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Tūrisma jaunumi Jelgavā un Jelgavas novadā!
Jelgavas  
Sv. Trīsvienības  
baznīcas tornis
Jaunas vēstures 
ekspozīcijas
3.stāvā - Jelgava laika griežos.
4.stāvā - Mode Jelgavā cauri gad-
simtiem.
5.stāvā - Jelgavas Svētās Trīs-
vienības baznīcas stāsts.
9. stāvā - Gleznu izstāde, 
 37 metrus augsts skatu 
laukums.

No ieejas maksas atbrīvoti Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 
skolēni (uzrādot apliecību) – otrdienās.   63005447, 25619266, 63005445

Latvijas dzelzceļa  
vēstures muzeja  
Jelgavas ekspozīcija

Pārgājiens “Dzelzceļš –  
pilsētas attīstītājs”
Nepilnus 8 km garajā pārgājienā iepazīsim gan dz-
elzceļa darbībai nepieciešamo infrastruktūru: Jelga-
vas staciju, Lietuvas šosejas viaduktu, lokomotīvju 
depo, tiltus pār Lielupi, gan dzelzceļnieku dzīvoja-
mo māju rajonus un Baltijas dzelzceļa sabiedriskās 
ēkas – Jelgavas mezgla dzelzceļnieku klubu, slimnī-
cu, universālveikalu. Pārgājiens satu riski piemērots 
dažādām interesentu grupām. 
Skolēnu grupām pārgājiens papildināts ar infor-
matīvu orientēšanās spēli, kas palīdzēs veidot izpratni par pilsētas apbūves īpatnībām, 
sociālā nodrošinājuma sistēmu un sadzīvi padomju laikā.
 

Pārgājiena ilgums pieaugušajiem 3 stundas, skolēnu grupām 2,5 stundas. 
Cena par pilnu biļeti latviešu valodā 8,00 EUR, angļu, krievu valodās 
15,00 EUR; bērniem, skolēniem latviešu valodā 4,50 EUR, svešvalodā - 
6,00 EUR. Skolēnu grupu pavadošajiem 2 skolotājiem dalība bez maksas.  
Pieteikšanās   20034850.

Lielvircavas muiža
Pēc divu gadu ilgušās Lielvircavas muižas 
telpu restaurācijas ir apskatāms Georga 
Pētera Barona fon Klopmana deponējums, 
kas ir vēsturiski nozīmīgs ne tikai Latvijas, 
bet arī Baltijas mērogā.” 
Georga Pētera Barona fon Klopmana de-
ponējums ir vēsturiski nozīmīgs ne tikai 
Latvijas, bet visas Baltijas mērogā, jo līdz 
šim tik liela apjoma vēsturiskās vērtī-
bas nav tikušas deponētas nevienā no 
kultūrvēsturiskajiem objektiem.

Trifeļu dārzs
Izbraukuma darbnīcas skolām 
no 01.09.2022. līdz 15.05.2023. 
MEISTARKLASES:
• Rotu izgatavošana; 
• Kroņu darināšana;
• Kosmosa meistarklase (kosmosa zīmēšana ar 
grafiti un krāsu baloniņiem);
• Kosmētikas radīšana (sejas maska, lūpu dziedē-
jošais balzams, ķermeņa skrubis, ziepes no ka-
mieļa piena u.c.);
• Sveču liešana un dekorēšana (trīs sveču ap-
strādes tehnikas);
• Kreklu vai auduma somu balināšana ar augiem;
• Kreklu vai somu batikošana.

  26630949, 28667950

Kalnciema muzejs  
un Ārsta māja
Kalnciema muzejs, kurš mājo se-
najā doktorātā, krāj un daudzina 
senā Kalnciema kultūrvēstures 
liecības, kā arī vēsta par mūsdienu 
Valgundes un Kalnciema pagastu 
ziemeļdaļas vēsturi. 
Ārsta mājā iespējams sajust ap-
kaimes gaisotni un iepazīt tās 
pērles – intriģējošus senatnes 
mirkļus, izcilus novadniekus, teikas, 
nostāstus un noslēpumus! Muzeja 
ekspozīcijas Ārsta mājā, izņemot 
“Lauku ārsta kabinetu”, apskatāmas 
Tīreļu bibliotēkas darba laikā.

Tūristu grupām ekspozīciju apskate gida pavadībā un izzinošā nodarbība pro-
grammā “Lauku doktorāts cauri laikiem”   29915975, eks kursijas un nodar-
bības kopējais ilgums ap 40–45 min. vai pēc vienošanās ar gidu.

20222022

Ekskursijas gida pavadībā no 
otrdienas līdz svētdienai 
plkst. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
Gan individuālie, gan grupu ap-
meklējumi tikai pēc iepriekšē-
jas pieteikšanās   22024127. 
Ieejas maksa pieaugušajiem 
1,50 EUR, skolēniem, studen-
tiem, pensionāriem 1 EUR.



Idejas ekskursijai ar klasi!
Kājāmgājēju maršruts «Diena Jelgavā» «Aizraujoša diena Jelgavā un Jelgavas novadā»

Maršruts «Industriālais mantojums Jelgavā» Maršruts «Jelgavas personības»

«Izziņa un piedzīvojumi Jelgavas pusē» «Jelgavas novada muižas un saimniecības»

Maršruts

Maršruts Maršruts

  1  «Karameļu darbnīca»
Piedāvājums klasēm – paraugdemonstrējums un degustācija 
3,– EUR/ 1 pers./ 1 h
Grupa līdz 40 pers.
 29851426

  4  Lāzerpeintbola parks «Laserdog»  
Spēle - 10,- EUR/ 1 pers./ 1 h
Grupa līdz 30 pers.
 20000089

  2 Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures 
 un mākslas muzejs 
Ekskursija - 1,– EUR/ 1 skolēnam/ 1 h (Jelgavas skolu 
audzēkņiem- bez maksas) + gida pakalpojumi 10,- EUR
Grupa līdz 20 pers. 
 63023383

 1 Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
Ekskursija - 0,50 EUR/ 1 pers./45 min. + gida pakalpojumi  
20,- EUR
Grupa līdz 20 pers.
 63021180 

  3 Pasta sala 
Atpūtas un piknika vieta, pieejams skrituļošanas laukums, zie-
mas sezonā - slidotava 
 20367677

1 «ZELT» 
 Smiltsērkšķu dārzs

Ekskursija 7,- EUR/ 1 pers./ 1 – 1,5 h 
(no pirmdienas līdz ceturtdienai)
  27828017

2 Šitaki sēņu audzētava 
«Trubenieki» 

Ekskursija un degustācijas –  
10,- EUR/ 1 pers. 
 26135555

 4 Elejas muižas parks un Tējas namiņš
Ekskursija / 1,- EUR/ 1 h/ skolēniem 
Grupa līdz 30 pers.
 26128853

3 Lielplatones muiža 
un Lielplatones muižas 

vešūzis  
Ekskursija - 2,- EUR / 2 h/skolēniem 
Grupa līdz 30 pers.
 26611468

 5 Piparmētru produkti «Piparmētru namiņš» 
Ekskursija  4,- EUR /1 h /skolēniem. 
Grupa līdz 20 pers.
 26394062

1  Koka laipas Svētes palienes 
pļavās 
Atpūtas vieta, pastaigu takas.

2 Viesu nams «Kārklu muiža»    
Piknika un ugunskura vieta - par ziedojumiem.
 29338491

4 Sporta un atpūtas komplekss 
«Rullītis» 
Peintbols - 7,- EUR/ 1 pers., kartinga noma 
1,50 EUR/1 min. 
 29589595, 28285633

3  Svētes keramikas darbnīca
Ekskursija – 2,- EUR/ pers. 
Praktiskā darbošanās 5,- EUR/ pers.
Grupa līdz 30 pers.
 26003899

  4 «AnRu Motors» vēsturisko 
 spēkratu kolekcija 
Ekskursija - 1 h / par ziedojumiem
Grupa līdz 20 pers.
 29553492 (pieteikt  iepriekš)

  2 Lielupes palienes pļavas
Ekskursija ar vides gidu 30,- EUR/ 1 h 
Grupa līdz 20 pers., piknika vieta bez maksas.
 20264343

  1 Latvijas Dzelzceļa vēstures 
 muzeja Jelgavas ekspozīcija 
Ekskursija ar gidu (10-20 pers.)/17,- EUR
Ekspozīcijas apmeklējums skolēniem bez maksas.
 20034850

  3 Atpūtas un sporta komplekss 
 «Zemgale»
Boulinga spēle par celiņu 15,- EUR / 1 h
Apavu noma - 1,- EUR/ pers. 
 63007700

 1 Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs 
Izglītojoša programma 1,– EUR/ 1 pers. 
Jelgavas skolu audzēkņiem - bez maksas.
Grupa līdz 20 pers. 
 63021180

 2 Struktūrvienība «Lediņi»
Šķēršļu trase, piknika vieta, saliedēšanās pasākumi, 
teritorijas īre - 1,– EUR/ 1 pers./ 1 h
Jelgavas skolu audzēkņiem - bez maksas.
 26448086

  3 Cūku pupu kraukšķu ražotne  
 «Pupuchi» 
Ekskursija - 5,– EUR / 1 pers./ 1 h + PVN. 
Grupa no 15 līdz 30 pers.
 26171549

  4 Jāņa Čakstes māja 
Vēstures taka parkā un darba lapu komplekts, Ekspozīcijas ap-
skate un gida pakalpojumi (par ziedojumiem). 
 26392154

  2  Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas 
       tornis 
Ekskursija - 1,– EUR/ 1 pers. (skol. 0,50 EUR) /1 h + 
11,- EUR gida pakalpojumi
Grupa līdz 20 pers. 
 63005447

  3 Ugunsdzēsības ekspozīcija
Ekskursija – 45 min. (par ziedojumiem)
 63037550

  4 Neona istaba «Bumbu virpulī» 
Aktivitāte - 25,- EUR/ 1 h 
Grupa līdz 30 pers.
 29433099



Strausu ferma “Mazzariņi”
 27178050

Rudenī – no plkst. 11:00 līdz 17:00 (iepriekš pie-
sakoties).
Strausu ferma “Mazzariņi” ir viena no lielākajām 
strausu fermām Latvijā. Iespēja iegādāties pro-
dukciju un suvenīrus – strausu olbaltumu cepu-
mi, olas, gaļas izstrādājumi, skaistumkopšanas 
līdzekļi no strausu taukiem, rotaslietas.

Ieeja 4,- EUR no pers.
Pirmsskolas vecuma bērniem  – bezmaksas

Kaziņu ferma “Līcīši Ltd”
 29322860 

Iespēja apskatīt vairāk kā 200 kazas un āžus, 
dažādu šķirņu vistas un zirgus, samīļot saim-
niecībā esošos dzīvniekus, noklausīties stāstī-
jumu par saimniekošanu, kazu piena pārstrādi 
un realizāciju, pagaršot kazas pienu, kefīru un 
sierus, sarīkot pikniku. 
Ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 29322860

Pieaugušajiem 4,- EUR
 Bērniem 3,- EUR

Mini zoo “Lauku sēta”
 27171712 

Zoo “Lauku sēta” ir vieta klusām un mierīgām 
pastaigām pa lauku sētas teritoriju, apskatot 
aplokos dzīvojošos lauku dzīvniekus - ēzeļus, 
ponijus, miniatūros zirgus, lamas, alpakas, ai-
tas, pundurkazas, putnus, kaķus - meinkūnus,  
suņus - borderkollijus un seltijus, zivis - dīķī.
Katru dienu, no plkst. 10:00 - 18:00.
Ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 27171712

Pieaugušajiem 5,- EUR
Bērniem un skolēniem (no 5-18 g.v.) 3,- EUR 

Idejas ekskursijai ar ģimeni!Idejas ekskursijai ar ģimeni!  

      leģendu un stāstu 
maršrutā pa Jelgavu 

Kokaudzētava “Bētras”
  26388251

Iespēja doties ekskursijā pa kokaudzētavu un 
piedalīties darbu procesā (ogu, krūmcidoniju un 
ābolu vākšana). Saimniecībā gatavotās produkci-
jas degustācija un iegāde (veselīgās krūmcidoni-
ju, rabarberu, dzērveņu sukādes, sīrupi, saldē-
jums). Rudenī iespēja iegādāties stādus.
Ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 26388251

Piedzīvojumu un iedvesmas vieta 
“Nākotnes parks”

  25713949
Seno lietu krātuvē un meistarotavā “Laika mašī-
na” var apskatīt vintage priekšmetus un uzzināt 
to stāstus. Atpūsa pie dabas ābeļdārzā “Ābeles 
un bites”, kur top jaukākās atmiņas un skaistākie 
foto.

Pieaugušajiem 8,- EUR
Bērniem (no 3 gadu vecuma), pensionāriem 

6,- EUR 
Biļetes cenā iekļauta ekskursija, kā arī “Milzu!” 

un “Dabas dots” produktu degustācijas!

Poniji pasākumiem – Poniji.lv
  25523374

Iespēja doties izjādē ar dažāda lieluma ponijiem, 
organizēt braucienu ponija pajūgā vai kamanās. 
Ikviens aicināts ponijus pabarot, ķemmēt un pat 
apgleznot ar pirksiņkrāsām. Iespējama jāšanas 
pamatu apguve bērniem ar svaru līdz 60 kg un 
braucieni ar bezceļu dēli (offroad skateboard) 
aiz lielā ponija! 

Jelgavas reģionālā TŪRISMA CENTRA  
rīkotie pasākumi

29. septembris 
Tematisks tūrisma vakars, bezmaksas dalība.

1. oktobris 
Ikgadējās auto orientēšanās sacensības komandām  
“Tūrisma rallijs”, bezmaksas dalība. 

19. oktobris
 Erudīcijas vakaru cikls “Prātlauzis”, bezmaksas dalība. 

26. oktobris 
Tematisks tūrisma vakars, bezmaksas dalība.

16. novembris 
Erudīcijas vakaru cikls “Prātlauzis”, bezmaksas dalība.

23. novembris 
Tematisks tūrisma vakars, bezmaksas dalība.

(ar iepriekšēju pieteikšanos)

VisitJelgava

instagram.com/visit.jelgava/

Seko notikumiem Jelgavā:
www.jelgava.lv 
www.visit.jelgava.lv



24 audiogida stāstus!
l Aizej uz objektu un meklē QR kodu VAI
l Lejupielādē bez maksas audiofailus tālrunī www.visit.jelgava.lv/audio-gids  
un noklausies stāstus jebkurā secībā, jebkurā laikā!

1. Līdz 30. novembrim apmeklē Jelgavas Svētās Trīs-
vienības baznīcas torni, Ādolfa Alunāna memoriālo 
muzeju un Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 
muzeju un saņem atzīmi baltajā lauciņā par objekta ap-
meklējumu.

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. 

Izzini Jelgavu un saņem suvenīru!
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Ģederta Eliasa 
Jelgavas Vēstures 
un mākslas muzejs, 
Akadēmijas iela 10 

Jelgavas Svētās 
Trīsvienības baznīcas 
tornis,  
Akadēmijas iela 1

Ādolfa Alunāna 
memoriālais 
muzejs,  
Filozofu iela 3

KAS JĀDARA?

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 REĢIONĀLAIS TŪRISMA CENTRS
Akadēmijas iela 1, Jelgava

+371 63005447, 25619266
tic@tornis.jelgava.lv

w w w. v i s i t . j e l g ava . lv

AUDIOGIDS
1.  Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis
2.  Jelgavas pils
3.  Kurzemes un Zemgales hercogu kapenes  
4.  Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
5.  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs  
6.  Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija
7.  Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle 
8.  Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle
9.  Sv. Annas luterāņu katedrāle
10. Sv. Jāņa luterāņu baznīca 
11.  Čakstes bulvāris un  Mītavas tilts  
12.  Pasta sala 
13.  Skulptūra – strūklaka “Jelgavas students”
14.  Piemiņas zīme Norai Bumbierei 
15.  Piemineklis Jānim Čakstem
16.  Piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem “Lāčplēsis”
17.  Mīlestības aleja
18.  Lielupes palienes pļavas un skatu tornis
19.  Zemgales prospekta nami 
20.  Hercoga Jēkaba laukums
21.  Raiņa parks (Raiņa piemineklis)
22.  Uzvaras parks (“Dziesmu vainags”)
23.  Ezera vārti 
24.  Vecpilsētas ielas kvartāls (Dobeles vārti)

2. Atmini krustvārdu mīklu!

Kuponi!

esi laipni aicināts
mūsu jaunajās,

mājīgajās telpās!

JELGAVAS

Nāc ciemos un izmanto šo kuponu -10% atlaidei!
*kupons derīgs no 1.oktobra līdz 31.decembrim


