
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šis maršruts aicina iepazīt trīs ciemus Jelgavas novadā un ir īpaši piemērots darbīgajiem un zinātkārajiem. Svētē varēsiet uzzināt 
maizes cepšanas noslēpumus un iepazīt keramiķa arodu. Zaļeniekos noskaidrosiet, cik zaļa dzīve ir muižā, kokaudzētavā un baznīcā, 
bet maršruta noslēgumā nokļūsiet Nākotnē – vietā, kur 1946.gadā tika izveidots pirmais kolhozs Latvijā, bet šodien var apskatīt 
planētas lielākos putnus - strausus. Objektu apmeklējums iepriekš jāpiesaka pa norādītajiem tālruņiem. 
 
Apskates objekti: Maizes ceptuve “Svētes maize” - keramikas darbnīca Svētē - Zaļenieku (Zaļā) muiža un parks - Zaļenieku 
kokaudzētava “Aptiekas” - Zaļenieku baznīca - strausu ferma “Mazzariņi”. 
Maršruta garums: 40 km 

 

 
Maizes ceptuve “Svētes maize” - apmeklējiet ceptuvi, kur top bioloģiskā maize ar malku kurināmā krāsnī, ievērojot senās maizes 

cepšanas tradīcijas. Nelielām grupām (līdz 12 cilvēkiem) ir iespēja iepazīt maizes tapšanas procesu kopā ar diplomētu 

maizniekmeistaru. Ceptuves veikaliņā var iegādāties siltu un smaržīgu maizi, kā arī dažādus konditorejas izstrādājumus.Ekskursijas un 

individuālā maizes cepšana ceturtdienās pēc iepriekšēja pieteikuma. 

Jelgavas nov., Svētes pag., "Vecūdri", tel. 20001818, www.svetesmaize.lv 
 

Keramikas darbnīca Svētē – darbnīcā keramiķa vadībā var iepazīties arpodnieka amatu, iesaistīties darba procesā un pagatavot 

savu māla izstrādājumu vai iegādāties keramiķu veidotos darbus. 

Jelgavas nov., Svētes pag., Lielsvētes iela 18/8, tel. 26003899 

 

Zaļenieku (Zaļā) muiža un parks –Kurzemes hercoga medību pils ir 18.gadsimta Kurzemes hercogistes arhitektūras paraugs. Ēka ir 

labi saglabājusies, nav degusi un postīta, šeit ir ievērojams skaits arhitektoniski nozīmīgu oriģinālelementu, kas citviet Latvijas muižās 

ir retums. Ap muižu saglabājies plašs parks. 

Jelgavas nov., Zaļenieku pag., Zaļenieki, tel. 63074250, 22043531, www.zav.lv 

 

Zaļenieku kokaudzētava “Aptiekas” –ekskursijas laikā apskatiet krāšņo dendrāriju un mūsdienīgo kokaudzētavu. Šeit var saņemt 

konsultācijas par augu audzēšanu un apstādījumu veidošanu, kā arī iegādāties koku stādus. 

Jelgavas nov., Zaļenieku pag., „Aptiekas”, tel. 29410756, 63074444, www.zalenieki.lv 

 

 Zaļenieku luterāņu baznīca– apskates vērta ir Zaļās draudzes baznīca ar lielāko zvanu Jelgavas novadā. Pašreizējā baznīcas ēka 

celta no 1824. līdz 1872. gadam, tai ir skaists koka interjers. Ērģeles būvējis P. K. O. Hermanis, tās iesvētītas 1862. gadā. 

Jelgavas nov., Zaļenieku pag., tel. 20203077, 63086770 

 

Strausu ferma “Mazzariņi” piedāvā iepazīties ar Āfrikas strausiem un iegūt izsmeļošu informāciju par lielākajiem putniem uz 

planētas. Pārdošanā izstrādājumi no strausa ādas, olu čaumalām un spalvām, kā arī unikālas strausu tauku ziepes. 

Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne, tel. 29134788, 26702347 
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Kur paēst?  

 Kafejnīca “Grantiņi”, Jelgavas nov., Svētes pag., Grantiņi, tel. 26446422, www.grantinicamp.lv 

 Viesu nams “Pūteļkrogs”, Jelgavas nov., Zaļenieku pag., tel. 63011900, 29255010, www.puteli.lv 

 

Kur nakšņot?  

 Atpūtas komplekss “Grantiņi”, Jelgavas nov., Svētes pag., Grantiņi, tel. 28602267, 26446422,www.grantinicamp.lv 

 Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas dienesta viesnīca, Jelgavas nov., Zaļenieku pag., Zaļenieki, tel. 63074250, 

29433918 

 Viesu nams “Kaupēna dzirnavas”, Jelgavas nov., Zaļenieku pag., tel. 29263768, 26551259 

 Viesu nams “Pūteļkrogs”, Jelgavas nov., Zaļenieku pag., tel. 63011900, 29255010, www.puteli.lv 

 

Maršruta karte 

 

 

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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