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Krāsains gadatirgus ar plašu 
izklaides programmu un degus-
tācijām, godinot latviešu tra-
dicionālos produktus – pienu, 
maizi un medu. Jautrākais svētku 
notikums ir Piena paku laivu 
regate, kurā komandas sacenšas, 
pa Lielupi peldot no tukšām piena 
pakām būvētās laivās.  

Lielākais gada festivāls Jel-
gavā ar plašu kultūras un 
izklaides programmu trīs die-
nu garumā visai ģimenei un 
garāko pilsētas svētku gājienu 
Latvijā – krāsainu un asprātīgu 
jelgavnieku parādi.  Svēt-
ku gājienā ik gadu dodas ap  
20 000 cilvēku, un tā garums ir 
apmēram četri kilometri.

Baltijā lielākajā smilšu 
skulptūru parkā māksli-
nieki no visas pasaules rada 
iespaidīga izmēra skulptū-
ras no 1000 tonnām smilšu. 
Festivāla laikā notiek kon-
certi, radošās darbnīcas un 
izklaides bērniem.

Festivālu 
pilsēta

Ledus 
skulptūru festivāls 
9.–11.  februāris

Jelgavas 
pilsētas 
svētki 
25.–27. maijs 

Smilšu 
skulptūru 

festivāls  
9.–10.  jūnijs

Piena paku 
laivu regate

25. augusts

Viens no pasaulē atpa-
zīstamākajiem ledus 
skulptūru festivāliem 
Jelgavā pārsteidz ar 
iespaidīgiem ledus 
mākslas darbiem, ko 
veido tēlnieki no visas 
pasaules. Festivālā trīs 
dienu garumā ik vaka-
ru ir iespēja baudīt arī 
dzīvo mūziku, gaismas 
spēles un multimedi-
ālus šovus.

www.visit.jelgava.lv
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Aicinām iepazīt pilsētas jaunieguvumus – 
vēl neredzētas apskates vietas viesmīlīgajā Jelgavā!

APSKATI 
PILSĒTAS 

JAUNUMUS!

Latvija svin 100  
Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, Jelgavā 4. maijā atklās tēlnieka 

Kārļa Īles veidotu skulpturālu vides objektu «Laika rats 100». Vides objektā 
aplī būs izkārtoti desmit stilizēti cilvēku tēli no tērauda, un katrs no tiem 
balstīs desmit akmeņus, simbolizējot Latvijas pastāvēšanas desmitgades. 
Apmeklējot objektu, būs iespēja iepazīt pilsētas vēsturi, meklēt un saskatīt 
daudzšķautņainās idejas, ko mākslinieks iekļāvis mākslas darbā.
Interaktīvs vides objekts, Lielā iela 38

Skaties 
no augšas!
Pils salā varēsiet ap-
meklēt jaunuzcelto 20 
metru augsto skatu 
torni un nesteidzīgi 
vērot savvaļas zirgus, 
Lielupes palieņu pļa-
vu un upju ainavu. 
Dodieties ekskursijā 
ar vides gidu un uz-
ziniet vairāk par uni-
kālo dabas teritoriju 
pilsētvidē. 
Skatu tornis Pils salā 
Ekskursijas vides 
gida pavadībā,
+371 20264343

Mežaparks 
pilsētā
Labiekārtotajā Lan-
gervaldes mežā da-
žāda garuma celiņu 
tīkls aizvedīs mierpilnā 
pastaigā vai izbrau-
cienā ar velosipēdu 
pa mežu pāri deko-
ratīvām laipām un 
tiltiņiem. Mežā iespējams sastapt koka un metāla dzīv-
niekus – aļņus un briežus. Šeit vienmēr ir skaisti – pavasarī 
var vērot, kā mostas daba, rudenī košo lapu klājumā 
ieraudzīt zelta rudeni.
Aļņu un briežu tēli Langervaldē 
Langervaldes mežs, galvenās ieejas – no Rubeņu ceļa 
un Jaunā ceļa

Grafiti ar 
latvisko 
kodu
Apskatiet neparas-
tu grafiti, kas tapis 
mākslas projekta 
«Spēka zīmes Latvi-
jai» laikā. Mītavas tilta pakājē uz Jelgavas Studentu teātra 
ēkas fasādes attēlotas sešas latviešu spēka zīmes, kuras caur-
vij krāsaini pavedieni, simbolizējot dažādus Latvijas reģionus. 
Latvisko spēka zīmju grafiti, J.Čakstes bulvāris 5a

Atbraukt, iepazīt, 
iemīlēt Jelgavu!

Atbrauciet, iepazīstiet un iemīliet Jelgavu – ceturto lielāko Latvijas pilsētu 
–, apmeklējot ievērojamākās vietas un pastaigājoties pa pilsētas skaistajām 
promenādēm un tiltiem. Jelgava ir zaļa, droša un gudra pilsēta. Neatkarīgi 
no gadalaika Jelgavā kā festivālu galvaspilsētā var baudīt plašu kultūras un 
izklaides programmu starptautiskos festivālos, kas ik gadu pulcē tūkstošiem 
apmeklētāju, radot nerimstošu svētku prieku pilsētā. Jelgava lepojas ar gad-
simtiem senu vēsturi, ko aicinām iepazīt caur mūsu dārgumiem – Jelgavas 
pili, Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torni, «Academia Petrina» ēku un 
citiem ievērojamiem objektiem. Iemīliet Jelgavu, jo tā aizvien piedāvā plašas 
izziņas, izklaides un atpūtas iespējas gan aktīvās atpūtas cienītājiem, gan 
mierpilnas dabas vērotājiem, gan kultūrvēstures baudītājiem!  

KĀ NOKĻŪT JELGAVĀ?
Ar vilcienu: no Rīgas dzelzceļa 
stacijas vilcieni maršrutā 
Rīga–Jelgava kursē reizi 

stundā. Vilcienu kursēšanas laiki – 
www.pv.lv.

Ar autobusu: no Rīgas 
Starptautiskās autoos-
tas autobusi maršrutā 

Rīga–Jelgava kursē vairākas reizes 
stundā. Uzziņas par satiksmi – 
www.1188.lv.

Ar automašīnu: no Rī-
gas šoseja A8 virzienā uz 
Jelgavu.

Mītava

Jelgava

IGAUNIJA

LATVIJA

TALLINA

RĪGA

VIĻŅA

LIETUVA



Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures 
un mākslas muzejs

Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja 
Jelgavas ekspozīcija

Pasta sala

Iepazīstiet pilsētas nozīmīgākās vietas un apskates objektus gadsimtu senā pagātnē – laikā, kad tika dibināta Latvijas valsts. 
Iesakām šīs vietas apmeklēt šodien un novērtēt, kā mainījusies pilsēta un populārākie tūrisma objekti.

Lielākā baroka pils Baltijā kā Kurzemes hercogu rezidence celta 18. gadsimtā pēc itāļu arhitekta F.B.Rastrelli 
projekta. 20. gadsimta sākumā Jelgavas pilī atradās Kurzemes gubernatora rezidence un guberņas iestādes. 
Pilī bija daļēji saglabājies 18. gadsimta interjers, un telpas tika izmantotas kā Krievijas ķeizariskā nama locekļu 
un augstu viesu apartamenti. Šodien Jelgavas pils ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes galvenā ēka, tajā 
atrodas Jelgavas pils muzejs, kā arī uz laiku izvietota Jelgavas Valsts ģimnāzija. Jelgavas pils muzejs viesiem 
piedāvā dažādas izglītojošas un izklaidējošas programmas – kaligrāfijas darbnīcu, gardēžu programmu, kurā 
baudīt karsto šokolādi galma dāmu sabiedrībā, un dažādas radošās darbnīcas bērniem. Kaut arī Jelgavas 
pilī notiek vērienīgi fasādes atjaunošanas darbi, kas noslēgsies 2020. gadā, tā pieejama apmeklētājiem arī 
šobrīd. Lielā iela 2, +371 63005617; www.jelgavaspils.lv

Pēc hercoga Pētera Bīrona ierosmes celts un dāņu arhitekta S.Jensena projektēts akadēmiskās ģimnāzijas 
nams «Academia Petrina». 1915. gadā vācu karaspēks ēkā izvietoja kara komandantūru, kas tur darbojās 
līdz pat 1918. gada novembrim. Mūsdienās te atrodas Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, 
kur var aplūkot plašu Ģ.Eliasa gleznu ekspozīciju, kā arī grāmatas par Ģ.Eliasu digitālo versiju, kurā apkopoti 
vairāk nekā 300 mākslinieka darbu, plašs fotogrāfiju un vēstuļu klāsts. Muzeja ekspozīcijas sniedz liecības 
par Jelgavu no aizvēstures līdz mūsdienām. Visa gada garumā muzejā apskatāmas daudzveidīgas mākslas 
izstādes. Akadēmijas iela 10, +371 63023383; www.jvmm.lv

Koka ēka Filozofu ielā 3 ir vieta, kur latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns dzīvoja divus pēdējos savas dzīves 
gadus – no 1910. līdz 1912. gadam. Pirms 100 gadiem ēka bija Jelgavas 2. kredītbankas direktora Žaņa 
Bergmaņa ārpilsētas villa, kurā Alunānu ģimene īrēja otro stāvu ar virtuvi, piecām nelielām istabām un jumta 
balkonu, no kura pavērās skats uz Jelgavas plašajiem dārziem un laukiem līdz pat Ģintermuižai. 1968. gadā 
šeit atvērts sabiedriskais muzejs – Alunāna memoriālā māja. Ēka restaurēta un atdzimusi 2010. gadā – telpas 
iekārtotas kā Alunāna dzīves laikā, ļaujot izjust autentisku 20. gadsimta sākuma atmosfēru. Muzejā var iepazīt 
Alunāna radošo darbību, latviešu teātra vēsturi un uz muzeja skatuvītes iestudēt gan lugu fragmentus, gan 
anekdošu dialogus. Muzejā var arī pārģērbties 20. gadsimtam raksturīgos tērpos un fotografēties retro stilā. 
Filozofu iela 3, +371 63021180; www.alunans.lv

Starp divām upēm – Lielupi un Driksu – atrodas sala, kur 
pirms simts gadiem vāca sienu, un to sauca par Pasta salu, 
jo Jelgavas zirgu pasta stacija šeit atpūtināja un uzturēja 
maiņas zirgus. Šodien sala ir daudzfunkcionāla atpūtas un 
Jelgavas lielāko festivālu norises vieta. Gada siltajā laikā 
var atpūsties pludmalēs, spēlēt volejbolu atbilstošos lau-
kumos vai izmantot āra trenažierus. Apkārt salai izveidots 
1,5 kilometrus garš celiņš, piemērots velobraucējiem un 
pastaigu cienītājiem, iekārtoti rotaļu laukumi bērniem, 
ziemas mēnešos – publiskā slidotava. Salas centrā atrodas 
brīvdabas estrāde, kur norisinās daudzveidīgi pasākumi. 
Pēc aktīvi pavadīta laika uz salas var baudīt gardu maltīti 
un atspirdzinošus dzērienus romantiskajā tējas namiņā 
vai restorānā Mītavas tilta galā.

Ēka būvēta 1903. gadā dzelzceļa vajadzībām, kad tika paplašināta Ventspils–Maskavas dzelzceļa līnija. Sākot-
nēji šeit dzīvojuši dzelzceļa darbinieki, kā arī ilggadējs Jelgavas stacijas priekšnieks ar savu ģimeni. Vēlāk ēkā 
iekārtoti dienesta dzīvokļi, tad telpas piešķirtas Dzelzceļa poliklīnikas Zobu protezēšanas nodaļai. Šodien tā ir 
Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija, kurā iepazīt stāstus par dzelzceļu un dzelzceļniekiem, 
uzzināt, kā vilcieni nokļūst no vienas pilsētas uz citu, kāpēc tie nesaskrienas. Iespēja noskatīties filmas par 
dzelzceļa vēsturi, multfilmas par drošību uz dzelzceļa, novērtēt dzelzceļa modeļa demonstrējumus, kā arī 
iekāpt stilizētā bānīša vagonā. Stacijas iela 3, +371 63096494; www.railwaymuseum.lv

Divu Kurzemes hercogu dinastiju – Ketleru un Bīronu – apbedījumu vieta, kas veidojusies divu gadsimtu 
laikā. Pirms simts gadiem Kurzemes hercogu kapenes Jelgavas pils dienvidaustrumu stūra pagrabstāvā ap-
meklētājiem nebija pieejamas, jo no 1913. līdz 1914. gadam Dr.med. A.Rafaels veica kapeņu inventarizāciju, 
taču to nepabeidza, un šī iemesla dēļ kapenes bija slēgtas. Gadsimtu gaitā vairākkārt nežēlīgi izpostītas un 
izlaupītas, tagad Kurzemes hercogu kapenes atguvušas sākotnējo nozīmi un izcila vēstures un mākslas piemi-
nekļa izskatu. Kurzemes hercogu kapenes Jelgavas pilī ir lielākā šāda apbedījumu vieta Latvijā, turklāt viena 
no nedaudzajām valdnieku dinastiju apbedījumu vietām pasaulē, kas pieejama apskatei. Kapenēs guldīti 24 
Ketleru dinastijas un 6 Bīronu dinastijas pārstāvji. Telpā blakus kapenēm apskatāmi restaurētie apbedīšanas 
tērpi un citas senatnes liecības. Lielā iela 2, +371 63962197, 26499151

Pirmā luterāņu draudzei no jauna 
uzceltā mūra baznīca Eiropā, ko sāka 
būvēt 1574. gadā. Pirms simts gadiem 
tas bija greznākais Jelgavas dievnams, 
taču nopostīts Otrā pasaules kara 
laikā, un līdz mūsdienām saglabājies 
tikai tornis. Šodien tas ir apmeklētā-
kais Jelgavas tūrisma objekts ar inter
aktīvām multimediju ekspozīcijām 
par pirmajiem Latvijas prezidentiem, 
Jelgavas simboliku un nozīmīgākajiem 
vēstures faktiem, Svētās Trīsvienības 
baznīcu un Zemgales tautastērpu. 
Tornī atrodas Tūrisma informācijas 
centrs, Izstāžu zāle, Konferenču zāle 
un restorāns. Torņa 9. stāva skatu 
laukumā no 37 metru augstuma var 
vērot pilsētas panorāmu.  
Akadēmijas iela 1, +371 63005445; 
www.tornis.jelgava.lv.

20. gadsimta sākumā: 
• Kurzemes gubernatora rezidence, 
• Kurzemes guberņas iestādes, 
• daļēji saglabājies 18. gadsimta interjers.

20. gadsimta sākumā: 
• «Academia Petrina» ēka,
• vācu karaspēka kara komandantūra.

20. gadsimta sākumā: 
• privāta ārpilsētas villa,
• īres dzīvoklis Alunānu ģimenei.

20. gadsimta sākumā: 
• dzelzceļa darbinieku dienesta dzīvojamās telpas,
• stacijas priekšnieka dzīvojamā māja.

20. gadsimta sākumā: 
• divu Kurzemes hercogu dinastiju apbedījumu vieta,
• vēstures, mākslas piemineklis.

2018. gadā:
• Latvijas Lauksaimniecības universitātes galvenā ēka,
• Jelgavas pils muzejs,
• Kurzemes un Zemgales hercogu kapenes.

2018. gadā:
• Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs: interaktīvas vēs-
tures ekspozīcijas, izglītojošas programmas dažādām vecuma grupām.

2018. gadā:
• Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs: izglītojošas 
programmas skolēniem, multimediju spēles.

2018. gadā:
• Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija: 
četras ekspozīcijas, interaktīvas spēles un filmas par dzelzceļu.

2018. gadā:
• Rundāles pils ekspozīcija «Kurzemes hercogu kapenes»: 
Kurzemes hercogu kapenes, informācija par kapenēs 
guldītajām personām, restaurēti apbedījumu tērpi.

2018. gadā:
• Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas 
tornis,
• Tūrisma informācijas centrs,
• ekskursijas, gidi, radošās darbnīcas, 
• skatu laukums stiklotajā jumta stāvā.

20. gadsimta sākumā: 
• Jelgavas Svētās Trīsvienības 
baznīca,
• pirmā no jauna uzceltā luterā-
ņu mūra baznīca Eiropā,
• krāšņākais Jelgavas dievnams.

Jelgavas pils

Kurzemes hercogu kapenes

20. gadsimta sākumā: 
• ganības, siena 
   vākšanas vieta,
• neapbūvēta teritorija.

2018. gadā:
• Jelgavas lielāko 
   festivālu norises vieta,
• daudzfunkcionāla 
   atpūtas vieta,
• brīvdabas estrāde,
• restorāns, tējas namiņš.

No pagātnes uz nākotni – 7 vietas Jelgavā, kas jāredz!

Sv.Trīsvienības 
baznīcas tornis



Īpašie pilsētas piedāvājumi

Jelgava – festivālu pilsēta
Lielākie pasākumi Jelgavā 2018. gadā 

Uzzini vairāk –
www.jelgava.lv, 

www.visit.jelgava.lv

Februāris
• Starptautiskais ledus
   skulptūru festivāls,
   9.–11. februārī

Augusts
• «Mana vasaras melodija», 
   4. augustā
• Simtgades zaļumballe, 
   11. augustā
• Pasta salas estrādes 
   atklāšanas koncerts 
  «Sounds of music», 
   18. augustā
• Piena, maizes 
   un medus svētki un 
   Piena paku laivu regate, 
   25. augustā

Aprīlis
• Lieldienu pastaiga, 1. aprīlī
• Koncertuzvedumu cikls «Latvijas 
   gredzens»: Vidzemes gredzens. 
   Muzikāla izstāde «Kalns uz augšu», 
   26. aprīlī
• Uzņēmēju dienas Zemgalē, 
   27.–28. aprīlī

Septembris
• Metāla svētki Jelgavā, 8. septembrī
• Inženieru dienas, 7.–9. septembrī
• Multimediju šovs «No sapņa līdz 
   sapnim», veltīts pirmajam Latvijas Valsts 
   prezidentam Jānim Čakstem, 
   14. septembrī
• Latvijas Tautu kultūras festivāls, 
   14.–15. septembrī
• Baltu vienības diena, 22.–23. septembrī

Maijs
• Vides objekta «Laika rats 100» 
    atklāšana, Neatkarības svētki, 4. maijā
• Eiropas diena, 9. maijā
• Stādu dienas, 12.–13. maijā
• Festivāls «Helsus», Muzeju nakts, 
   19. maijā
• Starptautiskā kaķu izstāde «Jelgavas 
   kaķis 2018», 19.–20. maijā
• Jelgavas pilsētas svētki, 
   25.–27. maijā

Oktobris
• Latvijas Teātru festivāls, 
   12.–14. oktobrī
• Koncertuzvedumu cikls «Latvijas 
   gredzens»: Zemgales gredzens. 
   Kinokoncerts «Vēstures palos», 
   17. oktobrī

Jūnijs
• Latvijas bērnu tautu deju festivāls 
   «Latvju bērni danci veda», 2. jūnijā
• Starptautiskais smilšu skulptūru festivāls, 
   9.–10. jūnijā
• Jelgavas pils 280 gadu jubileja, 20. jūnijā
• Vasaras saulgriežu sagaidīšana, 
   festivāls «Baltica», 21. jūnijā
• Ielīgošana Jelgavā, 22. jūnijā

Novembris
• Pasaules kausa izcīņas 1. posms 
   ziemas peldēšanā, 2.–4. novembrī
• Lāpu gājiens un koncerts, 11. novembrī
• Latvijas Republikas proklamēšanas 
  100. gadadienas sarīkojumi, 3D multimediāls 
   uzvedums «Simtgades jelgavnieki. 
   Tikai tumsā rodas gaisma», 18. novembrī

Jūlijs
• Jelgavas nakts 
   pusmaratons, 14. jūlijā
• Grupas «Prāta vētra» 
    koncerttūres atklāšanas 
   koncerts, 21. jūlijā

Decembris
• Pilsētas lielās svētku 
   egles iedegšanas 
   pasākums, 2. decembrī
• «Ziemassvētku 
  jampadracis», 22. decembrī
• Jaungada sagaidīšana, 
   31. decembrī

Neaizmirstamu garšu piedzīvojums, 
baudot Jelgavas īpašos ēdienus.  

• Pusdienās iesakām pamatēdienu «Hercoga bura», kas gata-
vots no krāsnī ceptas cūkgaļas ar karamelizētiem skābētiem 
kāpostiem, dažādiem ceptiem dārzeņiem, brūklenēm un 
smiltsērkšķu un ābolu sulas mērci. 

• Desertā baudiet «Šarlotes skūpstu» – olubiezpiena krēma 
un divu veidu sulas želejas uzputeņa kārtojumu ar augļuogu 
biezeņa mērci. 

• Garšas ceļojumu noslēdziet ar atspirdzinošo dzērienu «Jel-
gavas bellini», kura viena no sastāvdaļām ir smiltsērkšķu sula.

Ēdienus nesteidzoties aicinām nobaudīt trīs īpašās vietās: res-
torānā «Parks», bistro «Silva» un krodziņā «Istaba».

Svētās Trīsvienības baznīcas tornī 
Akadēmijas ielā 1, Jelgavā:

• izmantojiet pilsētas interaktīvo karti. Ar skārienjutīga ekrāna 
palīdzību izvēlieties objektus, kurus gribat apskatīt, un ērti 
noskaidrojiet, kā tur nokļūt;

• nosūtiet bezmaksas ekartīti ar sveicienu no Jelgavas uz 
jebkuru pasaules valsti;

• 360 grādu panorāmas kamerās torņa skatu laukumā vēro-
jiet pilsētu uz četrām debespusēm, pietuvinot interesantākos 
objektus;

• spēlē «Saliec pāri Mītavā» (www.visit.jelgava.lv) atrodiet 
vienādus objektus un kļūstiet par mēneša veiklāko spēlētāju;

• Tūrisma ceļvedī skenējiet attēlus ar 
«Overly» aplikāciju un virtuāli uzziniet 
vairāk par to, ko varat redzēt pilsētā.

Vasarā upes Jelgavā piepilda ūdens 
transports, tāpēc pilsētas viesus ai-
cinām doties izbraucienos ar ūdens 
velosipēdiem, SUP dēļiem, laivām un 
kuģīšiem, kas Mītavas tilta pakājē 
gaida tos, kuri vēlas apskatīt Jelgavas 
salas, savvaļas zirgus, Jelgavas pili un 
pilsētas panorāmu no upes. Iespē-
jams vērot arī naksnīgo Jelgavu no 
speciāli braukšanai naktī aprīkotiem 
katamarāniem. 

Mazos pilsētas viesus Jelgavā gaida emocijām piepildīta atpūta. Iesakām:

• Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī (Akadēmijas iela 1) kopā ar ģimeni iesaistīties 
izzinoši radošās nodarbībās un apskatīt interaktīvās ekspozīcijas;

• bērnu un jauniešu nometnes vietā «Lediņi» (Lediņu ceļš 1) aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā, 
darbojoties bērnu laukumā un trošu trasītē; 

• saldumu paradīzē «Karameļu darbnīca» (Rūpniecības iela 1a) vērot karameļu gatavošanas 
šovu, degustēt un izgatavot savu īpašo karameli; 

• ienirt tūkstošiem baltās bumbiņās «Bumbu virpuļa» (Dobeles iela 48) baseinā;

• no sirds izpriecāties atrakciju centrā «Bossiks» (Pulkveža Brieža iela 4),  bērnu centrā «Bam-
bino atrakcijas» (Peldu iela 4) un rotaļu istabā «Martas zeme» (Dobeles šoseja 7); 

• aktīvai atpūtai apmeklēt rotaļu un vingrošanas laukumus Pasta salā, Lielupes promenādē, 
Ozolskvērā un citos pilsētas parkos.

Jelgavas īpašā garša

Brīvdienu ceļvedis ģimenēm ar bērniem Atpūta uz ūdens

Redzi un piedzīvo vairāk!

Dodieties vairāk nekā 20 tematiskajās ekskursijās kopā ar Jel-
gavas gidiem un iepazīstiet pilsētu caur nostāstiem, leģendām 
un teiksmām. Ekskursijas kājām, ar velosipēdu, autobusu vai 
pat kabrioletu. Informāciju par ekskursijām ar gidiem uzziniet 
mājaslapas www.visit.jelgava.lv sadaļā «Maršruti un ekskursi-
jas», Jelgavas reģionālajā tūrisma centrā Akadēmijas ielā 1 vai 
pa tālruni +371 63005447. 

Dodies tematiskās ekskursijās

Audiogids 25 aizraujošos stāstos aizvedīs 
ceļojumā pa pilsētas kultūras, mākslas un 
vēstures līkločiem.

Atklāj Jelgavu ar 
audiogidu tālrunī

• Izvēlieties apskates vietas;
• Lejupielādējiet bez maksas 
   audiofailus tālrunī 
   www.visit.jelgava.lv;
• Noklausieties stāstus jebkurā secībā.

Pieejamās 
valodas: 
latviešu, 

angļu, krievu.

Kuģīši un motorjahtas
• Kuģis «Jūrmala» (100 vietas), 
+371 29578329
• Kuģis «Mītava» (40 vietas), 
+371 29511527, 22422997
• Senatnīgais kuģītis «Frīda» (9 vietas), 
+371 29486086
• Motorjahta «Carpe Diem» (7 vietas),
+371 26434520

Kanoe, airu laivas
• «Pārlielupes pirtnieki» – Cukura iela 13, 
+371 22478286, 26370100; 
www.parlielupespirtnieki.lv

• «Mučas», +371 20205127, 28330963; 
www.laivunoma.com 

Ūdensvelosipēdi, laivas, SUP 
• Jelgavas jahtklubs, Pilssalas iela 6, 
+371 29242520; www.jjk.lv
• Ūdensvelosipēdu un laivu noma, 
Pasta sala 3, +371 28379193, 27713071
• SUP airu dēļu noma, Lielupes 
promenādes pludmale, +371 25757555

Rezervējiet brauciena laiku, 
zvanot pa tālruni!Vairāk informācijas meklējiet Brīvdienu ceļvedī ģimenēm ar bērniem – 

www.visit.jelgava.lv, sadaļa «Atpūta un izklaide».



Seko notikumiem Jelgavā

visit.jelgava.lv

facebook.com/JelgavaTIC

@JelgavaLV

@VisitJelgava

draugiem.lv/jelgavalv

draugiem.lv/visitjelgava
www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Nosaukums Adrese Tālrunis (+371) Vietas  Piedāvājums
«Jelgava»**** Jelgava, Lielā iela 6;  63026193,  70 Kafejnīca, banketu zāle, konferenču
 www.hoteljelgava.lv 63023349  zāles, sauna, tvaika-turku pirts
«Zemgale»*** Jelgava, Rīgas iela 11;  63007707 78 Kafejnīca, konferenču zāles, boulings, teniss,
 www.skzemgale.lv   skeitparks, sporta laukumi, ledus halle
«Akva» Jelgava, Birzes iela 49  63023444 54 Banketu zāles, konferenču zāle, trenažieri,
    kafejnīca, autostāvvieta, peldvieta,
    divas vasaras mājiņas pasākumiem 
    10–15 personām

«Brīze AM» Jelgava, Atmodas iela 9 63082979, 28 Sauna, viesību telpa līdz 40 personām
  22720573
Jaunatnes  
tūrisma mītne  Jelgava, Lielā iela 19  25419650 112 Labiekārtotas istabiņas, virtuve
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Jelgavas tūrisma objekti

Jelgavas Svētās Trīsvienības 
baznīcas tornis

Jelgavas pils un Kurzemes 
hercogu kapenes
Ģederta Eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas muzejs

Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs

Latvijas Dzelzceļa vēstures 
muzeja Jelgavas ekspozīcija

Lielupes palienes pļavas

Pasta sala

Jāņa Čakstes bulvāra promenāde
Lielupes labā krasta promenāde

Kuģu piestātne

Karameļu darbnīca

Attālums no Jelgavas Svētās 
Trīsvienības baznīcas torņa

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»
Metiens – 12 000 eksemplāru
Izdevējs – Jelgavas pilsētas pašvaldība (tālrunis 63005558, 
epasts: redaktors@dome.jelgava.lv); 
Jelgavas reģionālais tūrisma centrs 
(tālrunis 63005447, epasts: tic@tornis.jelgava.lv)
Foto: JRTC un Jelgavas pilsētas pašvaldības fotoarhīvs

SAJŪTU STUDIJA «ASPAZIJA» – 
Latvijas amatnieku un mazo ražotāju 

izstrādājumi, rokdarbi. 
Raiņa iela 16, +371 28310830

MĀJRAŽOTĀJU 
PRODUKCIJAS VEIKALIŅŠ 

«AMATNIEKU SĒTA» – 
vietējo ražotāju gardumi, amatnieku 
darinājumi, produkcijas degustācijas, 

iepriekš piesakoties. 
Lielā iela 5/7, +371 27097555; 

www.partikasamatnieki.lv

JELGAVAS SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS 
BAZNĪCAS TORNIS – 

suvenīri ar Jelgavas un Latvijas simboliku. 
Akadēmijas iela 1, +371 63005447, 

63005445; www.tornis.jelgava.lv

ĢEDERTA ELIASA 
JELGAVAS VĒSTURES UN 

MĀKSLAS MUZEJS – 
suvenīri, kas simbolizē Jelgavu. 

Akadēmijas iela 10, +371 63023383; 
www.jvmm.lv

EKO VEIKALS «DABA»  – 
labākās Latvijā radītās lietas. Raiņa iela 17, 

+371 63084395; www.dbdaba.lv  

«DAIĻRADE» – 
vietējo mākslinieku daiļamatniecības darbi. 

Akadēmijas iela 4, +371 63082728

TIRDZNIECĪBAS CENTRS 
«KANCLERA NAMS» – 

suvenīri ar Jelgavas un Latvijas simboliku. 
Katoļu iela 7 un Pasta iela 51/7,

+371 63011444; www.kanclers.lv 

KAFEJNĪCAS 
UN RESTORĀNIKSK

• Restorāns «La Tour de Marie», Akadēmijas iela 1, 
+371 63081392, 28837731; www.marijastornis.lv
• Restorāns un kafejnīca «Parks», K.Barona iela 3, 
+371 63024188, 27833219; www.restoransparks.lv
• Bistro un konditoreja «Silva», Driksas iela 7/9, 
+371 63084899, 29266586; www.bistrosilva.lv
• Tējas namiņš «Silva», 
Pilssalas iela 2a, +371 22119119, 29266586
• Krodziņš «Istaba», J.Čakstes bulvāris 7, 
+371 63025909, 29507108
• Bārs restorāns «Plate», Lielā iela 6, +371 63023349; 
www.hoteljelgava.lv
• Kafejnīca «Kreklu krogs», Lielā iela 19a, +371 26633433; 
www.kreklukrogs.lv
• Kafejnīca kokteiļbārs «Chocolate & Pepper», 
K.Barona iela 6, +371 63010220, 23770399; 
www.choco-pepper.lv
• Restorāns «Pilsētas elpa», Pasta sala 1, +371 26633703
• Restorāns «Madara», Lielā iela 22, +371 63027012
• Kafejnīca «Pie mednieka», 
Vecpilsētas iela 19, +371 63028528
• Kafejnīca «Ceplis», Lielā iela 49, +371 63024726 
• Pusdienu restorāns «Otto», Lielā iela 17, +371 26661151
• Bārs «Saules krogs», K.Barona iela 6, Jelgavas kultūras nama 
2. stāvs, +371 29224155, 29740454
• Restorāns picērija «Čili pica», Katoļu iela 7, 
+371 63025511; Rīgas iela 11, +371 63045555; www.cili.lv
• Picērija «Picu darbnīca», Rīgas iela 1, +371 20003993; 
www.picudarbnica.lv
• Restorāns «McDonald’s», Brīvības bulvāris 1, 
+371 26468158; www.mcdonalds.lv
• Restorāns «Hesburger», Katoļu iela 10B, +371 25911221; 
Loka maģistrāle 2a, +371 26480302; www.hesburger.lv
• Kafejnīca «Zemgale», Skautu iela 2, +371 63007703, 26582001
• Ekspresrestorāns «Ņamma», Rūpniecības iela 77A, 
t/c «Elvi», +371 25459777, 29151939; www.namma.lv
• Konditorejas studija «Tarte», 
Mātera iela 26, +371 20136090
• Itāļu picērija «Rosso Pizza», Lielā iela 34, 
+371 63011777; www.rosso-pizza.com

JELGAVĀ

Kur var iegādāties SUVENĪRUS?Jelgavas KRUSTVĀRDU MĪKLA
Izzini Jelgavu un saņem suvenīru!
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Kas jādara?  
1. Līdz 2018. gada 3. decembrim apmeklē Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torni, 
Ādolfa Alunāna memoriālo muzeju vai Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muze-
ju (vismaz vienu no objektiem) un saņem atzīmi baltajā lauciņā par objekta apmeklējumu.

2. Atmini krustvārdu mīklu un iegūsti Jelgavas suvenīru! Suvenīru var saņemt Jel-
gavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī Akadēmijas ielā 1, uzrādot pareizi atminētu 
krustvārdu mīklu un atzīmi par objekta apmeklējumu. 

Vertikāli
1. Latviešu teātra tēvs. 
2. Sala, uz kuru ved Mītavas tilts. 
4. Jelgavas senais nosaukums. 
5. Savvaļas dzīvnieki, kas mīt Pils salā. 
6. Jelgavas mākslinieks, reālistiskās 
glezniecības pārstāvis. 

Horizontāli
3. Lielākā baroka celtne Jelgavā, bijusī Kurzemes 
hercoga rezidence. 
7. Materiāls, no kā ziemā Jelgavā veido skulptūras. 
8. Vieta, kur Svētās Trīsvienības baznīcā atradās zvans. 
9. Ceturtā lielākā Latvijas pilsēta pēc iedzīvotāju skaita.
10. Jelgavas saldā ēdiena nosaukuma otrais vārds. 

Jelgavas Svētās 
Trīsvienības baznīcas tornis, 
Akadēmijas iela 1

Ģederta Eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas muzejs, 
Akadēmijas iela 10

Ādolfa Alunāna 
memoriālais muzejs, 
Filozofu iela 3

Jelgavas tūrisma 
objektu karte


