
FEBRUĀRIS
8.-10.   21.starptau�skais Ledus skulptūru
  fes�vāls 

MARTS
"Bal�c flower" starptau�skas 

sacensības mākslas vingrošanā 
APRĪLIS
21.    Lieldienu pastaiga Jelgavas pils parkā
26.-27.  Uzņēmēju dienas Zemgalē

MAIJS
  Brīvības svētki

2.starptau�skais grafi� ielu mākslas 
fes�vāls "Brīvības stās�"

Eiropas diena
Stādu dienas

Koka dienas Jelgavā, Koka skulptūru 
simpozijs Jelgavā

Muzeju nakts Jelgavā
Jelgavas pilsētas svētki

JŪNIJS
8.-9.  13.starptau�skais smilšu skulptūru
   fes�vāls  "Summer Signs"

21.  Vasaras saulgriežu sagaidīšana

JŪLIJS
8.Latvijas Jaunatnes olimpiāde 

Jelgavā
Jelgavas nakts pusmaratons

AUGUSTS
24.  Jelgavas velobrauciens

31.  19.Vispārējie Latvijas Piena, maizes 
  un medus svētki

31.  17."Baltais" Piena paku 
  laivu regate

31.  3.Labsajūtas fes�vāls "Esi" Jelgavā

SEPTEMBRIS
Mācību gada atklāšanas pasākums 

"ZinīBums"
Metāla svētki
Dzejas dienas

Vecpilsētas ielas svētki

OKTOBRIS
28.   Hercoga Jēkaba dzimšanas dienas 
  pasākums

NOVEMBRIS
Lāpu gājiens un koncerts

Bermon�ādei 100
Latvijas proklamēšanas 

101. gadadienas sarīkojumi

DECEMBRIS
1.   Pilsētas svētku egles iedegšana
1.   Ziemassvētku �rdziņš
31.   Jaungada sagaidīšana
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Jelgavas Sv.Trīsvienības 
baznīcas tornis
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures 400 m/     5 min.
un mākslas muzejs  
Ā.Alunāna memoriālais muzejs  1700 m/ 22 min.  
Jelgavas pils un  
Kurzemes hercogu kapenes 500 m/     6 min. 
Latvijas Dzelzceļa vēstures  
muzeja Jelgavas ekspozīcija 1400 m/ 18 min.
Pilssalas skatu tornis  1700 m/ 20 min.
Pasta sala   650 m/     8 min.  
Skulptūra-strūklaka   
“Jelgavas students”  150 m/     2 min.
Karameļu darbnīca  1700 m/ 22 min.
Langervaldes mežs  3000 m/ 36 min.
Vides objekts “Laika rats 100” 1400 m/ 18 min.
“Anru motors” 
vēsturisko spēkratu muzejs 1500 m/ 18 min.
Slidotava Pasta salā  450 m/     5 min.
Kuģīšu piestātne  200 m/    1 min.

A�ālums no Jelgavas 
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa



VIENOTĀ IEEJAS KARTE
Ietaupi un apmeklē vairāk! 
Ieejas kar� trīs objektu apmeklējumam 
(Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, 
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, 
Ā.Alunāna memoriālais muzejs) iespējams 
iegādā�es Sv.Trīsvienības baznīcas tornī  
Akadēmijas ielā 1 un Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures 
un mākslas muzejā Akadēmijas ielā 10.  
Vienotās kartes cena 5 EUR. Pērkot biļetes 
atsevišķi – 6.50 EUR.

LANGERVALDES MEŽS 
Dodies uz Langervaldes mežu – 
atpūtas vietu, kas pārtapusi par 
labiekārtotu meža parka vidi ar 
taciņu �klu pastaigām, skriešanai vai 
velobraukšanai. Langervaldes mežs, 
galvenās ieejas no Rubeņu ceļa un 
Jaunā ceļa

PASTA SALA
 Izbaudi atpūtu Pasta salā, vasarā peldo�es pludmalē un spēlējot volejbolu vai izbraucot ap salu 

ar kuģī�. Visu gadu šeit iespējams slidot publiskajā slidotavā vai baudīt rāmas pastaigas un 
velobraucienus apkārt salai. Šeit no�ek pilsētas lielākie fes�vāli un prieku rod bērni rotaļu 
laukumos, atpūtas zonās.

RESTORĀNI 
 Restorāns un bistrobārs “Parks”, Kr.Barona iela 3, 
+371 63024188, 27833219, www.restoransparks.lv
 Restorāns “Pilsētas elpa”, Pasta sala 1, 
+371 26633703, 29320268
 Restorāns Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī, 
Akadēmijas iela 1, +371 63005445 
 Bārs-restorāns “Putnu dārzs”, Lielā iela 6, +371 
63023349, 26935274, www.hoteljelgava.lv

KAFEJNĪCAS, KRODZIŅI
 Kafejnīca-kokteiļbārs “Chocolate & Pepper”, 
Kr.Barona iela 6, +371 63010220,
www.choco-pepper.lv 
 Krodziņš “Istaba”, J.Čakstes bulvāris 7, 
+371 63025909, 29507108
 Bistro un konditoreja “Silva” , Driksas iela 7/9, 
+371 63084899, 29266586, www.bistrosilva.lv 
 Krogs “Kreklu krogs”, Lielā iela 19a, 
+371 26633433
 Pusdienu restorāns “O�o”, Lielā iela 17, 
+371 26661151
 Kafejnīca-bistro “Salmu krogs”, Katoļu iela 18, 
2.stāvs, +371 63011691
 Bārs “Melno cepurīšu balerija”, Raiņa iela 28, 
+371 27787776, www.mcbalerija.com 
 Ekspresrestorāns “Ņamma”, Rūpniecības 77a, 
t/c Elvi, +371 25459777, 29151939, 
www.namma.lv 

 Viesnīca “Jelgava” (80 vietas), Lielā iela 6, 
+371 63026193, 63023349, www.hoteljelgava.lv
 Viesnīca “Zemgale” (78 vietas), Skautu iela 2, 
+371 63007707, www.skzemgale.lv

 Krogs “Ceplis”, Lielā iela 49, +371 63024726
 Kafejnīca “Pie mednieka”, Vecpilsētas iela 19, 
+371 63028528

ĀTRĀS ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMI
 Ātrās ēdināšanas restorāns “McDonald’s”, 
Brīvības bulvāris 1, +371 63020166, 26468158, 
www.mcdonalds.lv 
 Ātrās ēdināšanas restorāns “Hesburger”, 
Katoļu iela 10b, +371 25911221; Loka maģistrāle 
2a, +371 26480302, www.hesburger.lv 
 Ātrās ēdināšanas uzņēmums “Subburger”, 
Driksas iela 4, +371 29265838

PICĒRIJAS
 Itāļu picērija “Rosso Pizza”, Lielā iela 34; 
Rīgas iela 48,  +371 63011777
 Picērija “Picu darbnīca”, Rīgas iela 1, 
+371 20003993
 Restorāns-picērija “Čili Pica”, Katoļu iela 7; 
Rīgas iela 11, +371 63045555, www.cili.lv 

TĒJNĪCAS
 Tējas namiņš “Silva”, Pilssalas iela 2a, 
+371 22119119, 29266586
 Konditorejas studija “Tarte”, Mātera iela 26, 
+371 20136090
 Kafijas un brokastu bārs “Academia”, 
Akadēmijas iela 4a, +371 20553880, 28951491

 Motelis “Akva” (30 vietas), Birzes iela 49, 
+371 63023444, 29990477 
 Jaunatnes tūrisma mītne – LLU 8. dienesta 
viesnīca (112 vietas), Lielā iela 19, +371 25419650

"ANRU MOTORS" VĒSTURISKO SPĒKRATU MUZEJS 

Jebkurā diennakts laikā  apmeklē vitrīnas �pa vēsturisko 
spēkratu ekspozīciju un uzzini vairāk par VAZ, GAZ un RAF 
transporta līdzekļiem, kā arī apska� īpašu 20.gs. vidum 
raksturīgo sadzīves priekšmetu kolekciju! 
Garozas iela 15a, +371 29553492

ĢEDERTA ELIASA JELGAVAS VĒSTURES
UN MĀKSLAS MUZEJS

Sper soļus pirmajā augstskolā Latvijas teritorijā un apska�  Jelgavas vēstures 
ekspozīciju, tema�skās izstādes un latviešu glezniecības vecmeistara 

Ģederta Eliasa darbu kolekciju.
Akadēmijas iela 10, Jelgava, +371 63023383, www.jvmm.lv

ĀDOLFA ALUNĀNA MEMORIĀLAIS MUZEJS
Sajū� 20.gs. sākuma atmosfēru auten�ski iekārtotajās muzeja telpās, kurās reiz 
dzīvojis pats “teātra tēvs” Ādolfs Alunāns. Iespēja iejus�es ak�eru lomā, atveidojot 
lugas uz skatuves. Filozofu iela 3, +371 63021180, www.alunans.lv

LATVIJAS DZELZCEĻA VĒSTURES MUZEJA 
JELGAVAS EKSPOZĪCIJA

Uzzini vairāk par Jelgavas dzelzceļa mezglu – vienu no vecākajiem un 
nozīmīgākajiem Latvijā, noska�es izglītojošas filmas un mul�ilmas un 
iekāp mazbānī� ekspozīcijā “Mazā metāla sirds”.
Stacijas iela 3, +371 63096494, www.railwaymuseum.lv

JELGAVAS SV.TRĪSVIENĪBAS BAZNĪCAS TORNIS 
Atklāj vienu no populārākajiem tūrisma objek�em Jelgavā un iepazīs�es ar četriem 
Latvijas Republikas preziden�em, kuru dzīves gājums saistās ar pilsētu, ceļo laikā ar 
interak�vu ekspozīciju palīdzību, ietērpies Zemgales tautas tērpā, nobaudi gardu 
mal�� restorānā un palūkojies pār pilsētu 37 metru augstumā no s�klotā skatu 
laukuma. Akadēmijas iela 1, +371 63005445, www.tornis.jelgava.lv

Ciemojies lielākajā baroka pilī Bal�jā – 
bijušajā Kurzemes hercogu rezidencē, 

tagadējā Latvijas Lauksaimniecības universi-
tātē, ielūkojies Jelgavas pils muzejā un 

piedalies izklaidējošās programmās! 
Iespēja apmeklēt vienu no nedaudzajām valdnieku dinas�ju apbedījumu vietām pasaulē – Kurzemes 

hercogu kapenes Jelgavas pilī. 
Lielā iela 2, +371 63005617,  +371 63962197 (kapenes) 

JELGAVAS PILS UN KURZEMES HERCOGU KAPENES

KARAMEĻU DARBNĪCA 
Ielūkojies vienīgajā atvērtā �pa karameļu 
darbnīcā Bal�jā un atklāj saldumu 
ražošanas noslēpumus piedalo�es un 
degustējot! Bez maksas katru darba dienu 
noteiktos laikos. Rūpniecības iela 1a, 
+371 29851426, www.karameludarbnica.lv 

PILSSALAS SKATU TORNIS UN SAVVAĻAS ZIRGI  
Uzkāp gandrīz 20 metru augstajā koka skatu tornī, no kura varēsi vērot Lielupes 

palienes pļavas, savvaļas zirgu ganāmpulku un pilsētas panorāmu! Izstaigā 
Veselības taku (3,2 km) vides gida vadībā. Pils sala, +371 20264343 (vides gids)

VIDES OBJEKTS "LAIKA RATS 100" UN VECPILSĒTAS IELA  
Atklāj jauno tēlnieka Kārļa Īles veidoto vides objektu par godu Latvijas simtgadei, 
uzzinot faktus par spilgtākajiem no�kumiem Jelgavas vēsturē Latvijas simtgades 
kontekstā. Kā arī turpat baudi savdabīgu Jelgavas 20.gs. noskaņu Vecpilsētas 
ielas kvartālā. Lielā iela 38, Vecpilsētas, K.Asara un Dobeles iela

KO DARĪT?

ĢIMENĒM AR BĒRNIEM 
Mazos pilsētas viesus Jelgavā gaida 
emocijām piepildīta atpūta: bērnu 
izklaides un atrakciju centrs “Martas 
zeme”, bērnu izpriecu centrs 
“Bossiks”,  bērnu izklaides centrs 
“Bambino” un ak�vās atpūtas 
vieta “Bumbu virpulis”. Vairāk informācijas mājaslapā 
www.visit.jelgava.lv sadaļā “Bērniem un skolēniem”.

PUBLISKĀ SLIDOŠANA 
Pasta salas slidotava – jauna āra publiskā 
slidotava, kurā var slidot mūzikas pavadībā 
gan ziemā ar slidām, gan vasarā ar 
skrituļslidām. Noteik� arī atsevišķi seansi 
slidošanai ar hokeja nūjām. Pasta sala, 
+371 20367677

KUĢĪŠI IZBRAUCIENIEM 
LIELUPĒ UN DRIKSĀ

Lielupes un Driksas upēs kuģo vairāki nelieli 
kuģīši maršrutos no 30 minūtēm līdz vienai 
stundai. Pēc noteikta grafika kursē kuģis 
“Mītava”, kas var uzņemt 40 pasažierus. Pa 
pilsētas upēm iespējams braukt ar ūdens 
velosipēdiem, SUP dēļiem un laivām. 
Piestātnes atrodas J.Čakstes bulvāra 
promenādē pie Mītavas �lta. Vairāk 
informācijas mājaslapā www.visit.jelgava.lv 
sadaļā “Atpūta uz ūdens”. 

AUDIOGIDS PAR JELGAVAS 
NOZĪMĪGĀKAJIEM OBJEKTIEM

 Ieej www.visit.jelgava.lv
 Spied “Audiogids”
 Klausies 3 minūšu garus stāstus 

par kādu no 25 objek�em. 
Saraksts ar objek�em, kuriem pieejams audiogids, 
atrodams mājaslapā www.visit.jelgava.lv vai tūrisma 
materiālā “Jelgavas tūrisma karte”, ko bez maksas 
iespējams saņemt Jelgavas reģionālajā tūrisma centrā. 
Pieejams latviešu, krievu un angļu valodās.   

VIETAS, KUR FOTOGRAFĒTIES
Labākās vietas īpašu fotomirkļu radīšanai Jelgavā –  
lielie bur� “JELGAVA” Pasta salā, grafi� siena Loka 
maģistrāles un Aviācijas ielas krustojumā, objekta 
“Laika rats 100” spoguļvirsmas, Jelgavas Sv.Trīsvienības 
baznīcas torņa ciparnīca 8.stāva kāpnēs, Jelgavas pils no 
pļavas pre� pilij, Jelgavas simbols alnis Ozolskvērā.  

SKULPTŪRA-STRŪKLAKA "JELGAVAS STUDENTS"
Sa�ec “Jelgavas studentu” – vienu no Jelgavas simboliem, Kārļa Īles veidoto skulptūru - 
strūklaku! Stāsta, ka viņš piepildot vēlēšanās, ja pieskarsies lietussarga rokturim! 

J.Čakstes bulvāris, pie Mītavas tilta



VIENOTĀ IEEJAS KARTE
Ietaupi un apmeklē vairāk! 
Ieejas kar� trīs objektu apmeklējumam 
(Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, 
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, 
Ā.Alunāna memoriālais muzejs) iespējams 
iegādā�es Sv.Trīsvienības baznīcas tornī  
Akadēmijas ielā 1 un Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures 
un mākslas muzejā Akadēmijas ielā 10.  
Vienotās kartes cena 5 EUR. Pērkot biļetes 
atsevišķi – 6.50 EUR.

LANGERVALDES MEŽS 
Dodies uz Langervaldes mežu – 
atpūtas vietu, kas pārtapusi par 
labiekārtotu meža parka vidi ar 
taciņu �klu pastaigām, skriešanai vai 
velobraukšanai. Langervaldes mežs, 
galvenās ieejas no Rubeņu ceļa un 
Jaunā ceļa

PASTA SALA
 Izbaudi atpūtu Pasta salā, vasarā peldo�es pludmalē un spēlējot volejbolu vai izbraucot ap salu 

ar kuģī�. Visu gadu šeit iespējams slidot publiskajā slidotavā vai baudīt rāmas pastaigas un 
velobraucienus apkārt salai. Šeit no�ek pilsētas lielākie fes�vāli un prieku rod bērni rotaļu 
laukumos, atpūtas zonās.

RESTORĀNI 
 Restorāns un bistrobārs “Parks”, Kr.Barona iela 3, 
+371 63024188, 27833219, www.restoransparks.lv
 Restorāns “Pilsētas elpa”, Pasta sala 1, 
+371 26633703, 29320268
 Restorāns Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī, 
Akadēmijas iela 1, +371 63005445 
 Bārs-restorāns “Putnu dārzs”, Lielā iela 6, +371 
63023349, 26935274, www.hoteljelgava.lv

KAFEJNĪCAS, KRODZIŅI
 Kafejnīca-kokteiļbārs “Chocolate & Pepper”, 
Kr.Barona iela 6, +371 63010220,
www.choco-pepper.lv 
 Krodziņš “Istaba”, J.Čakstes bulvāris 7, 
+371 63025909, 29507108
 Bistro un konditoreja “Silva” , Driksas iela 7/9, 
+371 63084899, 29266586, www.bistrosilva.lv 
 Krogs “Kreklu krogs”, Lielā iela 19a, 
+371 26633433
 Pusdienu restorāns “O�o”, Lielā iela 17, 
+371 26661151
 Kafejnīca-bistro “Salmu krogs”, Katoļu iela 18, 
2.stāvs, +371 63011691
 Bārs “Melno cepurīšu balerija”, Raiņa iela 28, 
+371 27787776, www.mcbalerija.com 
 Ekspresrestorāns “Ņamma”, Rūpniecības 77a, 
t/c Elvi, +371 25459777, 29151939, 
www.namma.lv 

 Viesnīca “Jelgava” (80 vietas), Lielā iela 6, 
+371 63026193, 63023349, www.hoteljelgava.lv
 Viesnīca “Zemgale” (78 vietas), Skautu iela 2, 
+371 63007707, www.skzemgale.lv

 Krogs “Ceplis”, Lielā iela 49, +371 63024726
 Kafejnīca “Pie mednieka”, Vecpilsētas iela 19, 
+371 63028528

ĀTRĀS ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMI
 Ātrās ēdināšanas restorāns “McDonald’s”, 
Brīvības bulvāris 1, +371 63020166, 26468158, 
www.mcdonalds.lv 
 Ātrās ēdināšanas restorāns “Hesburger”, 
Katoļu iela 10b, +371 25911221; Loka maģistrāle 
2a, +371 26480302, www.hesburger.lv 
 Ātrās ēdināšanas uzņēmums “Subburger”, 
Driksas iela 4, +371 29265838

PICĒRIJAS
 Itāļu picērija “Rosso Pizza”, Lielā iela 34; 
Rīgas iela 48,  +371 63011777
 Picērija “Picu darbnīca”, Rīgas iela 1, 
+371 20003993
 Restorāns-picērija “Čili Pica”, Katoļu iela 7; 
Rīgas iela 11, +371 63045555, www.cili.lv 

TĒJNĪCAS
 Tējas namiņš “Silva”, Pilssalas iela 2a, 
+371 22119119, 29266586
 Konditorejas studija “Tarte”, Mātera iela 26, 
+371 20136090
 Kafijas un brokastu bārs “Academia”, 
Akadēmijas iela 4a, +371 20553880, 28951491

 Motelis “Akva” (30 vietas), Birzes iela 49, 
+371 63023444, 29990477 
 Jaunatnes tūrisma mītne – LLU 8. dienesta 
viesnīca (112 vietas), Lielā iela 19, +371 25419650

"ANRU MOTORS" VĒSTURISKO SPĒKRATU MUZEJS 

Jebkurā diennakts laikā  apmeklē vitrīnas �pa vēsturisko 
spēkratu ekspozīciju un uzzini vairāk par VAZ, GAZ un RAF 
transporta līdzekļiem, kā arī apska� īpašu 20.gs. vidum 
raksturīgo sadzīves priekšmetu kolekciju! 
Garozas iela 15a, +371 29553492

ĢEDERTA ELIASA JELGAVAS VĒSTURES
UN MĀKSLAS MUZEJS

Sper soļus pirmajā augstskolā Latvijas teritorijā un apska�  Jelgavas vēstures 
ekspozīciju, tema�skās izstādes un latviešu glezniecības vecmeistara 

Ģederta Eliasa darbu kolekciju.
Akadēmijas iela 10, Jelgava, +371 63023383, www.jvmm.lv

ĀDOLFA ALUNĀNA MEMORIĀLAIS MUZEJS
Sajū� 20.gs. sākuma atmosfēru auten�ski iekārtotajās muzeja telpās, kurās reiz 
dzīvojis pats “teātra tēvs” Ādolfs Alunāns. Iespēja iejus�es ak�eru lomā, atveidojot 
lugas uz skatuves. Filozofu iela 3, +371 63021180, www.alunans.lv

LATVIJAS DZELZCEĻA VĒSTURES MUZEJA 
JELGAVAS EKSPOZĪCIJA

Uzzini vairāk par Jelgavas dzelzceļa mezglu – vienu no vecākajiem un 
nozīmīgākajiem Latvijā, noska�es izglītojošas filmas un mul�ilmas un 
iekāp mazbānī� ekspozīcijā “Mazā metāla sirds”.
Stacijas iela 3, +371 63096494, www.railwaymuseum.lv

JELGAVAS SV.TRĪSVIENĪBAS BAZNĪCAS TORNIS 
Atklāj vienu no populārākajiem tūrisma objek�em Jelgavā un iepazīs�es ar četriem 
Latvijas Republikas preziden�em, kuru dzīves gājums saistās ar pilsētu, ceļo laikā ar 
interak�vu ekspozīciju palīdzību, ietērpies Zemgales tautas tērpā, nobaudi gardu 
mal�� restorānā un palūkojies pār pilsētu 37 metru augstumā no s�klotā skatu 
laukuma. Akadēmijas iela 1, +371 63005445, www.tornis.jelgava.lv

Ciemojies lielākajā baroka pilī Bal�jā – 
bijušajā Kurzemes hercogu rezidencē, 

tagadējā Latvijas Lauksaimniecības universi-
tātē, ielūkojies Jelgavas pils muzejā un 

piedalies izklaidējošās programmās! 
Iespēja apmeklēt vienu no nedaudzajām valdnieku dinas�ju apbedījumu vietām pasaulē – Kurzemes 

hercogu kapenes Jelgavas pilī. 
Lielā iela 2, +371 63005617,  +371 63962197 (kapenes) 

JELGAVAS PILS UN KURZEMES HERCOGU KAPENES

KARAMEĻU DARBNĪCA 
Ielūkojies vienīgajā atvērtā �pa karameļu 
darbnīcā Bal�jā un atklāj saldumu 
ražošanas noslēpumus piedalo�es un 
degustējot! Bez maksas katru darba dienu 
noteiktos laikos. Rūpniecības iela 1a, 
+371 29851426, www.karameludarbnica.lv 

PILSSALAS SKATU TORNIS UN SAVVAĻAS ZIRGI  
Uzkāp gandrīz 20 metru augstajā koka skatu tornī, no kura varēsi vērot Lielupes 

palienes pļavas, savvaļas zirgu ganāmpulku un pilsētas panorāmu! Izstaigā 
Veselības taku (3,2 km) vides gida vadībā. Pils sala, +371 20264343 (vides gids)

VIDES OBJEKTS "LAIKA RATS 100" UN VECPILSĒTAS IELA  
Atklāj jauno tēlnieka Kārļa Īles veidoto vides objektu par godu Latvijas simtgadei, 
uzzinot faktus par spilgtākajiem no�kumiem Jelgavas vēsturē Latvijas simtgades 
kontekstā. Kā arī turpat baudi savdabīgu Jelgavas 20.gs. noskaņu Vecpilsētas 
ielas kvartālā. Lielā iela 38, Vecpilsētas, K.Asara un Dobeles iela

KO DARĪT?

ĢIMENĒM AR BĒRNIEM 
Mazos pilsētas viesus Jelgavā gaida 
emocijām piepildīta atpūta: bērnu 
izklaides un atrakciju centrs “Martas 
zeme”, bērnu izpriecu centrs 
“Bossiks”,  bērnu izklaides centrs 
“Bambino” un ak�vās atpūtas 
vieta “Bumbu virpulis”. Vairāk informācijas mājaslapā 
www.visit.jelgava.lv sadaļā “Bērniem un skolēniem”.

PUBLISKĀ SLIDOŠANA 
Pasta salas slidotava – jauna āra publiskā 
slidotava, kurā var slidot mūzikas pavadībā 
gan ziemā ar slidām, gan vasarā ar 
skrituļslidām. Noteik� arī atsevišķi seansi 
slidošanai ar hokeja nūjām. Pasta sala, 
+371 20367677

KUĢĪŠI IZBRAUCIENIEM 
LIELUPĒ UN DRIKSĀ

Lielupes un Driksas upēs kuģo vairāki nelieli 
kuģīši maršrutos no 30 minūtēm līdz vienai 
stundai. Pēc noteikta grafika kursē kuģis 
“Mītava”, kas var uzņemt 40 pasažierus. Pa 
pilsētas upēm iespējams braukt ar ūdens 
velosipēdiem, SUP dēļiem un laivām. 
Piestātnes atrodas J.Čakstes bulvāra 
promenādē pie Mītavas �lta. Vairāk 
informācijas mājaslapā www.visit.jelgava.lv 
sadaļā “Atpūta uz ūdens”. 

AUDIOGIDS PAR JELGAVAS 
NOZĪMĪGĀKAJIEM OBJEKTIEM

 Ieej www.visit.jelgava.lv
 Spied “Audiogids”
 Klausies 3 minūšu garus stāstus 

par kādu no 25 objek�em. 
Saraksts ar objek�em, kuriem pieejams audiogids, 
atrodams mājaslapā www.visit.jelgava.lv vai tūrisma 
materiālā “Jelgavas tūrisma karte”, ko bez maksas 
iespējams saņemt Jelgavas reģionālajā tūrisma centrā. 
Pieejams latviešu, krievu un angļu valodās.   

VIETAS, KUR FOTOGRAFĒTIES
Labākās vietas īpašu fotomirkļu radīšanai Jelgavā –  
lielie bur� “JELGAVA” Pasta salā, grafi� siena Loka 
maģistrāles un Aviācijas ielas krustojumā, objekta 
“Laika rats 100” spoguļvirsmas, Jelgavas Sv.Trīsvienības 
baznīcas torņa ciparnīca 8.stāva kāpnēs, Jelgavas pils no 
pļavas pre� pilij, Jelgavas simbols alnis Ozolskvērā.  

SKULPTŪRA-STRŪKLAKA "JELGAVAS STUDENTS"
Sa�ec “Jelgavas studentu” – vienu no Jelgavas simboliem, Kārļa Īles veidoto skulptūru - 
strūklaku! Stāsta, ka viņš piepildot vēlēšanās, ja pieskarsies lietussarga rokturim! 

J.Čakstes bulvāris, pie Mītavas tilta



FEBRUĀRIS
8.-10.   21.starptau�skais Ledus skulptūru
  fes�vāls 

MARTS
"Bal�c flower" starptau�skas 

sacensības mākslas vingrošanā 
APRĪLIS
21.    Lieldienu pastaiga Jelgavas pils parkā
26.-27.  Uzņēmēju dienas Zemgalē

MAIJS
  Brīvības svētki

2.starptau�skais grafi� ielu mākslas 
fes�vāls "Brīvības stās�"

Eiropas diena
Stādu dienas

Koka dienas Jelgavā, Koka skulptūru 
simpozijs Jelgavā

Muzeju nakts Jelgavā
Jelgavas pilsētas svētki

JŪNIJS
8.-9.  13.starptau�skais smilšu skulptūru
   fes�vāls  "Summer Signs"

21.  Vasaras saulgriežu sagaidīšana

JŪLIJS
8.Latvijas Jaunatnes olimpiāde 

Jelgavā
Jelgavas nakts pusmaratons

AUGUSTS
24.  Jelgavas velobrauciens

31.  19.Vispārējie Latvijas Piena, maizes 
  un medus svētki

31.  17."Baltais" Piena paku 
  laivu regate

31.  3.Labsajūtas fes�vāls "Esi" Jelgavā

SEPTEMBRIS
Mācību gada atklāšanas pasākums 

"ZinīBums"
Metāla svētki
Dzejas dienas

Vecpilsētas ielas svētki

OKTOBRIS
28.   Hercoga Jēkaba dzimšanas dienas 
  pasākums

NOVEMBRIS
Lāpu gājiens un koncerts

Bermon�ādei 100
Latvijas proklamēšanas 

101. gadadienas sarīkojumi

DECEMBRIS
1.   Pilsētas svētku egles iedegšana
1.   Ziemassvētku �rdziņš
31.   Jaungada sagaidīšana
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Jelgavas Sv.Trīsvienības 
baznīcas tornis
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures 400 m/     5 min.
un mākslas muzejs  
Ā.Alunāna memoriālais muzejs  1700 m/ 22 min.  
Jelgavas pils un  
Kurzemes hercogu kapenes 500 m/     6 min. 
Latvijas Dzelzceļa vēstures  
muzeja Jelgavas ekspozīcija 1400 m/ 18 min.
Pilssalas skatu tornis  1700 m/ 20 min.
Pasta sala   650 m/     8 min.  
Skulptūra-strūklaka   
“Jelgavas students”  150 m/     2 min.
Karameļu darbnīca  1700 m/ 22 min.
Langervaldes mežs  3000 m/ 36 min.
Vides objekts “Laika rats 100” 1400 m/ 18 min.
“Anru motors” 
vēsturisko spēkratu muzejs 1500 m/ 18 min.
Slidotava Pasta salā  450 m/     5 min.
Kuģīšu piestātne  200 m/    1 min.

A�ālums no Jelgavas 
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa
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