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Spalvinga mugė su plačia pramo-
gų programa ir degustacijomis, 
ragaujant tradicinius latvių pro-
duktus – pieną, duoną ir medų. 
Linksmiausias šventės įvykis yra 
Laivų iš pieno pakelių regata, 
kurioje varžosi komandos, plauk-
damos Lielupės upe laivais, pa-
gamintais iš tuščių pieno pakelių.

Didžiausias metų festivalis Jel-
gavoje su plačia kultūrine ir 
pramogine programa vyks tris 
dienas, skirtas visai šeimai, vyks 
ilgiausios miesto šventės eitynės 
Latvijoje – spalvingas ir gražus 
Jelgavos gyventojų paradas. 
Šventinėse eitynėse kiekvie-
nais metais dalyvauja maždaug  
20 000 žmonių, jų ilgis yra maž-
daug keturi kilometrai.

Didžiausiame Baltijos šalių 
smėlio skulptūrų parke 
menininkai iš viso pasau-
lio kuria įspūdingo dydžio 
skulptūras iš 1000 tonų 
smėlio. Festivalio metu 
vyksta koncertai, kūrybi-
nės dirbtuvės ir pramogos 
vaikams.

Festivalių 
miestas

Ledo skulptūrų 
festivalis 
Vasario  9-11 d.

Jelgavos 
miesto 
šventė
Gegužės 25-27 d.

Smėlio 
skulptūrų 

festivalis  
Birželio 9-10 d.

Laivų iš pieno 
pakelių regata

Rugpjūčio 25 d.

Vienas iš žinomiausių 
pasaulyje ledo skulp-
tūrų festivalių Jelgavo-
je, stebina įspūdingais 
meniškais darbais iš 
ledo, kuriuos kuria me-
nininkai iš viso pasau-
lio. Festivalyje visas tris 
dienas iki pat vakaro 
galima pasimėgauti ir 
gyva muzika, šviesos 
žaidimais ir multimedi-
jos renginiais.

www.visit.jelgava.lv

Turizmo 
laikraštis

Kviečiame susipažinti su miesto naujovėmis – 
dar neregėtomis apžvalgos vietomis svetingoje Jelgavoje!

APŽIŪRĖTI 
MIESTO 

NAUJOVES!

Latvija švenčia 100 
Rengiantis Latvijos valstybės šimtmečiui, Jelgavoje gegužės 4 d. bus ati-

darytas skulptoriaus Kārļa Īles sukurtas skulptūrinės aplinkos objektas «Laiko 
ratas 100». Aplink aplinkos objektą bus pastatyta dešimt stilizuotų žmonių 
atvaizdų iš plieno, kiekvienas iš jų rems dešimt akmenų, kurie simbolizuoja 
Latvijos gyvavimo dešimtmečius. Aplankius objektą bus galimybė susipažinti 
su miesto istorija, paieškoti ir surasti daugiabriaunių idėjų, kurias menininkas 
įtraukė į savo meno kūrinį. Interaktyvus aplinkos objektas, Lielā gatvė 38

Pažiūrėk 
iš viršaus!
Pils saloje galėsite ap-
lankyti naujai pastatytą 
20 metrų aukščio apž-
valgos bokštą ir nesku-
bant stebėti laukinius 
žirgus, Lielupės užlie-
jamas pievas ir upės 
slėnį. Vykite į ekskursiją 
su aplinkos gidu ir dau-
giau sužinokite apie 
unikalią gamtos teri-
toriją miesto aplinkoje. 
Apžvalgos bokštas 
Pils saloje. Ekskursiją 
veda aplinkos gidas 
+371 20264343

Miško parkas mieste
Gerai sutvarkytame 
Langervaldes miške 
įvairaus ilgio take-
lių tinklas skirtas 
ramiems pasivaikš-
čiojimams ir pasiva-
žinėjimui dviračiais 
po mišką, su deko-
ratyviniais laipteliais 
ir tiltukais. Miške 
galima sutikti gyvūnų iš medžio ir metalo – elnių ir 
briedžių. Čia visada gražu – pavasarį galima stebėti 
kaip bunda gamta, rudenį – krintančių lapų kilime 
pamatyti auksinio rudens grožį.
Elnių ir briedžių skulptūros Langervaldē 
Langervaldes miškas, pagrindinis įėjimas – iš Ru-
beņu kelio ir Jaunā kelio

Grafičiai 
su latvišku kodu
Apžiūrėkite neįprastą 
grafitį, kuris sukurtas 
meninio projekto 
«Jėgos ženklai Lat-
vijai» metu. Mitavos 
tilto papėdėje, ant Jelgavos Studentų teatro pastato fasado 
pavaizduoti šeši Latvijos jėgos ženklai, kurie perpinti spal-
votomis gijomis ir simbolizuoja skirtingus Latvijos regionus. 
Latvijos jėgos ženklų grafičiai, J.Čakstes bulvaras 5a

Atvažiuoti, susipažinti, 
pamilti Jelgavą!

Atvažiuokite, susipažinkite ir pamilkite Jelgavą – ketvirtą pagal dydį Latvijos 
miestą, apžiūrėkite lankomas vietas ir pasivaikščiokite gražiausiomis miesto 
promenadomis ir tiltais. Jelgava yra žalias, saugus ir išmintingas miestas. Nepri-
klausomai nuo metų laiko, Jelgavoje, kaip festivalių sostinėje, galima pamatyti 
plačią kultūrine ir pramoginę tarptautinių festivalių programą, kurie kiekvienais 
metais suburia tūkstančius lankytojų, suteikiant miestui nerimstančios šventės 
džiaugsmą. Jelgava didžiuojasi savo šimtamete istorija, su kuria kviečiame 
susipažinti apžiūrėjus mūsų brangenybes – Jelgavos pilį, Jelgavos Šv. Trejybės 
bažnyčios bokštą, «Academia Petrina» pastatą ir kitus lankomus objektus. 
Pamilkite Jelgavą, nes čia visada teikiamos plačios pažintinės, pramogų ir po-
ilsio galimybės ir aktyvaus poilsio mėgėjams, ir ramios gamtos stebėtojams, ir 
kultūrinės istorijos vertintojams!  

KAIP PATEKTI Į JELGAVĄ?
Traukiniu: iš Rygos gele-
žinkelio stoties traukiniai 
maršrutu Ryga–Jelgava 

kursuoja kas valandą. Traukinių kur-
savimo laikas – www.pv.lv.

Autobusu: iš Rygos Tarp-
tautinės autobusų stoties 
maršrutu Ryga–Jelgava au-

tobusai kursuoja kelis kartus per valan-
dą. Eismo tvarkaraštis – www.1188.lv.

Automobiliu: iš Rygos 
plentu A8 kryptimi į Jel-
gavą.

Mintauja

Jelgava
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Ģederto Eliaso Jelgavos Istorijos
ir meno muziejus

Ā.Alunāno memorialinis muziejus
Latvijos Geležinkelio istorijos 
muziejaus Jelgavos ekspozicija

Pasta sala (Pašto sala)

Susipažinkite su reikšmingiausiomis miesto vietomis ir apžvalgos objektais iš šimtmečio senumo praeities – laiko, kai buvo sukurta Latvijos valstybė. 
Rekomenduojame šiandieną aplankyti šias vietas ir įvertinti, kaip pasikeitė miestas ir populiarūs turizmo objektai.

Didžiausia baroko pilis Baltijos šalyse kaip Kuržemės hercogų rezidencija buvo pastatyta 18 šimtmetyje pagal italų 
architekto F.B.Rastrelli projektą. 20 šimtmečio pradžioje Jelgavos pilyje buvo Kuržemės gubernatoriaus rezidencija 
ir gubernijos įstaigos. Pilyje buvo dalinai išlikęs 18 šimtmečio interjeras, patalpos buvo naudojamos kaip Rusijos 
imperatoriaus rūmų narių ir aukštų svečių apartamentai. Šiandieną Jelgavos pilis yra kaip pagrindinis  Latvijos 
Žemės ūkio universiteto pastatas, jame yra Jelgavos pilies muziejus, bei laikinai jame patalpinta Jelgavos valstybinė 
gimnazija. Jelgavos pilies muziejus siūlo lankytojams įvairias mokomąsias ir pramogines programas – kaligrafijos 
dirbtuves, programą smaguriams, kur galima paragauti karšto šokolado rūmų damų draugijoje, ir įvairias kūrybines 
dirbtuves vaikams.  Nors Jelgavos pilyje vyksta plataus masto fasado atnaujinimo darbai, kurie bus užbaigti 2020 
metais, ji ir dabar yra prieinama lankytojams ir svečiams. Lielā gatvė 2, +371 63005617; www.jelgavaspils.lv

Hercogo Pēterio Bīrono iniciatyva pastatytas ir danų architekto Severīno Jenseno suprojektuotas akademinės 
gimnazijos pastatas «Academia Petrina». 1915 metais vokiečių karinės pajėgos čia įrengė karo komendan-
tūrą, kuri čia veikė iki pat 1918 metų lapkričio mėnesio. Šiandieną čia yra Ģederto Eliaso Jelgavos Istorijos 
ir meno muziejus, kur galima pamatyti plačią Ģ.Eliaso paveikslų ekspoziciją, bei skaitmeninę knygos apie 
Ģ.Eliasa versiją, kurioje surinkti daugiau nei 300 menininko darbų, daug fotografijų ir pasakojimų. Muziejaus 
ekspozicijos pasakoja apie Jelgavos istoriją nuo priešistorinių iki mūsų dienų. Visų metų bėgyje muziejuje 
veikia įvairios meno parodos. Akadēmijas gatvė 10, +371 63023383; www.jvmm.lv

Medinis pastatas Filozofu gatvėje 3 yra vieta, kur latvių teatro pradininkas Ādolfas Alunānas gyveno du paskutinius savo 
gyvenimo metus – nuo 1910 iki 1912 metų. Prieš šimtą metų pastatas buvo Jelgavos antro kreditinio banko direktoriaus 
Žaņa Bergmaņa užmiesčio vila, kurioje Alunānu šeima nuomojo antrą aukštą su virtuve, penkiais nedideliais kambariais 
ir terasa, iš kurios atsiveria vaizdas į plačius Jelgavos sodus ir laukus iki pat Ģintermuižai. 1968 metais čia buvo atidarytas 
visuomeninis muziejus – Alunāno memorialinis muziejus. Pastatas buvo atrestauruotas ir atgimė 2010 metais – patalpos 
įrengtos kaip Alunāna gyvenimo metu, tai leidžia pajausti autentišką 20 šimtmečio pradžios atmosferą. Muziejuje gali-
ma susipažinti su kūrybine Alunāna veikla, latvių teatro istorija ir muziejaus scenoje pasižiūrėti spektaklių fragmentus ir 
anekdotų dialogus. Muziejuje taip pat galima persirengti 20 šimtmečiui būdingais rūbais ir nusifotografuoti retro stiliumi. 
Filozofu gatvė 3, +371 63021180; www.alunans.lv

Tarp dviejų upių – Lielupės ir Driksos – yra sala, kur prieš 
šimtą metų buvo šienaujama pieva, ji buvo vadinama Paš-
to sala, nes Jelgavos arklių pašto stotis čia laikė keičiamus 
arklius. Šiandiena sala yra daugiafunkcinė poilsio ir didžių-
jų Jelgavos festivalių rengimo vieta. Šiltuoju metų laiku 
galima pasiilsėti paplūdimiuose, pažaisti tinklinį tam skir-
tose aikštelėse arba pasitreniruoti su lauko treniruokliais. 
Aplink sąlą yra įrengtas  1,5 kilometrų ilgio takelis skirtas 
dviratininkams ir pasivaikščiojimų mėgėjams, įrengtos 
žaidimų aikštelės vaikams, žiemos metu – vieša čiuožykla. 
Salos centre yra estrada po atviru dangumi, kurioje vyksta 
įvairūs renginiai. Po aktyviai saloje praleisto laiko galima 
skaniai pavalgyti ir atsigaivinti gėrimais romantiškame 
arbatos namelyje arba restorane Mitavas tilto gale.

Pastatas pastatytas 1903 metais geležinkelio reikmėms, kai tuo metu buvo platinama Ventspilio–Maskvos geležinkelio 
linija. Iš pradžių čia gyveno geležinkelio darbuotojai, bei ilgametis Jelgavos geležinkelio stoties viršininkas su savo šeima. 
Vėliau pastate buvo įrengti tarnybiniai butai, tada buvo suteiktos patalpos ir Geležinkelio poliklinikos dantų protezavimo 
skyriui. Šiandieną čia įkurta Latvijos Geležinkelio istorijos muziejaus Jelgavos ekspozicija, kur galima išgirsti pasakojimus 
apie geležinkelį ir geležinkelininkus, sužinoti, kaip traukiniai patenka iš vieno miesto į kitą, kodėl jie nesusiduria. Galima 
pažiūrėti filmus apie geležinkelio istoriją, animacinius filmus apie saugumą geležinkelyje, įvertinti geležinkelio modelio 
demonstravimą ir apžiūrėti stilizuotą traukinuko vagoną. Stacijas gatvė 3, +371 63096494; www.railwaymuseum.lv

Dviejų Kuržemės hercogų dinastijų – Ketlerių ir Bīronų – palaidojimo vieta, kuri susidarė per du šimtmečius. 
Prieš šimtą metų Kuržemės hercogų kapinės Jelgavos pilies pietryčiuose esančiame rūsyje lankytojams nebuvo 
prieinamos, nes nuo 1913 m. iki 1914 m. Dr. med. A.Rafaelis vykdė kapinių inventorizaciją, tačiau jos neuž-
baigė, ir dėl šios priežasties kapinės buvo uždarytos. Šimtmečio eigoje ne kartą negailestingai apgriautos ir 
išgrobstytos, dabar Kuržemės hercogų kapinės jau atgavo pradinę reikšmę ir ženklaus istorinio ir meninio 
paminklo išvaizdą. Kuržemės hercogų kapinės Jelgavos pilyje yra didžiausia tokio palaidojimo vieta Latvijoje, 
bei viena iš nedaugelio valdininkų dinastijų palaidojimo vietų pasaulyje, kuri yra prieinama lankytojams. Ka-
pinėse palaidoti 24 Ketlerių dinastijos ir 6 Bīronų dinastijos atstovai. Patalpoje šalia kapinių galima apžiūrėti 
restauruotus laidojimo rūbus ir kitus senovės liudijimus. Lielā gatvė 2, +371 63962197, 26499151

Pirma liuteronų parapijos pastatyta 
mūrinė bažnyčia Europoje, kuri buvo 
pradėta statyti 1574 metais. Prieš šimtą 
metų tai buvo gražiausi Jelgavos maldos 
namai, tačiau sunaikinti Antro pasauli-
nio karo metais, iki mūsų dienų išliko tik 
bokštas. Šiandieną tai daugiausia lanko-
mas Jelgavos turizmo objektas su inte-
raktyviomis multimedijos ekspozicijomis 
apie pirmuosius Latvijos prezidentus, 
Jelgavos simboliką ir reikšmingiausius 
istorinius faktus, apie Šventosios Tre-
jybės bažnyčią ir Žiemgalos tautinius 
rūbus. Bokšte yra Turizmo informacijos 
centras, Parodų salė, Konferencijų salė ir 
restoranas. Iš 9 bokšto aukšte 37 metrų 
aukštyje esančios apžvalgos aikštelės 
galima stebėti miesto panoramą.  
Akadēmijas gatvė 1, +371 63005445; 
www.tornis.jelgava.lv.

20 šimtmečio pradžioje:
• Kuržemės gubernatoriaus rezidencija, 
• Kuržemės gubernijos įstaigos, 
• dalinai išlikęs 18 šimtmečio interjeras.

20 šimtmečio pradžioje:  
• «Academia Petrina» pastatas,
• vokiečių karinių pajėgų karo komendantūra.

20 šimtmečio pradžioje:
• privati užmiesčio vila,
• nuomojamas Alunānu šeimos butas.

20 šimtmečio pradžioje: 
• tarnybinės geležinkelio darbuotojų gyvenamosios patalpos,
• stoties viršininko gyvenamasis namas.

20 šimtmečio pradžioje: 
• Dviejų Kuržemės hercogų dinastijų palaidojimo vieta,
• istorinis, meno paminklas.

2018 metais:
• pagrindinis  Latvijos Žemės ūkio universiteto pastatas,
• Jelgavos pilies muziejus,
• Kuržemės ir Žiemgalos hercogų kapinės.

2018 metais:
• Ģederto Eliaso Jelgavos Istorijos ir meno muziejus: interaktyvios is-
torinės ekspozicijos, pažintinės programos įvairaus amžiaus grupėms.

2018 metais:
• Ādolfo Alunāno memorialinis muziejus: pažintinės 
programos moksleiviams, multimedijos žaidimai.

2018 metais:
• Latvijos Geležinkelio istorijos muziejaus Jelgavos eks-
pozicija: keturios ekspozicijos, interaktyvūs žaidimai ir 
filmai apie geležinkelį.

2018 metais:
• Rundalės pilies ekspozicija «Kuržemės hercogų ka-
pinės»: informacija apie kapinėse palaidotus asmenis, 
restauruoti laidojimo rūbai.

2018 metais:
• Jelgavos Šventosios Trejybės bažny-
čios bokštas,
• Turizmo informacijos centras,
• ekskursijos, gidai, kūrybinės dirbtuvės, 
• apžvalgos aikštelė įstiklintoje 
masardoje.

20 šimtmečio pradžioje:  
• Jelgavos Šventosios Trejybės 
bažnyčia,
• pirma liuteronų parapijos pa-
statyta mūrinė bažnyčia Europoje,
• gražiausi Jelgavos maldos 
namai.

Jelgavos pilis

Kuržemės hercogų kapinės

20 šimtmečio pradžioje:
• ganyklos, 
   šienaujamos pievos,
• neapgyvendinta teritorija.

2018 metais:
• Jelgavos didžiausių 
   Festivalių rengimo vieta,
• daugiafunkcinė 
   poilsio vieta,
• estrada po atviru dangumi,
• restoranas, arbatos namelis.

Iš praeities į ateitį – 7 vietos Jelgavoje, kurias reikia pamatyti!

Šv. Trejybės 
bažnyčios bokštas



Ypatingi miesto pasiūlymai

Jelgava – festivalių miestas
Didžiausi renginiai Jelgavoje 2018 metais  

Sužinok daugiau –
www.jelgava.lv 

www.visit.jelgava.lv.

Vasaris
• Tarptautinis ledo
   skulptūrų festivalis,
   vasario 9-11 d.

Rugpjūtis
• «Mano vasaros melodija», 
   rugpjūčio 4 d.
• Šimtmečio gegužinė, 
   rugpjūčio 11 d.
• Pasta salos estrados 
   atidarymo koncertas 
  «Sounds of music», 
   rugpjūčio 18 d.
• Pieno, duonos 
   Ir medaus šventė ir 
   Pieno pakelių laivų regata, 
   rugpjūčio 25 d.

Balandis
• Velykų eitynės, balandžio 1 d.
• Koncertinių renginių ciklas «Latvijos 
   žiedas»: Vidžemės žiedas. 
   Muzikinė paroda «Kalnas į viršų», 
   balandžio 26 d.
• Verslininkų dienos Žiemgaloje, 
   balandžio 27-28 d.

Rugsėjis
• Metalo šventė Jelgavoje, rugsėjo 8 d.
• Inžinierių dienos, rugsėjo 7-9 d.
• Multimedijos renginys «Nuo sapno iki 
   svajonės», skirtas pirmajam Latvijos 
   valstybės prezidentui Jānim Čakstem, 
   rugsėjo 14 d.
• Latvijos Tautų kultūros festivalis, 
   rugsėjo 14-15 d.
• Baltų vienybės diena, rugsėjo 22-23 d.

Gegužė
• Aplinkos objekto «Laiko ratas 100» 
   atidarymas, Nepriklausomybės 
   šventė, gegužės 4 d.
• Europos diena, gegužės 9 d.
• Sodinukų dienos, gegužės 12-13 d.
• Festivalis «Helsus», Muziejų naktis, 
   gegužės 19 d.
• Tarptautinė kačių paroda «Jelgavos 
   katinas 2018», gegužės 19-20 d.
• Jelgavos miesto šventė, 
    gegužės 25-27 d.

Spalis
• Latvijos Teatrų festivalis, spalio 12-14 d.
• Koncertinių renginių ciklas «Latvijos 
   žiedas»: Žiemgalos žiedas. 
   Kino koncertas «Istorijos tyruose», 
   spalio 17 d.

Birželis
• Latvijos vaikų tautinių šokių festivalis 
   «Latvių vaikai šokį veda», birelio 2 d.
• Tarptautinis smėlio skulptūrų festivalis, 
   birželio 9-10 d.
• Jelgavos pilies 280 metų jubiliejus, birželio 20 d.
• Vasaros saulėgrįžos sutikimas, 
   festivalis «Baltica», birželio 21 d.
• Įsilingavimas Jelgavoje, birželio 22 d.

Lapkritis
• Žiemos plaukimo Pasaulinės taurės 
   varžybų 1 etapas  lapkričio 2-4 d.
• Lapų eitynės ir koncertas, lapkričio 11 d.
• Latvijos Respublikos paskelbimo 
  100 metinių renginiai, 3D multimedijos 
   renginys «Šimtmečio Jelgavos gyventojai. 
   Tik tamsoje gimsta šviesa», lapkričio 18 d.

Liepa
• Jelgavos nakties 
   pusmaratonas, liepos 14 d.
• Grupės «Prāta vētra» 
   Koncertinio turo 
   atidarymo koncertas,
   liepos 21 d.

Gruodis
• Didžiosios miesto 
   šventinės eglutės 
   įžiebimo  renginys,
   gruodžio 2 d.
• «Kalėdinis sambrūzdis»,
   gruodžio 22 d.
• Naujųjų Metų sutikimas, 
   gruodžio 31 d.

Nepamirštamas skonių nuotykis, 
ragaujant ypatingus Jelgavos patiekalus.

• Pietums rekomenduojame pagrindinį patiekalą «Hercogo 
burė», kuris pagamintas iš krosnyje keptos kiaulienos su ka-
ramelizuotais raugintais kopūstais, įvairiomis keptomis daržo-
vėmis, spanguolėmis ir šaltalankių ir obuolių sulčių padažu. 

• Desertui paragaukite «Šarlotės bučinys» – kiaušinių – varškės 
kremas su dviejų rūšių sulčių želės putėsių sluoksniais ir vaisių 
– uogų tyrelės padažu. 

• Skonio kelionę užbaikite gaivinančiu gėrimu «Jelgavos belli-
ni», kurio viena iš sudėtinių dalių yra šaltalankio sultys.

Kviečiame neskubant pasimėgauti patiekalais trijose ypatingo-
se vietose: restorane «Parks», bistro «Silva» ir užeigoje «Istaba».

Šventosios Trejybės bažnyčios bokšte 
Akadēmijas gatvė 1, Jelgavoje:

•pasinaudokite interaktyviu miesto žemėlapiu. Jutiminio 
ekrano pagalba pasirinkite objektus, kuriuos norite aplankyti 
ir patogiai sužinokite, kaip ten patekti;

•išsiųskite nemokamai e-atviruką iš Jelgavos į bet kurią pa-
saulio valstybę;

•360 laipsnių panoramos kameros bokšto apžvalgos aikštelė-
je miesto stebėjimui į visas keturias pasaulio puses, priartinant 
įdomius objektus;

•žaidimas «Surask porą Mitavoje» (www.visit.jelgava.lv) su-
raskite vienodus objektus ir tapkite vikriausiu mėnesio žaidėju;

•Turizmo vadove nuskenuokite vaizdus su 
«Overly» aplikacija ir virtualiai daugiau su-
žinokite apie tai, ką galite pamatyti mieste.

Vasaros metu miesto upes užpildo van-
dens transportas, todėl miesto svečius 
kviečiame pakeliauti vandens dviračiais, 
SUP lentomis, valtimis ir laiveliais, kurie 
Mitavos tilto papėdėje laukia tų, kurie 
nori apžiūrėti Jelgavos salas, laukinius 
žirgus, Jelgavos pilį ir miesto panoramą 
iš upės pusės. Yra galimybė stebėti ir 
naktinę Jelgavą su specialiai nakties 
plaukiojimui parengtais katamaranais.

Mažųjų miesto svečių laukia pilnas emocijų poilsis. Rekomenduojame:

•Jelgavos Šventosios Trejybės bažnyčios bokšte (Akadēmijas gatvė 1) kartu su šeima  prisijungti 
prie pažintinių kūrybinių užsiėmimų ir apžiūrėti interaktyvias ekspozicijas;

•Vaikų ir jaunimo stovykloje «Lediņi» (Lediņu kelias 1) aktyviai praleisti laiką gryname ore, 
žaidžiant vaikų aikštelėje ir mažojoje trosų trasoje; 

•Saldumynų rojuje «Karamelių dirbtuvės» (Rūpniecības gatvė 1a) stebėti karamelių gaminimo 
pasirodymą, paragauti ir pagaminti savo ypatingą karamelę; 

•panirti į tūkstančius baltų kamuoliukų «Bumbu virpulis» baseine (Dobeles gatvė 48);

•Iš širdies pasilinksminti atrakcionų centre «Bossiks» (Pulkveža Brieža gatvė 4),  vaikų centra 
«Bambino atrakcijas» (Peldu gatvė 4) ir žaislų kambaryje «Martas zeme» (Dobeles plentas 7); 

•Aktyviam poilsiui siūlome aplankyti žaidimų ir gimnastikos aikšteles Pasta saloje, Lielupės 
promenadoje, Ozolskvere ir kituose miesto parkuose.

Ypatingas Jelgavos skonis

Laisvadienių vadovas šeimoms su vaikais Poilsis ant vandens

Pamatyk ir patirk daugiau!

Vykite į daugiau nei 20 teminių ekskursijų kartu su Jelgavos 
gidais ir susipažinkite su miestu per padavimus, legendas ir 
sakmes. Ekskursijos pėsčiomis, dviračiais, autobusu ir net ka-
brioletu. Informacijos apie ekskursijas ir gidus ieškokite www.
visit.jelgava.lv skyriuje «Maršrutai ir ekskursijos» arba Jelgavos 
regioniniame turizmo centre Akadēmijas gatvė 1, telefonu 
+371 63005447.

Vykite į temines ekskursijas

Garso gido 25 patraukiantys pasakojimai 
lydės kelionėje miesto kultūros, meno ir 
istorijos vingiais:

Atrask Jelgavą su 
garso gidu telefone

• pasirinkti apžvalgos vietas;
• parsisiųsti nemokamas garso 
   rinkmenas į telefoną 
   www.visit.jelgava.lv;
• klausykite pasakojimų savo 
   telefone bet kuria seka.

Prieinamos 
kalbos: 
latvių, 

anglų, rusų.

Laiveliai ir motorinės jachtos
• Laivas «Jūrmala» (100 vietų), 
+371 29578329
• Laivas «Mītava» (40 vietų), 
+371 29511527, 22422997
• Senovinis laivelis «Frīda» (9 vietos), 
+371 29486086
• Motorinė jachta «Carpe Diem» (7 vietos),
+371 26434520

Kanoja, irklinė valtis
• «Pārlielupes pirtininkai» – Cukura gatvė 13, 
+371 22478286, 26370100; 
www.parlielupespirtnieki.lv

• «Mučas», +371 20205127, 28330963; 
www.laivunoma.com 

Vandens dviračiai, valtys, SUP 
• Jelgavos jachtų klubas, Pilssalas gatvė 6, 
+371 29242520; www.jjk.lv
• Vandens dviračių ir valčių nuoma, 
Pasta sala 3, +371 28379193, 27713071
• SUP irklinių lentų nuoma, Lielupės 
promenados paplūdimys, +371 25757555

Rezervuokite kelionių 
laiką, 

paskambinus telefonu!Daugiau informacijos ieškokite Laisvadienių vadovas šeimoms su vaikais – 
www.visit.jelgava.lv, skyriuje «Poilsis ir pramogos».



Pavadinimas Adresas Telefonas (+371) Vietos   Pasiūlymai
«Jelgava»**** Jelgava, Lielā gatvė 6;  63026193,  70 Kavinė, banketų salė, konferencijų
 www.hoteljelgava.lv 63023349  salės, sauna, garinė - turkų pirtis
«Zemgale»*** Jelgava, Rīgas gatvė 11;  63007707 78 Kavinė, konferencijų salės, boulingas, tenisas,
 www.skzemgale.lv   skeitparkas, sporto aikštelės, ledo halė
«Akva» Jelgava, Birzes gatvė 49  63023444 54 Banketų salės, konferencijų salė, treniruokliai,
    kavinė, stovėjimo aikštelė, paplūdimys,
    du vasaros nameliai renginiams 
    10 – 15 asmenų

«Brīze AM» Jelgava, Atmodas gatvė 9 63082979, 28 Sauna, patalpa svečiams iki 40 asmenų
  22720573
Jaunimo   
Turizmo stovykla  Jelgava, Lielā gatvė 19  25419650 112 gerai įrengti kambariukai, virtuvė

N NAKVYNĖ JELGAVOJE

JAUSMŲ STUDIJA «ASPAZIJA» – 
Latvijos amatininkų ir mažųjų gamintojų 

gaminiai, rankdarbiai. 
Raiņa gatvė 16, +371 28310830

NAMUDININKŲ 
PRODUKCIJOS PARDUOTUVĖLĖ 

«AMATNIEKU SĒTA» – 
Vietinių gamintojų skanėstai, amatininkų 

gaminiai, produkcijos degustavimas, 
iš anksto užsisakius. 

Lielā gatvė 5/7, +371 27097555; 
www.partikasamatnieki.lv

JELGAVOSŠVENTOS TREJYBĖS 
BAŽNYČIOS BOKŠTAS – 

Suvenyrai su Jelgavos ir Latvijos simbolika. 
Akadēmijas gatvė 1; www.tornis.jelgava.lv, 

+371 63005447, 63005445

ĢEDERTA ELIASA 
JELGAVOS ISTORIJOS IR 

MENO MUZIEJUS –
suvenyrai, simbolizuojantys Jelgavą. 
Akadēmijas gatvė 10; www.jvmm.lv, 

+371 63023383

EKO PARDUOTUVĖ «DABA»  – 
Geriausi Latvijoje pagaminti dalykai.  

Raiņa gatvė 17; www.dbdaba.lv, +371 63084395 

«DAIĻRADE» – 
Vietinių menininkų dailės amatininkų darbai. 

Akadēmijas gatvė 4, +371 63082728

PREKYBOS CENTRAS 
«KANCLERA NAMS» – 

suvenyrai su Jelgavos ir Latvijos simbolika. 
Katoļu gatvė 7 ir Pasta gatvė 51/7;
 www.kanclers.lv, +371 63011444 

KAVINĖS 
IR RESTORANAIKSK

JELGAVOJE

Kur galima įsigyti SUVENYRŲ?  Jelgavos KRYŽIAŽODIS
Pažink Jelgavą ir gauk suvenyrą!

Sekite įvykius Jelgavoje

visit.jelgava.lv

facebook.com/JelgavaTIC

@JelgavaLV

@VisitJelgava

draugiem.lv/jelgavalv

draugiem.lv/visitjelgava
www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

jelgava.lv

Ką reikia daryti? 
1. Iki 2018 m. gruodžio 3 d. apsilankyk Jelgavos Švenčiausios Trejybės bažnyčios bokšte, 
Adolfo Alunano memorialiniame muziejuje arba Gederta Eliaso Jelgavos istorijos ir meno 
muziejuje (bent viename iš objektų) ir surink žymas, kad apsilankei minėtuose objektuose. 

2. Išspręsk kryžiažodį ir gauk Jelgavos suvenyrą! Suvenyrą galima 
pasiimti Jelgavos Švenčiausios Trejybės bažnyčios bokšte adresu 
Akadēmijas gatvė 1, pateikus išspręstą kryžiažodį ir žymą, kad 
objektas aplankytas.

Jelgavos Šventosios 
Trejybės bažnyčios bokštas, 
Akadēmijas gatvė 1

Gederto Eliaso Jelgavos 
istorijos ir meno muziejus, 
Akadēmijas gatvė 10

Adolfo Alunano 
memorialinis muziejus, 
Filozofu gatvė 3
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Jelgavos turizmo 
objektų žemėlapis
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Jelgavos turizmo objektai

Jelgavos Šventosios Trejybės  
bažnyčios bokštas

Jelgavos pilis ir Kuršo 
Hercogų kripta
Gedarto Eliaso Jelgavos 
istorijos ir meno muziejus

Adolfo Alunano memorialinis muziejus

Latvijos geležinkelio istorijos 
muziejaus Jelgavos ekspozicija

Lielupės salpų pievos

Pašto sala

Janio Čakstės bulvaro promenada
Lielupės dešinio kranto promenada

Laivelių prieplauka

Ledinukų dirbtuvėlės

Atstumas iki  Jelgavos Šventosios 
Trejybės bažnyčios bokšto

550 m / 7 min.

270 m / 3 min.

1,6 km / 20 min.

1,4 km / 17 min.

2,1 km / 26 min.

700 m / 8 min.

260 m / 3 min.
1,4 km / 17 min.

450 m / 5 min.

1,4 km / 18 min.

«Jelgava 2018»
Tiražas – 7000 egzempliorių
Leidėjas – Jelgavos miesto savivaldybė (telefonas 
63005558, el. paštas: redaktors@dome.jelgava.lv); 
Jelgavos regioninis turizmo centras 
(telefonas 63005447, el. paštas: tic@tornis.jelgava.lv)
Foto: JRTC ir Jelgavos miesto savivaldybės foto archyvas

• Restoranas «La Tour de Marie», Akadēmijas gatvė 1, 
+371 63081392, 28837731; www.marijastornis.lv
• Restoranas ir kavinė «Parks», K.Barona gatvė 3, 
+371 63024188, 27833219; www.restoransparks.lv
• Bistro ir konditerija «Silva», Driksas gatvė 7/9, 
+371 63084899, 29266586; www.bistrosilva.lv
• Arbatos namelis «Silva», 
Pilssalas gatvė 2a, +371 22119119, 29266586
• Užeiga «Istaba», J.Čakstes bulvaras 7, 
+371 63025909, 29507108
• Baras restoranas «Plate», Lielā gatvė 6, +371 63023349; 
www.hoteljelgava.lv
• Kavinė «Kreklu krogs», Lielā gatvė 19a, +371 26633433; 
www.kreklukrogs.lv
• Kavinė kokteilių baras «Chocolate & Pepper», 
K.Barona gatvė 6, +371 63010220, 23770399; 
www.choco-pepper.lv
• Restoranas «Pilsētas elpa», Pasta sala 1, +371 26633703
• Restoranas «Madara», Lielā gatvė 22, +371 63027012
• Kavinė «Pie mednieka», 
Vecpilsētas gatvė 19, +371 63028528
• Kavinė «Ceplis», Lielā gatvė 49, +371 63024726 
• Pietų restoranas «Otto», Lielā gatvė 17, +371 26661151
• Baras «Saules krogs», K.Barona gatvė 6, Jelgavos kultūros 
namų 2 aukštas, +371 29224155, 29740454
• Restoranas picerija «Čili pica», Katoļu gatvė 7, 
+371 63025511; Rīgas gatvė 11, +371 63045555; www.cili.lv
• Picerija «Picu darbnīca», Rīgas gatvė 1, +371 20003993; 
www.picudarbnica.lv
• Restoranas «McDonald’s», Brīvības bulvaras 1, 
+371 26468158; www.mcdonalds.lv
• Restoranas «Hesburger», Katoļu gatvė 10B, 
+371 25911221; Loka magistralė 2a, +371 26480302; 
www.hesburger.lv
• Kavinė «Zemgale», Skautu gatvė 2, +371 63007703, 26582001
• Ekspres restoranas «Ņamma», Rūpniecības gatvė 77A, 
t/c «Elvi», +371 25459777, 29151939; www.namma.lv
• Konditerijos studija «Tarte», Mātera gatvė 26, +371 20136090
• Italų picerija «Rosso Pizza», Lielā gatvė 34, 
+371 63011777; www.rosso-pizza.com
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Vertikaliai
1. Didžiausias baroko statinys 
Jelgavoje, buvusi Kuršo herco-
go rezidencija. 
2. Jelgavos senasis pava-
dinimas. 
3. Ketvirtas didžiausias Latvi-
jos miestas pagal gyventojų 
skaičių. 
4. Jelgavos menininkas, re-
alistinės tapybos atstovas. 
7. Jelgavos deserto pavadini-
mo antras žodis. 
Horizontaliai
5. Medžiaga, iš kurios žiemą 
Jelgavoje daromos skulptūros. 
6. Laukiniai gyvūnai, gyve-
nantys Pilies saloje. 
8. Latvių teatro įkūrėjas. 
9. Sala, į kurią veda Mytuvos 
tiltas. 
10. Vieta, kur Švenčiausios 
Trejybės bažnyčioje kabo 
varpas. 


