
 Atpūtas komplekss “Grantiņi” (37 vietas) –  
kempinga mājiņas, brīvdienu māja,  
viesnīca–apartamenti, Svētes pag., “Grantiņi 1”,  
+371 28602267, www.grantinicamp.lv   

 Viesnīca “Hotel Senlīči” (34 vietas),  
Jaunsvirlaukas pag., +371 20007065, 20455402,  
www.senlici.lv 

 Viesu māja “Naktsmājiņa” (9 vietas),  
Jaunsvirlaukas pag., +371 20455402, 29204514,  
www.lici.lv

 Blankenfeldes muižas viesnīca (8 vietas),  
Vilces pag., +371 27810348, www.blankenfeldesmuiza.lv  

Kur nakšņot?

Viesu nams “Guntmārītes” (16 vietas),  
Valgundes pag., +371 26164173, 29444859,  
www.guntmarites.lv  

Viesu nams “Pūteļkrogs” (29 vietas),  
Zaļenieku pag., +371 63011900, 29255010, www.puteli.lv 

Viesu nams “Aitiņlauvas” (19 vietas),  
Valgundes pag., Rīga – Liepāja 22. km,  
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv 

Viesu nams “Zaļie atvari” (60 vietas),  
Līvbērzes pag., ”Atvari”, +371 29488465, 29161683, 
www.zalieatvari.lv 

Viesu nams “Galzemji” (80 vietas),  
Jaunsvirlaukas pag., Dzirnieki, +371 29188408,  
www.galzemji.mozello.lv 

Viesu nams “Kaupēna Dzirnavas” (38 vietas),  
Zaļenieku pag., +371 29263768, 26551259

Viesu nams “Branguļi” (15 vietas),  
Valgundes pag., +371 28772324, 25918171 

Viesu nams “Upmaļi” (20 vietas),  
Vilces pag., +371 29237149 

Zaļenieku Komerciālās un Amatniecības  
vidusskolas dienesta viesnīca (150 vietas),  
Zaļenieku pag., +371 63074250, 29433918, www.zav.lv  

Hostelis “Jaunlīdumi” (42 vietas),  
Jaunsvirlaukas pag., Dzirnieki, +371 29199324 

Viesu nams “Upeslīči atpūtai” (24 vietas),  
Līvbērzes pag., +371 28117861, www.upesliciatputai.lv

Berķenes muiža (10 vietas), Vilces pag., Ziedkalne, 
+371 29252565, 29228580, www.berkenesmuiza.lv  

Abgunstes muiža (65 vietas), Zaļenieku pag.,  
+371 29393131, 28373711, www.abgunste.lv

Viesnīca “Agate Hotel” (50 vietas), Ozolnieki,  
Skolas iela 16, +371 28684473, www.agatehotel.lv 

Dienesta viesnīca “Ozolnieku Sporta centrs”  
(30 vietas), Ozolnieki, Stadiona iela 5,  
+371 63050516, 63050526, www.ozolnieki.lv  

Dienesta viesnīca “Latvijas Lauku konsultāciju  
un izglītības centrs” (50 vietas), Ozolnieki,  
Rīgas iela 34, +371 22018583, 63050220, www.llkc.lv  

Brīvdienu māja “Ānes muiža” (70 vietas),  
Cenu pag., Āne, +371 26483712, www.anesmuiza.lv  

Ānes Jauniešu iniciatīvu centra hostelis (21 vieta), 
Cenu pag., Āne, Celtnieku iela 12, +371 25996199

Kempings “Cīzeri” (telšu vietas),  
Salgales pag., Šalkoņi, +371 26573272
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Kafejnīca “Zemnieka cienasts”,  
Jaunsvirlaukas pag., Rīga – Šauļi 43. km,  
+371 63058443, 20455402, www.lici.lv 

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

Restorāns – bistro “Aitiņlauvas”,  
Valgundes pag., Rīga – Liepāja 22. km,  
+371 29160393, www.aitinlauvas.lv 

Restorāns “Grantiņi”,  
Svētes pag., “Grantiņi 1”, +371 28602267,  
www.grantinicamp.lv

Kafejnīca “Piramīda”,  
Eleja, Bauskas iela 3, +371 26866206

Restorāns “Famille”,  
Ozolnieki, Skolas iela 16, +371 25661811,  
www.agatehotel.lv 

Grilbārs-restorāns “Masti Grill&Chill”,  
Ozolnieki, Rīgas iela 44, +371 23884400,  
www.mastigrill.lv

Bārs “Meka”,  
Ozolnieki, Stadiona iela 5a, +371 63050162, 29121214, 
www.meka.lv 

Pusdienu restorāns “Sakta”, 
Ozolnieki, Rīgas iela 34, +371 28890202 

Kebabnīca “Korner Kebab”, 
Ozolnieki, Meliorācijas iela 2-1, +371 28122288

Kur paēst?
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Tūrisma 
iespējas

2019

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs, Akadēmijas iela 1, Jelgava, +371 63005447,  

tic@tornis.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv TOP apskates vietas un aktivitātes visai ģimenei



  

JELGAVAS NOVADA TOP apskates vietas un aktivitātes

OZOLNIEKU NOVADA TOP apskates vietas un aktivitātes

JELGAVAS NOVADA MUIŽAS * 
Iepazīstiet Jelgavas novada vēstures bagātības, iekļaujot muižu un parku apskati savos ceļojumu maršrutos:

Vilces muiža. Ekskursijas pa muižu un dabas parku,  
iepazīšanās ar vēstures ekspozīciju, aktīvā atpūta diskgolfa trasē.   
Vilces pag., +371 26351169, 28346682

Zaļenieku muiža. Ekskursijas muižā.  
Zaļenieku pag., +371 63074250, 22043531

Lielplatones muiža. Ekskursijas pa muižu un parku, atjaunotajā 
veļas mājā tiek piedāvāta seno veļas mazgāšanas tradīciju izziņas 
programma. Lielplatones pag., +371 26611468 

Lielvircavas muiža. Muižas kungu mājas apskate, ekskursija pa 
muižu baroneses pavadībā, modes vēstures stāsti un 19. gs. tērpu 
kolekcijas apskate. Platones pag., +371 22024127

Elejas muižas parks un Tējas namiņš. Ekskursijas pa muižas parku 
un Tējas namiņu, kāzu un citu pasākumu organizēšanas vieta.  
Elejas pag., +371 26128853

Staļģenes muiža. Stāsti par muižas vēsturi, pagasta  
novadpētniecības ekspozīcijas apskate.  
Jaunsvirlaukas pag., +371 26383129, 29199324

Vircavas muiža. Baroka stila parka un muižas kompleksa ēku  
apmeklējums. Vircavas pag., +371 26261569, 63085984

Berķenes muiža. Muižnieku dzīve 19. gs. stāstos un ierakstos 
muižas pārvaldnieka dienasgrāmatā, atpūta gleznainā Zemgales 
ainavā, relaksācija SPA kompleksā. Vilces pag., Ziedkalne,  
+371 29252565, 29228580, www.berkenesmuiza.lv 

Abgunstes muiža. Muižas stāsti, ekskursijas, piedzīvojumu 
spēle, vieta radošām darbnīcām un atmosfērai. Nakšņošanas iespējas. 
Zaļenieku pag., +371 29393131, 28373711, www.abgunste.lv 

Blankenfeldes muiža. Zvanu muzejs, plūškoka sīrupu un sulu, 
vietējo augļu izstrādājumu degustācija,  muižas apskate, Baltijā 
lielākā zvanu kolekcija. Nakšņošanas iespējas. 
Vilces pag., +371 27810348, www.blankenfeldesmuiza.lv

 Produkcijas degustācija 
 “Piparmētru namiņš” * 
Vilces pag., “Terēni”, +371 26394062, 26199825,  
www.piparmetras.lv
Dažādu mētru tēju un piparmētru produkcijas degustāci-
ja, radošās darbnīcas, piparmētru audzēšanas noslēpumi, 
lauku apskate.

 Mālkalnu ģimenes  
 saimniecība “Blūdži” *
Sesavas pag., “Blūdži”, +371 27114820, 24818456
Pēc ģimenes receptes gatavotu dažādu šķirņu sieru, 
dārzeņu salātu, konservējumu un maizes degustācija. 

 Strausu ferma “Mazzariņi” * 
Glūdas pag., Nākotne, +371 26702347, 29134788
Āfrikas strausu, Austrālijas skrējējputnu emu,  
Dienvidamerikas nandu, alpaku un trušu apskate. 

 Zemnieku saimniecības  
 “Vilki” dendrārijs *
Svētes pag., ‘’Vilki’’, +371 26153697, 28378543 

Izzinoša pastaiga pa dendrāriju un saimniecības teritori-
ju, piknika vieta, vietējo augļu un produktu degustācija. 

 Šitake sēņu audzētava  
 “Trubenieki”* 
Lielplatones pag., +371 26135555

Vieni no lielākajiem šitake sēņu audzētājiem Latvijā 
piedāvā apskatīt saimniecību, izzināt sēņu audzēšanas 
noslēpumus, degustēt svaigas šitake sēnes un baudīt 
sēņu zupu.

 Cūku pupu kraukšķu  
 ražotne “Pupuchi”*
Jaunsvirlaukas pag., Dzirnieki, Ievas iela 12,  
+371 29274008, 29217370, www.pupuchi.lv

Iespēja uzzināt par produkta vērtību un ražošanas proce-
su, darboties praktiski un degustēt produkciju. 

 Dzērienu ražotne  
 “Tīreļu dzītuve”* 
Valgundes pag., Tīreļi, “Šinšilas”, +371 26544243 

Stipro alkoholisko dzērienu ražotne, kas piedāvā no 
Latvijā augušiem augļiem un ogām gatavota brandvīna 
degustācijas. Izjādes ar zirgiem.

 Atpūtas komplekss 
 “Viesu Līči” 
Jaunsvirlaukas pag., Rīga – Šauļi 43. km,  
+371 63058443, 20455402, www.lici.lv 
Aktīvas atpūtas un izklaides iespējas ģimenēm ar 
bērniem – brīvdabas rotaļu un spēļu laukums, kafejnīca 
“Zemnieka cienasts”, viesnīca “Senlīči”, lauku pirtiņa.

  Izbrauciens ar  
 senatnīgo kuģīti  “Frīda”  
Jaunsvirlaukas pag., +371 29486086
Izbraucieni pa Vircavu un Lielupi no  
laivu piestātnes pie  
kafejnīcas “Zemnieka cienasts”  
vai Driksas upes promenādes  
Jelgavā (9 vietas). 

 Atpūtas komplekss “Grantiņi” 
Svētes pag., “Grantiņi 1”,  
+371 28602267, www.grantinicamp.lv
Atpūta pie labiekārtotām ūdenskrātuvēm, izbraucieni 
ar laivu vai ūdensvelosipēdu, bērnu rotaļu laukumi, 
piknika vietas un makšķerēšanas iespējas, kafejnīca un 
naktsmītnes. 

  Mājražotāju produkcijas  
 veikals “Amatnieku sēta”
Jelgava, Lielā iela 5/7, +371 27097555
Zemgales lauksaimnieku izaudzēti un amata meistaru 
izloloti vietējie produkti  un suvenīri, produkcijas  
degustācijas *.

                                  *  objektu apmeklējums jāpiesaka iepriekš

  Latvijas Pirmā prezidenta   
 Jāņa Čakstes māja* 
Salgales pag., +371 26392154
“Auču” mājas celtas 20. gs. 30. gados, kopš 1995. gada 
īpašums atkal pieder Čakstes dzimtai, kalpu mājā iekār-
tota moderna ekspozīcija par Jāni Čaksti un viņa dzimtas 
likteņiem.

 Lauku sēta latviskām  
 tradīcijām “Caunītes”*
Cenu pag., +371 26352395, www.caunites.lv
“Caunītēs” ir iespēja izcept gardu maizes kukulīti ar malku 
kurināmā krāsnī un darboties atbilstoši senlatviešu 
gadskārtas ritmam un norisēm dabā. 

  Edvarta Virzas un Elzas Stērstes
  memoriālā māja “Billītes” * 

Salgales pag., +371 29299790
“Billītēs” ilgus gadus dzīvojuši latviešu literāti Edvarts 
Virza un Elza Stērste, mājas apsaimnieko dzimtas manti-
nieki, iekārtota ekspozīcija par autoru dzīvesgājumu un 
radošo darbību.

  Mini zoo “Lauku sēta” *  
Cenu pag., Brankas, +371 27171712, 
www.zoolaukuseta.lv
Vieta mierīgām pastaigām, iespēja vērot saimniecībā 
mītošos dzīvniekus – ponijus, ēzeļus, lamu,  
pundurkazas, punduraitas, 
pundurcūkas un  
dažādus putnus.

 Pieminekļi un piemiņas vietas 
Ozolnieku novadā ir sakārtotas un apskatāmas  
vēsturiskiem notikumiem veltītas piemiņas vietas –  
piemineklis kritušajiem 6. Rīgas kājnieku pulka kara- 
vīriem, Vareļu piemineklis, Teteles tornis un parks, 
piemiņas akmens meliorācijai un piemiņas vieta  
1991. gada barikāžu dalībniekiem “Brīvības gaisma”.

  Ķiploku produkcijas degustācija  
 “Ķiploku pasaule”* 
Olaines nov., Uzvaras Līdums, Annas, +371 29206015
Veselīgu un radoši pagatavotu ķiploku produktu  
degustācija no saimniecībā audzētiem ķiplokiem. 

 Kokaudzētava “Bētras” *
Salgales pag., +371 28662847, 29494883, www.betras.lv
Cidoniju, rabarberu un dzērveņu sukāžu, kā arī sīrupu  
degustācija, iespēja iegādāties dažādu augļu koku un 
ogu krūmu stādus, saņemt konsultācijas.

  Kazu ferma “Līcīši” * 
Cenu pag., +371 26537993, www.licisi.lv 
Viena no lielākajām kazu audzēšanas un piena produktu 
ražošanas fermām Latvijā, kazkopības produkcijas  
degustācija. 

Laivu noma “Ozolaivas”  
Ozolnieki, Kļavu iela 6, +371 23202900,  www.ozolaivas.lv 
Kanoe laivas, laivošanas maršruti, ekspedīcijas.

Veikparks “5 Masti”
Ozolnieki, Ozolnieku ezers, +371 28366699
Cirkulārā kabeļveikborda un ūdensslēpošanas trase. 

Ozo halle
Ozolnieki, Stadiona iela 5b, +371 63050615,  
www.ozohalle.lv
Publiskā slidošana, ledus laukuma noma, slidu noma, 
daiļslidošanas apmācības, sauna.

Ozolnieku mežaparks 
Ozolnieki, Skolas iela 20 
Publiska pastaigu taka un apgaismota slēpošanas 
trase ziemā, mākslīgi veidots uzbērums ziemas prieku 
baudītājiem.

Makšķerēšana “Sudrablīcis”
Cenu pag., “Liegas”, +371 29183711
Atpūta pie ūdens, komercmakšķerēšana, sērfošana,  
telšu vietas un laivu noma.

Zirgaudzētava “Princis”
Cenu pag., Brankas, +371 26563936, 20206039
Izjādes ar zirgiem, apmācības.

“Mazmušķu zirgi”
Cenu pag., “Mazmušķi”, +371 29140535, 
29552446
Izjādes ar zirgiem un jāšanas apmācība. 

AKTĪVĀ ATPŪTA Ozolnieku novadā
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 Ziemassvētku kauju muzejs  
 un Ložmetējkalns 
Valgundes pag., “Mangaļi”,  
+371 28349259, 67228147, www.karamuzejs.lv
Muzeja ekspozīcija vēsta par leģendārajām Pirmā pasaules 
kara Ziemassvētku kaujām, apkārtnē atrodas izzinoša 
pastaigu taka 7,2 km garumā un 27 m augsts skatu tornis 
Ložmetējkalnā. 
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Velo maršruti 
 

Nr. 408  Iepazīsti Ozolniekus un apkārtni

Maršruta ietvaros iespējams apmeklēt interesantus 
vēstures pieminekļus, kolekcijas un zemnieku  
saimniecības, kurās sastapsiet gan labi zināmus, gan 
mazāk pazīstamus dzīvnieciņus.  
   Garums – 27 km

Nr. 416  Pa pirmā prezidenta pēdām

Maršruts iepazīstina ar Latvijas Valsts pirmā prezidenta  
Jāņa Čakstes dzīves un darbavietu. Pārsteigs arī Teteles  
parks un Tetelmindes tornis, no kura paveras neaiz-
mirstams skats uz Lielupi un Zemgales līdzenumiem.  
   Garums – 45 km

Nr. 417
  Ciemos pie cēlajiem zirgiem un  

 draiskajām kazām

Maršruts sākas Jelgavas vēsturiskajā centrā un ved uz 
Ozolnieku novadu – līdz vienai no pirmajām  
neatkarīgās Latvijas valsts kazkopības saimniecībām, 
pa ceļam apciemojot Latvijas Lauksaimniecības  
universitātes Zirgkopības mācību centru „Mušķi”.   
   Garums – 13 km

Nr. 419 
 Gar Iecavas un Misas krastiem un  

 cauri Dalbes mežiem

Maršruts ar novadpētniecisku ievirzi sākas Ozolnieku 
centrā, šķērso Iecavas upi, aizved līdz Dalbei, cauri 
meža masīvam līdz Brankām un atgriežas starta punktā.  
   Garums – 28 km

Nr. 420  Ozolnieki

Dodoties izbraukumā ar velosipēdu pa šo maršrutu, 
iespējams iepazīt Ozolniekus – bijušo melioratoru 
ciematu. Tā kā Ozolniekos ir izveidota gājējiem un  
velobraucējiem draudzīga infrastruktūra, tā 
nozīmīgākā daļa ved pa gājēju un veloceliņiem.  
   Garums – 7 km

Nr. 421  Garozas un Teteles pusē

Lielisks maršruts tiem, kuriem interesē nelieli, sportiski 
izbraucieni ar velosipēdu. Maršrutā apskatāmi vairāki 
ar vēsturi, kultūru un dabu saistīti objekti, to vidū 
Garozas svētozols, Namiķu skansts un Velna grāvis. 
Velomaršruts vairāku kilometru garumā līkumo gar  
Iecavas – Lielupes labā krasta lielākās pietekas krastiem.  
   Garums – 34 km

Nr. 422  Emburgas pusē

Maršruts ceļotājus priecē ar Zemgales līdzenumam 
raksturīgām lauku ainavām, kā arī iepazīstina ar  
Emburgas pusē esošajiem objektiem, kas glabā 
kultūras un vēstures vērtības.  
   Garums – 19 km

 Dabas 
 parks “Vilce” 
Vilces pag., +371 26351169, 26496829
Leģendām apvītais Lielmātes avotiņš, 
senais Vilces pilskalns, Rukūzes un 
Vilces upes stāvkrasti ar smilšakmens 
atsegumiem un Zaķu pļava, kur 
baudīt sportiskas aktivitātes.
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SKAIDROJUMS

draudzīgs ģimenēm

zaļais sertifikāts

latviskais mantojums

Jelgavas novadā
12.01. Ziemassvētku kauju piemiņas  
 pasākums Ložmetējkalnā 
11.05. Lielvircavas muižas balle 19. gs. stilā
17.-18.05. Jelgavas novada svētki  
 Elejas muižas parkā 
20.07. Tējas svētki Elejas muižas tējas namiņā
26.-28.07. Latvju Pirts un veselības festivāls  
 Glūdas pagasta Nākotnē
10.08. Lielplatones muižas svētki 
17.08.  Lielvircavas muižas svētki 
18.08. Abgunstes muižas svētki 
28.09. Ražas svētku gadatirgus  
 pie kafejnīcas “Zemnieka cienasts”

26.10. Leģendu nakts Jelgavas novada muižās  

Ozolnieku novadā 
13.04. Auto – foto orientēšanās Ozolniekos
22.04. Lieldienu lustes pie Ozolnieku  
 tautas nama
18.05. Ozolnieku velotūre 2019
23.06. Līgo pasākums Jāņu pļavā,  
 Ozolniekos
20.07. Ozolnieku novada svētki

*  objektu apmeklējums jāpiesaka iepriekš
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VAIRĀK INFORMĀCIJAS: www.visit.jelgava.lv


