
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šis maršruts iepazīstina ar Ozolnieku vērtībām - ievērojamu novadnieku Jāņa Čakstes un Edvarta Virzas dzīvi un darbību, vēsturiskiem 
notikumiem, lauku gardumiem, sportiskām relikvijām un dzīvnieku pasauli. Ķiploku pārstrādes uzņēmumā “Ķiploku pasaule” varēsiet 
nobaudīt dažādus ķiploku gardumus, bet “Līcīšos” nogaršot veselīgo kazas pienu un sieru. Mini zoo “Lauku sēta”piedāvā apskatīt un 
samīļot dažādus pundurdzīvnieciņus, motosporta cienītāji Ozolniekos novērtēs seno motociklu kolekciju, savukārt nozīmīgus 
notikumus novada un Latvijas vēsturē atklāsiet pie Vareļu pieminekļa. Objektu apmeklējums iepriekš jāpiesaka pa norādītajiem 
tālruņiem. 
 
Apskates objekti: ķiploku pārstrādes uzņēmums “Ķiploku pasaule” - kaziņu ferma “Līcīši” - Ozolnieku motosporta ekspozīcija - mini 
zoo "Lauku sēta" – Teteles tornis un parks- Vareļu piemineklis - Jāņa Čakstes memoriālais muzejs “Auči”- E. Virzas memoriālā māja 
“Billītes” 
Maršruta garums: 60 km 
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Ozolnieku novada 
vērtības un lepnums 

Uzņēmums „Ķiploku pasaule” - nodarbojas ar ķiploku audzēšanu un pārstrādi. Saimniece Antra izzinājusi dažādas 

receptes, kā no ķiplokiem pagatavot interesantus produktus. Šeit varēsiet nobaudīt ķiploku tēju, marinētus ķiploku ziedus, 

bet saldumu cienītāji varēs pārliecināties, cik gardas ir ķiploku karameles.  

Ozolnieku nov., Dalbe, Priežu iela 8, tel. 29206015 

 

Kaziņu ferma “Līcīši” - atrodas skaistā vietā - Misas upes un mežu ielokā. Šeit mīt vairāk nekā 100 kazas. Apmeklējot 

saimniecību, iepazīsieties ar kazas piena pārstrādes procesu, apskatīsiet dzīvniekus un ekskursijas noslēgumā nogaršosiet 

veselīgos kazas piena produktus. 

Ozolnieku nov., Cenu pag., tel. 26537993, www.licisi.lv 

 

Ozolnieku motosporta ekspozīcija – nelielā muzeja pamatā ir pazīstamā Ozolnieku motosportista un trenera Alfrēda 

Zamocka kolekcija. Nozīmīgākā ekspozīcijas daļa ir sporta motociklu kolekcija. Eksponātu vidū ir spēkrati, kas ražoti 

1925.gadā. Šeit varēsiet apskatīt arī radioaparātu, mūzikas instrumentu un senāku sadzīves priekšmetu kolekciju. 

Ozolnieku nov., Ozolnieki, Jelgavas iela 35, tel. 26751108, 63022602 
 

Mini zoo "Lauku sēta" - apskatiet saimniecībā mītošos ponijus, ēzelīšus, pundurkaziņas, punduraitiņas, pundurruksīšus, 

vistiņas un citus dzīvnieciņus. Bērniem ir iespēja vizināties ar poniju vai ēzelīti. Šeitierīkota vieta piknikam arugunskuru un 

izveidots rotaļu laukums bērniem. 

Ozolnieku nov., Cenu pag.,Brankas, “Jaunaudzes”, tel. 27171712, www.zoolaukuseta.lv 

 

Teteles tornis un parks- Lielupes kreisajā krastā, blakus tagadējai Teteles pamatskolai, agrākajā Tetelmindes muižas parkā 

slejas romantisks laukakmeņu tornītis. Tas būvēts 19.gadsimta otrajā pusē kā mākslīgas pilsdrupas. Mūsdienās tornis ir 

atjaunots un apskatāms no ārpuses. 

Ozolnieku nov., Cenu pag., Tetele 

 

http://www.licisi.lv/
http://www.zoolaukuseta.lv/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Maršruta karte 

           

 

Vareļu piemineklis veltīts Latvijas Kara skolas 14 kritušajiem kadetiem cīņās pret Bermonta karaspēku 1919.gada 

novembrī. 

Ozolnieku nov., Salgales pag. 
 

Jāņa Čakstes memoriālais muzejs “Auči”– Čakstu dzimtas māja“Auči” celta 20.gadsimta 30.gados, to atjaunojis Pirmā 

Latvijas valsts prezidenta Jāņa Čakstes vecākais mazdēls Jānis Konstantīns Čakste un viņa ģimene. Apmeklējiet muzeju un 

iepazīstiet Jāni Čaksti kā personību, sabiedrisku darbinieku un kuplas ģimenes galvu. 

Ozolnieku nov., Salgales pag., tel. 26392154 
 

Edvarta Virzas memoriālā māja “Billītes”- apmeklējiet mājas, kur ilgus gadus dzīvojis latviešu dzejnieks, rakstnieks, 

tulkotājs Edvarts Virza ar dzīvesbiedri - dzejnieci Elzu Stērsti. Šeit tapuši daudzi E. Virzas dzejoļi un sarakstīti "Straumēni" – 

varenākais no tēlojumiem, kāds jebkad sacerēts par latviešu zemnieku dzīvi. Ozolnieku nov., Salgales pag., tel. 29299790 

 

Kur paēst?  

 Restorāns viesnīcā “Agate Hotel”, Ozolnieki, Skolas iela 16, tel. 28687743, www.agatehotel.lv 

 Restorāns - bārs “Meka”, Ozolnieki, Stadiona iela 5A, tel. 63050162, 29121214, www.meka.lv 

 Kafejnīca “Centrs”, Ozolnieki, Rīgas iela 34, tel. 63020070, 26532338 

 Kafejnīca šašliku nams “Talisman”, Ozolnieki, Rīgas iela 20, tel. 27873733 

 Kafejnīca “Zemnieka cienasts”, Jaunsvirlaukas pag., tel. 63058443, 20455402,www.lici.lv 

 

Kur nakšņot?  

 Viesnīca “Agate Hotel”, Ozolnieki, Skolas iela 16, tel.28687743, www.agatehotel.lv 

 “Viesu Līči”, Jelgava nov., Jaunsvirlaukas pag., tel. 63058443, 29204514,www.lici.lv 

 “Ānes muiža”, Ozolnieku nov., Cenu pag., Āne, tel. 26483712,www.anesmuiza.lv 

 “Skalbes”, Ozolnieku nov., Cenu pag., tel. 29103477,www.bbbeate.lv 

 LLKC dienesta viesnīca, Ozolnieki, Rīgas iela 34, tel. 22018583, 63050220 

 Kultūras un sporta centrs “Jaunlīdumi”, Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Dzirnieki, tel. 29199324 

 Ānes JIC hostelis, Ozolnieku nov., Cenu pag., Āne, Celtnieku iela 12, tel. 29482315 
 

Ko vēl darīt un ko redzēt vasarā Jelgavas apkārtnē? Ieskaties un gūsti idejas mājas lapā www.visit.jelgava.lv 
 
 

 
 

JelgavaTIC ;  @VisitJelgava; Draugiem.lv/visitjelgava 
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