
Muzeji
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures 
un mākslas muzejs – ekspozīcijas 
par Jelgavas vēsturi dažādos 
laikos, Ģederta Eliasa gleznu 
izstāde, interaktīvās ekskursijas un 
pedagoģiskās muzejprogrammas.  
Akadēmijas iela 10, Jelgava, tel. 63023383, 
63025830, www.jvmm.lv 

Atvērts no trešdienas līdz svētdienai. 
Bezmaksas ieeja skolēniem. Pieejamas 
ekskursijas ar gidu. Ekskursijas ilgums 1 stunda.

Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs – 
latviešu teātra tēva memoriālā māja ar 
vairāk kā 1000 oriģinālpriekšmetiem, 
tematiskās ekskursijas, pedagoģiskā 
muzejprogramma, interaktīvās spēles 
un multimediju risinājumi.
Filozofu iela 3, Jelgava, tel. 63021180,  
www.jvmm.lv 

Atvērts no trešdienas līdz svētdienai. 
Bezmaksas ieeja skolēniem. Pieejamas 
ekskursijas ar gidu. Ekskursijas ilgums 1 stunda.

Jelgavas pils un Kurzemes hercogu 
kapenes – Baltijā lielākās baroka pils 
vēstures atklāšana, hercogu dinastiju 
unikālo kapeņu apskate.  
Lielā iela 2, Jelgava: Jelgavas pils muzejs, 
tel. 63005617, www.llu.lv; Kurzemes hercogu 
kapenes, tel. 63962197; 26499151;    
www.rundale.net

Jelgavas pils muzejs atvērts no pirmdienas 
līdz piektdienai. Ieeja par ziedojumiem. 
Pieejamas ekskursijas ar gidu. Ekskursijas 
ilgums 40 minūtes.

Kurzemes hercogu kapenes – atvērtas no 
1.maija līdz 31.oktobrim, no pirmdienas 
līdz svētdienai, ieejas maksa pēc cenrāža. 
Pieejamas ekskursijas ar gidu. Ekskursijas 
ilgums 40 minūtes.

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja 
Jelgavas ekspozīcija – Jelgavas 
dzelzceļa mezgla vēstures iepazīšana, 
ekspozīcijās apskatāmi dažādi ar 
dzelzceļnieku darba ikdienu saistīti 
priekšmeti. 
Stacijas iela 3, Jelgava, tel. 63096494,  
www.railwaymuseum.lv 

Atvērts no trešdienas līdz sestdienai, skolēniem 
bezmaksas ieeja, pieejamas ekskursijas ar 
gidu. Ekskursijas ilgums 1 stunda.

Ražošana
Keramikas ražotne „Keramika 
LV” – iepazīstiet keramikas darbu 
tapšanu no māla iegūšanas līdz 
produkta pārdošanai, apmeklējiet 
arī keramikas darbu un suvenīru 
veikalu. 
Rīgas iela 67, Jelgava, tel. 63022868,  
www.keramika.lv 

Ekskursiju var pieteikt no pirmdienas līdz 
piektdienai, ieejas maksa pēc cenrāža, 
ekskursijas ilgums 1.5 stundas.

Autobusu rūpnīca „AMOPLANT” – 
apskatiet autobusu un traktoru 
ražošanu, kā arī iepazīstiet 
tradīcijām bagāto Latvijas 
autobūves vēsturi, kas ir cieši 
saistīta ar Jelgavu.  
Aviācijas iela 62, Jelgava, tel. 63029039, 
www.amoplant.lv 

Ekskursiju var pieteikt no pirmdienas līdz 
piektdienai, ieeja skolēniem bezmaksas, 
ekskursijas ilgums 1 stunda, ekskursijas  
5. – 12.klases skolēniem.

ZRKAC metālapstrādes mācību 
parks – apskatiet šobrīd Eiropā 
modernākās metālapstrādes iekār
tas, piedalieties interaktīvajās 
ekskursijās (īpaši aicināti piedalīties 
jaunieši, kuri apsver iespēju savu 
izglītību un karjeru saistīt ar 
inženierzinātnēm).  
Kr.Barona iela 40, Jelgava, tel. 26171465; 
63012153

Ekskursiju var pieteikt no pirmdienas līdz 
piektdienai, ieeja skolēniem bezmaksas, 
ekskursijas ilgums 1 stunda.

Jelgavas Tipogrāfija – aicinām 
iepazīt modernas tipogrāfijas darbu 
un gūt ieskatu šīs nozares darba 
specifikā, jo grāmatu drukāšanas 
tradīcijas Jelgavā veidojušās jau 
17. gadsimtā. 
Langervaldes iela 1a, Jelgava, tel. 63005447

Ekskursiju var pieteikt no pirmdienas līdz 
piektdienai, ekskursiju pieteikt vismaz 
vienu nedēļu iepriekš, ieeja skolēniem 
bezmaksas, ekskursijas ilgums 1 stunda.

Aktīvā atpūta un izklaide
Zemgales olimpiskais 
centrs – ekskursija 
pa sporta kompleksu, 
iespēja izbraukt ar kar
tingu (atbilstošos laika 
apstākļos).
Kronvalda iela 24, Jelgava, 
tel. 63020792, www.zoc.lv

Ekskursiju var pieteikt no 
pirmdienas līdz piektdienai, 
bezmaksas ieeja, ekskursijas 
ilgums 30 minūtes.

Atpūtas un sporta 
komplekss Zemgale – 
aktīvā atpūta dažādos 
atklātajos sporta lauku
mos, iespēja spēlēt bou
lingu vai doties slidot. 
Rīgas iela 11, Jelgava, 
tel. 63007700, 63007220,  
www.zemgale.info

Ekskursija jāpiesaka iepriekš.  

Tehnisko sporta veidu 
centrs „Rullītis” – 
izbraukumi ar kartingiem 
(atbilstošos laika apstāk
ļos) , peintbols. 
Aku ceļš 1, Jelgava, 
tel. 29589595, www.jtsvc.lv

Ekskursija jāpiesaka iepriekš.    

Atpūtas komplekss 
„Viesu Līči” – plašs 
brīvdabas spēļu laukums 
ar atrakcijām un rotaļām 
bērniem no 2 līdz 12 gadu 
vecumam pieauguša cil
vē ka tiešā pavadībā. 
Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas 
nov., tel. 63058443, 29204514, 
www.lici.lv

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis – modernas un 
interaktīvas vēstures ekspozīcijas ļauj uzzināt vairāk par pirmajiem 
Latvijas Valsts prezidentiem, iepazīt Jelgavu no aizvēstures līdz 
mūsdienām, noskaidrot, kā top un kādi raksti redzami Zemgales 
tautastērpā un multimediju risinājumi ļauj virtuāli izstaigāt agrāko 
Sv. Trīsvienības baznīcu, bet 9.stāvā iespējams apskatīt gleznu 
izstādi un no skatu laukuma ar stikla grīdu iespējams vērot Jelgavas 
panorāmu uz visām debespusēm. 
Pirmajā stāvā atrodas Tūrisma informācijas centrs! 
Akadēmijas iela 1, Jelgava, tel. 63005445, 63005447, www.tornis.jelgava.lv 

Atvērts no pirmdienas līdz svētdienai. Otrdienās skolēniem bezmaksas ieeja, 
pārējās dienās ieejas maksa pēc cenrāža. Pieejamas ekskursijas ar gidu. 
Ekskursijas ilgums 1 stunda.
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 Izzinoši izklaidējoša diena Jelgavā – veidojiet savu ekskursiju paši! 
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EkskuRsijA: iespaidiem bagāta diena  
Ozolnieku novadā!

Ozolnieku motosporta muzejs – 
apskatiet seno motociklu, trofeju un 
priekšmetu kolekciju.
Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku nov., 
tel. 26751108, 63022602.

Ekskursija jāpiesaka iepriekš.  Ieeja par 
ziedoju miem. Ekskursijas ilgums no 
40 minūtēm līdz 1 stundai.

Mini zoo „Zemgales poniji” – 
iepazīstiet draudzīgos ponijus, 
pundurkaziņas, punduraitiņas, pun
dur ruksīšus un vistiņas, vizinieties 
ar poniju vai ēzelīti, apmeklējiet 
Pundurīšu paradīzi. Lieliska vieta 
piknikam. 
,,Jaunaudzes”, Cenu pag., Ozolnieku nov., 
tel. 27171712, www.poniji.lv

Ekskursiju var pieteikt no otrdienas līdz 
svētdienai. Ieejas maksa pēc cenrāža. 
Ekskursijas ilgums 1.5 stundas.

Kaziņu ferma „Līcīši” – satieciet 
vairāk kā 100 kaziņas, uzziniet 
par piena pārstrādes procesu un 
nogaršojiet kazas piena produktus. 
„Līcīši”, Cenu pag., Ozolnieku nov., 
tel. 26537993, 26453155, www.licisi.lv

Ekskursija jāpiesaka iepriekš. Ieejas maksa 
pēc cenrāža. Ekskursijas ilgums 1.5 stundas.

Dzīvnieku patversme „Ķepu ķepā” – 
satieciet vietējo Raganu, piedalieties 
mācību stundā pie Muižkundzes, 
cepiet pankūkas un baudiet tēju pie 
ugunskura, dodieties pastaigā ar 
četrkājaino draugu. 
“Rēvici”, Salgales pag., Ozolnieku nov., tel. 
29733601, 26774592

Ekskursija jāpiesaka iepriekš. Ieejas maksa 
pēc cenrāža. Ekskursijas ilgums 1.5 stundas.

EkskuRsijA: karavīru piedzīvojumi  
un garda maize!

Briežu dārzs „Buku audzētava” – 
vērojiet staltbriežus, dambriežus un 
muflonus gida pavadībā, uzziniet 
interesantus faktus par dzīvnieku 
audzēšanu, apskatiet ragu kolekciju.
Valgundes pag., Jelgavas nov., tel. 63027751, 
29191980

Ekskursija jāpiesaka iepriekš. Ieejas maksa pēc 
cenrāža. Ekskursijas ilgums 1.5 stundas.

Ziemassvētku kauju muzejs 
„Mangaļi” – iespēja iepazīties ar 
vēsturisku ekspozīciju un karavīru 
stāstiem un līdzdarboties nodarbībā 
„Latviešu strēlnieks Ziemassvētku 
kaujās”, un veikt īpaši slepenus un 
atraktīvus uzdevumus Strēlnieku formā 
tērpta nodarbības vadītāja uzraudzībā. 
Valgundes pag., Jelgavas nov., tel. 28349259, 
67228147

Ekskursija jāpiesaka iepriekš. Ieejas maksa pēc 
cenrāža. Ekskursijas ilgums 2 stundas.

Ložmetējkalns Tīreļpurvā – iespēja 
apmeklēt vietu, kur 1.Pasaules kara 
laikā norisinājās sīvas kaujas. Tagad te 
izveidota piemiņas vieta drosmīgajiem 
karavīriem. Uzkāpiet 27 metrus augstajā 
skatu tornī, no kura paveras ainava ar 
apkārtnes mežiem.  
Valgundes pag., Jelgavas nov.

Teritorija brīvi pieejama.

Maizes ceptuve „Lāči” – aizraujoša 
maizes vai cepumu cepšana ar 
dziesmām un rotaļām, filmu skatīšanos 
un degustāciju. 

“Benūžu – Skauģi”, Babītes pag., Babītes nov., 
tel. 29256676, 67933228, www.laci.lv

Ekskursija jāpiesaka iepriekš. Ieejas maksa pēc 
cenrāža. Ekskursijas ilgums 1.5 stundas.

Pavadiet dienu ārpus pilsētas - svaigā gaisā, uzzinot aizraujošus 
stāstus un leģendas, iepazīstot dzīvo dabu un aktīvi atpūšoties!

EkskuRsijA: stāstiem un 
piedzīvojumiem pilna diena dabā!

Lielplatones muiža – 
uzziniet leģendu par 
septiņiem amatniekiem 
un neparastajiem ozoliem 
muižas parkā, izjādes un 
vizināšanās zirgu pajūgā 
muižas parkā.  
Lielplatones pag., Jelgavas 
nov., tel. 63061386, 29146732. 
Izjādes ar zirgiem (Reinas zirgi), 
tel. 26378639.

Ekskursija jāpiesaka iepriekš. 
Ieejas maksa pēc cenrāža. 
Ekskursijas ilgums 1.5 stundas.

Vilces dabas parks – 
gida pavadībā uzziniet 
noslēpumainos stāstus par 
Vilces muižu un dodieties 
pastaigā pa Vilces dabas 
parku: Barona taku, kurā var 
skatīt zvēru pēdas, nogaršot 
Lielmātes avotiņa dzidro 
ūdeni, no senā zemgaļu 
pilskalna vērot Rukūzes upes 
smilšu atsegumus, bet pēc 
pārgājiena pa dabas parku 
atpūtieties vai sarīkojiet 
pikniku Zaķu pļavā, ko 
uzrauga pļavas saimnieks  
Garausis Zaķis. 
Vilces pag., Jelgavas nov., tel. 
26351169, 26496829

Ekskursija jāpiesaka iepriekš. 
Ieejas maksa pēc cenrāža. 
Ekskursijas ilgums 2 stundas.

Ekskursijas 
skolēniem –  

jelgavā,  
jelgavas novadā un 

Ozolnieku novadā

Sagatavoja: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 
„Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”, 2012. 

Foto no Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas 
reģionālais tūrisma centrs” arhīva

Iespiests: SIA „Jelgavas tipogrāfija”

Vairāk par citām ekskursiju idejām, maršrutiem un 
apskates objektiem jautājiet 
Jelgavas Tūrisma informācijas centrā
Akadēmijas iela 1, Jelgava
Tālrunis: 63005447
Epasts: tic@tornis.jelgava.lv
www.visit.jelgava.lv

Plānojat doties 
ekskursijā? Atbrauciet uz 
jelgavu un tās apkārtni!

jelgavas reģionālais tūrisma 
centrs ir sagatavojis vairākus 

aizraujošus 
ekskursiju piedāvājumus, lai jūs 

patiesi labi pavadītu laiku. 

Veidojiet savu ekskursiju paši – 
kombinējot 

jelgavas pilsētas, jelgavas 
novada un Ozolnieku novada 

apskates vietas!
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