
VASARIS
8.-10.   21-asis tarptau�nis ledo skulptūrų   
   fes�valis 

KOVAS
Tarptau�nis meninės gimnas�kos 
turnyras „Bal�c flower“ Jelgavoje

BALANDIS
21.    Velykinis pasivaikščiojimas 
    Jelgavos pilies parke
26.-27.  Verslininkų dienos Žiemgaloje

GEGUŽĖ
  „Laisvės šventė“

2-asis tarptau�nis grafičio gatvės 
meno fes�valis „Laisvės pasakojimai“

Europos diena
Sodinukų dienos

Medžių dienos Jelgavoje, medinių 
skulptūrų simpoziumas Jelgavoje

Muziejų nak�s Jelgavoje
Jelgavos miesto šventė

BIRŽELIS
8.-9.  13-asis tarptau�nis smėlio skulptūrų   
   fes�valis „Summer Signs“

21.  Vasaros saulėgrįžos su�ktuvės

LIEPA
VIII Latvijos jaunimo olimpiada 

Jelgavoje
Jelgavos nak�nis pusmaratonis

RUGPJŪTIS
24.  Jelgavos dviračių žygis

31.  19-osios visuo�nės Latvijos pieno,   
   duonos ir medaus šventės

31.  17-oji „Baltais“ valčių iš pieno pakelių   
   regata Jelgavoje

31.  3-iasis geros savijautos fes�valis „Esi“

RUGSĖJIS
Mokslo metų a�darymo renginys 

„ZinīBums“
Metalo šventė

Poezijos dienos
Senamiesčio (Vecpilsētas) 

gatvės šventė

SPALIS
28.   Hercogo Jekabo gimimo dienos renginys

LAPKRITIS
Eitynės su deglais ir koncertas

Latvijos nepriklausomybės paskelbimo 
101-osioms me�nėms skir� renginiai

GRUODIS
1.   Miesto šven�nės eglės įžiebimas
1.   Kalėdinė mugė
31.   Naujųjų metų su�kimas
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Jelgavos Šv. Trejybės 
bažnyčios bokštas

G. Eliaso Jelgavos Istorijos 400 m/     5 min.
ir meno muziejus  
A. Alunano memorialinis muziejus  1700 m/ 22 min.  
Jelgavos pilies ir Kuršo  500 m/     6 min. 
hercogų kripta  
Latvijos Geležinkelio istorijos 1400 m/ 18 min. 
muziejaus Jelgavos ekspozicija 
Pilies salos apžvalgos bokštas 1700 m/ 20 min.
Pašto sala (Pasta sala) 650 m/     8 min.  
Skulptūra fontanas   150 m/     2 min. 
„Jelgavos studentas“  
Karamelių dirbtuvėlės 1700 m/ 22 min.
Langervaldės miškas  3000 m/ 36 min.
Aplinkos objektas „Laiko ratas 100“ 1400 m/ 18 min.
Tarybinių laikų automobilių  1500 m/ 18 min.
kolekcija „Anru motors“ 
Čiuožykla Pašto saloje (Pasta sala) 450 m/     5 min.
Laivelių prieplauka 200 m/    1 min.

Atstumas nuo Jelgavos 
Šv.Trejybės bažnyčios bokšto

ATVAŽIUOKITE 

SUSIPAŽINKITE

PAMILKITE

RENGINIAI 2019-AISIAIS METAIS JELGAVOJE

JELGAVOS REGIONINIS 
TURIZMO CENTRAS

Akadēmijas gatvė 1, Jelgava
+ 3 7 1  6 3 0 0 5 4 4 7

www.visit.jelgava.lv

Turizmo informacija
Maršrutai ir lanks�nukai
Prekyba suvenyrais 
Gido paslaugos
Patalpų nuoma



BENDROJI ĮĖJIMO KORTELĖ
Įėjimo kortelę trims objektams aplanky� 
(Jelgavos Šv.Trejybės bokštas, G.Eliaso 
Jelgavos Istorijos ir meno muziejus, A. 
Alunano memorialinis muziejus) galima 
įsigy� Šv.Trejybės bažnyčios bokšte 
Akademijos gatvėje 1 ir G.Eliaso Jelgavos 
istorijos ir meno muziejuje Akademijos 
gatvėje 10. Šios kortelės kaina yra 5 EUR. 
Kaina perkant bilietus atskirai – 6,50 EUR.

LANGERVALDĖS 
MIŠKAS  

Nuvyk į Langervaldės 
mišką – puikiai įrengtą miško 
parką su pasivaikščiojimams, 
bėgiojimui ir važinėjimuisi dviračiu 
skirtu takų �nklu! Langervaldės 
miškas, pagrindinis įėjimas nuo 
Rubenių kelio ir Naujojo kelio

PAŠTO SALA (PASTA SALA)
 Pasimėgauk poilsiu Pašto saloje, vasarą pasimaudyk paplūdimyje ir pažaisk �nklinį ar 

paplaukiok aplink salą laiveliu. Visus metus čia galima čiuožinė� viešojoje čiuožykloje ar 
mėgau�s ramiais pasivaikščiojimais ir važinė�s dviračiu aplink salą. Būtent čia vyksta didžiau-
si miesto fes�valiai, o vaikai džiaugsmą randa žaidimų aikštelėse. Pašto (Pasta) sala 

RESTORANAI 
 Restoranas ir kavinė-bistro „Parks“, Kr. Barona gatvė 3, 
+371 63024188, 27833219, www.restoransparks.lv
 Restoranas „Pilsētas elpa“, Pašto (Pasta) sala 1, 
+371 26633703, 29320268
 Restoranas Jelgavos Šv.Trejybės bažnyčios 
bokšte, Akadēmijas gatvė 1, +371 63005445
 Baras-restoranas „Putnu dārzs“, Lielā gatvė 6, 
+371 63023349, 26935274, www.hoteljelgava.lv

KAVINĖS, SMUKLĖS
 Kavinė-kokteilių baras „Chocolate & Pepper“, 
Kr. Barona gatvė 6, +371 63010220, 
www.choco-pepper.lv 
 Smuklė „Istaba“, J. Čakstes bulvaras 7, 
+371 63025909, 29507108
 Bistro ir konditerija „Silva“ , Driksas gatvė 7/9, 
+371 63084899, 29266586, www.bistrosilva.lv 
 Smuklė „Kreklu krogs“, Lielā gatvė 19a,
+371 26633433
 Pietų restoranas „O�o“, Lielā gatvė 17, 
+371 26661151
 Kavinė-bistro „Salmu krogs“, Katoļu gatvė 18, 
2-as aukštas, +371 63011691
 Baras „Melno cepurīšu balerijaׅ“, Raiņa gatvė 28, 
+371 27787776, www.mcbalerija.com 
 Greitojo maisto restoranas „Ņamma“, 
Rūpniecības gatvė 77a, PC „Elvi“, +371 25459777, 
29151939, www.namma.lv 

 Viešbu�s „Jelgava“ (80 vietų), Lielā gatvė 6, 
+371 63026193, 63023349, www.hoteljelgava.lv
 Viešbu�s „Zemgale“ (78 vietos), Skautu gatvė 2, 
+371 63007707, www.skzemgale.lv

 Smuklė „Ceplis“, Lielā gatvė 49, +371 63024726
 Kavinė „Pie mednieka“, Vecpilsētas gatvė 19, 
+371 63028528

GREITOJO MAITINIMO ĮSTAIGOS
 Greitojo maisto restoranas „McDonald’s“, 
Brīvības bulvaras 1, +371 63020166, 26468158, 
www.mcdonalds.lv 
 Greitojo maisto restoranas „Hesburger“, 
Katoļu gatvė 10b, +371 25911221; Loka magistralė 
2a, +371 26480302, www.hesburger.lv 
 Greitojo mai�nimo įstaiga „Subburger“, 
Driksas gatvė 4, +371 29265838

PICERIJOS
 Italų picerija „Rosso Pizza“, Lielā gatvė 34, 
+371 63011777
 Picerija „Picu darbnīca“, Rīgas gatvė 1, 
+371 20003993
 Restoranas-picerija „Čili Pica“, Katoļu gatvė 7 
ir Rīgas gatvė 11, +371 63045555, www.cili.lv 

ARBATINĖS
 Arbatos namai „Silva“, Pilssalas gatvė 2a, 
+371 22119119, 29266586
 Konditorijos studija „Tarte“, Mātera gatvė 26, 
+371 20136090
 Kavos ir pusryčių baras „Academia“, 
Akadēmijas gatvė 4a, +37120553880, 28951491

 Motelis „Akva“ (30 vietų), Birzes gatvė 49, +371 
63023444, 29990477, 29555767 
 Jaunimo turizmo nakvynės namai (112 vietų), 
Lielā gatvė 19, +371 25419650

TARYBINIŲ LAIKŲ AUTOMOBILIŲ KOLEKCIJA „ANRU MOTORS“ 

Bet kuriuo paros metu nemokamai aplankyk vitrinos �po istorinę 
tarybinių laikų automobilių ekspoziciją ir sužinok daugiau apie VAZ, GAZ 

ir RAF transporto priemones, taip pat pasižvalgyk po 20 a. viduriui 
būdingų bui�es reikmenų kolekciją! Garozas gatvė 15a, +371 29553492

GEDERTO ELIASO JELGAVOS ISTORIJOS 
IR MENO MUZIEJUS

Įženk į pirmąją aukštąją mokyklą Latvijos teritorijoje ir apžiūrėk muziejui svarbią 
Jelgavos istorijos ekspoziciją, temines parodas ir įžymaus latvių tapybos 

atstovo Gederto Eliaso darbų kolekciją! Akadēmijas gatvė 10, Jelgava, 
+371 63023383, www.jvmm.lv

ADOLFO ALUNANO MEMORIALINIS MUZIEJUS
Pajausk 20 a. pradžios atmosferą auten�škai įrengtose muziejaus patalpose, kur 
kažkada gyveno pats latvių „teatro tėvas“ Adolfas Alunanas. Įsijausk į aktorių 
vaidmenį ant scenos suvaidindamas pjesę bei pasivaikščiok po senas Mintaujos 
gatves naudodamasis  mul�mediniu objektu „Alunanas ir Jelgava“! 
Filozofu gatvė 3, +371 63021180, www.alunans.lv

LATVIJOS GELEŽINKELIO ISTORIJOS MUZIEJAUS 
JELGAVOS EKSPOZICIJA 

Sužinok daugiau apie Jelgavos geležinkelio mazgą – vieną iš seniausių ir 
svarbiausių Latvijoje, pasižiūrėk šviečiamuosius filmus ir įlipk į siauruko 
modelį ekspozicijoje „Mažoji metalo širdis“! 
Stacijas gatvė 3, +371 63096494, www.railwaymuseum.lv

JELGAVOS ŠV. TREJYBĖS BAŽNYČIOS BOKŠTAS  
Susipažink su vienu iš populiariausių turizmo objektų Jelgavoje ir keturiais Latvijos 
Respublikos prezidentais, kurių gyvenimas siejamas su šiuo miestu, keliauk laiku 
naudodamasis interaktyviąja ekspozicija, pasimatuok Žiemgalos tau�nius drabužius, 
paragauk gardžių valgių restorane ir pasižvalgyk po miestą iš 37 metrų aukščio s�klinės 
apžvalgos aikštelės! Akadēmijas gatvė 1, +371 63005445, www.tornis.jelgava.lv

Pasisvečiuok didžiausioje baroko pilyje 
Bal�jos šalyse – buvusioje Kuršo hercogų 

rezidencijoje, įsikūrusioje dabar�niame 
Latvijos žemės ūkio universitete, pasižvalgyk 

po Jelgavos pilies muziejų ir sudalyvauk 
pramoginėse programose! Aplankyk ir vieną iš nedaugelio vadovų dinas�jų laidojimo vietų pasaulyje – 

Kuršo hercogų kriptą Jelgavos pilyje. Lielā gatvė 2, +371 63005617, +371 63962197 (kripta)

JELGAVOS PILIS IR KURŠO HERCOGŲ KRIPTA

KARAMELIŲ DIRBTUVĖLĖS 
"KARAMEĻU DARBNĪCA" 

Pasižvalgyk vienintelėse atvirojo �po karamelių 
dirbtuvėlėse Bal�jos šalyse ir sužinok 

saldumynų gamybos paslap�s, stebėk, 
dalyvauk ir degustuok! Visa tai nemokamai 

kiekvieną darbo dieną nustatytu laiku. 
Rūpniecības gatvė 1a, +371 29851426, 

www.karameludarbnica.lv 

PILIES SALOS APŽVALGOS BOKŠTAS IR LAUKINIAI ŽIRGAI  
Įkopk į 20 metrų aukščio medinį apžvalgos bokštą, iš kurio galėsi pasižvalgy� į 

užliejamas Lielupės salpos pievas, laukinių žirgų bandą ir miesto panoramą! 
Pasivaikčiok ir Sveikatos (Veselības) taku (3,2 km) lydint aplinkos gidui! 

Pilies (Pils) sala, +371 20264343 (aplinkos gidas)

APLINKOS OBJEKTAS „LAIKO RATAS 100“, 
SENAMIESČIO (VECPILSĒTAS) GATVĖ  

Susipažink su naujuoju skulptoriaus Karlio Ylės sukurtu aplinkos objektu Latvijos 
šimtmečiui, sužinok faktus apie ryškiausius įvykius Jelgavos istorijoje Latvijos 
šimtmečio kontekste! Bei čia pat pasimėgauk savita Jelgavos 20 a. nuotaika 
Vecpilsētas gatvės kvartale. Lielā gatvė 38, Vecpilsētas, K. Asara ir Dobeles gatvės

KĄ VEIKTI?

ŠEIMOMS SU VAIKAIS
Mažųjų miesto svečių Jelgavoje laukia 
sklidinas emocijų poilsis. Vaikų pramogų ir 
atrakcijų centras „Martas zeme“, vaikų 
pramogų centrai „Bossiks“ ir „Bambino“, 
aktyvaus poilsio vieta „Bumbu virpulis“. Daugiau 
informacijos galima rasti interneto svetainės www.visit.-
jelgava.lv skirsnyje „Moksleiviams ir vaikams“.

VIEŠOJI ČIUOŽYKLA
Pašto salos čiuožykla – nauja lauko viešoji 
čiuožykla su stogu, kurioje galima čiuož� 
skambant muzikai �ek žiemą su pačiūžomis, 
�ek vasarą su riedučiais. Galimi ir atskiri 
čiuožimo seansai čiuož� su ledo ritulio 
lazdomis. Pašto (Pasta) sala, +371 20367677.

LAIVELIAI 
PASIPLAUKIOJIMAMS 
LIELUPE IR DRIKSA

Lielupės ir Driksos upėmis plaukioja septyni 
nedideli maršru�niai laiveliai, plaukimo 
trukmė – nuo 30 minučių iki valandos. 
Mieste taip pat kursuoja laivelis „Mytava“ 
(„Mītava“), galin�s sutalpin� 40 keleivių ir 
kursuojan�s pagal nustatytą grafiką. Miesto 
upėmis taip pat galima pasiplaukio� vandens 
dviračiais, SUP lentomis ir val�mis. Laivelių 
prieplauka yra J. Čakstės bulvaro prome-
nadoje prie Mytavos �lto. Daugiau 
informacijos galima rasti interneto svetainės 
www.visit.jelgava.lv skirsnyje „Poilsis ant 
vandens“.  

ATRASK JELGAVĄ 
SU GARSO GIDU 

 Apsilankyk www.visit.jelgava.lv
 Spausk “Audiogidas”
 Išgirsk 3 minučių trukmės pasakojimus apie 
       kurį nors iš 25 objektų nemokamai. 
Objektų sąrašą su audiogidu galima ras� interneto 
svetainėje www.visit.jelgava.lv arba reklaminėje 
turizmo medžiagoje „Jelgavos turizmo žemėlapis“, kurį 
nemokamai galima gau� Jelgavos regioniniame 
turizmo centre. Galimos kalbos: latvių, rusų ir anglų.

VIETOS, KUR FOTOGRAFUOTIS
Geriausios vietos įspūdingiausiems kadrams pagau� 
Jelgavoje –  didžiosios raidės JELGAVA Pašto saloje, 
grafičio siena Loka magistralės ir Aviacijos gatvių 
sankryžoje, objekto „Laiko ratas 100“ veidrodinis 
paviršius, Jelgavos Šv.Trejybės bažnyčios bokšto ciferbla-
tas 8-ajame aukšte, Jelgavos pilis nuo pievos pusės 
priešais pilį, Jelgavos simbolis briedis „Ąžuolų skvere“ 
(„Ozolskvērs“).  

SKULPTŪRA-FONTANAS „JELGAVOS STUDENTAS"
Su�k „Jelgavos studentą“ – vieną iš Jelgavos simbolių skulptūrą – fontaną. Pasakojama, kad 
jis išpildo norus, jei prisilie� prie skėčio rankenos!  J. Čakstės bulvaras, prie Mytavos tilto

KĄ PAMATYTI? KĄ VEIKTI? NAUDINGA ŽINOTI KUR PAV?ALGYTI? 

KUR NAKVOTI?



BENDROJI ĮĖJIMO KORTELĖ
Įėjimo kortelę trims objektams aplanky� 
(Jelgavos Šv.Trejybės bokštas, G.Eliaso 
Jelgavos Istorijos ir meno muziejus, A. 
Alunano memorialinis muziejus) galima 
įsigy� Šv.Trejybės bažnyčios bokšte 
Akademijos gatvėje 1 ir G.Eliaso Jelgavos 
istorijos ir meno muziejuje Akademijos 
gatvėje 10. Šios kortelės kaina yra 5 EUR. 
Kaina perkant bilietus atskirai – 6,50 EUR.

LANGERVALDĖS 
MIŠKAS  

Nuvyk į Langervaldės 
mišką – puikiai įrengtą miško 
parką su pasivaikščiojimams, 
bėgiojimui ir važinėjimuisi dviračiu 
skirtu takų �nklu! Langervaldės 
miškas, pagrindinis įėjimas nuo 
Rubenių kelio ir Naujojo kelio

PAŠTO SALA (PASTA SALA)
 Pasimėgauk poilsiu Pašto saloje, vasarą pasimaudyk paplūdimyje ir pažaisk �nklinį ar 

paplaukiok aplink salą laiveliu. Visus metus čia galima čiuožinė� viešojoje čiuožykloje ar 
mėgau�s ramiais pasivaikščiojimais ir važinė�s dviračiu aplink salą. Būtent čia vyksta didžiau-
si miesto fes�valiai, o vaikai džiaugsmą randa žaidimų aikštelėse. Pašto (Pasta) sala 

RESTORANAI 
 Restoranas ir kavinė-bistro „Parks“, Kr. Barona gatvė 3, 
+371 63024188, 27833219, www.restoransparks.lv
 Restoranas „Pilsētas elpa“, Pašto (Pasta) sala 1, 
+371 26633703, 29320268
 Restoranas Jelgavos Šv.Trejybės bažnyčios 
bokšte, Akadēmijas gatvė 1, +371 63005445
 Baras-restoranas „Putnu dārzs“, Lielā gatvė 6, 
+371 63023349, 26935274, www.hoteljelgava.lv

KAVINĖS, SMUKLĖS
 Kavinė-kokteilių baras „Chocolate & Pepper“, 
Kr. Barona gatvė 6, +371 63010220, 
www.choco-pepper.lv 
 Smuklė „Istaba“, J. Čakstes bulvaras 7, 
+371 63025909, 29507108
 Bistro ir konditerija „Silva“ , Driksas gatvė 7/9, 
+371 63084899, 29266586, www.bistrosilva.lv 
 Smuklė „Kreklu krogs“, Lielā gatvė 19a,
+371 26633433
 Pietų restoranas „O�o“, Lielā gatvė 17, 
+371 26661151
 Kavinė-bistro „Salmu krogs“, Katoļu gatvė 18, 
2-as aukštas, +371 63011691
 Baras „Melno cepurīšu balerijaׅ“, Raiņa gatvė 28, 
+371 27787776, www.mcbalerija.com 
 Greitojo maisto restoranas „Ņamma“, 
Rūpniecības gatvė 77a, PC „Elvi“, +371 25459777, 
29151939, www.namma.lv 

 Viešbu�s „Jelgava“ (80 vietų), Lielā gatvė 6, 
+371 63026193, 63023349, www.hoteljelgava.lv
 Viešbu�s „Zemgale“ (78 vietos), Skautu gatvė 2, 
+371 63007707, www.skzemgale.lv

 Smuklė „Ceplis“, Lielā gatvė 49, +371 63024726
 Kavinė „Pie mednieka“, Vecpilsētas gatvė 19, 
+371 63028528

GREITOJO MAITINIMO ĮSTAIGOS
 Greitojo maisto restoranas „McDonald’s“, 
Brīvības bulvaras 1, +371 63020166, 26468158, 
www.mcdonalds.lv 
 Greitojo maisto restoranas „Hesburger“, 
Katoļu gatvė 10b, +371 25911221; Loka magistralė 
2a, +371 26480302, www.hesburger.lv 
 Greitojo mai�nimo įstaiga „Subburger“, 
Driksas gatvė 4, +371 29265838

PICERIJOS
 Italų picerija „Rosso Pizza“, Lielā gatvė 34, 
+371 63011777
 Picerija „Picu darbnīca“, Rīgas gatvė 1, 
+371 20003993
 Restoranas-picerija „Čili Pica“, Katoļu gatvė 7 
ir Rīgas gatvė 11, +371 63045555, www.cili.lv 

ARBATINĖS
 Arbatos namai „Silva“, Pilssalas gatvė 2a, 
+371 22119119, 29266586
 Konditorijos studija „Tarte“, Mātera gatvė 26, 
+371 20136090
 Kavos ir pusryčių baras „Academia“, 
Akadēmijas gatvė 4a, +37120553880, 28951491

 Motelis „Akva“ (30 vietų), Birzes gatvė 49, +371 
63023444, 29990477, 29555767 
 Jaunimo turizmo nakvynės namai (112 vietų), 
Lielā gatvė 19, +371 25419650

TARYBINIŲ LAIKŲ AUTOMOBILIŲ KOLEKCIJA „ANRU MOTORS“ 

Bet kuriuo paros metu nemokamai aplankyk vitrinos �po istorinę 
tarybinių laikų automobilių ekspoziciją ir sužinok daugiau apie VAZ, GAZ 

ir RAF transporto priemones, taip pat pasižvalgyk po 20 a. viduriui 
būdingų bui�es reikmenų kolekciją! Garozas gatvė 15a, +371 29553492

GEDERTO ELIASO JELGAVOS ISTORIJOS 
IR MENO MUZIEJUS

Įženk į pirmąją aukštąją mokyklą Latvijos teritorijoje ir apžiūrėk muziejui svarbią 
Jelgavos istorijos ekspoziciją, temines parodas ir įžymaus latvių tapybos 

atstovo Gederto Eliaso darbų kolekciją! Akadēmijas gatvė 10, Jelgava, 
+371 63023383, www.jvmm.lv

ADOLFO ALUNANO MEMORIALINIS MUZIEJUS
Pajausk 20 a. pradžios atmosferą auten�škai įrengtose muziejaus patalpose, kur 
kažkada gyveno pats latvių „teatro tėvas“ Adolfas Alunanas. Įsijausk į aktorių 
vaidmenį ant scenos suvaidindamas pjesę bei pasivaikščiok po senas Mintaujos 
gatves naudodamasis  mul�mediniu objektu „Alunanas ir Jelgava“! 
Filozofu gatvė 3, +371 63021180, www.alunans.lv

LATVIJOS GELEŽINKELIO ISTORIJOS MUZIEJAUS 
JELGAVOS EKSPOZICIJA 

Sužinok daugiau apie Jelgavos geležinkelio mazgą – vieną iš seniausių ir 
svarbiausių Latvijoje, pasižiūrėk šviečiamuosius filmus ir įlipk į siauruko 
modelį ekspozicijoje „Mažoji metalo širdis“! 
Stacijas gatvė 3, +371 63096494, www.railwaymuseum.lv

JELGAVOS ŠV. TREJYBĖS BAŽNYČIOS BOKŠTAS  
Susipažink su vienu iš populiariausių turizmo objektų Jelgavoje ir keturiais Latvijos 
Respublikos prezidentais, kurių gyvenimas siejamas su šiuo miestu, keliauk laiku 
naudodamasis interaktyviąja ekspozicija, pasimatuok Žiemgalos tau�nius drabužius, 
paragauk gardžių valgių restorane ir pasižvalgyk po miestą iš 37 metrų aukščio s�klinės 
apžvalgos aikštelės! Akadēmijas gatvė 1, +371 63005445, www.tornis.jelgava.lv

Pasisvečiuok didžiausioje baroko pilyje 
Bal�jos šalyse – buvusioje Kuršo hercogų 

rezidencijoje, įsikūrusioje dabar�niame 
Latvijos žemės ūkio universitete, pasižvalgyk 

po Jelgavos pilies muziejų ir sudalyvauk 
pramoginėse programose! Aplankyk ir vieną iš nedaugelio vadovų dinas�jų laidojimo vietų pasaulyje – 

Kuršo hercogų kriptą Jelgavos pilyje. Lielā gatvė 2, +371 63005617, +371 63962197 (kripta)

JELGAVOS PILIS IR KURŠO HERCOGŲ KRIPTA

KARAMELIŲ DIRBTUVĖLĖS 
"KARAMEĻU DARBNĪCA" 

Pasižvalgyk vienintelėse atvirojo �po karamelių 
dirbtuvėlėse Bal�jos šalyse ir sužinok 

saldumynų gamybos paslap�s, stebėk, 
dalyvauk ir degustuok! Visa tai nemokamai 

kiekvieną darbo dieną nustatytu laiku. 
Rūpniecības gatvė 1a, +371 29851426, 

www.karameludarbnica.lv 

PILIES SALOS APŽVALGOS BOKŠTAS IR LAUKINIAI ŽIRGAI  
Įkopk į 20 metrų aukščio medinį apžvalgos bokštą, iš kurio galėsi pasižvalgy� į 

užliejamas Lielupės salpos pievas, laukinių žirgų bandą ir miesto panoramą! 
Pasivaikčiok ir Sveikatos (Veselības) taku (3,2 km) lydint aplinkos gidui! 

Pilies (Pils) sala, +371 20264343 (aplinkos gidas)

APLINKOS OBJEKTAS „LAIKO RATAS 100“, 
SENAMIESČIO (VECPILSĒTAS) GATVĖ  

Susipažink su naujuoju skulptoriaus Karlio Ylės sukurtu aplinkos objektu Latvijos 
šimtmečiui, sužinok faktus apie ryškiausius įvykius Jelgavos istorijoje Latvijos 
šimtmečio kontekste! Bei čia pat pasimėgauk savita Jelgavos 20 a. nuotaika 
Vecpilsētas gatvės kvartale. Lielā gatvė 38, Vecpilsētas, K. Asara ir Dobeles gatvės

KĄ VEIKTI?

ŠEIMOMS SU VAIKAIS
Mažųjų miesto svečių Jelgavoje laukia 
sklidinas emocijų poilsis. Vaikų pramogų ir 
atrakcijų centras „Martas zeme“, vaikų 
pramogų centrai „Bossiks“ ir „Bambino“, 
aktyvaus poilsio vieta „Bumbu virpulis“. Daugiau 
informacijos galima rasti interneto svetainės www.visit.-
jelgava.lv skirsnyje „Moksleiviams ir vaikams“.

VIEŠOJI ČIUOŽYKLA
Pašto salos čiuožykla – nauja lauko viešoji 
čiuožykla su stogu, kurioje galima čiuož� 
skambant muzikai �ek žiemą su pačiūžomis, 
�ek vasarą su riedučiais. Galimi ir atskiri 
čiuožimo seansai čiuož� su ledo ritulio 
lazdomis. Pašto (Pasta) sala, +371 20367677.

LAIVELIAI 
PASIPLAUKIOJIMAMS 
LIELUPE IR DRIKSA

Lielupės ir Driksos upėmis plaukioja septyni 
nedideli maršru�niai laiveliai, plaukimo 
trukmė – nuo 30 minučių iki valandos. 
Mieste taip pat kursuoja laivelis „Mytava“ 
(„Mītava“), galin�s sutalpin� 40 keleivių ir 
kursuojan�s pagal nustatytą grafiką. Miesto 
upėmis taip pat galima pasiplaukio� vandens 
dviračiais, SUP lentomis ir val�mis. Laivelių 
prieplauka yra J. Čakstės bulvaro prome-
nadoje prie Mytavos �lto. Daugiau 
informacijos galima rasti interneto svetainės 
www.visit.jelgava.lv skirsnyje „Poilsis ant 
vandens“.  

ATRASK JELGAVĄ 
SU GARSO GIDU 

 Apsilankyk www.visit.jelgava.lv
 Spausk “Audiogidas”
 Išgirsk 3 minučių trukmės pasakojimus apie 
       kurį nors iš 25 objektų nemokamai. 
Objektų sąrašą su audiogidu galima ras� interneto 
svetainėje www.visit.jelgava.lv arba reklaminėje 
turizmo medžiagoje „Jelgavos turizmo žemėlapis“, kurį 
nemokamai galima gau� Jelgavos regioniniame 
turizmo centre. Galimos kalbos: latvių, rusų ir anglų.

VIETOS, KUR FOTOGRAFUOTIS
Geriausios vietos įspūdingiausiems kadrams pagau� 
Jelgavoje –  didžiosios raidės JELGAVA Pašto saloje, 
grafičio siena Loka magistralės ir Aviacijos gatvių 
sankryžoje, objekto „Laiko ratas 100“ veidrodinis 
paviršius, Jelgavos Šv.Trejybės bažnyčios bokšto ciferbla-
tas 8-ajame aukšte, Jelgavos pilis nuo pievos pusės 
priešais pilį, Jelgavos simbolis briedis „Ąžuolų skvere“ 
(„Ozolskvērs“).  

SKULPTŪRA-FONTANAS „JELGAVOS STUDENTAS"
Su�k „Jelgavos studentą“ – vieną iš Jelgavos simbolių skulptūrą – fontaną. Pasakojama, kad 
jis išpildo norus, jei prisilie� prie skėčio rankenos!  J. Čakstės bulvaras, prie Mytavos tilto

KĄ PAMATYTI? KĄ VEIKTI? NAUDINGA ŽINOTI KUR PAV?ALGYTI? 

KUR NAKVOTI?



VASARIS
8.-10.   21-asis tarptau�nis ledo skulptūrų   
   fes�valis 

KOVAS
Tarptau�nis meninės gimnas�kos 
turnyras „Bal�c flower“ Jelgavoje

BALANDIS
21.    Velykinis pasivaikščiojimas 
    Jelgavos pilies parke
26.-27.  Verslininkų dienos Žiemgaloje

GEGUŽĖ
  „Laisvės šventė“

2-asis tarptau�nis grafičio gatvės 
meno fes�valis „Laisvės pasakojimai“

Europos diena
Sodinukų dienos

Medžių dienos Jelgavoje, medinių 
skulptūrų simpoziumas Jelgavoje

Muziejų nak�s Jelgavoje
Jelgavos miesto šventė

BIRŽELIS
8.-9.  13-asis tarptau�nis smėlio skulptūrų   
   fes�valis „Summer Signs“

21.  Vasaros saulėgrįžos su�ktuvės

LIEPA
VIII Latvijos jaunimo olimpiada 

Jelgavoje
Jelgavos nak�nis pusmaratonis

RUGPJŪTIS
24.  Jelgavos dviračių žygis

31.  19-osios visuo�nės Latvijos pieno,   
   duonos ir medaus šventės

31.  17-oji „Baltais“ valčių iš pieno pakelių   
   regata Jelgavoje

31.  3-iasis geros savijautos fes�valis „Esi“

RUGSĖJIS
Mokslo metų a�darymo renginys 

„ZinīBums“
Metalo šventė

Poezijos dienos
Senamiesčio (Vecpilsētas) 

gatvės šventė

SPALIS
28.   Hercogo Jekabo gimimo dienos renginys

LAPKRITIS
Eitynės su deglais ir koncertas

Latvijos nepriklausomybės paskelbimo 
101-osioms me�nėms skir� renginiai

GRUODIS
1.   Miesto šven�nės eglės įžiebimas
1.   Kalėdinė mugė
31.   Naujųjų metų su�kimas
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Jelgavos Šv. Trejybės 
bažnyčios bokštas

G. Eliaso Jelgavos Istorijos 400 m/     5 min.
ir meno muziejus  
A. Alunano memorialinis muziejus  1700 m/ 22 min.  
Jelgavos pilies ir Kuršo  500 m/     6 min. 
hercogų kripta  
Latvijos Geležinkelio istorijos 1400 m/ 18 min. 
muziejaus Jelgavos ekspozicija 
Pilies salos apžvalgos bokštas 1700 m/ 20 min.
Pašto sala (Pasta sala) 650 m/     8 min.  
Skulptūra fontanas   150 m/     2 min. 
„Jelgavos studentas“  
Karamelių dirbtuvėlės 1700 m/ 22 min.
Langervaldės miškas  3000 m/ 36 min.
Aplinkos objektas „Laiko ratas 100“ 1400 m/ 18 min.
Tarybinių laikų automobilių  1500 m/ 18 min.
kolekcija „Anru motors“ 
Čiuožykla Pašto saloje (Pasta sala) 450 m/     5 min.
Laivelių prieplauka 200 m/    1 min.

Atstumas nuo Jelgavos 
Šv.Trejybės bažnyčios bokšto

ATVAŽIUOKITE 

SUSIPAŽINKITE

PAMILKITE

RENGINIAI 2019-AISIAIS METAIS JELGAVOJE

JELGAVOS REGIONINIS 
TURIZMO CENTRAS

Akadēmijas gatvė 1, Jelgava
+ 3 7 1  6 3 0 0 5 4 4 7

www.visit.jelgava.lv

Turizmo informacija
Maršrutai ir lanks�nukai
Prekyba suvenyrais 
Gido paslaugos
Patalpų nuoma
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