
Poilsio kompleksas “Grantiņi” (37 vietos) –  
kempingo nameliai, namas savaitgaliui, viešbutis –  
apartamentai, Svētes sen., “Grantiņi 1”, +371 28602267, 
www.grantinicamp.lv   

Viešbutis “Hotel Senlīči” (34 vietos),  
Jaunsvirlaukas sen., +371 20007065, 20455402,  
www.senlici.lv 

Svečių namai “Naktsmājiņa” (9 vietos),  
Jaunsvirlaukas sen., +371 20455402, 29204514, www.lici.lv

Blankenfeldės dvaro viešbutis (8 vietos),  
Vilces sen., +371 27810348, www.blankenfeldesmuiza.lv  

Kur nakvoti?

Svečių namai “Guntmarītes” (16 vietų),  
Valgundes sen., +371 26164173, 29444859,  
www.guntmarites.lv  

Svečių namai “Pūteļkrogs” (29 vietos),  
Zaļenieku sen., +371 63011900, 29255010, www.puteli.lv 

Svečių namai “Aitiņlauvas” (19 vietų),  
Valgundes sen., kelio Ryga – Liepoja 22 km,  
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv 

Svečių namai “Zaļie atvari” (60 vietų),  
Līvbērzes sen., ”Atvari”, +371 29488465, 29161683,  
www.zalieatvari.lv 

Svečių namai “Galzemji” (80 vietų),  
Jaunsvirlaukas sen., Dzirnieki, +371 29188408, 
www.galzemji.mozello.lv 

Svečių namai “Kaupēna Dzirnavas” (38 vietos),  
Zaļenieku sen., +371 29263768, 26551259

Svečių namai “Branguļi” (15 vietų),  
Valgundes sen., +371 28772324, 25918171 

Svečių namai “Upmaļi” (20 vietų),  
Vilces sen., +371 29237149

Zaleniekų Komercinės ir Amatų vidurinės  
mokyklos tarnybinis viešbutis (150 vietų),  
Zaļenieku sen., +371 63074250, 29433918, www.zav.lv  

Hostelis “Jaunlīdumi” (42 vietos),  
Jaunsvirlaukas sen., Dzirnieki, +371 29199324 

Svečių namai “Upeslīči atpūtai” (24 vietos),  
Līvbērzes sen., +371 28117861, www.upesliciatputai.lv

Berkenės dvaras (10 vietų), Vilces sen., Ziedkalne, 
+371 29252565, 29228580, www.berkenesmuiza.lv  

Abgunstės dvaras (65 vietos),  
Zaļenieku sen., +371 29393131, 28373711, www.
abgunste.lv

Viešbutis “Agate Hotel” (50 vietų), Ozolniekai,  
Skolas gatvė 16, +371 28684473, www.agatehotel.lv 

Tarnybinis viešbutis “Ozolniekų Sporto centras” 
(30 vietų), Ozolnieki, Stadiona gatvė 5,  
+371 63050516, 63050526, www.ozolnieki.lv  

Tarnybinis viešbutis “Latvijos Kaimo konsultacijų ir 
švietimo centras” (50 vietų),  
Ozolniekai, Rīgas gatvė 34, +371 22018583, 63050220, 
www.llkc.lv  

Namai savaitgaliui “Ānes muiža” (70 vietų),  
Cenu sen., Āne, +371 25996199, www.anesmuiza.lv  

Anės Jaunimo iniciatyvų centro hostelis (21 vieta), 
Cenu sen., Āne, Celtnieku gatvė 12, +371 29403169

Kempingas “Cīzeri” (vietos palapinėms),  
Salgales sen., Šalkoņi, +371 26573272
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Kavinė “Zemnieka cienasts”,  
Jaunsvirlaukas sen., kelio Ryga – Šiauliai 43 km,  
+371 63058443, 20455402, www.lici.lv 

Kavinė “Pūteļkrogs”,  
Zaļenieku sen., „Pūteļu krejotava”,  
+371 63011900, 29255010, www.puteli.lv 

Restoranas – bistro “Aitiņlauvas”,  
Valgundes sen., kelio Ryga – Liepoja 22 km,  
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv 

Restoranas  “Grantiņi”,  
Svētes sen., “Grantiņi 1”, +371 28602267,  
www.grantinicamp.lv

Kavinė “Piramīda”,  
Elejas sen., Bauskas gatvė 3, +371 26866206

Restoranas “Famille”,  
Ozolniekai, Skolas gatvė 16, +371 25661811,  
www.agatehotel.lv

Grilio baras-restoranas „Masti Grill & Chill“,  
Ozuolniekai, Rīgas gatvė 44, +371 23884400,   
www.mastigrill.lv

Baras “Meka”,  
Ozolniekai, Stadiona gatvė 5a,  
+371 63050162, 29121214, www.meka.lv 

Pietų restoranas „Sakta“, 
Ozuolniekai, Rīgas gatvė 34, +371 28890202 

Kebabinė “Korner Kebab”,  
Ozolniekai, Meliorācijas gatvė 2 – 1, +371 28122288

Kur pavalgyti?
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Turizma 
pasiūlymai

2019

Jelgavos regioninis turizmo centras, Akadēmijas gatvė 1, Jelgava,  +371 63005447,  
tic@tornis.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv TOP apžvalgos vietos ir renginiai visai šeimai



  

JELGAVOS APSKRITIS TOP apžvalgos vietos ir renginiai

OZOLNIEKŲ APSKRITIS TOP apžvalgos vietos ir renginiai

DVARAI JELGAVOS APSKRITYJE *  
Susipažinkite su Jelgavos apskričio istoriniais turtais, įtraukite į savo kelionių maršrutą dvarų apžvalgą. 
Jelgavos apskrityje keliautojai gali pasisvečiuoti sekančiuose dvaruose:

Vilcės dvaras.  Ekskursijos po dvarą ir gamtos parką, susipažinimas 
su istorine ekspozicija dvaro parke įrengta diskinio golfo trasa.   
Vilces sen., +371 26351169, 28346682

Zaleniekų dvaras.  Ekskursijos po dvarą.  
Zaļenieku sen., +371 63074250, 22043531

Lielplatonės dvaras.  Ekskursijos po dvaro parką,  
pasijodinėjimas dvaro parke atnaujintas „Vešūzis“ – autentiški XVIII–
XIX a. skalbimo namai, šiuo metu siūloma senojo skalbimo tradicijų 
pažinimo programa.  Lielplatones sen., +371 26611468 

Lielvircavas dvaras.  Dvaro ponų namo apžiūrėjimas,  
ekskursijos po dvarą lydint baronaitės, pasakojimai apie  
mados istoriją ir 19 šimtmečio rūbų kolekcijos apžiūrėjimas.   
Platones sen., +371 22024127

Elejos dvaro parkas ir Arbatos namelis.  Ekskursijos po dvaro 
parką ir Arbatos namelį, vestuvių ir kitų renginių organizavimo vieta.  
Elejas sen., +371 26128853

Stalgenės dvaras.  Pasakojimai apie dvaro istoriją,  
kraštotyros ekspozicijos apžiūrėjimas.  
Jaunsvirlaukas sen., +371 26383129, 29199324

Vircavos dvaras. Apsilankymas baroko stiliaus parke ir dvaro kom-
plekse. Vircavas sen., +371 26261569, 63085984

Berkenės dvaras.  Dvarininkų gyvenimas 19 šimtmečio padavimu-
ose ir dvaro valdytojo namų knygos įrašuose, poilsis vaizdingame 
Žiemgalos kraštovaizdyje ir relaksacija SPA komplekse.  
Apgyvendinimas yra įmanomas. Vilces sen., Ziedkalne,  
+371 29252565, 29228580, www.berkenesmuiza.lv 

Abgunstės dvaras.  Dvaro legendos, ekskursijos, vieta kūrbinėms 
dirbtuvėms ir atmosferai. Apgyvendinimas yra įmanomas. 
Zaļenieku sen., +371 29393131, 28373711, www.abgunste.lv 

Blankenfeldės dvaras.  Varpų muziejus, šeivamedžio sirupo ir 
sulčių, gaminių iš vietinių vaisių degustavimas, dvaro apžiūrėjimas.
Apgyvendinimas yra įmanomas.Vilces sen., +371 27810348,  
www.blankenfeldesmuiza.lv 

 Pipirmėčių produkcijos degustacija 
  „Piparmētru namiņš“ *  
Vilces sen., “Terēni”, +371 26394062, 26199825,  
www.piparmetras.lv
Įvairios arbatos iš mėtų ir produkcijos iš pipirmėčių 
degustavimas, kūrybinės dirbtuvės, pipirmėčių auginimo 
paslaptys, laukų apžvalga.

 Malkalnų šeimos  
 ūkis “Blūdži” *
Sesavas sen., “Blūdži”, +371 27114820, 24818456
Pagal šeimos receptus pagamintų įvairių rūšių sūrio, 
daržovių salotų ir konservuotų gaminių degustavimas. 

 Stručių ferma “Mazzariņi” *  
Glūdas sen., Nākotne, +371 26702347, 29134788
Afrikos stručių, Australijos emu genties paukščių, Pietų 
Amerikos nandų, alpakų ir triušių apžiūrėjimas. 

 Valstiečių ūkio   
 “Vilki” dendrarijus * 
Svētes sen., ‘’Vilki’’, +371 26153697, 28378543 
Pažintinis pasivaikščiojimas po dendrarijų ir ūkio teritoriją, 
vieta piknikui, vietinių vaisių ir produktų degustavimas. 

 „Šitake“ grybų ūkis  
 “Trubenieki”* 
Lielplatuonės sen., +371 26135555

Vieni iš didžiausių „Šitake“ grybų augintojų Latvijoje siūlo 
apsižvalgyti po ūkį, sužinoti grybų auginimo paslaptis, 
paragauti šviežių „Šitake“ grybų ir pasimėgauti grybų sriuba.

 Didžiųjų pupų traškučių gamykla  
 „Pupuchi“*
Jaunsvirlaukos sen., Dzirniekai, Ievas gatvė 12,  
+371 29274008,, www.pupuchi.lv

Gamykloje gaminami traškūs ir sveikuoliški užkandžiai 
iš didžiųjų pupų – „Pupuchi“. Siūloma galimybė sužinoti 
apie produkto vertingumą ir gamybos procesą, pasidar-
buoti praktiškai ir degustuoti produkciją.

 Gėrimų gamykla  
 „Tīreļu dzītuve“* 
Valgundės sen., Tyreliai, „Šinšilas“, +371 26544243 

Stipriųjų alkoholinių gėrimų gamykla, siūlanti iš Latvijoje 
augančių vaisių ir uogų gaminamos degtinės degustacijas.

 Poilsio kompleksas  
 “Viesu Līči” 
Jaunsvirlaukas sen., Rīga – Šauļi 43. km,  
+371 63058443, 20455402, www.lici.lv 
Aktyvaus poilsio ir pramogų galimybės šeimoms su 
vaikais – žaidimų aikštelės po atviru dangumi, kavinė 
“Zemnieka cienasts”, viešbutis “Senlīči”, kaimiška pirtelė.

  Kelionė senoviniu  
 laiveliu “Frīda”  
Jaunsvirlaukas sen., +371 29486086
Kelionė Vircavos ir Lielupės upėmis nuo  
valčių prieplaukos prie  
kavinės “Zemnieka cienasts”  
arba nuo Driksos upės  
promenados (9 vietos).

 Poilsio kompleksas “Grantiņi” 
Svētes sen., “Grantiņi 1”, +371 28602267,  
www.grantinicamp.lv
Poilsis prie puikiai įrengtų vandens telkinių, kelionės 
valtimis arba vandens dviračiais, vaikų žaidimų aikštelės, 
vietos piknikui ir galimybė meškerioti, kavinė ir vietos 
nakvynei. 

  Namudininkų produkcijos  
 parduotuvė “Amatnieku sēta”
Jelgava, Lielā gatvė 5/7, +371 27097555
Žiemgalos ūkininkų užauginti ir amatininkų išpuoselėti 
vietiniai produktai ir suvenyrai, produktų degustavimas*.

                                              *  dėl apsilankymo susitarti iš 

anksto

 Latvijos Pirmojo prezidento  
 Janio Čakstės namai * 
Salgales sen., +371 26392154
“Auču” namai pastatyti 20 šimtmečio 30 metais, nuo  
1995 metų nuosavybė vėl priklauso Čakstes šeimai. 
Atnaujintuose tarnų namuose atidaryta nauja moderni 
ekspozicija, kuri pagal ano meto formatą pasakoja apie 
Latvijos Respublikos pirmojo prezidento Janio Čakstės ir 
jo artimųjų likimą.

  Edvarta Virzas ir Elzas Stērstes   
 memorialinis namas  “Billītes” * 

Salgales sen., +371 29299790
“Billītēs” ilgus metus gyveno latvių literatai Edvarts Virza ir 
Elza Stērste, namus prižiūri šeimos palikuonys, yra įrengta 
ekspozicija apie autorių gyvenimą ir kūrybinę veiklą.

  Mini zoo “Lauku sēta” *
Cenu sen., Brankas, +371 27171712,www.zoolaukuseta.lv
Vieta ramiems pasivaikščiojimams, galimybė stebėti 
kaime gyvenančius gyvūnus –  
ponius, asilus, lamą, mažąsias  
ožkytes, mažųjų veislės aveles  
ir kiaulytes, įvairius paukščius.

 Paminklai ir atminimo vietos 
Ozolniekų apskrityje galima apžiūrėti sutvarkytas  
istorinių įvykių atminimo vietas – paminklas kritusiems 
6 Rygos pėstininkų pulko kareiviams, Vareļu paminklas, 
Tetelės bokštas ir parkas, atminimo akmuo skirtas  
melioracijai, atminimo vieta 1991 metų barikadų daly-
viams „Brīvības gaisma“.

  Česnakų produkcijos degustacija  
 „Ķiploku pasaule“*  
Olaines apskritis, Uzvaras Līdums, “Annas”, +371 29206015
Sveikatingų ir kūrybingai pagamintų produktų  
degustavimas iš ūkyje išaugintų česnakų. 

 Medelynas “Bētras” * 
Salgales sen., +371 28662847, 29494883, www.betras.lv
Svarainių, rabarbarų ir spanguolių sirupų degustavimas, 
galimybė įsigyti įvairius vaisių ir uogų krūmų sodinukus, 
pasikonsultuoti.

  Ožkų ferma “Līcīši” * 
Cenu sen., +371 26537993, www.licisi.lv 

Viena iš didžiausių ožkų auginimo ir pieno produktų 
gamybos fermų Latvijoje, produkcijos iš ožkų pieno 
degustavimas.

Valčių nuoma „Ozolaivas“ 
Ozolniekai, Kļavu gatvė 6, +371 23202900,  
www.ozolaivas.lv 
Kanojos valtys, plaukiojimo maršrutai, ekspedicijos.

Vandenlenčių parkas „5 Masti“
Ozolniekai, Ozolniekų ežeras, +371 28366699
Cirkulinė kabelinio veikbordo ir vandens slidinėjimo trasa.  

Ozo salė
Ozolniekai, Stadiona gatvė, +371 63050615,  
www.ozohalle.lv
Viešoji čiuožykla, ledo aikštės nuoma, pačiūžų nuoma, 
dailiojo čiuožimo pamokos, sauna.

Uozuolniekų miško parkas  
Ozolniekai, Skolas gatvė 20
Viešasis pasivaikščiojimų takas ir apšviesta slidinėjimo 
trasa žiemą; dirbtinis sniegas žiemos džiaugsmų gerbė-
jams.

Žvejyba „Sudrablīcis“
Cenų sen., „Liegas“, +371 29183711
Poilsis prie vandens, komercinė žvejyba, banglenčių 
sportas, vietos palapinėms ir valčių noma.

Žirgynas “Princis”
Cenu sen., Brankas, +371 26563936, 20206039
Pasijodinėjimas žirgais, apmokymai.

“Mazmuškų žirgai”
Cenu sen., “Mazmušķi”,  
+371 29140535, 29552446
Pasijodinėjimas žirgais ir jojimo pamokos. 

AKTYVUS POILSIS Ozolniekų apskrityje 
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 Kalėdinių mūšių muziejus  
 Ložmetėjkalns 
Valgundes sen., “Mangaļi”,  
+371 28349259, 67228147, www.karamuzejs.lv
Muziejaus ekspozicija pasakoja apie legendinius 
Pirmojo pasaulinio karo kalėdinius mūšius, yra 7,2 km 
ilgio pažintinis takas, 27 m aukščio apžvalgos bokštas 
Ložmetėjkalno. 
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Dviračių maršrutai  

Nr. 408  Susipažink su Ozolniekais ir apylinkėmis

Maršruto metu galima aplankyti įdomius  
istorinius paminklus, kolekcijas ir žemdirbių ūkius, 
kur pamatysite ir gerai žinomus ir mažiau žinomus 
gyvūnus.  
 Ilgis – 27 km

Nr. 416  Pirmojo prezidento pėdomis

Maršrutas supažindina su Latvijos Valstybės pirmojo 
prezidento Jāņa Čakstes gyvenimo ir darbo vieta.  
Nustebins Teteles parkas ir Tetelmindės bokšte, nuo 
kurio atsiveria nepamirštamas vaizdas į Lielupę ir  
Žiemgalos lygumas. Ilgis – 45 km

Nr. 417
  Svečiuose pas kilniuosius žirgus ir  

 nenuoramas ožkas 

Maršrutas prasideda istoriniame Jelgavos centre ir veda 
į Ozolniekų apskritį – iki vieno iš pirmųjų nepriklauso-
mos Latvijos valstybės ožkų auginimo ūkių, pakeliui 
pasisvečiuojant Latvijos Žemės ūkio universiteto  
Žirgyno mokymo centre „Mušķi”.   
 Ilgis – 13 km

Nr. 419 
 Iecavos ir Misos upių pakrantėmis per   

 Dalbės miškus

Maršrutas su kraštotyros pakraipa prasideda Ozolniekų 
centre, kerta Iecavas upę, nuveda iki Dalbei, per miško 
masyvą veda iki Brankų ir sugrįžta į starto tašką. 
 Ilgis – 28 km

Nr. 420  Ozolniekai

Vykstant į kelionę su dviračiais šiuo maršrutu, galima 
susipažinti su Ozolniekais – buvusia melioratorių 
gyvenviete. Ozolniekuose yra sukurta pėstiesiems ir 
dviratininkams draugiška infrastruktūra, maršrutas 
eina pėsčiųjų ir dviratininkų takeliais.  

 Ilgis – 7 km

Nr. 421  Garozas ir Tetelės pusėje 

Puikus maršrutas tiems, kuriuos domina neilgos, 
sportinės iškylos dviračiais. Maršruto metu galima 
apžiūrėti įvairius su istorija, kultūra ir gamta susijusius 
objektus, tarp jų šventasis Garozas ąžuolas, Namiķu 
bastionas ir Velnio griovys. Dviračių maršrutas kelis 
kilometrus vingiuoja Iecavas – Lielupės dešinio kranto 
didžiausių intakų pakrantėmis. Ilgis– 34 km

Nr. 422  Emburgas pusėje

Maršrutas pamalonins keliautojus vaizdingais 
Žiemgalos lygumoms būdingais kraštovaizdžiais ir 
supažindins su Emburgas pusėje esančiais objektais, 
kur saugomos kultūros ir istorijos vertybės. 
 Ilgis – 19 km

             Gamtos  
                parkas  “Vilce” 
Vilces sen., +371 26351169, 26496829
Legendomis apipintas Lielmates  
šaltinėlis, senasis Vilces piliakalnis, 
statūs Rukūzes ir Vilces upių šlaitai su 
smiltainio atodangomis ir Zakių pieva, 
kur galima aktyviai pasportuoti.
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Jelgavos apskritis
12.01. Kalėdinių kovų atminimo renginys   
 (Ložmetėjkalns) 
11.05. Lielvircavos dvaro pokylis XIX a. stiliumi
17.-18.05. Jelgavos apskrities šventė  
 (Elejos dvaro parkas) 
20.07. Arbatos šventė (Elejos Arbatos namelis)
26.-28.07. Latviškos pirties ir sveikatos festivalis 
 (Glūdas sen., Nākotne)
10.08. Lielplatonės dvaro šventė 
17.08.  Lielvircavos dvaro šventė 
18.08. Abgunstės dvaro šventė
28.09. Apskrities derliaus šventė  
 (kavinė “Zemnieka cienasts”)

26.10. Legendų naktis Jelgavos krašto dvaruose

Ozolniekų apskritis  
13.04. Orientacinės automobilių varžybos
22.04. Velykinis renginys  
 (Ozolniekų Tautos namai)
18.05. Ozolniekų veloturas 2019
23.06. Lyguo šventė  
 (Jāņu pieva, Ozolnieki)
20.07. Ozolniekų apskrities šventė

 Latviškų tradicijų  
 kaimo sodyba “Caunītes” * 
Cenu sen., +371 26352395, www.caunites.lv
“Caunītēs” malkomis kūrenamoje krosnyje galima iškepti 
skanų duonos kepaliuką ir pasidarbuoti pagal senųjų 
latvių kasmetinį ritmą ir gamtos seką. 

25

*  dėl apsilankymo susitarti iš anksto
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DAUGIAU INFORMACIJOS: www.visit.jelgava.lv

PAAIŠKINIMAS

draugiškas šeimoms

žaliasis sertifikatas

latviškas palikimas


