




MUZIEJAI IR EKSPOZICIJOS

 � 1574 metais pirmoji iš naujo pastatyta liuteronų mūrinė bažnyčia 
Europoje, sugriauta Antrojo pasaulinio karo metu;

 � Šiuo metu – labiausiai lankomas Jelgavos turizmo objektas su 
interaktyviomis multimedijos ekspozicijomis apie pirmuosius Latvijos 
prezidentus, Jelgavos simboliką ir svarbiausius istorijos faktus,  
Šv. Trejybės bažnyčią ir Žiemgalos tautinius kostiumus;

 � Apžvalgos aikštelė 37 metrų aukštyje, parodų salė, restoranas, 
konferencijų salė, turizmo informacijos centras.

Jelgavos Šv. Trejybės bažnyčios bokštas
Jelgava, Akadēmijas iela 1, tel. +371 63005445, 63005447, www.tornis.jelgava.lv 

Nuskenuok 
su „Overly“ ir 

sužinok daugiau!

 � Gyventojų skaičius: 61 000

 � Ketvirtasis didžiausias 
miestas Latvijoje pagal 
gyventojų skaičių

 � Teritorija: 60,3 km²
 � Jelgava įkurta 1265 metais
 � Istorinis pavadinimas – 

Mituva (Mitau)

 � Kuršo ir Žiemgalos 
hercogystės sostinė nuo  

1578 metų iki 1795 metų

Jelgavos (Mitau)  miestas

www.jelgava.lv
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 � Kuršo hercogų kripta 
Jelgavos pilyje yra viena iš 
nedaugelio karališkosios 
dinastijos laidojimo vietų 
pasaulyje, kurią galima 
apžiūrėti;

 � Kriptoje Jelgavos pilyje 
nuo 1569 metų iki 1791 metų 
palaidoti 24 Ketlerų dinastijos ir 
6 Byronų dinastijos atstovai;

 � Kriptos istorijos 

ekspozicijoje informacija apie 
čia amžinojo poilsio atgulusius 
asmenis, restauruoti drabužiai.

 � Didžiausia baroko pilis Baltijos valstybėse, pastatyta 1738 metais pagal žinomo Rusijos rūmų 
architekto F. B. Rastrelio projekto;

 � Buvusi Kuršo ir Žiemgalos hercogų rezidencija, Kuršo gubernijos administracinis centras, šiuo 
metu − Latvijos žemės ūkio universitetas;

 � Pilies istorijos muziejus, pramoginės lavinamosios programos „Karštas šokoladas hercogo 
rezidencijoje“ (latv. „Karstā šokolāde hercoga rezidencē“) ir „Hercogienės Daratos laiškų artelė“  
(latv. „Hercogienes Dorotejas vēstuļu darbnīca“).

Jelgava
Jelgavos pilis
Jelgava, Lielā iela 2, tel. +371 63005617, www.jelgavaspils.lv  

Rundalės pilies ekspozicija „Kuršo hercogų kripta“ 
Lielā iela 2 (Jelgavos pilis, įeiti iš Pilies parko pusės), +371 26499151, 63962197,  
 (atidaryta nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.).
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 � Pastatytas 1775 metais kaip Academia Petrina (Petro akademija) – pirmoji aukštoji mokykla 
Latvijos teritorijoje, kurią įsteigė paskutinis Kuršo ir Žiemgalos hercogas Peteris Byronas;

 � Nuo 1952 metų Jelgavos miesto muziejus, pavadintas iškilaus latvių tapytojo  
Gedarto Eliaso (1887–1975) vardu;

 � Interaktyvios istorijos ekspozicijos,  G. Eliaso paveikslai, meno ir istorijos parodos, lavinamosios 
ir ugdomosios programos įvairaus amžiaus grupėms.

 � Adolfo Alunano memorialinis namas, kur 
latvių „teatro tėvas“ gyveno pastaruosius porą 
metų (1910 – 1912 m.);

 � 20 a. pradžios buities romantika, ekspozicija 
su interaktyviais elementais, meno parodos, 
pedagoginės programos mokiniams;

 � Galimybė pasimatuoti kostiumus ir pasijusti 
aktoriumi nedidelėje scenoje, skaitant anekdotus 
ir mokantis senųjų latviškų žodžių.

Jelgava
Gedarto Eliaso Jelgavos istorijos ir meno muziejus
Jelgava, Akadēmijas iela 10, tel. +371 63023383, 63080150,  www.jvmm.lv

Adolfo Alunano memorialinis muziejus
Jelgava, Filozofu iela 3, tel. +371 63021180, www.alunans.lv 

Nuskenuok 
su „Overly“ ir 

sužinok daugiau!

4

5



 � Ekspozicija pristato vieną seniausių ir svarbiausių Latvijos geležinkelio mazgų;
 � Ekskursijos į buvusį Jelgavos traukinių depą, galimybė švęsti gimtadienius muziejuje,  

mokiniams – saugaus eismo pamokos.

Ekspozicija pasakoja psichiatrinės ligoninės 
istoriją nuo 19 a., pristatomi terapijos metu 
pacientų sukurti paveikslai ir neįprasti daiktai.

Daugiau nei 400 eksponatų pasakoj apie 
ugniagesių darbą ir kasdieną – nuo senųjų 
diplomų iki pat unikaliojo „Ford-Vairogs“ 
ugniagesių automobilio.

Jelgava

Latvijos geležinkelio istorijos muziejaus Jelgavos ekspozicija
Jelgava, Stacijas iela 3, tel. +371 63096494, www.railwaymuseum.lv 

Priešgaisrinės saugos
ekspozicija*
Jelgava, Dobeles iela 16,  
tel. +371 63037550, 29190710  
* dėl apsilankymo susitarti iš anksto

Ligoninės „Ģintermuiža“ 
ekspozicija*
Jelgava, Filozofu iela 69, tel. +371 29678838, 
www.gintermuiza.lv 
* dėl apsilankymo susitarti iš anksto
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Jelgava
BAŽNYČIOS

Šv. Onos liuteronų katedra
Lielā iela 22a, +371 29123969, www.jelgavasannasbaznica.lv 

 � Bažnyčios mūrinė dalis pastatyta 17 a. pirmoje 
pusėje, tai seniausia iki šių dienų išlikusi Jelgavos 
bažnyčia;

 � Latvių tapytojo J. Rozentalio paveikslas „Kristus ir 
samarietė“;

 � Bažnytinės ir klasikinės muzikos koncertų vieta, 
didžiausi Žiemgalos krašto vargonai.

Jelgavos Romos katalikų Nekaltojo 
Prasidėjimo Mergelės Marijos katedra
Katoļu iela 11, +371 63021550, www.jelgavaskatedrale.lv 

 � Pseudogotiškojo stiliaus Bažnyčia pastatyta  
1906 metais pagal architekto K. E. Strandmanio projektą, 
gausiai dekoruota, virš įėjimo bareljefas „Šventoji 
vakarienė“;

 � Antrojo pasaulinio karo metu bažnyčia sudegė, jos 
atstatymo darbai baigti tik 1992 metais;

 � 1996 metais Popiežius Jonas Paulius II bažnyčiai 
suteikė katedros statusą.

Šv. Simono ir Šv. Onos ortodoksų 
katedra
Raiņa iela 5, +371 63020207 

 � Bažnyčia statyta pagal architekto N. Čagino projektą 
nuo 1890 metų iki 1892 metų, išsaugant dalį buvusios 
pagal architekto F. B. Rastrelio projektą 1774 metais 
statytos bažnyčios pamatų ir dalį altoriaus;

 � Ortodoksų bažnyčioms būdingas puošnus interjeras;
 � Varpinėje 9 varpai, didžiausias jų sveria 830 kg.

 � Bažnyčia iš pradžių pastatyta kaip koplyčia pagal 
architekto V. A. Lunsko projektą;

 � Bažnyčios nepalietė Antrojo pasaulinio karo gaisrai, 
bet 1947 metais kapavietės buvo panaikintos ir didesnėje 
teritorijos dalyje pastatytas malūnas.

Šv. Jono liuteronų bažnyčia
Jāņa iela 1, +371 63023790

 � Bažnyčios statybos darbai pradėti 
1845 metais, o bokštas pastatytas  
1882 metais;

 � Prie bažnyčios įrengtos Literatų, 
Katalikų, Jono ir Sentikių kapinės, o  
20 a. šeštajame dešimtmetyje jų vietoje 
įrengti Alunano ir Stoties parkai.

Jelgavos Švenčiausiosios Dievo Motinos 
Miego ortodoksų bažnyčia
Dzirnavu iela 1, +371 63021006
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Jelgava

Lielupės salpos pievos ir laukiniai žirgai
Pilies sala, +371 20264343

 � Pilies saloje tarp Lielupės ir Driksos upių plytinčiose užliejamose 
pievose randama daug augalų ir paukščių rūšių, ganosi apie  
70 laukinių žirgų;

 � Apie Palienių pievas ir laukinius arklius daug papasakos vietos gidas. 

Jelgavos miesto parkai ir žaliosios zonos
 � Jelgavos pilies parkas
 � Stoties parkas
 � Raino parkas
 � Alunano parkas

 � Pergalės parkas
 � Hercogo Jokūbo aikštė
 � Uozuolo skveras

Mituvos tiltas ir J. Čakstės bulvaro promenada
J. Čakstės bulvaras

 � Vienas ilgiausių pėsčiųjų ir 
dviratininkų tiltų Latvijoje, dėl 
techninio sprendimo unikalus visame 
Baltijos regione, jungia miesto centrą 
ir Pašto salą;

 � Pėsčiųjų promenada J. Čakstės 
bulvare įrengta dviem lygiais – 
lygiagrečiai gatvei ir palei Driksos 
upę, įrengta puikių 3 metrų aukščio 
krioklių.

GAMTA IR PARKAI

14

15

16



 � Pėsčiųjų ir dviratininkų takelis Lielupės 
kairiajame krante – puiki vieta stebėti miesto 
panoramą, čia įrengta puiki maudymosi vieta, veikia 
irklenčių (SUP) punktas;

 � Promenados pabaigoje K. Ylės sukurta metalinė 
skulptūra „Sirdsputns“.

PAMINKLAI, ATMINTINOS VIETOS, 
MIESTO OBJEKTAI

Pašto sala
 � Puiki vieta ramiam ar aktyviam poilsiui: įrengtos 

vaikų žaidimo aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takeliai, 
lauko treniruokliai, paplūdimys, tinklinio aikštelės, 
žiemą – čiuožykla;

 � Salos centre vasaros estrada, kur organizuojami 
miesto festivaliai, mugės ir teatro spektakliai.

Jelgava

Lielupės promenada

Paminklas Jelgavos 
išlaisvintojams „Lačplėsis“
Stoties parkas

 � Atidengtas 1992 m. lapkričio 21 d., skirtas 
Jelgavos išlaisvinimui iš bermontininkų per 
1919 metų kovas;

 � Dailininkas Andrejus Jansonas atstatė tėvo 
Karlio Jansono 1932 metais sukurtą paminklą 
„Lačplėsis ir Juodasis riteris“.

Skulptūra fontanas „Jelgavos 
studentas“
J. Čakstės bulvaras, prie Mituvos tilto

 � Skulptūra – tai trečiojo kurso studentas 
Jokūbas Cerinis, gimęs liepos 26 d.;

 � Autorius K. Ylė įkvėpimo sėmėsi iš 
studentų dainos: „Vakaras vėlyvas ir lietingas, 
Jelgavoje klaidžioja studentas...“;

 � Studento skėčio rankena stebuklinga: 
sugalvojus norą reikia ją paleisti – noras 
išsipildys.
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Studentiškų pjesių, prozos ir poezijos vakarų, improvizacijų teatro salė, ekskursijos po teatrą.

Paminklas Adolfui Alunanui
Alunano parkas

Paminklas latvių „teatro tėvui“ A. Alunanui pastatytas ant jo kapo 1913 metais 
buvusiose Jono kapinėse, dabartiniame Alunano parke.

Meilės alėja
Duobelės vieškelis tarp Pūro ir Kūlinių kelio

Legendomis apipinta dviejų draugų Kuršo ir 
Žiemgalos hercogo patarėjų Tečo ir Švanderio 
pasivaikščiojimų vieta, kur nuo 18 a. jaunavedžiai 
sodina beržus.

Šventas beržynas
Kalnciemo kelio ir Veca kelio sankryža

 � 1989 m. birželio 14 d. pastatytas atminimo akmuo jelgaviškiams, žuvusiems ir 
nukentėjusiems nuo sovietų valdžios genocido prieš Latvijos tautą;

 � 2008 metais atidengtas memorialas „Kančių kelias“.

Senamiesčio gatvės kvartalas ir 
Duobelės vartai
Vecpilsetas g. kvartalas

Istorinis Jelgavos kvartalas, susiformavęs  
18 – 19 a., seniausia Jelgavos dalis,  
nesunaikinta Antrojo pasaulinio karo metu.

Atminimo ženklas dainininkei Norai Bumbierei
Skveras už Jelgavos kultūros namų

Skulptoriaus K. Ylės sukurta skulptūra skirta 20 a. aštuntojo dešimtmečio 
populiariai latvių estrados dainininkei, kilusiai iš Jelgavos, Norai Bumbierei.

KULTŪRA

Kultūrinių reginių – koncertų, teatro spektaklių ir parodų organizavimo vietos:
www.kultura.jelgava.lv  

Jelgavos kultūros namai, Kr. Barona iela 6, +371 63023461
Kultūros namai „Rota“, Garozas iela 15, +371 63000844

Jelgavos studentų teatras*
J. Čakstes bulvaras 5a, +371 29677858, 26544502, www.jst.lv
* dėl apsilankymo susitarti iš anksto

Jelgava

Paminklas Latvijos Respublikos 
pirmajam prezidentui  
Janiui Čakstei
Lielā iela 1A (prie Šv. Trejybės bažnyčios bokšto)

Atidengtas 2003 m. lapkričio 14 d.,  
autorė – skulptorė A. Dumpė.
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EKSKURSIJOS Į  GAMYBINES PATALPAS*
Jelgava

* dėl apsilankymo susitarti iš anksto

Ledinukų dirbtuvėlės*
Rūpniecības iela 1a, +371 25664748, 29851426, 
www.karameludarbnica.lv

Parodomieji ledinukų gamybos vakarai, galimybė 
pasigaminti savo ledinukų, veikia ledinukų 
parduotuvėlė.

Jelgavos tipografija*
Langervaldes iela 1a, +371 63007480, www.jt.lv

Viena didžiausių ir daugiausia tradicijų išsaugojusi tipografija 
Baltijos valstybėse supažindins su knygų gamybos procesu.

Plastmasės vamzdžių gamykla „Evopipes“*
Langervaldes iela 2a, +371 63094300, www.evopipes.lv

Viena moderniausių plastmasinių vamzdžių gamybos įmonių 
Europoje ir pasaulyje supažindins su plastmasinių vamzdžių 
gamybos procesu.

„Fortum“ biomasės termofikacinė elektrinė*
Rūpniecības iela 73a, +371 29338491, www.fortum.lv

Didžiausia ir moderniausia Latvijos termofikacinių elektrinių, 
kurioje naudojami atsinaujinantys energijos gamybos 
ištekliai, supažindins su šilumos gamybos procesu.

SPORTAS IR POILSIS
Žiemgalos olimpinis centras 
Kronvalda iela 24, +371 20365713, 63020792, www.zoc.lv 

Poilsi ir sporto kompleksas „Zemgale“ 
 Rīgas iela 11, +371 63007700, www.skzemgale.lv

Daugiafunkcė sporto salė, futbolo ir lengvosios 
atletikos stadionas, tinklinio aikštelės, BMX trasa.

Boulingas, teniso aikštelės.

Jelgavos ledo rūmai
Rīgas iela 11, +371 63007220, www.skzemgale.lv
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POILSIS ANT VANDENS

Jelgava
„Pārlielupes 
pirtnieki”
Cukura iela 13, +371 26370100, 
www.parlielupespirtnieki.lv
Pirties ritualai.

Skrydis oro balionu
+371 22098098

Valčių nuoma  “Mučas” 
+371 20205127, 28330963, www.laivunoma.com 

Turizmo valtelės, maršrutai.
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Sporto ir poilsio 
kompleksas  „Rullītis”
Aku ceļš 1, +371 28285633, 
www.rullitis.lv
Kartingų trasa.

38

„Pepijas velomānija” 
Rīgas iela 67, +371 29733112 

Dviračių nuoma, maršrutai, 
ekspedicijos. 
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Sveikatos centras 
ir fitneso klubas 
„Fitland“ 
Dobeles šoseja 7, +371 63023070, 
www.fitland.lv 
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Teniso klubas 
„Jelgava” 
Lietuvas šoseja 68a, 
+371 26261919, 26912017 
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Vaikų ir jaunuolių 
poilsiavietė „Lediņi“ 

Sporto klubas  
„Bio Ritmi Sports“ 

Lediņu ceļš 1, +371 26448086, 
www.junda.lv  

Akadēmijas iela 21, 
+371 27799919,   
www.bioritmisports.lv   
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Dažasvydis „Rullītis”
Aku ceļš 1, +371 28496369, 
www.peintbols-telpa.lv

42

„A-Z Boulings”
Uzvaras iela 12, +371 29900888, 
63010350, www.azboulings.lv

43

Kelionės laiveliais  
Driksa ir Lielupe 
Daugiau informacijos Jelgavos turizmo centre 
+371 63005447, www.visit.jelgava.lv

�uo krantinės Driksos upėje prie Mituvos tilto; 
vietų skaičius 8–100 asmenų. 
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Jelgavos jachtų klubas 
Pilssalas iela 4, +371 20205215, 29242520, www.jjk.lv

Vandens dviračių ir valčių nuoma.
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Vandens dviračių ir valčių 
nuoma Pašto saloje
Pasta sala 3, +371 25432323, 28379193
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Pramogos irklentėmis, jų nuoma 
Lielupės promenados maudykla, Peldu iela,
+371 25757555, www.supx.lv

Didelės banglentės, ant kurių stovima ir iriamasi 
irklais Lielupe ir Driksa.
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Lielupėje įrengtos dvi maudyklos:
Maudyklos Jelgavoje 

Lielupės dešiniajame krante prie pėsčiųjų 
promenados;
Lielupės kairiajame krante, Pašto sala.
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“Pārlielupes pirtnieki”
Cukura iela 13, +371 22478286, 26370100, 
www.parlielupespirtnieki.lv 

Turizmo valtelės, maršrutai, ekspedicijos, valčių 
foto orientavimas.
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Vandenlenčių parkas „Rullītis“ 
Aku ceļš 1, +371 26003372 

Vandenlenčių pramogos, naudojama apvalių 
kabelių sistema.
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Dviračių nuoma, maršrutai, 
ekspedicijos. 

 



KUR PAVALGYTI?

Kavinė  “Pie mednieka”, 

Vecpilsētas iela 15, +371 63028528
Arbatos namai  “Silva”, Pilssalas iela 2a,
 +371 22119119, 29266586
Restoranas picerija  “Čili Pica”, 

Katoļu iela 7 un Rīgas iela 11, 
+371 63045555, www.cili.lv  
Picerija  “Picu darbnīca”, Rīgas iela 1, 
+371 20003993, 
www.picudarbnica.lv
Italų picerija  “Rosso Pizza”,  

Lielā iela 34, +371 63011777,  
www.rosso-pizza.com
Kavinė - bistro “Salmu krogs”,  

Katoļu iela 18, +371 63011691 
Greitojo maisto restoranas  “Ņamma”, 

Rūpniecības 77a, t/c Elvi,  
+371 25459777, 29151939,  
www.namma.lv
Konditerijos studija  “Tarte”, 

Mātera iela 26, +371 20136090
Greitojo maisto restoranas  “McDonald’s”, 

Brīvības bulvāris 1, +371 26468158,  
www.mcdonalds.lv 
Greitojo maisto restoranas  “Hesburger”, 

Katoļu iela 10b, +371 25911221; 
Loka maģistrāle 2a, +371 26480302,  
www.hesburger.lv

****Viešbutis  “Jelgava” (80 vietų), Lielā iela 6, 
+371 63026193, 63023349, www.hoteljelgava.lv
***Viešbutis  “Zemgale” (78 vietų), Skautu iela 2, 
+371 63007707, www.skzemgale.lv
Viešbutis “Brīze AM” (28 vietas), Atmodas iela 9, 
+371 63082979, 22720573 
Motelis “Akva” (30 vietų), Birzes iela 49, 
+371 63023444, 29990477
Jaunimo turizmo namai LLU 8-asis tarnybos 
viešbutis  (132 vietų), Lielā iela 19, +371 25419650

KUR NAKVOTI?

Jelgava

Restoranas  “La tour de Marie”, 

Akadēmijas iela 1, +371 28837731, 
63081392, www.marijastornis.lv
Restoranas ir kavinė “Parks”  
Kr. Barona iela 3,, +371 63024188,  
27833219, www.restoransparks.lv 
Restoranas “Madara”, 

Lielā iela 22, +371 63027012
Restoranas “Pilsētas elpa”, 

Pasta sala 1, +371 26633703
Bistro ir konditerijos parduotuvė “Silva”, 

Driksas iela 7/9, +371 63084899, 29266586, 
www.bistrosilva.lv  
Pietų restoranas “Otto”, Lielā iela 17, 
+371 26661151
Smuklė “Istaba”, J. Čakstes bulvāris 7, 
+371 63025909, 29507108
“Kreklu krogs”, Lielā iela 19a,  
+371 26633433, www.kreklukrogs.lv 
Kavinė kokteilių baras  “Chocolate&Pepper”, 

Kr. Barona iela 6, +371 63010220, 
23770399, www.choco-pepper.lv
Baras-restoranas  “Plate”, Lielā iela 6, 
+371 63023349, www.hoteljelgava.lv
Baras  “Saules krogs”, Kr. Barona iela 6, 
+371 29224155
Smuklė  “Ceplis”, 

Lielā iela 49, +371 63024726
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www.jelgavasnovads.lv 

Jelgavos apskritis

 � Gyventojų skaičius: 24 062

 � Teritorija – 1 317 km²

 � Pagal plotą didžiausia apskritis Žiemgalos regione
 � Jelgavos apskrityje yra 13 seniūnijų: Elėja, Glūda, Jaunsvirlauka, 

Kalnciema, Lielplatuonė, Lyvberzė, Platuonė, Sesava, Švėtė, Valgundė, 
Vilcė, Vircava ir Zaleniekai

 � Dvaro namas – savu laiku puikus klasicizmo 
architektūros modelis Europoje, pastatytas grafo Žano 
Medemo (vok. Christoph Johann Friedrich von Medem, 
Jeannot Medem, 1763 – 1838) užsakymu 1806 – 1810 
metais, per Pirmąjį pasaulinį karą buvo sunaikintas;

 � 2015 metais restauruotas romantiškasis Arbatos 
namelis ir lauko akmenų tvora su arkadomis;

 � Parke auga retų rūšių medžiai, 15 aukščiausių ar 
didžiausių mečių, didžiausioje lauko scenoje vyksta 
Jelgavos apskrities festivaliai ir renginiai.

Elėjos dvaro parkas ir Arbatos namelis *
Elėjos sen., +371 26128853

DVARAI IR PILYS*
* Dėl apsilankymo tartis iš anksto

Nuskenuok 
su „Overly“ 
ir sužinok 
daugiau!
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 � Kuršo hercogo medžioklės dvaras, 18 a. 
architektūros pavyzdys, pastate išliko daug 
architektonikai svarbių elementų; 

 � Šiuo metu dvare veikia Zaleniekų prekybos 
ir amatų vidurinė mokykla;

 � Parke rasite egzotiškų rūšių medžių, įrengtas 
gamtos takas.

Zaleniekų (Žaliasis) dvaras *
Zaleniekų sen., +371 22043531

Jelgavos apskritis

 � Dvaro kompleksas pastatytas 18 a. šeštajame 
dešimtmetyje, priklausė Medemų ir Keizerlingų 
šeimoms;

 � Šiuo metu dvare veikia Vilcės pagrindinė 
mokykla, turizmo informacijos centras ir istorijos 
ekspozicija;

 � Dvaras ir jo apylinkės su gamtos takais ir 
kraštovaizdžio poilsio zonomis yra gamtos parko 
„Vilce“ dalis. 

Vilcės dvaras *
Vilcės sen, +371 26351169, 28346682 

 � Legendomis apipintas dvaras pastatytas  
19 a.,  priklausė baronams Hanams;

 � Dvaro komplekse yra keli ūkiniai pastatai 
ir didžiulis parkas. Teikiamos jodinėjimo žirgais 
paslaugos, galima pasivėžinti brikele;

 � Šiuo metu dvare įsikūrusi Lielplatuonės 
seniūnija, biblioteka, vaikų darželis ir turizmo 
informacijos centras.

Lielplatuonės dvaras *
Lielplatuonės sen., +371 26611468

 � Dvaras pastatytas 18 a. pagal S. Jenseno 
projektą. Tai buvo mėgstamiausia Kuršo hercogo 
Pėterio Byrono užmiesčio rezidencija;

 � 1919 metais, traukdamiesi iš Jelgavos, dvarą 
sudegino bermontininkai;

 � Išlikęs dvaro namo pastatas – Kavalierių 
namas, kur veikia Vircavos vidurinė mokykla, 
buvusiose klėtyse įrenti Tautos namai, išlikusi 
dalis baroko stiliaus parko.

 � Vienas iš seniausių Žiemgalos mažų dvarų, 
įsikūręs vaizdingoje vietoje – Švėtės upės 
pakrantėje tarp Tėrvetės ir Elėjos;

 � Čia sužinosite apie dvaro gyvenimą 19-ojo 
amžiaus pabaigoje ir išgirsite pasakojimų apie 
dvaro atgimimą 21-ajame amžiuje;

 � Dvaro svečiams siūlomas puikus ir ramus 
poilsis: nakvynė dvaro ponų name arba naujai 
pastatytame gyvenamajame name. 

Vircavos dvaras ir parkas *

Berkenės dvaras *

Vircavos sen., 63085984, 26261569

Vilces sen., Ziedkalne, +371 29252565, 29228580, 
www.berkenesmuiza.lv  
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 � Dvaro ponų namas pastatytas 1803 – 1808 
metais senojo namo vietoje. Statė baronas 
Klopmanas, vėliau dvaro savininkais tapo Hanų 
giminė;

 � Nuo 1924 m. iki 1980 m. dvaro ponų name 
veikė mokykla;

 � Dvare ekskursijas veda baronienė Elžbietas 
fon Hana, pasakoja apie madą ir 19 a. apdarus, 
pristato jų kolekcijas.

Jelgavos apskritis

 � Dvaro išplanavimas nepakeitęs nuo 19 a. 
Jam būdinga Latvijoje retai sutinkama mažųjų 
architektūros formų gausa: įvažiuojamieji 
vartai, mažieji paviljonai, kt.; 

 � Dvare du kartus lankėsi ir gyveno 
Prancūzijos karalius Liudvikas XVIII;

 � Dabar dvaro arklidėse įrengtas varpų 
muziejus, sutvarkytas parkas, dvaras didžiuojasi 
šeivamedžiu, iš jo uogų gaminama daug 
įvairių gardumynų, rengiamos produkcijos 
degustacijos.

 � Dvaro pastatų amžius skaičiuojamas nuo 1780 metų, priklausė Fon der Palenų šeimai, 20-ojo 
amžiaus pradžioje čia veikė valsčiaus mokykla, vėliau buvo įrengti  butai, parduotuvė;

 � Šiuo metu dvare veikia meno, kultūros ir kūrybinės studijos, organizuojami įvairūs renginiai;
 � Dvare veikia atviros keramikų, tekstilės menininkų ir medžio drožėjų dirbtuvės bei didžiausia 

keramikos degimo krosnis Latvijoje.

Blankenfeldės dvaras  *

Abgunstės dvaras *

Vilcės sen., Blankenfelde, +371 27810348, www.blankenfeldesmuiza.lv 

Zaļenieku sen., +371 29393131, 28373711 www.abgunste.lv

Lielvircavos dvaras *
Platuonės sen., Lielvircava, +371 22024127

Nuskenuok 
su „Overly“ 
ir sužinok 
daugiau!
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 � Dvaro kompleksas pastatytas 18 a. pabaigoje, 
klasicizmo stiliaus namas pastatytas pagal 
architekto S. Jenseno projektą;

 � Nuo 20 a. ketvirtojo dešimtmečio namas 
pritaikytas mokyklos reikmėms;

 � Namo rūsyje įrengtas Jaunsvirlaukos 
seniūnijos kraštotyros muziejus, buvusiame tarnų 
name veikia seniūnijos kultūros centras „Līdumi“.

Stalgenės dvaras *
Jaunsvirlaukos sen., Stalgenė,
+371 26383129, 29199324

LANKYTINOS VIETOS

Jelgavos apskritis

* Dėl apsilankymo tartis iš anksto

 � Ekspozicijoje pristatomi Pirmojo pasaulinio 
karo metais vykę Kalėdų mūšiai;

 � Muziejaus teritorijoje autentiškoje vietoje 
rekonstruota įtvirtinimų atkarpa – vokiečių 
pylimas, vienintelis toks objektas Baltijos 
valstybėse;

 � Įrengtas pažintinis 7,2 km ilgio takas, 
vedantis iki I latvių šaulių brigados puolimo kelio 
1917 m. sausio 5 d.

Kalėdų mūšių muziejus, Latvijos Karo muziejaus filialas
Valgundės sen., sodyba, “Mangaļi”, +371 28349259, 67228147, www.karamuzejs.lv 

 � Žinomo latvių tapytojo G. Eliaso šeimos 
namai, paveikslų reprodukcijos;

 � Prie namų auga Zylenų uosis – 
storiausias uosis Baltijos valstybėse.

Gedarto Eliaso šeimos namai „Zīlēni“*
Platuonės sen., Puokiai, +371 26547117
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BAŽNYČIOS IR VIENUOLYNAI
Jelgavos apskritis

 � Ortodoksių moterų vienuolyno pradžia 
Valgundėje siekia 1894 metus;

 � Vienuolyno teritorijoje stovi Kristaus 
apsireiškimo bažnyčia, Janio Trepnieko bažnyčia 
ir koplyčia, kurioje eksponuojama didžiulė ikonų 
kolekcija;

 � Šiuo metu vienuolyne gyvena apie pusšimtis 
seserų.

Rygos Šv. Trejybės Sergijaus moterų vienuolyno filialas 
(Valgundės vienuolynas)
Valgundės sen., +371 63085215,  63085244

 � Seniausia mūrinė bažnyčia Jelgavos regione, 
statyta 1595 metais už Lielvircavos dvaro 
savininkų baronų Klopmanų lėšas; 

 � Bažnyčia buvo sugriauta Antrojo pasaulinio 
karo metais;

 � 2002 metais bažnyčios interjeras 
atnaujintas.

Lielvircavos liuteronų bažnyčia 
Platuonės sen., Lielvircava, +371 26547117, 29723404  

 � Dabartinis bažnyčios pastatas baigtas statyti 
1872 metais; 

 � Bažnyčios bokšte skamba didžiausias varpas 
Jelgavos seniūnijoje;

 � Bažnyčios interjeras iš tamsaus ąžuolo, veikia 
1862 metais statyti vargonai.

Zaleniekų liuteronų bažnyčia
Zaleniekų sen., +371 26747240

 � Statyta 1998 metais už Vokietijoje suaukotas lėšas, čia laukiami visų konfesijų atstovai;
 � Bažnyčios interjero pagrindinis elementas – gintarinis kryžius.

Stalgenės Šv. Mergelės Marijos bažnyčia (Gintaro koplyčia)
Jaunsvirlaukos sen., “Šauvas”, +371 29199324
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1935 m. ir 1991 m. pastatyti paminklai Mūrdvaro 
mūšio vietoje, kur 1705 metais Didžiojo Šiaurės 
karo metais Švedijos kariuomenė nugalėjo 
akivaizdžiai didesnę Rusijos armiją.

PAMINKLAI IR ATMINTINOS VIETOS

Jelgavos apskritis

 � Vienintelė medinė bažnyčia Jelgavos 
seniūnijoje, pastatyta 1684 metais;

 � Buvo statyta kaip liuteronų bažnyčia, o katalikų 
dievo namais tapo 18 a., kai Lyvberzės dvaro 
baronas Lyvenas priėmė katalikybę;

 � Bažnyčios interjere daug 17-ojo ir 18-ojo a. 
valstybinės reikšmės meno objektų – altorius, 
sakykla, tapyba ant karnizo, bokšto smailė.

Lyvberzės katalikų bažnyčia
Lyvberzės sen., +371 29413174

 � Bažnyčia pastatyta 1633 metais;
 � Bažnyčioje daug Kuršo maldos namams 

būdingų elementų – paprasta išorė ir puošnus 
interjeras;

 � Vieni seniausių argonų Žiemgaloje buvo 
statomi nuo 1856 iki 1860 metų.

Sesavos liuteronų bažnyčia
Elėjos sen., +371 28261210

 � Vienas geriausiai išsilaikiusių 
I pasaulinio karo mūšių laukų 
Europoje, kuriame galima apžiūrėti 
Kalėdų mūšių atminimo vietas; 

 � Įrengtas 27 metrų aukščio 
medinis apžvalgos bokštas, iš kurio 
viršūnės atsiveria puikus aplinkinių 
miškų vaizdas. (Dėl rekonstrukcijos 
uždarytas iki 2018 m. Pavasario.).

Tyrelio pelkė ir 
Kulkosvaidininkų kalnas 
Valgundės sen.

Paminklai Mūrdvaro mūšiui ir 
švedų kariams
Vilcės sen., Mūrdvaras

Pastatytas pagerbiant Daugavgryvos krašto 
apsaugos pulkų karius, kurie 1915 metais 
atrėmė vokiečių armijos puolimą Jelgavoje.

Paminklas Jelgavos 
išlaisvintojams
Švėtės sen., prie Švėtės pagrindinės mokyklos
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KAIMO TURIZMO ŪKIAI*
Jelgavos apskritis

* Dėl apsilankymo tartis iš anksto

Stručių ūkis „Mazzariņi“*

ŪB „Vilki“ medelynas *

Glūdos sen., Nakuotnė, +371 26702347, 29134788

Svētes sen., ''Vilki'',  
+371 26153697, 28378543 

Nedidelis kaimo zoologijos sodas, kuriame 
auginami naminiai, laukiniai ir egzotiški gyvūnai.

Ūkis „Pie Tēvoča Garika“*
Valgundės sen., „Kulbiņas“, +371 22837247, 29625229

Didelis elnių ūkis: keli šimtai tauriųjų elnių, 
danielių ir muflonų.

Elnių ūkis „Buku audzētava“*
Valgundės sen., +371 29191980,
 www.bukuaudzetava.lv

Ūkyje spaudžiamo sūrio, kepamos duonos, 
auginamų daržovių, salotų ir ruošiamų konservų 
degustacija. 

Malkalnų šeimos ūkis „Blūdži“*
Sesavos sen., „Blūdži“, +371 27114820, 24818456

Ūkyje auginamų daugybės rūšių pipirmėčių 
arbatos ir gaminių su jomis ragavimas.

Pipirmėčių namelis *
Vilcės sen., „Terēni“,+371 26394062, 26199825

Nuskenuok 
su „Overly“ 
ir sužinok 
daugiau!
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Stručių ūkyje auginama per 
50 puikių bėgikų paukščių iš 
Australijos, Afrikos ir Pietų 
Amerikos.

Sodyboje galima rasti apie 1000 
skirtingų Latvijos kraštovaizdžiui 
būdingų ir egzotinių augalų.



AMATININKYSTĖ

 � Ekologiškos duonos kepykla yra išlaikiusi 
senąsias duonos kepimo tradicijas; veikia produkcijos 
parduotuvėlė;

 � Iš anksto susitarus, kartu su duonos kepimo 
meistru galima dalyvauti kepant duoną.

Švėtės duonos kepyklėlė*
Švėtės sen., „Vecūdri“, +371 20001818,  
www.svetes.lv

Vyno rūsių apžiūra, degustacijos, galimybė aplankyti 
sodybos sodą. 

Vyninė „Ābelītes“ *
Zaļenieku sen., "Ābelītes", +371 20133456, 25547441,  
www.abelites.lv   

Jelgavos apskritis

Apsilankymas bityne lydint bitininkui, kuris 
supažindins su medaus rinkimo ir gamybos procesu.

Lygos medus*
Vircavos sen., „Mucenieki“, +371 29110940, 26189710, 
www.ligasmedus.lv

Audimo, nėrimo vąšeliu, karoliukų vėrimo ir kitų rankdarbių 
pamokos, pažintis su latvių etnografiniu paveldu.

Amatininkystės centras „Līve“*
Lyvberzės sen., Jelgavos g. 4a, +371 26749894 

* Dėl apsilankymo tartis iš anksto

Žiemgalai būdinga keramika, puodų žiedimo pamokos.

Keramikos dirbtuvės – 
amatininkystės centras Švėtė*
Švėtės sen., Lielšvėtės g. 18/8, +371 26003899

Odos ir medžio apdirbimo pamokos, galimybė nusipirkti 
meistrų dirbinių. 

Amatininkystės centras 
„Jaunlīdumi“*
Jaunsvirlaukos sen., Dzirniekai, +371 26383129, 29199324

Įvairūs dirbiniai iš medžio: nuo šaukšto iki namo, galimybė 
stebėti krepšių pynimo procesą.

Medžio apdirbimo dirbtuvės 
„Amatnieki“*
Sesavos sen., „Amatnieki“, +371 26892959, 
www.kocinieks.lv
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GAMTA

Jelgavos apskritis

POILSIS IR SPORTAS

 � Svarbiausia pavasarį migruojančių vandens 
paukščių poilsio vieta, kur jie peri. Ši perimvietė 
susidarė užliejamose Švėtės pievose; 

 � Pavasariais čia susirenka keli tūkstančiai 
paukščių: iš kurių daugiausia žąsų, ančių, gulbių 
ir ilgakojų balų paukščių.

Gamtos parkas Švėtės salpos
Lyvberzės ir Valgundės sen., +371 63005447 

 � Kemerų nacionalinio parko dalis, 
nepaliesta ir atkurta aukštapelkės buveinė;

 � Iš anksto užsiregistravus, tyrelyje galimos 
ekskursijos su gidu, kuris papasakos apie 
pelkės formavimosi procesus ir gamtos 
įvairovę. 

Kemerų tyrelis
Valgundės sen., +371 67730078, 26424972,
www.kemerunacionalaisparks.lv

 � Žiemgalai nebūdingas kalvotas reljefas; 
 � Baruono takas, Didžiosios Močios šaltinėlis 

(Lielmātes avotiņš), žiemgalių piliakalnis ir 
apžvalgos platforma, Rukūzės ir Vilcės upių 
santakos krantų smiltainio atodangos, Zakių 
pieva ir įrengtos poilsiavietės;

 � Iš anksto užsiregistravus, galimos 
ekskursijos su gidu aplinkosaugininku. 

Gamtos parkas „Vilce“
Vilcės sen., +371 26351169, 28346682

Poilsio vietos keliautojams valtimis, 
galimybė pasistatyti palapinę.

Gerai įrengtos poilsiavietės 
prie vandens 

Lielupės pakrantėje –  
Jaunsvirlaukos sen., Stalgenė
Švėtės upės pakrantėje –  
Lyvberzės sen. prie Apynių tilto

Žirgynai

 „Reinas zirgi“, Lielplatuonės sen.,  
+371 26378639

“Ķirpju staļļi”,  
Līvbērzes sen., Baltās mājas, +371 22848459
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Žvejyba
“Grantiņi“, Švėtės sen., „Grantiņi 1“, 
+371 28602267,www.grantinicamp.lv
„Kaupēna dzirnavas“, Zaleniekų sen.,
 +371 29263768, 26551259
„Upmaļi“, Jelgavos apskr., Vilcės sen., 
+371 29237149, www.upmali.lv
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Poilsio, pramogų ir sporto renginių vieta 
šeimoms su vaikais, organizuojamos 
stovyklos, piknikai ar sporto žaidynės. 

Aktyvaus poilsio ir sporto vieta 
“Līgotnes”
Švėtės sen., “Līgotnes”, +371 28660603, 26399946
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Jelgavos apskritis

KUR NAKVOTI?

KUR PAVALGYTI?
Kavinė  “Zemnieka cienasts”, 

Jaunsvirlaukos sen., Ryga – Šiauliai 43-iasis km, 
+371 63058443, 20455402, www.lici.lv
Kavinė  “Pūteļkrogs”,Zaleniekų sen., 
„Pūteļu krejotava“, +371 63011900, 
29255010, www.puteli.lv
Restorāns – bistro “Aitiņlauvas”,  

Valgundės sen., Ryga – Liepoja 22-asis km, 
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv
Kavinė  “Grantiņi”, Švėtės sen.,  
„Grantiņi 1“, +371 28602267,  
www.grantinicamp.lv

Blankenfeldės dvaro viešbutis (8 vietų), 
Vilcės sen., +371 27810348,  
www.blankenfeldesmuiza.lv
Poilsio kompleksas „Grantiņi“ (37 vietos) 
– kempingo nameliai, atostogų būstas, 
viešbutis-apartamentai, Švėtės sen.,  
„Grantiņi 1“, +371 28602267,  
www.grantinicamp.lv
Viešbutis „Hotel Senlīči“ (34 vietos), 
Jaunsvirlaukos sen., +371 20007065, 
20455402,  www.senlici.lv
Svečių namai „Naktsmājiņa“ (9 vietos), 
Jaunsvirlaukos sen., +371 20455402, 
29204514, www.lici.lv
Svečių namai „Guntmārītes“ (16 vietų), 
Valgundės sen., +371 26164173, 29444859, 
www.guntmarites.lv  
Svečių namai „Pūteļkrogs“ (29 vietos), 
Zaleniekų sen., +371 63011900, 29255010, 
www.puteli.lv
Svečių namai „Aitiņlauvas“ (19 vietų), 
Valgundės sen., Ryga–Liepoja 22-asis km, 
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv
Svečių namai „Zaļie atvari“ (60 vietų), 
Lyvberzės sen., „Atvari“, +371 29488465, 
29161683, www.zalieatvari.lv

Svečių namai „Galzemji“ (80 vietų), 
Jaunsvirlaukos sen., Dzirniekai,  
+371 29188408, www.alexs.lv
Svečių namai „Kaupēna Dzirnavas“ (38 vietos), 
Zaleniekų sen., +371 29263768, 26551259
Svečių namai „Branguļi“ (15 vietų),  
Valgundės sen.,  +371 28772324, 25918171
Svečių namai „Upmaļi“ (20 vietų), Vilcės sen., 
+371 29237149, www.upmali.lv
Zaleniekų prekybos ir amatų vidurinės 
mokyklos tarnybinis bendrabutis (150 vietų), 
Zaleniekų sen., Zaleniekai, 
+371 63074250, 29273809, www.zav.lv
Nakvynės namai „Jaunlīdumi“ (42 vietos), 
Jaunsvirlaukos sen., Dzirniekai, 
+371 29199324, www.lidumi.lv
Svečių namai “Upeslīči atpūtai” (24 vietos), 
Līvbērzes sen., +371 28117861,  
www.upesliciatputai.lv
Berkenės dvaras (10 vietos),  
Vilces sen., Ziedkalne, +371 29252565, 
29228580, www.berkenesmuiza.lv  
Abgunstės dvaras (65 vietos),  
Zaļenieku sen., +371 29393131, 28373711,  
www.abgunste.lv
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Kavinė  “Sapnis”, Jaunsvirlaukos sen.,  
Stalgenė, „Kraujas“,  
+371 26637101, 29165412
Kavinė  “Piramīda”, Elėjos sen.,  
Bauskas g. 3, +371 26866206



 � Gyventojų skaičius: 10 600

 � Teritorija – 286 km²
 � Uozuolniekų apskrityje yra 3 seniūnijos – Uozuolniekų, Cenų ir Salgalės

MUZIEJAI IR EKSPOZICIJOS

* Dėl apsilankymo tartis iš anksto

Uozuolniekų apskritis

Nuskenuok 
su „Overly“ 
ir sužinok 
daugiau!

 �  „Auču“ namai pastatyti 20 a. 
ketvirtajame dešimtmetyje, nuo 
1995 metų vėl priklauso Čakstės 
šeimai;

 � Name veikia Janio Čakstės 
ir jo šeimos narių bei giminės 
gyvenimo ekspozicija.

Latvijos Respublikos pirmojo prezidento 
Janio Čakstės šeimos namai „Auči“*
Salgalės sen., +371 26392154

www.ozolnieki.lv
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Edvarto Virzos ir Elzos Sterstės memorialinis namas „Billītes“ *
Salgalės sen., +371 29299790

Uozuolniekų apskritis

 � Maldos namai pastatyti  
1869 metais pagal architekto  
N. Gusevičio projektą;

 � 1926 metais bažnyčioje 
pašventintas A. Annuso altoriaus 
paveikslas „Kristus laimina 
vaikus“.

Dalbės liuteronų 
bažnyčia
Cenų sen., Dalbė, +371 28261210 � Skirtas keturiolikai Latvijos 

karo mokyklos kadetų, žuvusių 
kovose su Bermonto kariuomene 
1919 metais;

 � Pirmą kartą atidengtas  
1935 metais pagal skulptoriaus  
J. Borkovskio projektą,  
1951 metais susprogdintas, 
atstatytas 1990 m. lapkričio 17 d.

Varelių paminklas
Salgalės sen.

Skirtas 6-ojo Rygos pėstininkų 
pulko kareiviams, žuvusiems 
ir be žinios dingusiems kovose 
su bermontininkais. 

Paminklas 
žuvusiems 6-ojo 
Rygos pėstininkų 
pulko kareiviams
Cenų sen., Skujų mokykla

Bokštas pastatytas 19 a. antrojoje pusėje 
kaip dirbtiniai pilie griuvėsiai Lielupės krašte, 
greta veikia Tetelės pagrindinė mokykla ir plyti 
gražus parkas.

Tetelės bokštas ir parkas
Cenų sen., Tetelė
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PAMINKLAI, ATMINTINOS VIETOS, 
MIESTO OBJEKTAI

 � Name „Billītes“ ilgus metus 
gyveno latvių literatai Edvartas 
Virza ir Elza Sterstė;

 � Namus prižiūri šeimo 
paveldėtojai, įrengtoje 
ekspozicijoje pasakojama apie 
autorių gyvenimą ir kūrybą.



KAIMO TURIZMO ŪKIAI*
* Dėl apsilankymo tartis iš anksto

Puiki vieta pasivaikščioti, stebėti naminius 
gyvūnus: ponius, asilus, lamą, nykštukines 
ožkas, nykštukines avis ir kiaule, įvairius 
paukščius. 

Mini zoologijos sodas „Lauku sēta“ *
Cenų sen., Brankos, +371 27171712, 
www.zoolaukuseta.lv

Vienas didžiausių ožkų auginimo ir 
pieno produktų gamybos ūkių Latvijoje, 
organizuojamos ūkio produkcijos 
degustacijos.

Ožkų ūkis „Līcīši“*
Cenų sen., +371 26537993, www.licisi.lv

Sveikos ir kūrybiškai paruoštos ūkyje 
auginamų česnakų produkcijos degustacija.

“Ķiploku pasaule” *
Uolainės sen., Uzvaras lidums, "Annas", 
+371 29206015 

Svarainių ir spanguolių cukatų ir sirupų 
degustacija, galimybė nusipirkti įvairių vaisių 
ir uogų sodinukų, teikiamos konsultacijos.

Medelynas „Bētras“*
Salgalės sen., +371 28662847, 29494883, 
www.betras.lv

Galimybė išsikepti gardžios duonos 
kepaliuką malkomis kūrenamoje ir 
dirbti visus kalendorinius darbus pagal 
senovės latvių papročius.

Latviškų tradicijų kaimo sodyba „Caunītes“*
Cenų sen.,+371 26352395, www.caunites.lv

Uozuolniekų apskritis
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AKTYVUS POILSIS IR SPORTAS

Kanojos, kelionių valtimis maršrutai, ekspedicijos.

Uozuolniekų irklavimo klubas 
Uozuolniekai, Kļavu g. 6, +371 23202900,   
www.ozolaivas.lv

Sporto salė, treniruokliai, futbolo aikštė,  
3 gatvės krepšinio aikštelės, riedlenčių 
aikštelė, inventoriaus nuoma, sauna.

Uozuolniekų sporto centras
Uozuolniekai, Stadiona g. 5,  
+371 63050516, 26520497

Vieša čiuožykla, ledo aikštelės nuoma, pačiūžų 
nuoma, čiuožimo pamokos, sauna.

Ozo salė
Uozuolniekai, Stadiona g. 5b, +371 63050615, 
www.ozosalė.lv

500 metrų ilgio takas su lauko treniruokliais.

Sveikatingumo takas
Uozuolniekai

Žiemą veikia 2,5 km ilgio slidinėjimo trasa su 
kalneliais ir dirbtiniu kalnu. Trasoje įrengtas 
apšvietimas.

Supiltas kalnas
Uozuolniekai

Pasijodinėjimai žirgais, mokymai.

Žirgynas „Princis“
Cenų sen., Brankos, +371 26563936, 20206039

Vaikų žaidimų aikštelės, paplūdimys, pėsčiųjų  
ir dviračių takas aplink ežerą.

Uozuolniekų ežeras
Uozuolniekai, Uozuolniekų ežeras

Žiedinė kabelinė Veikbordor ir Vandens 
slidinėjimo trasa. 

Veikbordo ir vandens 
slidinėjimo trasa "5 masti" 
Uozuolniekai, Uozuolniekų ežeras, +371 28366699

Komercinė žvejyba, valčių nuoma.

“Sudrablīcis” 
Cenų sen., Anės k., +371 29183711

Uozuolniekų apskritis
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KUR NAKVOTI?

KUR PAVALGYTI?
Uozuolniekų apskritis

Restoranas „Agate Hotel“, 

Uozuolniekai, Skolas g. 16,  
+371 25661811, www.agatehotel.lv
Baras „Meka“, Uozuolniekai,  
Stadiona g. 5A, +371 63050162, 
29444403, www.meka.lv
Kavinė „Centrs“, Uozuolniekai,  
Rīgas g. 34, +371 63020070, 26532338
Kebabinė „Korner Kebab“, 

Uozuolniekai, Meliorācijas g. 2–1, 
+371 28122288
Kavinė-šašlykinė „Talisman“, 

Uozuolniekai, Rīgas g. 20,  
+371 27873733, 26549089
Picerija “Drops Pizza”, Ozolnieki, 
Meliorācijas g. 2, +371 24909820

Viešbutis „Agate Hotel“ (50 vietų), 
Uozuolniekai, Skolas g. 16,  
+371 28684473, www.agatehotel.lv
Uozuolniekų sporto centro tarnybinis 
viešbutis (30 vietų), Uozuolniekai, 
Stadiona g. 5, +371 63050516, 
26520497, www.Uozuolniekai.lv 

Latvijos kaimo konsultacijų ir 
švietimo centro tarnybinis viešbutis 

(50 vietų), Uozuolniekai, Rīgas g. 34, 
+371 22018583, 63050220, 
www.llkc.lv
Atostogų būstas „Ānes muiža“  
(70 vietų), Cenų sen., Anės k., +371 
26483712, www.anesmuiza.lv
Svečių namai „Skalbes“ (12 vietų), 
Cenų sen., +371 29103477
Anės kaimo jaunimo iniciatyvų 
centro nakvynės namai (21 vieta), 
Cenų sen., Anės k., Celtnieku g. 12, 
+371 29403169
Kempingas “Cīzeri”  

(vietos palapinėms), Salgales sen.,  
"Šalkoņi", +371 26573272
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Jelgava 

Jelgavos Šv. Trejybės bažnyčios bokštas  
(40 vietų), Akadēmijas g. 1, 
 +371 63005445, 63005447
Jelgavos namas (50; 500 vietų),  
Lielā g. 2, +371 63082101,  
www.jelgavaspils.lv
Žiemgalos olimpinis centras (25; 80 vietų), 
Kronvalda g. 24, +371 20365713, 26356449, 
Žiemgalos regiono kompetencijų vystymo 
centras (15; 26; 50; 200 vietų), Švėtės g. 33, 
+371 63082101, www.zrkac.lv
Mados namai „Tēma“ (25 vietų),  
Elektrības g. 5a, +371 29137893
G. Eliaso Jelgavos istorijos ir meno 
muziejus (50; 100 vietų), Akadēmijas g. 10, 
+371 63023383, www.jvmm.lv
Bistro „Silva“  

(100 vietų), Driksas g. 7/9,  
+371 63084899, 29266586,  
www.bistrosilva.lv

Uozuolniekų apskritis  
Uozuolniekų bendruomenės namai  
(30; 150 vietų), Uozuolniekai, Rīgas g. 23,  
+371 63050144, 20311974
Latvijos kaimo konsultacijų ir švietimo 
centras (25; 30; 40 vietų), Uozuolniekai,  
Rīgas g. 34, +371 63050220, 26400224,  
www.llkc.lv
Anės kultūros namai (150 vietų), Cenų sen., 
Anės k., Celtniekų g. 12b, +371 26121516

Jelgavos apskritis
Švietimo, kultūros ir sporto centras „Avoti“ 

100; 200 vietų), Valgundė, Saules g. 2,  
+371 28612076
Švietimo ir pramogų centras „Līdumi“  
(35; 200 vietų), Jaunsvirlaukos sen.,  
Stalgenė, +371 29199324
Vilcės bendruomenės namai (30; 250 vietų), 
Vilcės sen., +371 20244887
Vircavos bendruomenės namai  
(30; 300 vietų), Vircavos sen.,  
+371 264100851
Zaleniekų dvaras (30; 100 vietų), Zaleniekai, 
+371 63074250, 29433918
Zaleniekų kultūros namai (60; 250 vietų), 
Zaleniekai, +371 29174173

Seminarų ir konferencijų patalpos

TURIZMO PASLAUGOS
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Jēkabniekų kultūros namai   
(10; 50; 200 vietų), Svētes sen.,  
Jēkabnieki, Straumes g. 5,  
+371 27234198



Suvenyrai ir vietos produkcija
Parduotuvė „daba“ 

Jelgava, Raiņa g. 17, +371 63084395, www.dabadaba.lv
Namudininkų produkcijos parduotuvėlė „Amatnieku sēta“,  
Jelgava, Lielā g. 5/7, +371 27097555, www.partikasamatnieki.lv
Dailiųjų amatų parduotuvė „Daiļrade“ 

Jelgava, Akadēmijas g. 4, +371 63082728
Parduotuvė „Zaļā zeme“ 

Jelgava, Raiņa g. 35, +371 23771999, www.zalazeme.lv
Prekybos centras „Kanclera nams“ 

Jelgava, Katalikų g. 7 ir Pasta g. 51/7, +371 63011444
Jelgavos Šv. Trejybės bažnyčios bokštas 

Jelgava, Akadēmijas g. 1, +371 63005445, www.tornis.jelgava.lv
G. Eliaso Jelgavos istorijos ir meno muziejus 

Jelgava, Akadēmijas g. 10, +371 63023383
Pojūčių studija “Aspazija”,  
Jelgava, Raiņa g., +371 28310830

Taksi paslaugos
Jelgavos taksi servisas, +371 63083200, 80008066
Taksi paslaugos Jelgavoje, +371 80008044

Turizmo agentūros
Ekskursija.lv – kelionės, autobusų nuoma, lėktuvų, keltų bilietų ir viešbučių rezervavimas, vizos, 
draudimas. Jelgava, Svetes g. 18, +371 63010455, 29444037, www.ekskursija.lv
„Noa Tour“ – autotransporto paslaugos, ekskursijos, gido paslaugos, kelionės, teatro bilietai.  
Jelgava, Raiņa g. 20 – 200, +371 63011077, 22314063, www.noatour.lv
„Star Tours“ – kelionės, autobusų nuoma, lėktuvų, keltų bilietų ir viešbučių rezervavimas, 
draudimas, vizos. PC „Valdeka“, Jelgava, Rīgas g. 11A, +371 63024240, 27066830, 
www.startours.lv
„N – Travel“ – kelionės, ekskursijos, viešbučių rezervavimas, kruizai, kelionės autobusu, 
draudimas, vizos, tiesioginės kelionės. Jelgava, Raiņa g. 17, +371 63021067, www.ntravel.lv
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SVARBI INFORMACIJA

Kaip atvykti į Jelgavą?
Automobiliu
Ryga – Jelgava: 45 km, A8 greitkelis
Lietuva – Jelgava: A8 greitkelis
Bauskė – Jelgava: 48 km, P103 kelias ir A8 greitkelis
Liepoja – Jelgava: 182 km, A9 greitkelis

Traukiniu
Traukinys maršrutu Ryga – Jelgava iš Rygos 
geležinkelio stoties kursuoja kas valandą, kelionės 
trukmė 50 minučių. Daugiau informacijos www.pv.lv

Autobusu
Mikroautobusai maršrutu Ryga – Jelgava iš Rygos 
tarptautinės autobusų stoties kursuoja keturis kartus 
per valandą, kelionės trukmė apie 55 minutės.

Transporto informacija: www.1188.lv

Viešasis Jelgavos transportas
Autobusų sąrašas ir maršrutai Jelgavos autobusu parko svetainėje www.jap.lv.

 � Transporto informacija: 1188

 � Neatidėliotina medicininė pagalba: 113; +371 63022469
 � Jelgavos miesto savivaldybės policija: +371 63028550
 � Policija: 110 arba 02
 � Valstybinė priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo tarnyba: 112 arba 01
 � Jelgavos miesto savivaldybės operatyviosios informacijos centras: 8787

Turizmo informacija
Jelgavos regiono turizmo centras 

Akadēmijas g. 1, Jelgava, +371 63005447,  
tic@tornis.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv 
Lielplatuonės turizmo informacijos centras 

Lielplatuonės dvaras, Lielplatuonės, Jelgavos apskr., +371 26611468, 
lielplatones.muiza@jelgavasnovads.lv
Lielvircava turizmo informacijos punktas 

Lielvircava gatvė 4a, Lielvircava, Platone sen., Jelgava apskr., +371 22024127, 
zanda.zarina@jelgavasnovads.lv
Vilcės turizmo informacijos centras 

Vilcės dvaras, Vilcės sen., Jelgavos apskr., +371 26351169, 63061081, 
vilcesmuiza@jelgavasnovads.lv

Kontaktiniai telefonai
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JELGAVOS APSKRITIS
Elėjos dvaro parkas ir Arbatos namelis
Zaleniekų (Žaliasis) dvaras
Vilcės dvaras
Lielplatuonės dvaras
Vircavos dvaras ir parkas
Berkenės dvaras 
Lielvircavos dvaras
Blankenfeldės dvaras 
Abgunstės dvaras
Stalgenės dvaras

Kalėdų mūšių muziejus, Latvijos Karo 
muziejaus filialas
Gedarto Eliaso šeimos namai „Zīlēni“

Rygos Šv. Trejybės Sergijaus moterų 
vienuolyno filialas (Valgundės vienuolynas)
Lielvircavos liuteronų bažnyčia 
Zaleniekų liuteronų bažnyčia
Stalgenės Šv. Mergelės Marijos bažnyčia 
(Gintaro koplyčia)
Sesavos liuteronų bažnyčia
Lyvberzės katalikų bažnyčia

Tyrelio pelkė ir Kulkosvaidininkų kalnas 
(Ložmetējkalns Tīreļpurvā)
Paminklai Mūrdvaro 
mūšiui ir švedų kariams 
Paminklas Jelgavos išlaisvintojams 

Stručių ūkis „Mazzariņi“
ŪB „Vilki“ medelynas
Elnių ūkis „Buku audzētava
Ūkis „Pie Tēvoča Garika“

UOZUOLNIEKŲ APSKRITIS  
Latvijos Respublikos pirmojo prezidento 
Janio Čakstės šeimos namai „Auči“
Edvarto Virzos ir Elzos Sterstės memorialinis 
namas „Billītes“

Tetelės bokštas ir parkas 
Varelių paminklas
Paminklas žuvusiems 6-ojo Rygos pėstininkų 
pulko kareiviams
Dalbės liuteronų bažnyčia

Mini zoologijos sodas „Lauku sēta“
Ožkų ūkis „Līcīši“
“Ķiploku pasaule”
Medelynas „Bētras“
Latviškų tradicijų kaimo  
sodyba „Caunītes“

Uozuolniekų irklavimo klubas
Uozuolniekų sporto centras
Ozo salė 
Sveikatingumo takas 
Supiltas kalnas (Uzbertais kalns)
Žirgynas „Princis“
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Malkalnų šeimos ūkis „Blūdži“
Pipirmėčių namelis („Piparmētru namiņš“)
Lygos medus
Švėtės duonos kepyklėlė
Vyninė „Ābelītes“

Amatininkystės centras „Līve“
Keramikos dirbtuvės – amatininkystės  
centras Švėtė
Medžio apdirbimo  
dirbtuvės „Amatnieki“
Amatininkystės centras „Jaunlīdumi“
Gamtos parkas Švėtės salpos
Gamtos parkas „Vilce“
Kemerų tyrelis
Gerai įrengtos poilsiavietės prie  
vandens – Stalgenė
Gerai įrengtos poilsiavietės prie  
vandens – Lyvberzės sen.
“Grantiņi”
“Kaupēna dzirnavas”
“Upmaļi”
“Reinas zirgi”
“Ķirpju staļļi”
Aktyvaus poilsio ir  
sporto vieta “Līgotnes”

Kavinė “Zemnieka cienasts” 
Kavinė “Pūteļkrogs”
Restoranas “Aitiņlauvas”
Kavinė “Grantiņi” 
Kavinė “Sapnis” 
Kavinė “Piramīda” 

Poilsio kompleksas „Grantiņi“ 
Viešbutis „Hotel Senlīči“
Svečių namai „Naktsmājiņa“
Blankenfeldės dvaro viešbutis 
Svečių namai „Guntmārītes“
Svečių namai „Pūteļkrogs“ 
Svečių namai „Aitiņlauvas“
Svečių namai „Zaļie atvari“
Svečių namai „Galzemji“
Svečių namai „Kaupēna Dzirnavas“
Svečių namai „Branguļi“
Svečių namai „Upmaļi“
Zaleniekų prekybos ir amatų vidurinės 
mokyklos tarnybinis bendrabutis 
Nakvynės namai „Jaunlīdumi“
Svečių namai “Upeslīči atpūtai”
Berkenės dvaras
Abgunstės dvaras

Švietimo, kultūros ir sporto  
centras „Avoti“
Švietimo ir pramogų centras „Līdumi“
Vilcės bendruomenės namai
Vircavos bendruomenės namai
Zaleniekų dvaras
Zaleniekų kultūros namai
Jēkabniekų kultūros namai

Lielplatuonės turizmo  
informacijos centras
Lielvircava turizmo  
informacijos punktas
Vilcės turizmo informacijos centras

Uozuolniekų ežeras 
Veikbordo ir vandens  
slidinėjimo trasa "5 masti"
“Sudrablīcis”

Restoranas “Agate Hotel”
Baras “Meka”
Kavinė “Centrs”
Kebabinė “Korner Kebab”
Kavinė - šašlykinė “Talisman”
Picerija “Drops Pizza”

Viešbutis “Agate Hotel”
Uozuolniekų sporto centro tarnybinis 
viešbutis 
Latvijos kaimo konsultacijų ir švietimo centro 
tarnybinis viešbutis
Atostogų būstas „Ānes muiža“
Svečių namai „Skalbes“
Anės kaimo jaunimo iniciatyvų centro 
nakvynės namai 
Kempingas “Cīzeri”

Uozuolniekų bendruomenės namai 
Anės kultūros namai 
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