
Pārgājienu maršrutu cikls – izkusties un iepazīsti 

1. posms “Svētes upes līkloči” 

Par teritoriju: 

Svēte sākas Lietuvā, Šauļu rajonā. 2 km garā posmā pie Žagares Svēte ir Latvijas un 

Lietuvas robežupe. Lielākā baseina daļa Latvijā atrodas Zemgales līdzenumā. Kopējais 

upes garums ir 123 km! Upes tecējums Jelgavā ir rāms. Svētes upes raksturīgākā 

pazīme ir “izkāpšana” no krastiem (pavasarī). Tādēļ maršruta sākuma punkts ir “Koka 

laipas Svētes palienes pļavās”. Teritorijā starp Sniega ielu, Vītolu ceļu, Būriņu ceļu un 

Miezītes ceļu izbūvētās koka laipas pastaigām atklāj vēl vienu pilsētas dabas stūrīti – 

Svētes upes palienes pļavas. 

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

auto šeit, ar kājām  šeit. 

Maršruta karte: 

 

 

  

https://www.google.com/maps/dir/Jelgava+St.+Trinity+Church+Tower,+Akad%C4%93mijas+iela+1,+Jelgava,+LV-3001/Pastaigu+laipas+Sv%C4%93tes+upes+palienes+p%C4%BCav%C4%81s,+Sniega+iela,+Jelgava/@56.6458551,23.6994331,15z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x46ef254515871151:0x141aa2ac393acae8!2m2!1d23.7289747!2d56.6523996!1m5!1m1!1s0x46ef3bdd1fc4c99b:0x14b972c0b8a67fcd!2m2!1d23.687443!2d56.6388998!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Jelgava+St.+Trinity+Church+Tower,+Akad%C4%93mijas+iela+1,+Jelgava,+LV-3001/Pastaigu+laipas+Sv%C4%93tes+upes+palienes+p%C4%BCav%C4%81s,+Sniega+iela,+Jelgava/@56.6458024,23.6994541,15z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x46ef254515871151:0x141aa2ac393acae8!2m2!1d23.7289747!2d56.6523996!1m5!1m1!1s0x46ef3bdd1fc4c99b:0x14b972c0b8a67fcd!2m2!1d23.687443!2d56.6388998!3e2


Maršruts pieejams aplikācijā Strava - https://strava.app.link/MnKi1KdWApb 

Maršruts pieejams aplikācijā Google maps - Svētes upes līkloči  

Par maršrutu (kopējais distances garums 10,55 km):  

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

pieredzi. Puse no maršruta ved cauri grants seguma ceļiem, otra puse ved pa bruģētu 

gājēju ietvi. Iespēja variēt ar pārgājiena maršrutu, to var iet apļveidā, kā arī izvēlēties 

tikai kādu posmu. Maršruta laikā Jums būs iespēja iepazīt Svētes upi un tās līkločus.  

Ierodoties sākumpunktā, pie koka laipām Svētes palienes pļavās, būs iespēja ērti 

novietot savu auto.  

Pārgājiens sākas Būriņu un Sniega ielas krustojumā pie koka laipām Svētes palienes 

pļavās. Ejot pa Būriņu ceļu, pēc 800 metriem labajā pusē ir lauku māja “Kalna būriņi”. 

Šeit saimnieki mīļi aicina interesentus ienākt sētā, apskatīt dārzu. Kalna Būriņi šobrīd 

tiek veidoti, kā latvisku tradīciju un dzīvesziņas sēta. Šeit tiek rīkoti uguns rituāli, 

kristības pēc senlatviešu tradīcijām, dainu meditācijas un citi pasākumi. Plānots, ka tiks 

atvērta arī kafejnīca. 

Noejot aptuveni 2,5 km, labajā pusē ir izcila vieta piknikam! Labiekārtota apkārtējā 

vide, skaists skats uz upi. Piknika vietā ir sols un krēsli, kurus nosedz jumts.  

Maršruta pēdējie kilometri, virzoties pa Dobeles šoseju, aizved līdz “Mīlestības alejai”. 

Dobeles šosejas malā saglabājies 19. gadsimta beigu piemineklis – mīlestības aleja, tas 

ir piemineklis uzticībai, draudzībai un skaistiem sapņiem par pagātni un nākotni. 

Kūliņu un Miezītes ceļa krustojumā paveras skats uz Koka laipām Svētes palienes 

pļavās. Turpat, Miezītes ceļa un Sniega ielas krustojumā, jādodas taisni pa Sniega ielu. 

Pēc 800 metriem būsiet sākumpunktā!  

Lai droši dotos pārgājienā nepieciešams: 

 GPS 

 Piemērots apģērbs un apavi (ūdens izturīgi) 

 Dzeramais ūdens 

 Papildus informācija: 

Svētes upes līkločus var iepazīt arī braucienā ar laivu! Šādu pakalpojumu piedāvā Laivu 

noma "Mučas" un "Ozolaivas.lv".  

https://strava.app.link/MnKi1KdWApb
https://www.google.com/maps/dir/Pastaigu+laipas+Sv%C4%93tes+upes+palienes+p%C4%BCav%C4%81s,+Sniega+iela+4-6,+Jelgava,+LV-3001/Kalna+B%C5%ABri%C5%86i,+B%C5%ABri%C5%86u+ce%C4%BC%C5%A1,+Jelgava/Tu%C5%A1%C4%B7i,+L%C4%ABvb%C4%93rzes+pagasts/M%C4%ABlest%C4%ABbas+aleja,+K%C5%ABli%C5%86u+ce%C4%BC%C5%A1,+Jelgava/56.6462336,23.6857149/Pastaigu+laipas+Sv%C4%93tes+upes+palienes+p%C4%BCav%C4%81s,+Sniega+iela,+Jelgava/@56.648126,23.6625993,14.75z/data=!4m33!4m32!1m5!1m1!1s0x46ef3bdd1fc4c99b:0x14b972c0b8a67fcd!2m2!1d23.687443!2d56.6388998!1m5!1m1!1s0x46ef3acfe42bf36f:0xc93a00448e9f5b0!2m2!1d23.677677!2d56.638221!1m5!1m1!1s0x46ef3b366a26fc71:0x7042b1e50b7215dd!2m2!1d23.6302634!2d56.6512544!1m5!1m1!1s0x46ef252dcf9e139d:0x98c87945c173f09b!2m2!1d23.6866731!2d56.6525226!1m0!1m5!1m1!1s0x46ef3bdd1fc4c99b:0x14b972c0b8a67fcd!2m2!1d23.687443!2d56.6388998!3e2?hl=lv&authuser=0
https://visit.jelgava.lv/lv/atputa-un-izklaide/atputa-uz-udens/item/3206-laivu-noma-mucas
https://visit.jelgava.lv/lv/atputa-un-izklaide/aktiva-atputa/item/4446-ozolaivas-lv-laivu-celojumu-un-ekskursijas-zemgale


























 


