
Pārgājienu maršrutu cikls – izkusties un iepazīsti 

3. posms “Starp diviem tiltiem Ozolnieki” 

Par teritoriju: 

Ozolnieki veidojušies uz Ozolmuižas zemes, kas Kurzemes un Zemgales hercogistes 

laikā bija hercogu īpašumā. 1649. gadā Ozolmuižu kā laulības dāvanu saņēma hercoga 

Jēkaba sieva Luīze Šarlote.  

Kopš 1950.gada Ozolniekos notika melioratoru strādnieku ciemata veidošanās. Ar 

meliorācijas uzņēmuma attīstību lielā mērā saistīta izglītības, kultūras un sporta 

attīstība Ozolniekos. Te darbojās melioratoru vīru koris, sieviešu ansamblis, 

dramatiskais kolektīvs, orķestris, senioru deju kolektīvs. Meliorācijas un apkārtējo 

kolhozu darbinieki bija aktīvi nacionālās atmodas notikumos 1988. – 1991.gadā. Ar 

līdzdalību lielajās tautas manifestācijās, Tautas frontes vietējo nodaļu darbībā, 

visbeidzot 1991.gada janvāra barikādēs, ar ko tika panākta Latvijas Republikas 

atjaunošana (Ozolnieku portāls,2022).  

Nokļūšana no Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa līdz maršruta sākumpunktam ar 

auto šeit. 

Maršruta karte: 

 

Maršruts pieejams aplikācijā Strava  

Aptuvenais maršruts pieejams arī BalticMaps  

 

Par maršrutu (kopējais distances garums 11,4 km):  

https://www.google.com/maps/dir/Jelgavas+Sv%C4%93t%C4%81s+Tr%C4%ABsvien%C4%ABbas+bazn%C4%ABcas+tornis,+Akad%C4%93mijas+iela+1,+Jelgava,+LV-3001/Ozolnieku+vidusskola,+Jelgavas+iela,+Ozolnieki,+Ozolnieku+pagasts/@56.6730504,23.726617,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x46ef254515871151:0x141aa2ac393acae8!2m2!1d23.7289747!2d56.6523996!1m5!1m1!1s0x46ef2590de93bd77:0x5c68a37089e10eb6!2m2!1d23.7634794!2d56.6936801!3e0
https://www.strava.com/activities/7339434855?share_sig=%5BC%407cb41bb1655794665&utm_medium=social&utm_source=android_share
https://balticmaps.eu/en/c___56.699479-23.774746-14/w___walking-56.694271,23.763312,56.706743,23.771512,56.716789,23.770466,56.706183,23.791658,56.701550,23.786905,56.689974,23.793811,56.690916,23.789297,56.695622,23.789229,56.696895,23.766433,56.694271,23.763312/bl___cl


Maršruts ir vidējas grūtības pakāpes. Piemērots cilvēkiem arī ar mazu pārgājienu 

pieredzi. Maršruts ved caur pļavām, mežiem, dažkārt šauriem celiņiem, un grāvjiem. 

Maršruta pēdējos kilometros jādodas arī caur Ozolnieku centru un Mežaparku. Iespēja 

variēt ar pārgājiena maršrutu, to var iet apļveidā, kā arī izvēlēties tikai kādu posmu.  

Ierodoties sākumpunktā, pie Ozolnieku vidusskolas, būs iespēja ērti novietot savu auto.  

Sākotnēji jādodas virzienā uz Iecavas upi, pāri Trošu tiltam. Pārejot pāri tiltam, ir 

iespēja atrast Bluķu skansti. Tas ir vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Jelgavas 

novada Cenu pagastā, Iecavas upes labajā krastā pie gājēju tiltiņa pār Iecavu. Bluķu 

skansts ir 1812. gada kara laika franču armijas nocietinājumu atliekas. Tā saglabājusies 

fragmentāri, tomēr savulaik bijis nozīmīgs nocietinājums pārceltuves aizsardzībai.  

Tālāk ceļš ved pa skaistiem meža ceļiem, ziedošām pļavām. Tuvojoties Vanšu tiltam, 

būs redzami informatīvi stendi par Ozolnieku vēsturi, vietām un cilvēkiem. Pārejot tiltu, 

nonāksiet pie “Mazmušķu zirgi” saimniecības. Saimniecībā "Mušķi" ir iespējams arī 

apskatīt "Silgraužu" daudzžuburu priedi, zaļumballes un deju placi, kas tika izmantots 

20.-30. gados, Franču Napaleona kara laika (1812.gada) skanstes, Ziemeļu kara 

karavīru apbedīšanas vietu.  

Dodoties tālāk ir iespēja variēt, doties pa galveno ceļu, vai arī, kā norādīts maršrutā. 

Kartē norādītais ceļa posms ir grūtāk izejams, mazliet brikšņains, nāksies iet/lekt pāri 

šauram grāvim. Iznākot no meža, labajā pusē ir Ozolnieku zīme. Tuvojoties centram, 

kreisajā pusē atrodas Ozolnieku ezers, veikborda un aktīvās ūdens atpūtas parks 

"MASTI". Priekšā atrodas Ozolnieku tautas nams. Ozolnieku Tautas nams atrodas 

vēsturiskā 1939. gadā celtā ēkā, kas savulaik celta kā Ozolnieku pagasta nams.Tautas 

nams nodrošina iedzīvotājiem kvalitatīvu un interesantu kultūras piedāvājuma klāstu 

un īsteno valsts kultūrpolitiku Ozolnieku apkārtnē.  

Tālāk ceļš ved gar "Coffee STOP", kur var iegādāties kafiju un citus gardumus. Netālu, 

Stadiona ielā 5b, atrodas Picērija "Picburg", Stadiona ielā 5 atrodas Ozolnieku vēstures 

ekspozīcija, turpat blakus Bārs "Meka". Dodoties uz priekšu, labajā pusē (Skolas iela 

12), atrodas alus darītava „OZO ALUS", Skolas ielā 16 - restorāns "Famille".  

Nonākot pie Ozolnieku Mežaparka, iespēja iepazīties ar informatīvu stendu un 

apkārtnes karti. Iekšā mežā atrodas mazāka izmēra stendi, kur interesentiem ir iespēja 

izzināt Latvijas dabā sastopamos augus un dzīvniekus. Mežaparka posmu var brīvi 

variēt pēc katra gājēja vēlmēm. Kartē paredzētais posms aizved atpakaļ uz 

sākumpunktu – Ozolnieku vidusskolu.  

 

  

Lai droši dotos pārgājienā nepieciešams: 

 GPS 

 Piemērots apģērbs un apavi (ūdens izturīgi) 

 Dzeramais ūdens 

 Papildus informācija: 



Dažādus citus aizraujošus un piedzīvojumiem bagātus pārgājienus pa un ap 

Ozolniekiem vada gide Ina Jurģe, T. +371 29916889.  































 


