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Suurim iga-aastane Jelgava 
festival laialdase, kolm päeva 
kestva kultuuri- ja meelelahu-
tusprogrammiga kogu perele ja 
pikima linnapäevade rongkäi-
guga Lätis - värviliste ja vaimu-
kate Jelgava elanike paraadiga. 
Pidulikus rongkäigus igal aastal 
osaleb umbes 20 000 inimest 
ja selle pikkus on umbes neli 
kilomeetrit.

Baltimaade suurim liivas-
kulptuuride pargis kunst-
nikud kogu maailmast 
loovad muljetavaldavaid 
skulptuure, kasutades 
1000 tonni liiva. Festivali 
ajal toimuvad kontserdid, 
töötoad ja meelelahutused 
lastele.

Festivalide 
linn

Jääskulptuuride 
festival
9.–11.  veebruar

Jelgava 
linna 
päevad
25.–27. mai

Liivaskulptuuride 
festival  

9.–10.  juuni

Üks maailmas kõige 
tuntavamaid jääskulp-
tuuride festivalidest 
Jelgavas üllatab mul-
jetavaldavate jääkunsti 
töödega, mida loovad 
kogu maailmast pärit 
skulptorid. Kolm päeva 
kestva festivali ajal on 
igal õhtul võimalus nau-
tida ka elavat muusikat, 
valgusemänge ja multi-
meedia esitlusi.

www.visit.jelgava.lv

Turismileht

Kutsume tutvuda uute arengutega linnas -
veel nägemata kohad külalislahkes Jelgavas!

TUTVUGE 
LINNA 

UUDISTEGA!

Läti tähistab 100.
Valmistudes Läti riigi 100. aastapäevale, Jelgavas 4. mail avatakse skulptor 

Kārlis Īle poolt loodud skulpturaalne keskkonnaobjekt „Ajaratas 100“. Kesk-
konna objekti sööris on paigutatud kümme terasest stiliseeritud inimeste kuju, 
ja igaüks neist toetab kümmet kivi, nii sümboliseerides Läti eksistentsi küm-
nendeid. Külastades objekti, on teil võimalus tutvuda linna ajalooga, otsida 
ja leida mitmetahulisi ideid, mida kunstnik on oma kunstiteosesse lisanud.
Interaktiivne keskkonnaobjekt, Lielā tänav 38

Vaata 
ülevalt!
Lossisaarel on võima-
lik külastada hiljuti 
ehitatud 20-meetrist 
vaatetorni ja kiirus-
tamata jälgida met-
sikuid hobuseid, 
Lielupe jõe lammide 
ja jõgede maastike. 
Minge ekskursioonile 
keskkonnagiidiga ja 
saage rohkem teada 
unikaalsest piirkonnast 
linnakeskkonnas.
Vaatetorn Lossisaarel. 
Ekskursioonid kesk-
konna giidi saatel
+371 20264343

Metsapark 
linnas
H e a k o r r a s t a t u d 
Langervalde metsas 
erineva pikkusega 
radade võrgustik 
viib mõnusasse jalu-
tuskäigule või jalgrat-
tasõidule metsas, üle 
dekoratiivsete purrete 
ja sildade. Metsas on võimalik kohata puidust ja metallist 
loomi -  hirvesid ja põtru. Siin on alati ilus - kevadel saab 
jälgida, kuidas ärkab loodus, sügisel toreda lehestiku all 
kogeda kuldset sügist.
Hirvede ja põtrade kujud Langervaldes
Langervalde mets, peasissekäigud - Rubeņu teelt ja 
Jaunā teelt

Läti 
koodiga 
graffiti
Tutvuge ebatavalise 
graffitiga, mis loodi 
kunstiprojekti „Läti 
jõumärgid“ ajal. Mī-
tava silla jalamil, Jelgava Üliõpilasteatri hoone fassaadil, on 
kujutatud kuus lätipäraseid jõumärki, mida läbivad värvilised 
lõimed, mis sümboliseerivad Läti erinevaid piirkondi.
Lätipäraste jõumärkide graffiti, J.Čakstes bulvari  5a

Tulla, tutvuda, 
armuda Jelgava linna!

Tulge, tutvuge ja armuge Jelgava linna - suuruselt neljandasse Läti linna, 
külastades kõige silmapaistvamaid kohti ja jalutades linna kaunitel prome-
naadidel ja sildadel. Jelgava on roheline, turvaline ja tark linn. Sõltumata 
aastaajast, Jelgavas kui festivalide pealinnas saab nautida laialdast kul-
tuuri- ja meelelahutusprogrammi rahvusvaheliste festivalide raames, mis 
igal aastal koguvad tuhandeid külastajaid, luues linnas lõpmatu piduliku 
rõõmu. Jelgava on uhke oma sajanditevanuse ajalooga, mida kutsume 
avastama läbi meie aarete - Jelgava lossi, Jelgava Püha Kolmainsuse kiriku, 
„Academia Petrina“ hoone ja muude oluliste kohtade. Nautige Jelgavat, 
sest see pakub jätkuvalt laialdased meelelahutuse ja vabaaja veetmise 
võimalused nii aktiivse puhkuse austajatele kui ka rahulikele looduse 
vaatlejatele, samuti kultuuriajaloo austajatele! 

KUIDAS TULLA JELGAVASSE?
Rongiga: Riia raudteeja-
amast rongid marsruudil 
Riia-Jelgava väljuvad kord 

tunnis. Rongide sõiduplaan –  
www.pv.lv.

Bussiga: Riia Rahvusvahe-
lisest bussijaamast bussid 
marsruudil Riia-Jelgava väl-

juvad mitu korda tunnis. Päringud 
liikluse kohta – www.1188.lv.

Autoga: Riia maantee A8 
Jelgava suunas.

Miitavi

Jelgava

EESTI

LÄTI

TALLINN

RIIA

VILNIUS

LEEDU

Värvikas laat laialdase mee-
lelahutusprogrammi ja de-
gusteerimistega, austades 
traditsioonilisi läti tooteid, 
nagu piim, leib ja mesi. 
Rõõmsaim peosündmus 
on Piimapakkidest paatide 
regatt, kus meeskonnad 
võistlevad, ujudes Lielupe 
jõel tühjadest piimapakki-
dest ehitatud paatides. 

Piimapakkidest paatide regatt   25. august



Ģederts Eliase Jelgava Ajaloo- ja 
kunstimuuseum

Ādolf Alunānsi memoriaalmuuseum
Läti Raudtee ajaloomuuseumi 
Jelgava ekspositsioon

Pasta sala (Postisaar)

Avastage linna tähtsamaid kohti ja vaatamisväärsusi sajandi taguses minevikus, ajal, mil rajati Läti riik.
Soovitame neid kohti külastada täna ja hinnata, kuidas on muutunud linn ja populaarsemad vaatamisväärsused.

Suurim barokiajastu loss Baltikumis - Kuramaa hertsogi residents, rajatud 18. sajandil itaalia arhitekti F.B.Rastrelli 
projekti järgi. 20. sajandi alguses Jelgava lossis asus Kuramaa kuberneri residents ja kubermangu asutused. 
Lossis oli osaliselt säilinud 18. sajandi interjöör ja ruume kasutati Venemaa keiserliku koja liikmete ja kõrgete 
külaliste apartemendiks. Tänaseks on Jelgava lossis Läti Põllumajandusülikooli peahoone, selles asub Jelgava 
lossi muuseum ja ajutiselt ka Jelgava Riiklik Gümnaasium. Jelgava lossi muuseum pakub külastajatele erinevaid 
harivaid ja meelelahutuslike programme - kalligraafia töötuba, gurmaanide programmi, kus daamide seltsis 
saab nautida kuuma šokolaadi, ning mitmesugused töötoad lastele. Kuigi Jelgava lossis toimuvad laiaulatuslikud 
fassaadi renoveerimistööd, mis lõppevad 2020. aastal, on see ka praegu külastajatele ja külalistele külastatav. 
Lielā tänav 2, +371 63005617; www.jelgavaspils.lv

Hertsog Peter Bironi algatusel ehitatud ja Taani arhitekt Severin Jenseni projekteeritud akadeemilise gümnaa-
siumi hoone „Academia Petrina“. 1915. aastal saksa väed asutasid hoonesse sõjakomandantuuri, mis seal 
töötas isegi kuni 1918. aasta novembrini. Tänapäeval siin asub Ģederts Eliasi Ajaloo- ja kunstimuuseum, kus 
võib näha laialdast Ģ. Eliasi maalide ekspositsiooni, samuti raamatu Ģ. Eliasi kohta digitaalset versiooni, mis 
sisaldab enam kui 300 kunstniku töid, laialdast fotode ja kirjade valikut. Muuseumi ekspositsioonid annavad 
tunnistust Jelgava ajaloost eelaegadest kuni tänapäevani. Kogu aasta vältel pakub muuseum mitmekesiseid 
kunstinäitusi. Akadēmijas tänav 10, +371 63023383; www.jvmm.lv

Puithoone Filozofu tänav 3 on koht, kus läti teatri isa Ādolfs Alunāns elas oma viimased kaks eluaastat - 1910. 
aastast kuni 1912. aastani. 100 aastat tagasi oli hoone Jelgava teise krediidipanga direktor Jānis Bergmanis´e 
maavilla, kus Alunānide pere üüris teise korruse ja köögi, viis väikest tuba ja katuseterrassi, millest võis näha 
Jelgava avaraid aedu ja põlde kuni Ģintermuiža´ni. 1968. aastal siin avati muuseum - Alunāns´i memoriaal-
maja. Hoone restaureeriti ja taaselustus 2010. aastal - ruumid on sisseseatud nagu Alunāns´i eluajal, mis 
võimaldab tunnetada autentset 20. sajandi alguse atmosfääri. Muuseumis saab tutvuda Alunāns´i loomin-
gulise tegevusega, läti teatri ajalooga ja muuseumi pisikesel laval lavastada nii näidendite fragmente kui ka 
esitada anekdootide dialooge. Muuseumis saab ümber riietuda ka 20. sajandile iseloomulikes rõivastes ja 
teha retro-stiilis fotosid. Filozofu tänav 3, +371 63021180; www.alunans.lv

Kahe jõe - Lielupe ja Driksa vahel on saar, kus sada aastat 
tagasi tehti heina ja mida nimetati Postisaareks, kuna 
Jelgava hobupostijaam siin puhkas ja pidas vahetushobu-
seid. Täna on saar multifunktsionaalne puhkamise koht ja 
Jelgava suurimate festivalide toimumise koht. Aasta soojal 
ajal saab lõõgastuda rannas, mängida vastavatel platsidel 
võrkpalli  või kasutada välitrenažööre. Ümber saare on 
rajatud 1,5 km pikkune rada, mis sobib jalgratturitele ja 
jalutuskäikude harrastajatele, heakorrastatud laste män-
guväljakud, ja talvekuudel - avalik liuväli. Saare keskosas 
asub vabaõhulava, kus toimuvad mitmesugused üritused. 
Pärast saarel aktiivselt veedetud aega saate nautida maits-
vaid toite ja värskendavaid jooke romantilises teemajas 
või Mītava silla otsas asuvas restoranis.

Hoone ehitati 1903. aastal raudtee vajadusteks, kui tol ajal laiendati Ventspils-Moskva raudteeliin. Algselt siin 
elasin raudteetöötajaid, samuti Jelgava jaama pikaajaline ülem koos oma perega. Hiljem hoones on rajatud 
teenistuslikud korterid, seejärel ruumid eraldati Raudteepolikliiniku Hambaproteesimise osakonnale. Täna on 
see Läti Raudtee Ajaloomuuseumi Jelgava ekspositsioon, kus saate tutvuda jutustustega raudtee ja raudteelaste 
kohta, teada saada, kuidas rongid ühest linnast teisse jõuavad, miks nad ei sõida kokku. Võimalus vaadata 
filme raudteede ajaloost, multifilme ohutuse kohta raudteel, hinnata raudtee mudeli demonstratsioone, sa-
muti astuda stiliseeritud „bānitise“ vagunisse. Stacijas tänav 3, +371 63096494; www.railwaymuseum.lv

Kahe Kuramaa hertsogite dünastia - Ketlerite ja Bironite, kahe sajandi jooksul kujunenud matmispaik. Sada 
aastat tagasi Kuramaa hertsogite hauakamber Jelgava lossi külastajatele ei olnud ligipääsetav, sest 1913. 
kuni 1914. aastani Dr.med A. Raffael teostas hauakambri inventeerimise, kuid seda ei lõpetanud ning sel 
põhjusel hauakamber oli suletud. Sajandite jooksul mitmel korral julmalt röövitud ja rüüstatud, nüüd on 
Kuramaa hertsogite hauakamber taas omandanud algupärase tähtsuse ja suurepärase ajaloolise ning kun-
stimälestise välimuse. Kuramaa hertsogite hauakamber Jelgava lossis on suurim selline matmispaik Lätis, lisaks 
üks vähestest valitsejate dünastiate matmispaikadest maailmas, mis on avatud külastamiseks. Hauakambris 
on maetud 24 Ketlerite dünastia ja 6 Bironite dünastia esindajad. Hauakambri kõrval ruumis võib tutvuda 
restaureeritud matmisrõivaste ja muude iidsete esemetega. Lielā tänav 2, +371 63962197, 26499151

Esimene uusehitatud luteri kogudu-
sele ehitatud kivikirik Euroopas, mille 
ehitamist alustati 1574. aastal. Sada 
aastat tagasi oli see kõige luksuslikum 
Jelgava jumalakoda, kuid see hävitati 
Teise maailmasõja ajal ja tänapäevani 
on säilinud ainult torn. Täna on see 
kõige külastatavaim Jelgava turis-
mobjekt interaktiivsete multimeedia 
ekspositsioonidega Läti esimeste 
presidentide, Jelgava sümboolika ja 
ajaloo olulisimate faktide, Püha Kol-
mainu kiriku ja Zemgale rahvarõivaste 
kohta. Tornis asub Turismiinfokeskus, 
Näituste saal, Konverentsisaal ja resto-
ran. Torni 9. korruse vaateplatvormil, 
37 meetri kõrguselt saab vaadata 
linnapanoraami. 
Akadēmijas tänav 1, +371 63005445; 
www.tornis.jelgava.lv.

20. sajandi alguses:
• Kuramaa kuberneri residents,
• Kuramaa kubermangu asutused,
• osaliselt säilinud 18. sajandi interjöör.

20. sajandi alguses:
• „Academia Petrina“ hoone,
• saksa armee sõjakomandantuur.

20. sajandi alguses:
• privaatne maavilla,
• Alunānide pere üürikorter.

20. sajandi alguses:
• raudteetöötajate teenistuslikud eluruumid,
• jaamaülema korter.

20. sajandi alguses:
• kahe Kuramaa hertsogite dünastia matmispaik,
• ajalugu, kunstimälestis.

2018. aastal:
• Läti Põllumajandusülikooli peahoone,
• Jelgava lossi muuseum,
• Kuramaa ja Zemgale hertsogite hauakamber.

2018. aastal:
• Ģederts Eliasi Jelgava Ajaloo- ja kunstimuuseum: interaktiivsed ajaloo 
ekspositsioonid, harivad programmid erinevatele vanuserühmadele.

2018. aasta:
• Ādolfs Alunāns´i mälestusmuuseum: harivad 
programmid kooliõpilastele, multimeedia mängud.

2018. aastal:
• Läti Raudtee ajaloomuuseumi Jelgava ekspositsioon: neli 
ekspositsiooni, interaktiivsed mängud ja filmid raudtee kohta.

2018. aastal:
• Rundale lossi ekspositsioon „Kuramaa hertsogite 
hauakamber“: teave hauakambris maetud isikute 
kohta, restaureeritud matmisrõivad.

2018. aastal:
• Jelgava Püha Kolmainu kiriku torn,
• Turismiinfokeskus
• ekskursioonid, giidid, loomingulised 
töötoad,
• vaateplats klaasist katusekorrusel.

20. sajandi alguses:
• Jelgava Püha Kolmainu kirik,
• esimene uusehitatud luterlik 
kivikirik Euroopas,
• suursuguseim Jelgava juma-
lakoda.

Jelgava loss

Kuramaa hertsogite hauakamber

20. sajandi alguses:
• karjamaa, heinamaa,
• hoonestamata 
   territoorium.

2018. aastal:
• Jelgava suurimate
   festivalide toimumise koht,
• multifunktsionaalne
   puhkekoht,
• vabaõhulava,
• restoran, teemaja.

Minevikust tulevikku - 7 kohta Jelgavas, mida peab nägema!

Püha Kolmainu 
kiriku torn



Linna eripakkumised

Jelgava – festivalide linn
Suurimad sündmused Jelgavas 2018. aastal

Lisateave -
www.jelgava.lv 

www.visit.jelgava.lv.

Veebruar
• Rahvusvaheline 
   jääskulptuuride festival,
   9.–11. veebruar

August
• „Minu suve meloodia“, 
   4. august
• Sajandi simman, 
   11. august
• Postisaare laululava 
   avamise kontsert 
  „Sounds of music“, 
   18. august
• Piima-, leiva- 
   ja meefestival ning 
   Piimapakkidest paatide 
   regatt, 25. august

Aprill
• Lihavõtte pühade jalutuskäik, 1. aprill
• Kontsert-etenduste tsükkel „Läti ring“:     
   Vidzeme ring. Muusikaline näidend    
   „Mägi sammub ülesmäkke“, 
   26. aprill
• Ettevõtluspäevad Zemgales,
   27.–28. aprill

September
• Metallifestival Jelgavas, 8. september
• Inseneripäevad, 7.–9. september
• Multimeedia šõu „Unenäost unenäoni“,    
   pühendatud esimesele Läti Riigi presidendile     
   Jānis Čakste ĺe, 14. september
• Läti Rahvustekultuuri festival, 
   14.–15. september
• Baltlaste ühtsuse päevad, 
   22.–23. september

Mai
• Keskkonnaobjekti „Ajaratas 100“ 
  avamine, Iseseisvuspäev, 4. mai
• Euroopa päev, 9. mai
• Taimepäevad, 12.–13. mai
• Festival „Helsus“, Muuseumiöö, 
   19. mai
• Rahvusvaheline kasside näitus 
   „Jelgava kass 2018“, 19.–20. mai
• Jelgava linna päevad
   25.–27. mai

Oktoober
• Läti Teatrite festival, 
   12.–14. oktoober
• Kontsert-etenduste tsükkel – 
   Ring ümber Läti, Ring ümber 
   Vidzeme. Kinokontsert 
   „Ajaloo kõrgveed“, 17. oktoober

Juuni
• Läti laste rahvatantsufestival 
  „Läti lapsed tantsu juhtivad“, 2. juuni
• Rahvusvaheline liivaskulptuuride festival,
   9.–10. juuni
• Jelgava lossi 280. aasta juubel, 20. juuni
• Suvise pööripäeva ootamine, 
  festival „Baltica“, 21. juuni
• Līgo Jelgava, 22. juuni

November
• Maailmakarika 1. etapp 
   talisujumisel, 2.–4. november
• Tõrvikute rongkäik ja kontsert, 11. november
• Läti Vabariigi väljakuulutamise  
   100. aastapäeva üritused.  3D multimediaalne 
   etendus  „Sajandi jelgavlased. Ainult 
   pimeduses tekkib valgus“,  18. november

Juuli
• Jelgava öö 
   poolmaraton, 14. juuli
• Ansambli „Prāta vētra“ 
   kontserttuuri 
   avakontsert, 21. juuli

Detsember
• Linna suure peokuuse 
   süütamise üritus,
   2. detsember
• „Jõulumöll“, 
   22. detsember
• Uusaasta vastuvõtmine, 
   31. detsember

Unustamatu maitsete seiklus,
nautides Jelgava erilisi roogasid.

• Lõunasöögiks soovitame põhirooga „Hercoga bura“ („Hert-
sogi puri“), mis on valmistatud ahjus küpsetatud sealihast, ka-
ramellistatud hapukapsast, erinevatest röstitud köögiviljadest, 
pohladest ja astelpaju- ning õunamahla kastmest.

• Magustoiduna nautige „Šarlotes skūpsts“ („Charlotte suud-
lus“) – kihiline muna-kohupiimakreemi ja kahte tüüpi mahla-
tarretisega dessert puuvilja-marjapüree kastmega.

• Maitserännaku lõpetage värskendava joogiga „Jelgava bel-
lini“, milles üheks koostisosaks on astelpaju mahl.

Nautige toite kiirustamata kolmes erilises paigas: restoranis 
„Parks“, bistroos „Silva“ ja kõrtsis „Istaba“.

Püha Kolmainu kiriku torn
Akadēmijas tänav 1, Jelgava

• kasutage linna interaktiivset kaarti. Puutetundlikku ekraani 
abil valige objektid, mida soovite vaadata ja saate mugavalt 
teada, kuidas sinna jõuda;

• saatke tasuta e-kaart tervitustega Jelgavast mis tahes maailma 
riiki;

• 360-kraadiste panoraamkaamerates torni vaateplatsilt saate näha 
linna neljalt taevakaarelt, tuues kõige huvitavamaid objekte lähemale;

• mängi „Saliec pāri Mītavā“ (www.visit.jelgava.lv) leidke ühe-
sugused objektid ja saage kuu kõige aktiivsemaks mängijaks;

• Turismi reisijuhises skaneerige pilte 
rakendusega „Overly“ ja virtuaalselt saate 
rohkem teada, mida võib linnas näha.

Suveperioodil linna jõed täituvad 
veesõidukitega, mistõttu linna külalisi 
kutsume asuma sõidule vesijalgratas-
te, SUP laudade, paatide ja laevade-
ga, mis Mītava silla jalamil ootavad 
neid, kes soovivad tutvuda Jelgava 
saarte, metsike hobuste, Jelgava lossi 
ja linna panoraamiga jõelt. Võimalik 
vaadata ka öist Jelgavat spetsiaalselt 
öisteks sõitudeks varustatud katama-
raanidega.

Väikeseid linna külalisi Jelgavas ootavad emotsioone täis puhkus. Soovitame:

•Jelgava Püha Kolmainu kiriku torn (Akadēmijas tänav 1) koos perega osalema õpikodades 
ja tutvuda interaktiivsete näitustega;

•Laste ja noortelaagri asukohas „Lediņi“ (Lediņu tee 1) aktiivselt veeta aega värskes õhus, 
toimetades laste mänguväljakul ja köisrajal;

•Maiustuste paradiisis „Karamellide töökoda“ (Rūpniecības tänav 1a) saab vaadata karamellide 
valmistamise esitluse, maitsta ja valmistada oma eriline karamelli;

•Sukelduda tuhandete valgete pallide „Bumbu virpulis“ (Dobeles tänav 48);

•Südamest lõbutseda atraktsioonide keskuses „Bossiks“ (Pulkveža Brieža tänav 4),  lastekes-
kuses „Bambino atrakcijas“ (Peldu tänav 4) ja mängutoas „Martas zeme“ (Dobele maantee 7); 

•Aktiivseks puhkuseks külastada mängu- ja võimlemisväljakuid Postisaarel, Lielupe jõe pro-
menaadil, Ozolskvērā (Tammepargis) ja teistes linnaparkides.

Jelgava eriline maitse

Turismijuhis lastega perede Puhkus vetel

Näe ja koge rohkem!

Asuge rohkem kui 20 temaatilistesse ekskursioonidesse koos Jelgava 
giididega ja tutvuge linnaga läbi pärimuste, legendide ja muistendite. 
Jalgsi-, jalgratta-, bussiekskursioonid või isegi kabriolettiga. Teavet 
ekskursioonide ja giidide kohta leiate www.visit.jelgava.lv alajaotuses 
„Marsruudid ja ekskursioonid“ vai Jelgava piirkondlikus turismikeskuses 
Akadēmijas tänav 1, telefonil +371 63005447.

Asu temaatilistele 
ekskursioonidele

Audiogiid 25 põneva looga viib rännakule 
linna kultuuri-, kunsti- ja ajaloo radadele:

Avastage Jelgava 
audiogiidiga telefonis

• Valige külastatavaid kohti;
• Laadige alla oma telefoni 
   tasuta helifaile    
   www.visit.jelgava.lv;
• Kuulake lugusid oma 
   telefoni mis tahes järjekorras.

Saadavad
keeled:

läti, inglise, 
vene.

Laevad ja mootorjahid
• Laev „Jūrmala“ (100 kohta), 
+371 29578329
• Laev „Mītava“ (40 kohta), 
+371 29511527, 22422997
• Vanaaegne laev „Frīda“ (9 kohta), 
+371 29486086
• Mootorjaht „Carpe Diem“ (7 kohta),
+371 26434520

Kanuud, aerupaadid
• „Pārlielupes pirtnieki“ – Cukura tänav 13, 
+371 22478286, 26370100; 
www.parlielupespirtnieki.lv

• „Mučas“, +371 20205127, 28330963; 
www.laivunoma.com 

Vesijalgrattad, paadid, SUP 
• Jelgava jahiklubi, Pilssalas tänav 6, 
+371 29242520; www.jjk.lv
• Vesijalgrataste ja paatide rent, 
Pasta sala 3, +371 28379193, 27713071
• SUP aerulaudade rent, Lielupe jõe 
promenaadi supelrand, +371 25757555

Broneerige sõiduaeg
helistades telefoni!

Lisateabe saamiseks otsige Turismijuhist lastega peredele Vacation Guide - 
www.visit.jelgava.lv, alajaotus „Puhkus ja meelelahutus“.



Nimetus Aadress Telefon (+371) Kohti   Pakkumine
«Jelgava»**** Jelgava, Lielā tänav 6;   63026193,  70 Kohvik, banketisaal, konverentsisaalid,
 www.hoteljelgava.lv 63023349  saun, auru – türgi saun
«Zemgale»*** Jelgava, Rīgas tänav 11;  63007707 78 Kohvik, konverentsisaalid, bouling, tennis,
 www.skzemgale.lv   rulapark, spordiväljakud, jäähall
«Akva» Jelgava, Birzes tänav 49  63023444 54 banketisaalid, konverentsisaal, trenažöörid,
    Kohvik, parkla, ujumiskoht,
    Kaks suvemaja ürituste korraldamiseks 
    10 – 15 inimesele

«Brīze AM» Jelgava, Atmodas tänav 9 63082979, 28 Saun, peoruum kuni 40 inimesele
  22720573

Hostel Jelgava, Lielā tänav 19  25419650 112 Heakorrastatud toad, köök

M MAJUTS JELGAVAS

TUNNETE STUUDIO „ASPAZIJA“ -
Läti käsitööliste ja väiketootjate 

tooted, käsitööd.
Raiņa tänav 16, +371 28310830

VÄIKETOOTJATE
TOODETE POOD

„AMATNIEKU SĒTA“ –
kohalike tootjate hõrgutised, käsitööliste

tooted, toodete degusteerimine 
ettetellimisel.

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

JELGAVA PÜHA KOLMAINU
KIRIKU TORN -

suveniirid Jelgava ja Läti sümboolikaga. 
Akadēmijas tänav 1; www.tornis.jelgava.lv, 

+371 63005447, 63005445

ĢEDERTS ELIAS´E 
JELGAVA AJALOO- JA
KUNSTIMUUSEUM -

Jelgavat sümboliseerivad suveniirid.
Akadēmijas tänav 10; www.jvmm.lv, 

+371 63023383

ÖKOKAUPLUS „DABA“ -
parimad Lätis tehtud asjad. Raiņa tänav 17; 

www.dbdaba.lv, +371 63084395 

„DAIĻRADE“ – 
kohalike kunstnike käsitööd.

Akadēmijas tänav 4, +371 63082728

KAUBANDUSKESKUS
„KANCLERA NAMS“ -

Jelgava ja Läti sümboolikaga suveniirid.
Katoļu tänav 7 ja Pasta tänav 51/7;
 www.kanclers.lv, +371 63011444 

KOHVIKUD 
JA RESTORANIDKSR

• Restoran „La Tour de Marie“, Akadēmijas tänav 1, 
+371 63081392, 28837731; www.marijastornis.lv
• Restoran ja kohvik „Parks“, K.Barona tänav 3, 
+371 63024188, 27833219; www.restoransparks.lv
• Bistroo ja kondiitrikoda „Silva“, Driksas tänav 7/9, 
+371 63084899, 29266586; www.bistrosilva.lv
• Teemaja „Silva“, 
Pilssalas tänav 2a, +371 22119119, 29266586
• Kõrts „Istaba“, J.Čakstes puistee 7, 
+371 63025909, 29507108
• Baar-restoran „Plate“, Lielā tänav 6, +371 63023349; 
www.hoteljelgava.lv
• Kohvik „Kreklu krogs“, Lielā tänav 19a, +371 26633433; 
www.kreklukrogs.lv
• Kohvik-kokteilibaar „Chocolate & Pepper“, 
K.Barona tänav 6, +371 63010220, 23770399; 
www.choco-pepper.lv
• Restoran „Pilsētas elpa“, Postisaar 1, +371 26633703
• Restoran „Madara“, Lielā tänav 22, +371 63027012
• Kohvik „Pie mednieka“, 
Vecpilsētas tänav 19, +371 63028528
• Kohvik „Ceplis“, Lielā tänav 49, +371 63024726 
• Lõunarestoran „Otto“, Lielā tänav 17, +371 26661151
• Baar „Saules krogs“, K.Barona tänav 6, Jelgava kultuuri-
maja 2. korrus, +371 29224155, 29740454
• Restoran-pitseeria „Čili pica“, Katoļu tänav 7, 
+371 63025511; Rīgas tänav 11, +371 63045555; 
www.cili.lv
• Pitseeria „Picu darbnīca“, 
Rīgas tänav 1, +371 20003993; www.picudarbnica.lv
• Restoran „McDonald’s“, Brīvības bulvari 1, 
+371 26468158; www.mcdonalds.lv
• Restoran „Hesburger“, Katoļu tänav 10B, +371 25911221; 
Loka maanteel 2a, +371 26480302; www.hesburger.lv
• Kohvik   „Zemgale“, Skautu tänav 2, +371 63007703, 26582001
• Ekspressrestoran „Ņamma“, Rūpniecības tänav 77A, 
t/c «Elvi», +371 25459777, 29151939; www.namma.lv
• Kondiitristuudio   „Tarte“, Mātera tänav 26, +371 20136090
• Itaalia pitseeria „Rosso Pizza“, Lielā tänav 34, 
+371 63011777; www.rosso-pizza.com

JELGAVAS

Kust saab osta SUVENIIRE?Jelgava RISTSÕNAD
Õppige tundma Jelgavat ja saage suveniir!

Mida peaksite tegema? 
1. 3. detsembrini 2018 külastage Jelgava Püha Kolmainu kiriku torni, Ādolfs Alunansi 
memoriaalmuuseumi või Ģederts Eliase Jelgava Ajaloo- ja kunstimuuseumi (vähemalt 
ühte objektidest) ning saage märge valgesse kasti objekti külastuse kohta.

2. Lahendage ristsõna ja 
saate Jelgava suveniiri! 
Suveniiri saate Jelgava 
Püha Kolmainu kiriku 
tornis Akadēmijas tänav 
1, esitades õigesti lahen-
datud ristsõna objekti 
külastuse märkega.

Vertikaalselt
1. Neljas suurim Läti linn 
rahvastiku arvu järgi.
3. Jelgava magustoidu nime-
tuse teine sõna. 
4. Saar, kuhu viib Mitava sild. 
5. Lossisaarel elavad metsikud 
loomad. 
7. Koht, kus Püha Kolmainsu-
se kirikus asus kell. 

Horisontaalselt
1. Materjal, millest talvel Jelgavas valmistatakse kujusid.
2. Läti teatri isa. 
6. Jelgava endine nimetus. 
8. Jelgava kunstnik, realistliku maalikunsti esindaja. 
9. Suurim barokkhoone Jelgavas, endine Kurzeme 
hertsogi residents. 

Jelgava Püha 
Kolmainu kiriku torn, 
Akadēmijas tänav 1

Ģederts Eliass´e Jelgava 
Ajaloo- ja Kunstimuuseum, 
Akadēmijas tänav 10

Ādolfa Alunāns´i 
memoriaalmuuseum, 
Filozofu tänav 3

Jelgavas
Ledus
halle
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Dam
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Jelgava turismi-
objektide kaart
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Jelgava turismiobjektid

Jelgava Püha Kolmainu 
kiriku torn

Jelgava loss ja Kurzeme  
hertsogite hauakamber
Ģederts Eliass´e Jelgava 
Ajaloo- ja Kunstimuuseum

Ādolfs Alunāns´i memoriaalmuuseum

Läti Raudtee ajaloomuuseumi 
Jelgava väljapanek

Lielupe jõe lamminiidud

Postisaar

Jānis Čakste bulvari promenaad
Lielupe jõe parema kalda promenaad

Sadam

Karamellitöökoda

Kaugus Jelgava Püha 
Kolmainu kiriku tornist

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»
Tiraaž – 2000 eksemplari
Kirjastaja – Jelgava linna omavalitsus (telefon 63005558, 
e-post: redaktors@dome.jelgava.lv); 
Jelgava piirkondlik turismikeskus 
(telefon 63005447, e-post: tic@tornis.jelgava.lv)
Foto: JPTC ja Jelgava linna omavalitsuse fotoarhiiv

Jälgi sündmusi Jelgavas

visit.jelgava.lv

facebook.com/JelgavaTIC

@JelgavaLV

@VisitJelgava

draugiem.lv/jelgavalv

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