34, Uozuolniekai,  
+371 63050220, 26400224, www.llkc.lv

Ānes kultūros namai (100 vietos)  
Uozuolniekų apskritis, Cenų valsčius, Āne,  
Celtnieku gatvė 12b, +371 26121516

Kavinės ir restoranai Seminarų ir konferencijų patalpos*

Patalpos pobūviams ir pirtis* *Patalpos pobūviams ir pirtis  
ir skyriuje „Nakvynės vietos“

*Seminarų ir konferencijų patalpos  
ir skyriuje „Nakvynės vietos“
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Jelgavos Šventosios Trejybės bažnyčios bokštas,  
Akadēmijas gatvė 1, Jelgava, +371 63005445, 63005447,  
www.tornis.jelgava.lv

Gederto Eliaso Jelgavos Istorijos ir meno muziejus,  
Akadēmijas gatvė 10, Jelgava, +371 63023383,  
www.jvmm.lv

Keramika LV, Rīgas gatvė 67, Jelgava,  
+371 63007438, www.keramika.lv

Eko parduotuvė „Db Daba“, Raiņa gatvė 17, Jelgava,  
+371 63084395, www.dbdaba.lv

„Daiļrade“, Akadēmijas gatvė 4, Jelgava,  
+371 63082728

Prekybos centras „Kanclera NAMS“,  
Katoļu gatvė 7 ir Pasta gatvė 51/7, Jelgava,  
+371 63029610, www.kanclers.lv

Namudininkų produkcijos parduotuvė  
„Pārtikas Amatnieku sēta“. 
Produkcijos degustavimas iš anksto užsisakius.  
Pasta gatvė 41, Jelgava, +371 25502151, 
www.partikasamatnieki.lv

Turizmo agentūros Jelgavoje

„Ekskursija.lv“
Kelionės, autobusų nuoma, keltų bilietai, čarterio 
skrydžiai, išskirtinės kelionės, kruizai, individualios 
kelionės, viešbučių rezervavimas, vizų apiforminimas.

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

„Noa Tour“
Ekskursijos, kelionės, teatro ir renginių bilietai, ekskursijų 
maršrutų parengimas, gidai, kruizai, vizos, draudimas. 

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

„Star Tours“
Kelionės, autobusų nuoma, keltų, lėktuvų bilietų, 
viešbučių rezervavimas, draudimas, vizos.

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

„N-Travel“
Kelionės, ekskursijos, viešbučių rezervavimas, kruizai, 
kelionės autobusu, draudimas, vizos, čarterio reisai. 

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

Taksi paslaugos Jelgavoje:

• Jelgavos taksi servisas  
+371 63083200, 80008066

• Taksi paslaugos Jelgavoje  
+371 80008044

Automobilių nuoma – „Auto fans“,  
Jelgava, Atmodas gatvė 36,  
+371 63022275, 28664551, www.autofans.lv

Pašto centrai –  
Jelgava, Katoļu gatvė 2b,  
+371 63012445, 63012446

Suvenyrai

Turizmo paslaugos

Naudinga informacija
Lielplatones turizmo informacijos punktas

Turizmo informacija ir ekskursijos po Lielplatones 
seniūniją. 

 Jelgavos apskritis, Lielplatuonės valsčius,  
Lielplatuonės dvaras, +371 26611468 

Vilces turizmo informacijos punktas
Ekskursijos po Vilces dvarą ir Vilces gamtos parką.

 Jelgavos apskritis, Vilkės valsčius,  
Vilkės dvaras, +371 26351169

Ekskursijos su vadovu
Į patrauklias ekskursijas po Jelgavą ir jos apylinkes 
kviečia Jelgavos miesto, Jelgavos krašto ir Ozolniekų 
krašto gidai – pasirinkite savo ekskursiją iš beveik  
20 maršrutų, skirtų įvairiam skoniui ir galimybėms.  
Į ekskursijas galima vykti pėsčiomis, važiuoti autobusu 
arba dviračiais. Ekskursijų maršrutai ir gidų kontaktai – 
www.visit.jelgava.lv skyriuje „Maršrutai ir ekskursijos“.

Ekskursiją po Jelgavos miestą „Pažink Jelgavą!“ 
Jelgavos regioninis turizmo centras siūlo ekskursiją „Pažink Jelgavą!“, kurios metu sužinosite reikšmingus 
faktus apie Jelgavą, jos istoriją ir plėtros planus. Ekskursijos metu vadovaujant vietiniam gidui, vykstant 
autobusu ar einant pėsčiomis, susipažinsite ne tik su ženkliais turizmo objektais, bet ir su mažiau žinomomis 
vietomis. Ekskursijos trukmė ir maršrutas derinamas su užsakovu.  
Ekskursiją galima užsisakyti telefonu +371 63005447, www.visit.jelgava.lv

Jelgavos regioninis turizmo centras
Jelgavos miesto savivaldybės įstaiga „Jelgavos regioninis turizmo centras“ 
yra Jelgavoje, Šv. Trejybės bažnyčios bokšte, 1 aukšte. Centre yra prieinamos 
sekančios paslaugos:
• Informacija apie turizmo ir poilsio galimybes Jelgavoje, Jelgavos krašte ir 

Ozolniekų krašte, Žiemgaloje, Latvijoje.
• Ekskursijos ir gido paslaugos Jelgavoje ir apylinkėse.
• Gido paslaugos Jelgavos Šv. Trejybės bažnyčios bokšte.
• Patalpų nuoma Jelgavos Šv. Trejybės bažnyčios bokšte.
• Teminiai renginiai, kūrybinės dirbtuvės Jelgavos Šv. Trejybės bažnyčios bokšte.
• Prekyba suvenyrais.

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

 @VisitJelgava
  Visit Jelgava

Naudingi telefonai
Greitosios medicinos pagalbos tarnyba:  
113; +371 63022469

Jelgavos miesto savivaldybės policijos budintis: 
+371 63028550

Valstybinė policija: 110 arba 02

Valstybinė ugniagesių ir gelbėtojų tarnyba:  
112 arba 01

Jelgavos miesto savivaldybės operatyvios 
informacijos centras: 8787

Latvijos geležinkelio informacija: 1181

Jelgavos geležinkelio stotis: +371 63096341

Jelgavos autobusų stotis: +371 63022639

Informacijos tarnybos: 1188, 1180, 1189
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LANKyTINOS VIETOS
1  Jelgavos Šventosios Trejybės 

bažnyčios bokštas (1 psl.)
2  Jelgavos pilis (2 psl.)
3  Rundales pilies ekspozicija 

„Kurzemes hercogų kapinės“ 
(2 psl.)

4  Gederto Eliaso Jelgavos 
Istorijos ir meno muziejus 
(3 psl.)

5  Adolfo Alunano memorialinis 
muziejus (3 psl.)

6  Latvijos Geležinkelio 
istorijos muziejaus Jelgavos 
ekspozicija (4 psl.)

7  Gaisrų gesinimo ekspozicija 
(4 psl.)

8  Ligoninės „Giunterio dvaras“ 
ekspozicija (4 psl.)

9  Šv. Onos liuteronų katedra 
(4 psl.)

10  Jelgavos Romos katalikų 
Nekaltosios Mergelės Marijos 
katedra (5 psl.)

11  Šv. Simono ir Šv. Onos 
ortodoksų katedra (5 psl.)

12  Šv. Jono liuteronų bažnyčia 
(5 psl.)

13  Jelgavos Švenčiausiosios 
Dievo Motinos miego 
ortodoksų bažnyčia (5 psl.)

14  Paminklas Jelgavos išlaisvin-
tojui „Lačplėsis“ (6 psl.)

15  Svetbirzė (6 psl.)
16  Paminklas Janiui Čakstei 

(6 psl.)
17  Meilės alėja (6 psl.)
18  Rainio parkas (6 psl.)
19  Atminimo ženklas dainininkei 

Norai Bumbierei (6 psl.)
20  Senamiesčio gatvės 

(Vecpilsētas iela) kvartalas 
(7 psl.)

21  Pergalės parkas (7 psl.)
22  Lielupės užliejamos pievos 

(7 psl.)
23  Jelgavos kultūros namai (8 psl.)
24  Kultūros namai „Rota“ (8 psl.)
25  Jelgavos studentų teatras 

(8 psl.)
26  Šokių centras  

„Cukurfabrika“ (8 psl.)
27  Muzikos klubas  

„Tonuss“ (8 psl.)
28  Muzikos klubas  

„Jelgavas krekli“ (8 psl.)
29  Janio Čakstės bulvaro 

promenada, pėsčiųjų tiltas 
Mytava (9 psl.)

30  Skulptūra-fontanas „Jelgavos 
studentas“ (9 psl.)

31  Lielupės promenada (9 psl.)
32  Pašto sala (9 psl.)
33  Jelgavos Jachtų klubas (9 psl.)
34  Vandens dviračių ir valčių 

nuoma Pašto saloje (9 psl.)
35  Pasta salos laiveliai (9 psl.)
36  „Pārlielupes pirtnieki“  

(9, 27 psl.)
37  SUP lentų nuoma (9 psl.)
38  Skrydis su FlyBoard (9 psl.)
39  Poilsio ir sporto kompleksas 

„Zemgale“ (10 psl.)
40  Žiemgalos Olimpinis sporto 

centras (10 psl.)

41  Sporto ir poilsio kompleksas 
„Rullītis“ (10 psl.)

42  „A-Z boulingas“ (10 psl.)
43  Sporto klubas „Fitland“  

(10 psl.)
44  Pepijas Velomānija (10 psl.)
45  VeloNomo (10 psl.)
46  Jelgavos teniso centras  

(10 psl.)
47  Vaikų pramogų centras 

„Bossiks“ (11 psl.)
48  Keramikos fabrikas  

„Keramika LV“ (11 psl.)
49  „Jelgavos tipografija“ (11 psl.)
50  „Fortum“ biomasės 

kogeneracijos stotis (11 psl.)
51  ZRKAC Metalo apdirbimo 

mokymo parkas (11 psl.)
52  Plastmasinių vamzdžių 

fabrikas „Evopipes“ (11 psl.)
53  Karamelių dirbtuvės (11 psl.)

NAKVyNėS VIETOS (24 psl.)
54  Viešbutis „Jelgava“
55  Viešbutis „Zemgale“ 
56  Viešbutis „Dianda“ 
57  Motelis „Akva“ 
58  „Universitāte“ 
59  8. tarnybinis viešbutis 

KAVINėS IR RESTORANAI 
(26 psl.)

60  Restoranas „La Tour de Marie“ 
61  Šeimos restoranas „Hercogs“ 
62  Bistro „Silva“ 
63  Arbatos namukas „Silva“
64  Picų restoranas „Tami Tami“ 
65  Baras-restoranas „Plate“ 
66  Užeiga „Istaba“
67  Kavinė – kokteilių baras 

„Chocolate & Pepper“ 
68  Restoranas „Madara“ 
69  Kavinė „Pie mednieka“ 
70  Kavinė „Ceplis“ 
71  Kavos ir vyno galerija 
72  Kavinė „Čop – čop“ 
73  Kavinė „Gustus“ 
74  Bistro „Otto“ 
75  Baras „Saules krogs“ 
76  Restoranas – picerija  

„Čili pica“ 
77  Restoranas picerija  

„Can Can Pizza“ 
78  “Picu darbnīca“ 
79  Restoranas „McDonald‘s“ 
80  Restoranas „Hesburger“
81  “Fontaine Delisnack“ 

PASLAUGOS
82  Žiemgalos regiono 

Kompetencijų vystymo centras 
(27 psl.)

83  Mados namai“Tēma“ (27 psl.)
84  Namudininkų produkcijos 

parduotuvė „Pārtikas 
Amatnieku sēta“ (28 psl.)

85  Eko parduotuvė „Db Daba“ 
(28 psl.)

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

Jelgavos regioninis turizmo centras
 Akadēmijas gatvė 1, Jelgava, +371 63005447, 

www.visit.jelgava.lv

Jelgava
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LANKyTINOS VIETOS
1  Blankenfeldės dvaras (12 psl.)
2  Elejos dvaro parkas (12 psl.)
3  Zaleniekų (Žaliasis) dvaras ir parkas  

(13 psl.)
4  Lielplatuonės dvaras ir parkas (13 psl.)
5  Stalgenės dvaras (13 psl.)
6  Vircavos dvaras ir parkas (13 psl.)
7  Lielvircavos dvaras (13 psl.)
8  Vilkės dvaras ir parkas (13 psl.)
9  Lyvberzės katalikų bažnyčia (14 psl.)

10  Rygos Šv. Trejybės Sergijaus moterų 
vienuolyno filialas (14 psl.)

11  Lielvircavos liuteronų bažnyčia (14 psl.)
12  Sesavos liuteronų bažnyčia (14 psl.)
13  Stalgenės Šv. Mergelės Marijos bažnyčia 

(Gintaro koplyčia) (14 psl.)
14  Zaleniekų liuteronų bažnyčia (14 psl.)
15  Luožmetėjkalnas Tyrelpurve (15 psl.)
16  Tysų ratų bazė (15 psl.)
17  Gederto Eliaso gimtoji sodyba „Zileni“ 

(15 psl.)
18  Paminklai 1705 metų Mūrmuižas mūšiui 

ir žuvusiems švedų kariams (15 psl.)
19  Kalėdinių mūšių muziejus „Mangaļi“  

(15 psl.)
20  Paminklas Jelgavos išlaisvintojams prie 

Švėtės pagrindinės mokyklos (15 psl.)
21  Gamtos parkas „Vilkė“ (16 psl.)
22  Ķemeru raistas – Ķemeru nacionalinis 

parkas (16 psl.)
23  Zaleniekų gamtos parkas (16 psl.)
24  Nākotne gamtos takas (16 psl.)
25  Gamtos parkas „Švėtės salpos“ (16 psl.)
26  Stručių ferma „Mazzariņi“ (17 psl.)
27  Medelynas „Zaļenieki“ (17 psl.)
28  Medelynas „Dimzas“ (17 psl.)
29  UAB „Baltijas Helikopters“ (18 psl.)
30  „Pas dėdę Gariką“ (17 psl.)
31  Elnių sodas „Stirninų veislynas“ (17 psl.)
32  Valgundes sporto halė (18 psl.)
33  Staļģenes vidurinės mokyklos  

sporto salė (18 psl.)

34  Poilsio kompleksas „Grantini“ (18 psl.)
35  „Reinas zirgi“ (18 psl.)
36  „Berzini“ (18 psl.)
37  Stallis Ormani“ (18 psl.)
38  Poilsio kompleksas „Viesu Liči“ (18 psl.)
39  Aktyvaus poilsio ir sporto vieta  

„Ligotnes“ (18 psl.)
40  Paramilitārā šķēršļu josla Tīsu bāzē  

(18 psl.)
41  Durpių gavybos įmonė „Laflora“ (18 psl.)
42  Kepykloje „Svētes maize“ (19 psl.)
43  „Mālkalnu siers“ (19 psl.)
44  Blankenfeldės dvaras (19 psl.)
45  „Pipirmėčių namukas“ (19 psl.)
46  Švėtės keramikos dirbtuvės – amatų 

centras (19 psl.)
47  Taikomojo meno studija „Stalgene“  

(19 psl.)
48  Amatų centras „Jaunlidumi“ (19 psl.)
49  Medžio dirbtuvės „Amatnieki“ (19 psl.)
50  Liaudies taikomojo meno studijos amatų 

centras „Lyve“ (19 psl.)

NAKVyNėS VIETOS (24, 25 psl.)
51  „Senlīči“ 
52  Zaleniekų Komercijos ir amatų vidurinės 

mokyklos tarnybinis viešbutis 
53  Kultūros ir sporto centras „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  Kempings „Grantiņi“ 
65  „Galzemji“ 
66  „Kaijas“ 
67  „Smiltiņi“

KAVINėS IR RESTORANAI (26 psl.)
68  Kavinė „Zemnieka cienasts“ 
69  Restoranas–bistro „Aitiņlauvas“ 
70  Kavinė „Sapnis“ 
71  Kavinė „Pūteļkrogs“ 
72  Kavinė „Piramīda“ 

SEMINARų IR KONFERENCIJų 
PATALPOS (27 psl.)

73  Švietimo, kultūros ir sporto  
centras „Avoti“ 

74  Švietimo centras „Līdumi“ 
75  Vilkės tautos namai
76  Vircavos tautos namai 
77  Zaļenieki kultūros namai

PATALPOS POBūVIAMS IR PIRTIS 
(27 psl.)

78  Dārziņu pirtis  
79  „Branguļi“
80  „Ezerkrasti“
81  „Mierlauki“

LANKyTINOS VIETOS
1  Janio Čakstės memorialinis muziejus 

„Auči“ (20 psl.)
2  Edvarto Virzos ir Elzos Sterstės 

memorialiniai namai „Billites“ (20 psl.)
3  Uozuolniekų motosporto ekspozicija  

(20 psl.)
4  Uozuolniekų seniūnijos istorinė 

ekspozicija (20 psl.)
5  Dalbės liuteronų bažnyčia (21 psl.)
6  Salgalės liuteronų bažnyčia ir senosios 

bažnyčios griuvėsiai (21 psl.)
7  Varelių paminklas (21 psl.)
8  Paminklas žuvusiems 6-ojo Rygos 

pėstininkų pulko kariams (21 psl.)
9  Piemiņas akmens meliorācijai (21 psl.)

10  Tetelės bokštas ir parkas (21 psl.)
11  Uozuolniekų ežeras (22 psl.)

12  Sudrablycis (22 psl.)
13  „Poilsis Uozuolniekuose“ (22 psl.)
14  Uozuolniekų tautos namai (22 psl.)
15  Ānes kultūros namai (22 psl.)
16  Anės Jaunimo iniciatyvų centras (22 psl.)
17  Mini zoologijos sodas „Kaimo sodyba“  

/Lauku sēta/ (23 psl.)
18  Ožkynas „Liciši“ (23 psl.)
19  Česnakų pasaulis (23 psl.)
20  Žirgynas „Princis“ (23 psl.)
21  Medelynas „Betras“ (23 psl.)
22  Uozuolniekų sporto centras (23 psl.)
23  Sveikatingumo takas (23 psl.)
24  Uozo Ledo halė (23 psl.)

NAKVyNėS VIETOS (24, 25 psl.)
25  „Agate Hotel“ 
26  „Uozuolniekų sporto centras“ 

27  Latvijos Kaimo konsultacijų ir  
švietimo centras, tarnybinis viešbutis 

28  Anės Jaunimo iniciatyvų centro 
bendrabutis 

29  „Ānes muiža“ 
30  „Skalbes“ 
31  „Šalkoņi“ 

KAVINėS IR RESTORANAI (26 psl.)
32  Kavinė „Centrs“ 
33  Restoranas–baras „Meka“ 
34  Kavinė šašlykų užeiga „Talisman“
35  „Ozo bārs“ 
36  Restoranas „Agate Hotel“ 

PATALPOS POBūVIAMS IR PIRTIS 
(27 psl.)

37  Dalbes pirtis
38  „Saulgrieži“

Vilces turizmo informacijos 
punktas

 Jelgavos apskritis,  
Vilkės valsčius, Vilkės dvaras,  
+371 26351169

Jelgavos apskritis

Uozuolniekų apskritis

Lielplatones turizmo 
informacijos punktas

 Jelgavos apskritis, 
Lielplatuonės valsčius, 
Lielplatone dvaras, 
+371 26611468
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Sausis

Kalėdų mūšių atminimo renginiai
Tradiciškai sausio pradžioje Ložmetējkalna apylinkėse 
vyksta latvių šaulių atminimo renginiai, prisimenant 
Kalėdų mūšius. Į renginių programą įtrauktas 
apsilankymas šaulių kapinėse, apsilankymas Kalėdų 
mūšių muziejaus ekspozicijoje “Mangaļos” ir šventinis 
atminimo renginys su dainomis ir laužais Ložmetējkalnā.

Vasaris  

tarptautinis ledo sKulptūrų festivalis 
Tarptautinis Ledo skulptūrų festivalis Jelgavoje 2016 
metais vyks jau aštuonioliktą kartą. Festivalio menininkai 
iš viso pasaulio vasario mėnesį atvyks į Jelgavą ir kurs 
skulptūras iš ledo, bus panaudota daugiau nei 40 tonų 
ledo. Ledo skulptūrų festivalis stebina ir įspūdingais 
šviesos pasirodymais, koncertais ir fejerverkais.

gegužė  

vasaros turizmo sezono atidarymas
Kiekvienais metais gegužės mėnesio pradžioje Jelgavos 
mieste ir apylinkėse daugeliu aktyvių poilsio renginių 
metu atidaromas naujas turizmo sezonas. Rengiamos 
ekskursijos, pristatomi nauji turizmo pasiūlymai, 
organizuojami įvairūs teminiai renginiai.

Jelgavos miesto šventė
Gegužės mėnesio pabaigoje visą savaitę švenčiama Miesto 
šventė su įvairiais renginiais visai šeimai. Jelgavos miesto 
gyventojų ištvermingumas ir proto aštrumas yra matomas 
Latvijoje ilgiausio miesto šventės parado metu, kuriame 
dalyvauja Jelgavos įmonės ir firmos, kolektyvai ir įstaigų 
atstovai. Šventės metu mieste vyksta įvairūs koncertai ir 
kultūriniai renginiai.

Birželis  
tarptautinis smėlio sKulptūrų festivalis
Vasaros viduryje didžiausias Baltijos šalyse smėlio 
skulptūrų parkas Jelgavoje stebina unikaliais ir 
neįprastais meno kūriniais, kurie sukurti iš 900 tomų 
smėlio. Šventę praturtina įvairūs koncertai ir renginiai, 
kurie garantuoja malonią atmosferą visų amžiaus grupių 
lankytojams.

liepa  

Jelgavos apsKrities šventė
Jelgavos karšto šventė yra reikšmingiausias metų įvykis 
Jelgavos krašte. Krašto šventės metu Elejas dvaro parką 
užtvindo amatininkai, namudininkai, kūrybinių dirbtuvių 
nariai, prekiautojai ir animatoriai, kad kultūrinių renginių 
metu juose dalyvaujantiems lankytojams padovanotų 
pripildytas emocijų dienas.

uozuolnieKų apsKrities šventė
Ozolniekų krašto šventė turi savo devizą “Šaknimis savo 
krašte” /“Ar saknēm novadā”/, tai didžiausias Ozolniekų 
krašto renginys. Šventė prasideda eisena Ozolniekuose, 
šventės metu sveikinami krašte gimę naujagimiai, bei 
visos dienos metu krašto gyventojams ir svečiams 
siūlomi linksmi ir aktyvūs renginiai.

rugpjūtis  

visuotinė latviJos pieno, duonos  
ir medaus šventė
Tradicijomis turtinga šventė, kurios metu duonkepiai 
giriasi didžiausiais pasaulyje duonos produkcijos 
rekordais. Lankytojams siūlomi įvairūs su medumi, 
duona ir pienu susiję atrakcionai ir degustacijos. Įdomus 
ir laukiamas šventės renginys yra regata – iš tuščių pieno 
pakuočių pagamintų laivų varžybos Lielupės upėje.

rugsėjis  

metalo šventė JelgavoJe
Metalo šventė yra lavinantis ir pažintinis renginys, 
kurios metu galima pasimėgauti ir menu ir kultūra, 
susipažinti su mokymosi ir karjeros galimybėmis metalo 
apdirbimo srityje. Šventės metu vyksta suvirintojų 
konkursas, seminarai, kūrybinės dirbtuvės vaikams ir 
jaunimui, kultūrinė programa su populiarių menininkų 
pasirodymais.

spalis  

derliaus šventė Jelgavos Krašte
Rudenį, kai didieji darbai nuveikti ir derlius jau surinktas, 
Jelgavos krašto ir artimiausių apylinkių valstiečiai, am-
atininkai ir namudininkai kviečia visus į Derliaus šventę ir 
turgelį prie kavinės “Zemnieka cienasts” Jaunsvirlaukas 
seniūnijoje.

Didžiausi renginiai
Jelgavos mieste, Jelgavos apskrityje ir Uozuolniekų apskrityje 

maketas:  
UAB „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”

spausdino:  
UAB „Talsu Tipogrāfija”

leidimo metai: 2016

leidėjas:  
Jelgavos miesto savivaldybės įstaiga 
“Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”

fotografijos:  
G. Timermanis,  
Jelgavos regioninio turizmo centro  
ir turizmo objektų arhyvas

Jelgavos regioninis 
turizmo centras 
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