
        

Ugunsdzēsības ekspozīcija
 Eksponāti no ugunsdzēsēju ikdienas darba
 Vēsturiska ugunsdzēsēju automašīna
 Senlaicīgi ugunsdzēsības priekšmeti
Jelgava, Dobeles iela 16, 63037550, 29190710

Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”
 Brīvdabas ekspozīcija par Ziemassvētku kaujām 

ar nocietinājumu sistēmu
 Izzinošā taka 7,2 km garumā
 Izlūku spēles un atjautības uzdevumi
 Ložmetējkalna skatu tornis (27 metri)
www.karamuzejs.lv, Jelgavas nov., Valgundes pag., “Mangaļi”, 
28349259, 67228147

Blankenfeldes muiža
 Muižas ansamblis un Zvanu muzejs
 Atpūta muižas parkā un spēļu laukums
 Ugunskura vieta
www.blankenfeldesmuiza.lv, Jelgavas nov., Vilces pag., 
27810348

Jāņa Čakstes dzimtas mājas “Auči”
 Ekspozīcija un stāsti par Latvijas pirmā prezidenta 
Jāņa Čakstes gaitām un dzimtas likteņiem
 Lielupes krasta ainava
 Ekskursija gida pavadībā
Ozolnieku nov., Salgales pag., “Auči”, 26392154

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis
 Interaktīvas multimediju ekspozīcijas
 Skatu laukums 37 metru augstumā
 Izzinoši radošās darbnīcas  – “Latvju rakstu zīmju sargi” 
www.tornis.jelgava.lv, Jelgava, Akadēmijas iela 1, 63005445

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures 
un mākslas muzejs
 Pedagoģiskās programmas 1. – 12.klasei 
 Ekspozīcijas no aizvēstures līdz mūsdienām
 Vecmeistara Ģederta Eliasa gleznu kolekcija
www.jvmm.lv, Jelgava, Akadēmijas iela 10, 63023383, 63080150

Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
 Interaktīva ekspozīcija par Ādolfu Alunānu
 Pedagoģiskās programmas, t.sk. lomu spēles uz skatuves
 Fotografēšanās 20.gs. sākuma tērpos 
www.alunans.lv, Jelgava, Filozofu iela 3, 63021180

Jelgavas pils / 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 Ekspozīcija par Jelgavas pils un Kurzemes hercogistes vēsturi
 Programmas “Karstā šokolāde hercoga rezidencē” 

un “Hercogienes Dorotejas vēstuļu darbnīca”
 Ieskats studiju programmās, radošas un izzinošas aktivitātes: 
“Karjeras kompass”, “Pils dārgumu medības” u.c.
www.jelgavaspils.lv, www.llu.lv
Jelgava, Lielā iela 2, 63005617

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja 
Jelgavas filiāle
 Video, multfilmas un spēles par drošību uz dzelzceļa
 Šaursliežu dzelzceļa vagons, dzelzceļa modeļa paraugdemonstrējumi
 Ekskursijas uz Jelgavas depo – tvaika lokomotīve 

un vēsturiskie vagoni
www.railwaymuseum.lv, Jelgava, Stacijas iela 3, 63096494

Padomju automašīnu kolekcija autoservisā 
„AnRu Motors”
 Vēsturisku spēkratu kolekcija
 Apskate gida pavadībā
Jelgava, Garozas ielā 15a, 29553492

Uzzini 
ko jaunu!

Idejas aizraujošām un izzinošām ekskursijām Jelgavā un tās apkārtnē



Ciemos pie savvaļas zirgiem 
Lielupes palienes pļavās 
 Ekspedīcija pa dabas liegumu vides gida pavadībā
 Savvaļas zirgu dzīves iepazīšana
 Skatu tornis un atpūtas vieta
Jelgava, Lielupes palienes pļavas, 
ekskursiju pieteikšana pa tālruni 20264343

Langervaldes mežs
 Lieliska vieta aktivitātēm un dabas iepazīšanai
 Meža taciņas un koka tiltiņi 
Jelgava, Rubeņu ceļš

Vilces dabas parks
 Izzinoša dabas taka no Vilces muižas līdz Zaķu pļavai
 Vilces muižas apskate
 Pārgājieni gar Vilces upi
 Diskgolfa trase
Jelgavas nov., Vilces pag, 26351169, 28346682

Lauku zoodārzs “Pie Tēvoča Garika”
 Eksotiski dzīvnieki lauku vidē gida pavadībā
Jelgavas nov., Valgundes pag., "Kulbiņas", 22837247, 
29625229

Strausu ferma “Mazzariņi”
 Vairāk kā 50 skrējējputni no Austrālijas, Āfrikas 

un Dienvidamerikas
 Kamieļu dzimtas dzīvnieki – alpakas
www.ratites.lv, Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne, 
26702347, 29134788

Atpūtas vieta “Tīreļu stallis”
 Atpūtas un piknika vieta
 Izjādes ar zirgiem
Jelgavas nov., Valgundes pag., Tīreļi, Tīreļu iela 42, 
26544243 

Briežu dārzs “Buku audzētava”
 Staltbriežu, dambriežu un muflonu apskate gida pavadībā
 Interesanti fakti par dzīvnieku audzēšanu
www.bukuaudzetava.lv, Jelgavas nov., Valgundes pag., 
29191980

Atpūtas vieta “Ķirpju Staļļi”
 Pastaiga zirga vai ponija mugurā
 Izklaides trases
 Piknika vieta
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Baltās mājas, 22848459

Z/S “Vilki” dendrārijs
 Izzinoša pastaiga pa dendrāriju un saimniecības teritoriju
 1000 dažādi augi un zilās govis
Jelgavas nov., Svētes pag., ''Vilki'', 26153697, 28378543

Kokaudzētava “Bētras”
 Ekskursija pa kokaudzētavu
 Degustācijas
Ozolnieku nov., Salgales pag., “Bētras”, 28662847

Mini zoo “Lauku sēta” (iepriekš piesakot)
 Lauku dzīvnieku iepazīšana gida pavadībā
www.zoolaukuseta.lv, Ozolnieku nov., Cenu pag., Brankas, 
27171712

Kaziņu ferma “Līcīši”
 Vairāk kā 100 kaziņas
 Kazas piena pārstrādes process un produktu degustācija
www.licisi.lv, Ozolnieku nov., Cenu pag., 26537993



        

Karameļu darbnīca
 Karameļu gatavošanas šovs
 Saldumu degustācija
www.karameludarbnica.lv, Jelgava, Rūpniecības iela 1a, 
25664748, 29851426

Jelgavas tipogrāfija
 Grāmatu tapšanas procesa aizkulises
www.jt.lv, Jelgava, Langervaldes iela 1a, 63007480

“Pupuchi” ražotne
 Kraukšķīgas un veselīgas uzkodas no cūku pupām
 Praktiska darbošanās un produktu degustācija
www.pupuchi.lv, Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., 
Dzirnieki, 29274008

Lolitas Duges “Piparmētru namiņš”
 Dažādu šķirņu piparmētru tēju 

un citu gardumu degustācija
 Piparmētru sīrupa, pulvera, sejas tonika 

pagatavošanas noslēpumi
www.piparmetras.lv, Jelgavas nov., Vilces pag., “Terēni”, 
26394062, 26199825

Kokapstrādes darbnīca "Amatnieki"
 Koka priekšmetu izgatavošanas 
paraugdemonstrējumi
 Skalu groziņu pīšana
www.kocinieks.lv, Jelgavas nov., Sesavas pag., 
"Amatnieki", 26892959

“Ķiploku pasaule”
 Aizraujošs stāsts par ķiplokiem 
 Interesantu un gardu ķiploku produktu degustācija
www.kiplokupasaule.lv, Olaines nov., Uzvaras Līdums, 
“Annas”, 29206015



Atpūtas komplekss “Viesu Līči”
 Rotaļas un izpriecas svaigā gaisā 
 Brīvdabas bērnu atrakciju laukums
 Izbraucieni ar traktorvilcieniņu
www.lici.lv, Jelgavas nov., Jaunvirlaukas pag., Līči, 
63058443, 29204514

Atpūtas nometne “Lediņi”
 Izturības un veiklības pārbaude šķēršļu trasē
 Piknika un ugunskura vieta
www.junda.lv, Jelgava, Lediņu ceļš 1, "Lediņi", 26448086

Sacenties ar klasi boulingā
 Sporta un atpūtas komplekss “Zemgale”
www.skzemgale.lv
Jelgava, Rīgas iela 11, 63007700

Sporta un atpūtas komplekss "Rullītis"
 Kartinga sacensības visai klasei
www.rullitis.lv, Jelgava, Aku ceļš 1, 28285633

“Bumbu virpulis”
 Bumbu baseins ar 70 000 bumbām
 Mūzika un spēles visai klasei
Jelgava, Dobeles iela 48 (2.stāvs), 29102766

Izpriecas uz ledus
 Jelgavas ledus halle
www.skzemgale.lv
Jelgava, Rīgas iela 11, 63007220

 Ozo ledus halle
www.ozohalle.lv
Ozolnieki, Stadiona iela 5b, 26604863

Idejas  maršrutiem Jelgava 
un apkartne
Diena Jelgavā
“Karameļu darbnīca Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis 
Ugunsdzēsības ekspozīcija “AZ boulings” vai “Bumbu 
virpulis” (visi objekti izstaigājami kājām)

Padomju automašīnu kolekcija „AnRu Motors”boulinga 
spēle Atpūtas un sporta kompleksā "Zemgale"

Ā.Alunāna muzejs“Karameļu darbnīca”Jelgavas 
Sv.Trīsvienības baznīcas tornisLangervaldes mežs vai 
Lielupes palienes pļavas un skatu tornis

Izzinoša diena Jelgavas novadā
Briežu dārzs “Buku audzētava”Lauku zoodārzs “Pie Tēvoča 

Garika”Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”Atpūtas vieta 
“Tīreļu stallis”Ložmetējkalns

Kokapstrādes darbnīca “Amatnieki”L. Duges “Piparmētru 
namiņš”Vilces muiža un dabas parksBlankenfeldes muiža

Izzinoša diena Jelgavā un Jelgavas novadā
Ģ. Eliasa Jelgavas Vēsture un mākslas muzejsJelgavas 

tipogrāfija Atpūtas komplekss “Viesu Līči” vai Sporta un 
atpūtas komplekss “Rullītis”“Pupuchi”ražotne

Jelgavas pilsLatvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas 
filiāleAtpūtas vieta “Ķirpju staļļi”Strausu ferma “Mazzariņi”

Izzinoša diena Ozolnieku novadā
“Ķiploku pasaule”Kaziņu ferma “Līcīši”Ozo ledus halle

Ozolnieku ezers

Mini zoo “Lauku sēta”Jāņa Čakstes dzimtas mājas “Auči”
Senču ozols un gājēju tilts pie Garozas pamatskolas
Kokaudzētava “Bētras”

Foto: Juris Karlinskis


