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nakvynė.  Vilces pagasts, [56.344608,23.547672], +371 27810348, 
bmuiza@inbox.lv, www.blankenfeldesmuiza.lv  •B3

31. Rundalės rūmų muziejus.   Baroko ir rokoko architektūros 
ir meno paminklas, architektas F. B. Rastrelis, interjerų ekspozicijos, 
prancūziškas reguliarusis parkas.  Rundāles pagasts, [56.414616,24.025383], 
+371 63962197, +371 26499151, info.rpm@eila.lv, www.rundale.net •C2

32. Mežuotnės rūmai.    Klasicizmo stiliaus rūmai, architektai Dž. 
Kvarengis, J. G. Berlicas, restauruoti paradiniai interjerai, kraštovaizdžio 
parkas, viešbutis, restoranas, Ypatingieji Bauskės patiekalai.  Mežotnes 
pagasts, [56.438313,24.052919], +371 63960711, +371 26595108, 
pils@mezotnespils.lv, www.mezotnespils.lv •C2

33. Bauskės pilies muziejus.   Livonijos ordino tvirtovės griuvėsiai, 
Kuržemės hercogų rezidencija, apžvalgos bokštas, ekspozicija, parodos, 
pažintinės programos.  Bauska, [56.402931,24.173397], +371 63923793, 
+371 63922280, bauska.pils@gmail.com, www.bauskaspils.lv •C2

34. Bauskės muziejus.   XX a. Bauskės istorijos ekspozicija, T. 
Čudnovskos lėlių ir žaislų kolekcija, meno parodos, pramoginiai renginiai, 
taikomosios tautodailės studija "Bauska".  Bauska, [56.409962,24.184685], 
+371 63960508, +371 63960511, bauskasmuzejs@bauska.lv, 
www.bauskasmuzejs.lv •C2

35. Bauskės Šv. Dvasios bažnyčia.  Pastatyta XVI a. pabaigoje, unikalių 
XVI-XIX a. meno kūrinių kolekcija, seniausias miesto herbo atvaizdas.  
Bauska, [56.409596,24.182557], +371 26609920, +371 29227564 •C2

36. Bauskės rotušė.  Seniausia atnaujinta rotušė Latvijoje, 
pastatyta XVII a., didžiausia Kuržemės hercogystėje, "Sverk 
ir matuok Bauskėje", turizmo informacijos centras.  Bauska, 
[56.410007,24.185457], +371 63923797, +371 27746484, 
tourinfo@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv •C2

37. Bauskės senamiestis.  Susiformavo XVI-XIX a., išsaugotas gatvių 
išplanavimas ir rotušės aikštė, valstybinės reikšmės urbanistikos 
paminklas.  Bauska, [56.410007,24.185673], +371 63960509, +371 63960508, 
bauskasmuzejs@bauska.lv, www.bauskasvecpilseta.lv •C2

38. Rygos motorų muziejus, Bauskės filialas.  20. XX a. 4 
dešimtmečio lengvieji automobiliai, 3-4 dešimtmečio žemės ūkio 
technika, stambiagabaritė specializuota technika, paroda.  Codes 
pagasts, [56.414661,24.181423], +371 29484384, +371 63923385, 
info@motormuzejs.lv, www.motormuzejs.lv •C2

39. Poilsio kompleksas "Miķelis".  19. XIX a. Žiemgalos valstiečių 
sodyba, didžiausia Baltijos šalyse žemės ūkio mašinų kolekcija, 
Ypatingieji Bauskės patiekalai, pirtis, žaidimų aikštelė.  Gailīšu pagasts, 
[56.311390,24.275469], +371 26493940, +371 26443496, muzejs@lauks.lv, 
www.lauks.lv/mikelis •C3

40. Ribės malūnas. Olandiško tipo vėjo malūnai (1867), poilsio 
kompleksas, nakvynė, restoranas, vaikų žaidimų aikštelė. Ceraukstes 
pagasts, [56.360867,24.284049], +371 26564580, info@rozmalas.lv, 
www.rozmalas.lv •C3

41. V. Plūduonio muziejus.  Poeto gyvenimui ir kūrybai 
skirta ekspozicija, Zuikučių pirtelė, zuikių skulptūros, vežimų 
kolekcija, gamtos takas, iškylų vieta.  Ceraukstes pagasts, 
[56.410017,24.293716], +371 29194975, +371 63926131, 
signe.samsone@tvnet.lv, www.bauskasmuzejs.lv •C2

42. Bruknos dvaro kompleksas.  19. XIX a. ponų namas, klėtis, 
tvartas, dvasinio gyvenimo centras, krikščioniškos stovyklos, 
meno plenerai, renesanso muzikos šventė, nakvynė.  Dāviņu 
pagasts, [56.468530,24.442973], +371 29633291, +371 28850225, 
bruknasmuiza@inbox.lv, www.bruknaskopiena.lv  •C2

43. Muziejus po atviru dangumi "Ausekļu dzirnavas".  Sėjos ir 
Pjūties šventė su senųjų kaimo darbų ir amatų demonstravimu, įsitraukimas 
į veiklą.  Bārbeles pagasts, [56.440678,24.581223], +371 29197412, 
+371 26396878, martins.medins@inbox.lv, www.ausekludzirnavas.lv •C2

44. Skaistkalnės katalikų bažnyčia ir kriptos.  Didžiausias katalikų 
centras Žiemgaloje, meno paminklų kolekcija, istorinis interjeras, didikų 
ir dvasininkų kriptos.  Skaistkalnes pagasts, [56.379514,24.645116], 
+371 63933154, +371 26346250, pauliniesi@inbox.lv, laimaindrike@inbox.lv,  
www.skaistkalne.lv  •C2

45. Iecava ir dvaro kraštovaizdžio parkas.  Iecavos liuteronų 
bažnyčia, patrankos, muziejus "Archyvas", Dievo sodelis, Iecavos 
dekoratyviniai sodai.  Iecavas novads, [56.596075,24.192267], 
+371 26639727, +37129419247, www.iecava.lv  •C2

46. Astrofizikos observatorija Balduonėje.  12-asis didžiausias 
teleskopas pasaulyje, stambus saulės sistemos planetų planas,  žvaigždės, 
neįprasti fizikos ir chemijos eksperimentai, ekskursijos su gidu.  
Baldones pagasts, [56.77336,24.40411], +371 29266797, +371 28763738, 
vija.eglite@inbox.lv, ilgmars@latnet.lv, www.baldonesobservatorija.lu.lv 
 •C1

47. Kekavos kraštotyros muziejus.  Teminės kraštotyros 
parodos.  Ķekavas pagasts, [56.828845,24.238655], +371 67969227, 
kekavasmuzejs@inbox.lv, kultura.kekavasnovads.lv •C1

48. Dauguvos muziejus.   Dauguvos istorijos ekspozicija, sodyba po 
atviru dangumi, 9,1 ha parkas, Dauguva, išvykos lėtaeigiu kateriu.  Salaspils 
lauku teritorija, [56.849389,24.229616], +371 67266367, +371 67216398, 
daugavas.muzejs@inbox.lv, www.daugavasmuzejs.lv •C1

49. Ramavos Depkino dvaras.  Valstybinės reikšmės istorijos paminklas, 
Garlybas Merkelis, senasis Bauskės plentas, senieji dvaro vartai, šiuolaikiški 
svečių namai.  Ķekavas pagasts, [56.888976,24.158008], +371 67916202, 
+371 29127718, info@ramavasmuiza.lv, www.ramavasmuiza.lv  •C1

50. Katlakalno evangelikų liuteronų bažnyčia.  Klasicizmo 
architektūros paminklas, prof. Robertas Feldmanis, sodas su 320 skirtingų 
rūšių augalais, kupolinis stogas.  Ķekavas pagasts, [56.899311,24.172249], 
+371 27059937, katlakalns@gmail.com, www.katlakalns.lv  •C1

51. Andrejo Upyčio muziejus.  Rašytojo vasarnamis su jo paties 
pasodintu sodu ir mylimiausiais medžiais, ekspoziciją.  Skrīveru novads, 
[56.630756,25.102386], +371 65197221, +371 29496725 •D2

52. Aizkrauklės Istorijos ir meno muziejus "Kalno žiedai". 
Piliakalnis, ekspozicija, parodos, žaidimai ir rateliai, vestuvininkų priėmimas, 
akmeniniai ratiniai kryžiai, bičių aviliai.  Aizkraukle, [56.598816,25.269629], 
+371 65123351, +371 28305405, aizkrauklesmuzejs@inbox.lv •D2

53. Kuoknesės pilies griuvėsiai.  Viduramžiai, švedų epochos 
patrankos, pinigų kalimas, istorijos ekspozicija.  Kokneses pagasts, 
[56.637833,25.417213], +371 65161296, +371 29275412, turisms@koknese.lv, 
www.koknese.lv •E2

54. Kuoknesės dvaro ansamblis.  Dvaro valdytojo namas, rašytojas 
Rudolfas Blaumanis.  Kokneses pagasts, [56.643493,25.427181], 
+371 65161296, +371 29275412, turisms@koknese.lv, www.koknese.lv •E2

55. Kuoknesės evangelikų liuteronų bažnyčia.  Ketaus varpas, 
A. Dobenbergo paveikslai, kunigas E. Glikas.  Kokneses pagasts, 
[56.641247,25.433006], +371 65161347, www.koknese.lv  •E2

56. Likimo sodas.  XX a. totalitarinių režimų aukų atminimo 
vieta, sala.  Kokneses pagasts, [56.634895,25.438843], +371 25495544, 
info@koknesesfonds.lv, www.liktendarzs.lv •E2

57. Skulptoriaus V. Jakobsono memorialinis namas-muziejus 
"Galdiņi".  Skulptūros, piešiniai, darbo įrankių, avalynės kolekcija.  
Bebru pagasts, [56.724525,25.492271], +371 27294969, +371 26339168, 
telniekamuzejs@koknese.lv, www.koknese.lv •E1

58. "Latvju spīķeris".   Parodų salė, dovanos, turizmo paslaugos, 
nuolatinė fotografijų paroda – Dauguva iki užtvenkimo nuo Pliavinių iki 
Kuoknesės.  Klintaines pagasts, [56.600197,25.655243], +371 26161131, 
info@mezmalasvikings.lv, www.mezmalasvikings.lv •E2

59. Krustpilio evangelikų liuteronų bažnyčia.  Pastatyta XVII a., 
1935 m. G. Dūrėjo pagaminti vargonai.  Jēkabpils, [56.512890,25.855834], 
+371 29107876, www.krustpilsbaznica.lv •E2

60. Jėkabpilio istorijos muziejus ir Krustpilio pilis.  Ekspozicija apie 
Krustpilio pilį, apžvalgos aikštelė pilies vartų bokšte, parodos.  Jēkabpils, 

1. Kalėdų mūšių muziejus "Mangali".  Latvių šauliai, Kalėdų 
mūšiai, Pirmasis pasaulinis karas, ekspozicijos po atviru dangumi, 
7,2 km ilgio pažintinis takas, vokiečių armijos įtvirtinimai.  Valgundes 
pagasts, [56.830136,23.702233], +371 28349259, +371 67228147, 
mangali@karamuzejs.lv, www.karamuzejs.lv •B1

2. Rygos Švč. Trejybės Sergijaus moterų vienuolyno filialas.  
Valgundės stačiatikių moterų vienuolynas, Jono Kopėtininko cerkvė, 
Kristaus atsimainymo cerkvė, koplyčia, ikonų kolekcija.  Valgundes pagasts, 
[56.733928,23.695524], +371 63085244, +371 63085215  •B1

3. Jelgavos rūmai ir Kuržemės hercogų kripta.   Didžiausi 
baroko stiliaus rūmai Baltijos šalyse, architektas F. B. Rastrelis, hercogų 
dinastijų sarkofagai. Latvijos Žemės ūkio universitetas.  Jelgava, 
[56.655743,23.733280], +371 63005617, muzejs@llu.lv, www.llu.lv, 
+371 63962197, booking@rundale.net, www.rundale.net •B2

4. Jelgavos Švč. Trejybės bažnyčios bokštas.   Pirmoji mūrinė 
liuteronų bažnyčia Europoje, sugriauta 1944 m., 2010 m. atnaujintas 
bokštas, sąveikiosios istorinės ekspozicijos, apžvalgos aikštelė, parodų salė, 
restoranas, turizmo informacijos centras.  Jelgava, [56.651985,23.728409], 
+371 63005445, +371 63005447, tic@tornis.jelgava.lv, 
www.tornis.jelgava.lv •B2

5. Latvijos geležinkelio muziejus - Jelgavos ekspozicija.  
Geležinkelio modelis, lokomotyvų depas.  Jelgava, [56.640754,23.730727], 
+371 63096494, muzejs@ldz.lv, www.railwaymuseum.lv •B2

6. Romos katalikų Nekaltosios Mergelės Marijos katedra.  
Architektas Karlis Eduardas Strandmanis, katalikų katedra, neogotikos 
stilius, bareljefas "Paskutinė vakarienė".  Jelgava, [56.649300,23.727388], 
+371 63021550  •B2

7. Jelgavos Šv. Simono ir Šv. Onos stačiatikių katedra.  Architektas 
Nikolajus Čaginas, XIX a. pabaiga, pradinio projekto autorius F. B. 
Rastrelis, ikonų kolekcija, devyni varpai.  Jelgava, [56.649206,23.729493], 
+371 63020207 •B2

8. Jelgavos Šv. Onos liuteronų katedra.  Seniausias Jelgavos pastatas, 
didžiausi vargonai Žiemgaloje, J. Rozentalio paveikslas, Martyno Liuterio 
ąžuolas.  Jelgava, [56.650838,23.716091], +371 63025515  •B2

9. G. Eliaso Jelgavos Istorijos ir meno muziejus.  Academia 
Petrina, architektas Severinas Jensenas, pirmoji Latvijos aukštoji mokykla, 
Kuržemės ir Žiemgalos hercogystė, Gederto Eliaso paveikslai, parodos.  
Jelgava, [56.649905,23.728819], +371 63023383, muzejs@muzejs.jelgava.lv, 
www.jvmm.lv •B2

10. A. Alunano memorialinis muziejus.  Adolfas Alunanas, latvių teatro 
tėvas, sąveikioji ekspozicija, parodos.  Jelgava, [56.644302,23.710352], 
+371 63021180, muzejs@muzejs.jelgava.lv, www.jvmm.lv •B2

11. Mytavos tiltas ir Pašto sala.  Poilsio, pasivaikščiojimų ir kultūrinių 
renginių vieta su estrada, čiuožykla, žaidimų aikštele, paplūdimiu.  Jelgava, 
[56.6527052,23.7335418] •B2

12. Uozuolniekų motociklų sporto ekspozicija.  Retro motociklų 
kolekcija, Alfredas Zamockis, motociklininkų apranga, varžybų 
trofėjai, senienų kolekcija.  Ozolnieku pagasts, [56.693855,23.761024], 
+371 26751108, +371 63022602  •B2

13. J. Čakstės muziejus "Auči".  Pirmojo Latvijos Respublikos 
prezidento Janio Čakstės gimtasis namas, ekspozicija apie Čaksčių giminę, 
parodų salė.  Salgales pagasts, [56.587852,23.959808], +371 26392154, 
ineta.freimane@jelgavasnovads.lv  •B2

14. E. Virzos memorialinis namas "Billītes".  Latvių rašytojo, poeto 
Edvarto Virzos namas, ekspozicija, senasis Bilyčių kaštonas.  Salgales 
pagasts, [56.576718,24.107933], +371 29299790, billites@inbox.lv  •C2

15. K. Ulmanio memorialinis muziejus "Pikšas".   Valtybės 
prezidentas, istorinė ekspozicija, žemės ūkio technikos kolekcija, paroda, 
kaimo sodyba, paminklas.  Bērzes pagasts, [56.659549,23.482979], 
+371 29364230, piksas@piksas.lv, www.piksas.lv •B2

16. Duobelės kraštotyros muziejus.   Nuolatinė istorinė 
ekspozicija, parodos, sąveikieji žaidimai, rūmų damos, kūrybos dirbtuvės, 
ekskursijos po miestą.  Dobele, [56.625098,23.276559], +371 63721309, 
muzejs@dobele.lv, www.dobele.lv •A2

17. Livonijos ordino pilies griuvėsiai Duobelėje.  Duobelės 
pilies griuvėsiai, apžvalgos bokštas, žiemgalių piliakalnis, renginiai po 
atviru dangumi, Bėržės upė, ekskursijos su rūmų damomis.  Dobele, 
[56.621419,23.271088], +371 63721309, +371 26136682, turisms@dobele.lv, 
www.dobele.lv •A2

18. Duobelės Amatų namai.  Amatininkystės įgūdžių dirbtuvės, 
senųjų ir šiuolaikinių amatų mokymasis, teminės parodos, 
vakaronės, mugės.  Dobele, [56.623350,23.283421], +371 22049477, 
kulturasnams@dobele.lv, www.kulturadobele.lv  •A2

19. Duobelės liuteronų bažnyčia.  Pastatyta 1495 m., unikalūs meno 
paminklai, altoriaus paveikslas, valstybinės reikšmės architektūros 
paminklas.  Dobele, [56.623573,23.281575], +371 26430548 •A2

20. Duobelės istorinis centras – Turgaus aikštė.   Prekybos 
ir visuomeninių renginių vieta, kavinės, fontanai.  Dobele, 
[56.623269,23.281744], +371 63723074, +371 26136682, turisms@dobele.lv, 
www.dobele.lv •A2

21. Ylės nacionalinių partizanų bunkeris.  Nacionalinių 
partizanų kovos, atnaujintas bunkeris, paminklas, atminimo vieta, 
paminklas.  Zebrenes pagasts, [56.578750,22.924990], +371 26136682, 
turisms@dobele.lv, www.dobele.lv •A2

22. Lielaucės rūmai.  Eklektizmas, parkas su egzotiškais augalais, ežeras, 
poilsiavietės.  Lielauces pagasts, [56.519840,22.895729], +371 26370377, 
lielaucespp@zemgale.lv, www.auce.lv  •A2

23. Vecaucės pilis.  Kultūros ir turizmo centras, kraštovaizdžio 
parkas su egzotiškais augalais, poilsiavietės, maitinimas.  
Auce, [56.469700,22.890314], +371 63745302, +371 29195959, 
vecaucespils@gmail.com, www.vecauce.lv  •A2

24. Zaleniekų (Žaliasis) dvaras.  Architektas S. Jensenas, vėlyvasis 
barokas, Kuržemės hercogas E. J. Bironas, Zaleniekų profesinė mokykla, 
dvaro parkas, gamtos takas.  Zaļenieku pagasts, [56.530771,23.508259], 
+371 63074250, +371 22043531, zaleniekuavsk@inbox.lv, www.zav.lv  •B2

25. Senovinių laikrodžių ir radijo aparatų kolekcija "Abrakašiuose".  
Televizoriai, virduliai, pasakojimai apie senienas.  Penkules pagasts, 
[56.492325,23.241960], +371 26455492  •A2

26. XII a. medinė Tervetės pilis.  Žiemgalos senovės istorija, papuošalų, 
aprangos, ginklų kolekcija.  Tērvetes pagasts, [56.481430,23.376153], 
+371 29896804, lielkenins@inbox.lv, www.lielkenins.lv •B2

27. Anos Brigaderės muziejus "Sprīdīši".  Rašytojos darbo ir 
poilsio vieta, ekspozicija, svečių namai, pirtis, kavinė.  Tērvetes pagasts, 
[56.483327,23.376927], +371 26532691, spridisi@spridisi.lv, www.spridisi.lv 
 •B2

28. Knygininkų muziejus "Ķipi".  Sena kaimo sodyba, knygų kolekcijos, 
ekspozicija, literatūros renginiai.  Tērvetes pagasts, [56.459886,23.391559], 
+371 29351141, tervetetic@inbox.lv •B2

29. Mežmuižos dvaras.  Valstybinės reikšmės architektūros paminklas, 
pastatytas XIX a., parkas.  Augstkalnes pagasts, [56.404577,23.335436], 
+371 26473531, augstkalnes.vsk@zemgale.lv, www.mezmuiza.lv  •B3

30. Blankenfeldės dvaras.  XVIII-XIX a. dvaro užstatymas, angliško 
stiliaus parkas, Varpų muziejus, šeivamedžio uogų produktų degustacija, 

[56.511276,25.859455], +371 65221042, +371 26597463, krustpils1@inbox.lv, 
www.jekabpilsmuzejs.lv •E2

61. Jėkabpilio istorijos muziejaus skyrius po atviru dangumi 
"Sėlių sodyba".  Vidutiniškai pasiturinčio XIX a. Sėlijos valstiečio 
sodyba, galimybė išbandyti savo įgūdžius dirbant kaimo amatininkų 
darbus.  Jēkabpils, [56.496232,25.873638], +371 65232501, +371 26597463, 
seluseta@inbox.lv •E2

62. Jėkabpilio Senamiesčio aikštė.  Miesto laikrodis ir piniginė, 
šulinys ir svarstyklės, miesto simbolis – lūšis, fontanas.  Jēkabpils, 
[56.497544,25.866505], +371 65233822, +371 20451706, tic@jekabpils.lv, 
laukums.jekabpils.lv •E2

63. Jėkabpilio Šv. Dvasios stačiatikių cerkvė, vyrų vienuolynas.  
Vienuolyno teritorijoje yra dvi cerkvės, maldos namuose - 
Jakobštatės Stebuklingosios Dievo Motinos Marijos ikona.  
Jēkabpils, [56.500122,25.861151], +371 65231486, +371 29554391, 
svetagaraklosteris@inbox.lv, www.klosteris.lv •E2

64. Meno galerija "MANS‘S".  Šiuolaikinė latvių tapyba, parodos, 
taikomosios tautodailės dirbiniai, dovanos ir kvepalai.  Jēkabpils, 
[56.498653,25.865540], +371 29470597, +371 65231953, manss@apollo.lv, 
www.manss.lv •E2

65. Marinzejos dvaro ansamblis.  Dvaro užstatymo ir kraštovaizdžio 
parko apžiūra, klasicizmas.  Atašienes pagasts, [56.559086,26.379622], 
+371 26731672  •F2

66. Sėlių amatininkystės centras "RŪME".  Amatininkų dirbtuvės, 
amatų įgūdžių demonstravimas – keramika, tekstilė, medžio drožiniai, 
kūrybos dirbtuvės.  Zasas pagasts, [56.288925,25.983353], +371 26557249, 
+371 22335439, rume@jekabpilsnovads.lv, www.jekabpilsnovads.lv  •E3

67. Poeto Rainio muziejus Tadenavoje.  Žinomiausio Latvijos poeto 
Rainio gimtinė, muziejuje galima apžiūrėti senovinius darbo įrankius ir 
kitus eksponatus.  Dunavas pagasts, [56.170036,26.149521], +371 28685188, 
www.jekabpilsnovads.lv  •F3

68. Asarės dvaro ansamblis. Neoklasicizmas, dvaro pastatai ir parkas. 
 Asares pagasts, [56.118218,25.885268], +371 29490656, turisms@akniste.lv, 
www.akniste.lv •E2

69. Garsenės dvaras ir gamtos takai.  Parodų salė, turizmo takai, 
daugiau nei 40 unikalių gamtos objektų, architektūros ir kultūros istorijos 
paminklai.  Gārsenes pagasts, [56.099815,25.814438], +371 29490656, 
+371 26367150, turisms@akniste.lv, www.akniste.lv  •E3

70. Aknystės kraštotyros muziejus.  Etnografija, tremties 
liudijimai, archeologija.  Aknīste, [56.160664,25.748520], +371 26436978, 
olga.vabel@gmail.com, www.akniste.lv  •E3

71. Neretos evangelikų liuteronų bažnyčia.  Seniausia bažnyčia 
Sėlijoje, XIX a. vitražai, XVI a. pabaigos antkapiai.  Neretas pagasts, 
[56.209770,25.301514], +371 65176295, +371 29266802  •D3

72. Janio Jaunsudrabinio muziejus "Riekstiniai".  Ekspozicija, 
memorialinė paroda.  Neretas pagasts, [56.190235,25.378675], 
+371 65176467, muzejs.riekstini@inbox.lv, www.neretasnovads.lv  •E3

73. Viesytės muziejus "Sėlija".  Ekspozicijos "Su siauruku 
po Sėlija", "Sėlijos gyvenamasis namas", Viesytės amatų centras.  
Viesīte, [56.347729,25.556431], +371 29116334, +371 65245549, 
viesitesmuzejsselija@inbox.lv, www.muzejsselija.lv  •E3

74. Sunakstės bažnyčia ir Stenderio Abėcėlės takas. Šalia bažnyčios 
Senojo Stenderio kapinių kalnelis ir takas, kuris raidė po raidės supažindina 
su Senojo Stenderio abėcėle. Viesītes pagasts, [56.4338,25.5220], 
+371 26785207 •D2

98. Duonos kepykla "Lāči".    Ekskursijos, kavinė, vakarėliai 
vaikams, pokyliai, renginiai, lokys, poilsis šeimai.  Babītes pagasts, 
[56.897030,23.729095], +371 67933228, +371 29256676, maize@lacis.lv, 
www.lacis.lv  •B1

99. Tėrvetės alaus darykla.  Alaus degustacija ir įdomūs užkandžiai, 
ekskursija po įvairių sričių žemės ūkio bendroves.  Tērvetes pagasts, 
[56.5169584,23.335583], +371 63768642, +371 29615337, agita@tervete.lv, 
www.tervete.lv  •B2

100. Tėrvetės vynuogynas.  Daugiau kaip 50 vynuogių veislių, 
ekskursijos, vynuogių degustacija, sodinukų įsigijimas.  Tērvetes 
pagasts, [56.51580,23.34705], +371 28609399, info@vinogudarzs.lv, 
www.vinogudarzs.lv  •B2

101. Tervetės duonos kepykla. Ekskursijos, 
degustacija, duonos kepimo procesas. Tērvetes pagasts, 
[56.447987,23.389050], +371 29967553, kurpnieks_J@inbox.lv  •B2

102. Duonos kepykla "Svētes maize".  Ekologiška duona ir konditerijos 
gaminiai, duonos kepimas vietoje įvairių švenčių ir renginių metu.  Svētes 
pagasts, [56.581547,23.666763], +371 20001818, www.svetesmaize.lv  •B2

103. Bauskės alaus darykla.  Lankytojų grupės gali susipažinti 
su alaus gamybos procesu, produkcijos degustacija.  Īslīces 
pagasts, [56.397377,24.203781], +371 63960013, +371 25770575, 
ekskursijas@bauskasalus.lv, www.bauskasalus.lv  •C2

104. Ūkis "Vaidelotes".  Lankytojų grupės gali apžiūrėti prieskoninių 
ir vaistinių augalų kolekcijas, ragauti vaistažolių arbatas, senovinius 
latviškus valgius.  Codes pagasts, [56.425983,24.227386], +371 26759466, 
vaidelotes@gmail.com  •C2

105. Smagurių turas "Skanauk Bauskėje". Penki ūkiai siūlo 
susipažinti su savo produkcijos gamybos procesu, vyksta degustacijos, 
galima įsigyti produkcijos. Bauskas novads, +371 29754627, 
raimonda.ribikauska@inbox.lv  •C2

106. "Skrīveru saldumi".  Saldainių "Karvutė" atsiradimo istorija, saldainių 
įvyniojimas, marcipaninių ir irisinių figūrėlių darymas, produkcijos 
degustacija ir įsigijimas.  Skrīveri, [56.633175,25.102901], +371 65197009, 
+371 29377817, info@skriverusaldumi.lv, www.skriverusaldumi.lv  •D2

107. Skryverių naminiai ledai.  Degustacija, ekskursijos, kavinė. 
 Skrīveri, [56.64891,25.12071], +371 28361561, skriveri@majassaldejums.lv, 
www.majassaldejums.lv  •D2

108. Kavinė-duonos kepykla "Liepkalni".  Kavinė, duonos kepykla, 
duonos degustacija, jaunavedžiai gali ištraukti iš krosnies savo pirmąjį 
duonos kepalą.  Klintaines pagasts, [56.600098,25.655357], +371 26449567 
 •E2

109. Alaus darykla "BURSH".  Viena mažiausių Latvijos bendrovių, 
vyksta degustacijos, ekskursijos, vietos palapinėms. Aiviekstes pagasts, 
[56.626141,25.885309], +371 29252115, martins.dagis@inbox.lv, www.
burshalus.lv  •E2

110. Naminio vyno gamyba "Dzidris". Degustacija, ekskursijos. 
 Aiviekstes pagasts, [56.631184,25.872202], +371 29186953, www.dzidris.lv 
 •E2

111. Kavos "ALĪDA" gamykla.  Cikorijos kava, gilių kava, cikorija, 
ekskursijos, degustacija.  Elkšņu pagasts, [56.215118,25.593338], 
+371 26582074, info@kafejaalida.lv, www.kafejaalida.lv  •E3

123. "Drostalas".  Jojimo pamokos, jodinėjimas po apylinkes arba 
specialiai įrengtais kaimo takais žiemą ir vasarą, eskortas ir važinėjimasis 
renginių metu.  Iecavas novads, [56.568119,24.136273], +371 26657942, 
zirgidrostalas@inbox.lv, www.drostalas.com  •C2

124. "Somnium" elektromobilis Rundalės rūmų parke ir "Gustame" 
istorinės valtys  rūmų tvenkinyje.  Aktyvus poilsis prie Rundalės 
rūmų.  Rundāles pagasts, [56.413021,24.025445], +371 29169034, 
+371 29177996, emobilis@inbox.lv, gustame.ik@gmail.com, 
www.gustamelaivas.wordpress.com, www.elektromobilis.wordpress.com 
•C2

125. Bangų tvenkinys.  Licencijuota žūklė, karpiai, lynai, kuojos, ešeriai, 
poilsiavietės žvejams, licencijos žiobrių žūklei sezono metu.  Ceraukstes 
pagasts, [56.402449,24.294889], +371 29189821 •C3

126. "Krastmalas".  100 Campo (kanojos) valčių nuoma, nugabenimas 
į išplaukimo vietą, maršrutai, nakvynė, palapinių aikštelė, patalpa 
pokyliams.  Skaistkalnes pagasts, [56.385914,24.696760], +371 25992843, 
dzintrapole@inbox.lv, www.campo.laivas.lv  •D3

127. Žvejų rojus.  Meškeriojimas, nakvynė, palapinių aikštelės, sporto ir 
vaikų žaidimų aikštelės, pirtis, iškylų vietos, žvejybos reikmenų parduotuvė.  
Valles pagasts, [56.504955,24.729538], +371 26339599, +371 26333630, 
burtukalps@inbox.lv, www.makskerniekuparadize.lv  •D2

128. Laisvalaikio prieplauka "Pērsejas".  Valčių nuoma, "Misija 
Kuoknesė", poilsis gamtoje, šiaurietiškas vaikščiojimas, aktyvus 
poilsis.  Kokneses pagasts, [56.642953,25.409972], +371 29119882, 
ita.lejina@gmail.com, www.persejas.lv  •E2

129. "Mežmalas laivas".  Sakmėmis apipintas 24 vietų vikingų 
laivas "Lāčplēsis", plaukiojimas Dauguvos upe, valčių nuoma.  Klintaines 
pagasts, [56.600197,25.655243], +371 26161131, +371 26649575, 
info@mezmalasvikings.lv, www.mezmalasvikings.lv  •E2

130. Poilsio bazė "Mežezers". Slidinėjimo trasos, keltuvai, įrangos nuoma, 
pirtis, nakvynė. Aiviekstes pagasts, [56.660706,25.716796], +371 29345686, 
+371 29266462, www.mezezers.lv •E2

131. Poilsio bazė "Radži".  Sporto aikštelės, valčių, vandens dviračių 
nuoma, nardymas, meškeriojimas, vietos palapinėms.  Jēkabpils, 
[56.478805,25.841957], +371 29471447, radzi@inbox.lv, www.radzi.lv  •E2

Gastronominis turizmas

Aktyvus poilsis

112. Poilsio kompleksas "Niedras".  Kempingas ir svečių namai, 
Zebraus ežeras, teniso aikštynas, sporto aikštelės, vaikų žaidimų aikštelė, 
pasivaikščiojimų takai, pirtis.  Bikstu pagasts, [56.640960,22.997251], 
+371 29992299, kempingsniedras@inbox.lv, www.kempingsniedras.lv 
 •A2

113. Zebraus ežeras ir apylinkės.  Vaizdingas ežeras, sportas ir 
poilsis visai šeimai, senas piliakalnis, pasivaikščiojimų takai, valčių 
bazė, meškeriojimas, stovyklavietės nameliai.  Bikstu pagasts, 
[56.630068,23.014884], +371 29252368, www.mammadaba.lv •A2

114. Lielaucės ežeras.  Licecijuota žvejyba, vėžiavimas, valčių nuoma, 
paukščių stebėjimas.  Lielauces pagasts, [56.531797,22.900535], 
+371 26556771, lvm@lvm.lv, www.mammadaba.lv  •A2

115. Tėrvetės tvenkinys.  Meškeriojimas, valčių nuoma, maudykla, 
iškylų vietos, sporto aikštelė, stovyklavietės nameliai.  Tērvetes pagasts, 
[56.497893,23.412246], +371 26115333, lvm@lvm.lv, www.mammadaba.lv 
•B2

116. Poilsio ir sporto kompleksas "Žiemgala".  Čiuožimas, kėglinė, 
ledo ritulys, tenisas, riedlenčių parkas, viešbutis, kavinė, konferencijų salė, 
sauna, vietos priekabiniams nameliams.  Jelgava, [56.660892,23.742231], 
+371 63007700, +371 63007220, info@skzemgale.lv, www.skzemgale.lv •B2

117. Jelgavos Jachtų klubas.  Lielupė, Pilies sala, vandens dviračių ir 
valčių nuoma, išvykos jachtomis, regatos.  Jelgava, [56.657911,23.733264], 
+371 29242520, jjk-nord@inbox.lv, www.jjk.ucoz.lv •B2

118. "Viesu Līči".   Pramogos vaikams po atviru dangumi, kavinė 
"Valstiečio vaišės", nakvynė, pirtis, plaukiojimas Lielupe laiveliu "Fryda".  
Jaunsvirlaukas pagasts, [56.640020,23.777396], +371 63058443, 
+371 29204514, lici@lici.lv, www.lici.lv •B2

119. Sieninio sodas "Zanzibāra".  Sieninio aikštynas, kroketo aikštelė 
ir inventorius, vaikų žaidimų aikštelė, aktyvus poilsis, jogos užsiėmimai, 
kempingas.  Ķekavas pagasts, [56.813141,24.204340], +371 22001295, 
zane@zanzibara.lv, www.zanzibara.lv  •C1

120. Slidinėjimo bazė "Mežkalni".  Svečių namai, pirtis, slalomas, 
snieglentės, slidinėjimo trasos, poilsio bazė, inventoriaus nuoma, sniego 
parkas.  Baldones pagasts, [56.775482,24.401354], +371 26432275, 
+371 26419464, info@mezkalni.lv, www.mezkalni.lv •C1

121. Žiemos sporto poilsio bazė "Riekstukalns".  Slalomo 
slidinėjimas, snieglentės, distancinis slidinėjimas, žiemos sporto 
inventoriaus nuoma, slidinėjimo trasos , ragaviņu kalns.  Baldones 
pagasts, [56.772593,24.405774], +371 28777888, info@riekstukalns.lv, 
www.riekstukalns.lv •C1

122. Pramogų parkas "Labirinti".  Vikrumo ir erudicijos žaidimai, 
pramogos, labirintai, batutai, velokartai, senovinių padargų kolekcija, 
kempingas.  Iecavas novads, [56.564198,24.167778], +371 26320336, 
+371 26425247, info@kempingslabirinti.lv, www.labirinti.lv  •C2

132. Žemės ūkio bendrovė "Līči". Sendaikčių kolekcija, šeiminko 
pasakojimas, gražūs želdiniai, karvių banda. Bikstu pagasts, 
[56.703375,22.962456], +371 26541284 •A2

133. Bitininko ūkis "Lielvaicēni".  Ekskursijos, bičių produktų įsigijimas.  
Vītiņu pagasts, [56.449237,22.974305], +371 29161420, lielvaiceni@inbox.lv, 
www.lielvaiceni.lv  •A2

134. E. Tonės orchidėjų kolekcija ir egzotiniai gyvūnai.  Didžiausia 
orchidėjų kolekcija Latvijoje, šeimininko konsultacijos auginimo klausimais, 
Šetlando poniai.  Naudītes pagasts, [56.532356,23.228039], +371 26411428, 
egons_tone@inbox.lv, www.orhidejas.lv  •A2

135. Gražieji Dobelės sodai. Štelmacherių akmenų sodas, Klūgių šeimos 
kraštovaizdžio sodas, Benkių šeimos gražių ir praktiškų idėjų sodas. Dobele, 
+371 26136682, turisms@dobele.lv  •A2

136. "Rūķīšu tēja". Vienas iš didžiausių vaistažolių ūkių Latvijoje, Pažintinis 
sodas, grupėms – arbatų degustacija, krautuvėlė. Krimūnu pagasts, 
[56.59753,23.31584], +371 29263846, www.rukisuteja.lv  •A2

137. Pirštinių ir medinių skulptūrų sodas "Lejniekuose".  Sodas su 
įvairių gėlių ir prieskonių kolekcijomis, šeimininko išdrožtos medinės 
skulptūros, šeimininkės numegztų pirštinių kolekcija.  Bērzes pagasts, 
[56.664086,23.414116], +371 63754136, +371 22308565  •B2

138. "Keramika LV".  Keramikos cechas, ekskursijos, gamybos procesas, 
molio dirbinių kūrimas, parduotuvė.  Jelgava, [56.672124,23.764853], 
+371 63022868, keramika.lv@inbox.lv, www.keramika.lv  •B2

139. Zaleniekų medelynas.  Dendrariumo ir daigyno apžiūra, prekyba 
sodinukais, konsultacijos.  Zaļenieku pagasts, [56.522443,23.520037], 
+371 63074444, +371 29410756, kokaudzetava@zalenieki.lv, 
www.zalenieki.lv  •B2

140. Elnių sodas "Buku audzētava".  Elniai, stirnos, danieliai, muflonai, 
gyvūnų stebėjimas, ekskursijos, konsultacijos laukinių gyvūnų sodo 
įrengimo klausimais.  Valgundes pagasts, [56.750438,23.720900], 
+371 63027751, info@bukuaudzetava.lv, www.bukuaudzetava.lv  •B1

141. Ožkyčių ferma "Līcīši".  Vietinės gamybos ožkų produkcijos 
degustacija, gamybos procesas, pirtis, meškeriojimas, poilsiavietė.  Cenu 
pagasts, [56.711510,23.818073], +371 26537993, licisimeister@gmail.com, 
www.licisi.lv  •B2

142. Mažasis zoologijos sodas "Lauku sēta". Žemaūgiai gyvūnai, 
pasijodinėjimas poniais, iškylos vieta, užsisėmimai vaikams. Cenu 
pagasts, [56.669263,23.841937], +371 27171712, zoolaukuseta@inbox.lv, 
www.zoolaukuseta.lv  •B2

143. Mažasis zoologijos sodas "Dobuļi".  Kasmet papildoma 
įvairiapusė ir įdomi įvairių kraštų laukinių ir naminių gyvūnų 
bei paukščių kolekcija.  Iecavas novads, [56.684564,24.255122], 
+371 29177846, info@minizoo.lv, www.minizoo.lv •C2

144. Triušių miestelis.  Daugiau kaip 65 rūšių triušiai specialiai 
jiems įrengtame miestelyje.  Codes pagasts, [56.466074,24.158889], 
+371 29548071, trusupilsetina@inbox.lv, www.trusupilsetina.lv •C2

145. Dekoratyvinis sodas "Sējas".  Dekoratyvinio sodo lankymas, 
atsiradimo ir įrengimo istorija, spygliuočių, vijoklinių, daugiamečių, 
rožių ir kitų augalų kolekcijos.  Viesturu pagasts, [56.481319,23.953797], 
+371 29225006, ive12@inbox.lv  •B2

146. Strūbergų šeimos dekoratyvinis sodas.  Dekoratyvinio 
sodo apžiūra, nuo 1997 m. sodas buvo ne kartą apdovanotas prizais 
valstybinės reikšmės dekoratyvinių sodų konkursuose.  Vecumnieku 
pagasts, [56.587850,24.450930], +371 63976948, +371 29446329, 
juris.strubergs@inbox.lv  •C2

147. "Jūros".  Medžio drožėjo J. Audzijonio sodyba – Kristaus skulptūra, 
malūnas, bažnyčia, pavėsinė.  Vecumnieku pagasts, [56.611931,24.510749], 
+371 63976528, j.audzijonis@inbox.lv  •C2

148. "Sutras".  Tufo gavybos ir apdirbimo dirbtuvės apžiūra 
grupėms, energetinė piramidė, pirtis, nakvynė.  Bārbeles pagasts, 
[56.463354,24.537251], +371 29463477, valdis.sutra@gmail.com, 
www.sutras.lv  •C2

149. P. Graudulio dirbtuvė - muziejus.  Medžio drožyba, kaulo 
ir gintaro apdirbimas, žvakidės, medinės lėkštės.  Jaunjelgava, 
[56.615490,25.082968], +371 65152271, woodarts@inbox.lv •D2

150. Ekologinis ūkis "Ragāres".  Dekoratyviniai augalai, 
vaismedžiai, prieskoniniai augalai, vaistiniai augalai, ekskursija po sodą, 
pasakojimas apie augalus, arbatų ir vaisių degustacija.  Skrīveru novads, 
[56.625690,25.085907], +371 29229588  •D2

151. Ūkis "Janavas".  Sveikatingumo ūkis, žolelių arbatos, 
vaistiniai augalai, pažintiniai pasivaikščiojimai.  Kokneses pagasts, 
[56.636728,25.370348], +371 25994160, anta.kucere@gmail.com  •D2

152. Amatų centras "Mazā Kāpa".  Odos apdirbimas, suvenyrai, 
ekskursija su dalyvavimu gamybos procese, kūrybos dirbtuvė, svečių 
namai, pirtis.  Kokneses pagasts, [56.653870,25.430260], +371 29227936, 
+371 65161699, kaapa2@inbox.lv, www.ada.viss.lv  •E2

153. Safario parkas "Zemitāni".  Pasaulinio lygio trofėjai, elnininkystė, 
taurieji elniai, danieliai, muflonai, stumbrai, šernai.  Iršu pagasts, 
[56.785785,25.658665], +371 20039217, zemitani@gmail.com, 
www.zemitani.lv  •E1

154. Ūkis "Āmuri".  Skulptūrų iš samanų sodas, prieskoniniai augalai, 
arbatos, ožkos, poniai, paukščiai, gyvūnų jaunikliai, prieskoninių augalų ir 
beržų sodinukai. Asares pagasts, [56.115758,25.889572], +371 29148597, 
landu@inbox.lv  •E3

Apžiūrėtini ūkiai

75. Lielupės užliejamos pievos.  Gamtos draustinis, Pilies sala, laukiniai 
arkliai, saugomos paukščių ir augalų rūšys, aplinkos gidas.  Jelgava, 
[56.660323,23.727309], +371 20264343, aquavit@inbox.lv  •B2

76. Selekcininko Pėterio Upyčio muziejus ir sodas.   Viena iš 
didžiausių alyvų kolekcijų Europoje, trešnių degustacija, koncertai.  Dobele, 
[56.610850,23.297050], +371 26408655, muzejs@lvai.lv, www.lvai.lv •A2

77. Puokainių miškas.  Šventa vieta su akmenų sampilais, mistiška 
vieta su stipria energetika, pasivaikščiojimų takai, vietos palapinėms.  
Naudītes pagasts, [56.577034,23.071349], +371 63729177, +371 26392564, 
pokainumezs@lvm.lv, www.mammadaba.lv •A2

78. Kevelės šaltiniai.  Gydomojo vandens šaltiniai, vaizdinga raguva, 
Švedijos karalius Karolis XII.  Vītiņu pagasts, [56.481923,22.824166], 
+371 63707226, +371 28829208, evija.zelve@dome.auce.lv, 
www.auce.lv •A2

79. Tėrvetės gamtos parkas.   Pasivaikščiojimų takai, šviesos takas, 
medinės skulptūros, pasakų personažai, patraukliausia Europos turizmo 
vietovė.  Tērvetes pagasts, [56.487548,23.372953], +371 63726212, 
+371 28309394, tervete@lvm.lv, www.mammadaba.lv •B2

80. Ukrų sengirė.  Gamtos draustinis, nepaliesta gamta, pažintinis 
takas moksleiviams su gidu.  Ukru pagasts, [56.363993,23.165500], 
+371 26193472, lvm@lvm.lv, www.mammadaba.lv  •A3

81. Vilcės gamtos parkas.  Vilcės dvaras, Vilcės piliakalnis, Zuikių 
pieva, poilsiavietės, sporto užsiėmimai, gamtos takai, aplinkos gidas.  Vilces 
pagasts, [56.423373,23.527576], +371 26351169, vilcesmuiza@inbox.lv, 
www.mammadaba.lv •B2

82. Mežuotnės piliakalnis, Vyno kalnas.  Vienas iš didžiausių 
senovės žiemgalių įtvirtinimų, apžvalgos aikštelė, iškylų vieta, 
gegužės trečiąjį šeštadienį – Mežuotnės piliakalnio šventė.  Rundāles 
pagasts, [56.440041,24.046044], +371 28343312, +371 26184631, 
ludmila.knoka@rundale.lv elina.kula_braze@inbox.lv •C2

83. Gamtos parko "Bauska" pasivaikščiojimų takas.  Pasivaikščiojimų 
takas Mėmelės pakrantėje nuo Petro I akmens iki Kirbaksalos, 
ties kuria prasideda Lielupė; gerai įrengtos poilsiavietės.  Bauska, 
[56.407592,24.180177], +371 63923797, +371 27746484, tourinfo@bauska.lv, 
www.tourism.bauska.lv •C2

84. Skaistkalnė ir karstinės įgriuvos.  Piltuvo formos 
įgriuvos Skaistkalnėje ir jos apylinkėse, ekskursijos su 
gidu.  Skaistkalnes pagasts, [56.387945,24.685265], 
+371 26346250, laimaindrike@inbox.lv, www.skaistkalne.lv •D3

85. Sieringas Balduonės šaltinis "Ķirzaciņa".  Gydomieji 
ištekliai, paviljonas, Alyvų parkas, sanatorijos parkas.  Baldone, 
[56.742135,24.403860] •C1

86. Pliavinių apsauginis pylimas. 1,93 km ilgio pasivaikščiojimų 
vieta palei Dauguvą, grožintis vaizdingais peizažais. Pļaviņas, 
[56.616559,25.722362], +371 22000981, www.plavinunovads.lv •E2

87. Skryverių dendrologinis parkas.  Pirmasis tokio didelio 
masto parkas Baltijos šalyse, apie 250 įvairių medžių ir krūmų rūšių 
iš visos šiaurės pusrutulio vidutinio klimato zonos.  Skrīveru pagasts, 
[56.612434,25.037155], +371 25661983, tip@skriveri.lv, www.skriveri.lv •D2

88. Kranklio akmuo (Vėlių akmuo). Sena kulto vieta, akmenyje įrėžti 28  
kranklio ženklai, šalia yra šaltinėlis. Skrīveru novads, [56.623775,25.132500], 
+371 25661983 •D2

89. Gamtos parkas "Dauguvos slėnis". Dauguvos senvagės atkarpa 
su upės suformuotomis terasomis, kur galima rasti įdomią florą ir fauną, 
pasivaikščiojimo taką, dviračių taką, Aizkrauklės piliakalnį. Skrīveru novads, 
+371 25661983 •D2

90. Kuoknesės parkas ir Pėrsės krioklio atminimo vieta.  Fontanas, 
medinė skulptūra, švedų patrankos, akmeniniai ratiniai kryžiai.  Kokneses 
pagasts, [56.642525,25.412794], +371 65161296, +371 29275412, 
turisms@koknese.lv, www.koknese.lv •E2

91. Vygantės gamtos parkas.  Staburago vieta, skulptūra "Daina", 
paminklas "Dievo ausis", vienadienių sodinukai, prezidentų ąžuoliukai, 
plaukiojimas laivu "Vīgante".  Staburaga pagasts, [56.569466,25.493630], 
+371 29391109, tip@jaunjelgava.lv •E2

[xxxxxx,xxxxxx] Koordinatės •D1
Turizmo objekto 
kvadrantas

+371 xxxxxxxx Telefono numeris  Registruotis iš anksto

 "Q-Latvia" kokybės sistemos sertifikatas Latvijos paveldas

 Žemgalos turizmo asociacija rekomenduoja

Mobilioji programa iPhone ir Android telefonams (nemokama) 
Tavo oficialus kelionių po Latviją vadovas. Latvia.travel mobiliojoje 
programoje yra: lankytinos vietos, nakvynės, renginiai, restoranai ir 
kavinės, turizmo informacijos centrai, Latvijos žemėlapis.

Skubios pagalbos tarnybų telefonai (nemokamai)
112 – gaisrinė,
110 – policija,
113 – greitoji medicinos pagalba, 
114 – dujų avarinė,
1888 – auto pagalba

Žiemgala vadinamas regionas Latvijos pietinėje dalyje, 
esantis į pietus nuo Rygos ir plytintis iki pat Lietuvos sienos. 
Didžiąją dalį jos teritorijos sudaro derlinga žemė, naudojama 
žemės ūkiui, todėl Žiemgalą dar mėgstama pavadinti Latvi-
jos "Javų klėtimi". Šio regiono teritoriją vagoja tankus upių 
tinklas. Žiemgalos upės ir upeliai įteka į didžiausias Latvijos 
upes – Lielupę ir Dauguvą, kur toliau kelionę tęsia į Baltijos 
jūrą. 

Žiemgalos regionas padalintas į keletą mažesnių sričių ir 
čia yra įskikūrę du reikšmingi Latvijos Respublikos miestai 
– Jelgava ir Jėkabpilis. Regionas gali nustebinti kultūriniais 
ir istoriniais paminklais, dailiomis pilimis ir dvarais, įdomiais 
gamtos parkais, įvairiais tarptautiniais festivaliais. Žiemgaloje 
yra vienas puošniausių ir reikšmingiausių Latvijos turizmo 
objektų – Rundalės rūmai. 

Foto: Turizmo plėtros valstybinė agentūra, R.Hofmanis.
Nemokamai
www.vimeo.com/channels/latviatravel

Turizmo žemėlapis

© Turizmo plėtros valstybinė agentūra, 2015

Naudinga informacija keliautojams

žiemgala

pietų latvija

Žemgalos turizmo asociacija

Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas novads, +371 63923797, info@travelzemgale.lv, 
www.travelzemgale.lv

ryga

92. Dauguvos apsauginis pylimas.  Apsauginis pylimas, pastatytas po 
1981 m. didžiojo potvynio, pėsčiųjų promenada palei Dauguvą.  Jēkabpils, 
[56.498489,25.871515], +371 65233822, tic@jekabpils.lv •E2

93. Strūvės parkas.  Pradėtas kurti 1820 m.; 1826 m. profesoriaus 
Vilhelmo Strūvės geodeziniai ir astronominiai matavimai dienovidinių 
lankams apskaičiuoti.  Jēkabpils, [56.501408,25.856313], +371 65233822, 
tic@jekabpils.lv, www.jekabpils.lv •E2

94. Zasos parkas.  Sukurtas baronų Zaso ir Grejo laikais, trijų 
tvenkinių sistema ir penkios salelės Zasos upėje.  Zasas pagasts, 
[56.288925,25.983353], +371 25465787, edite.balode@jekabpilsnovads.lv, 
www.jekabpilsnovads.lv  •F3

95. Saukos gamtos parkas.  Uormankalnas, Saukos ežeras, 
pasivaikščiojimų takai, licencijuota žvejyba, gerai įrengtos poilsiavietės 
valčių ir katamaranų nuoma.  Saukas pagasts, [56.269389,25.425041], 
+371 29428226, saukasdabasparks@inbox.lv, www.saukasdabasparks.lv 
 •E3

96. Šaltupių šventasis šaltinis.  Maždaug 100 m ilgio požeminis 
geležingas šaltinis, šalia jo guli kulto akmuo.  Aknīste, [56.171161,25.737234], 
+371 29490656, turisms@akniste.lv, www.akniste.lv •E3

97. Radžupės ola. Ilgiausia Žiemgalos ola (5 m). Aknīste, 
[56.171666,25.771388], +371 29490656, www.akniste.lv •E3



1

A B C D E F

2

3 Rīga

23 Jūrmala

47 57 Jelgava

143 174 180 Jēkabpils

78 64 28 208 Dobele

67 87 62 135 79 Bauska

91 122 128 56 156 79 Aizkraukle

1

2

3 11

12

13

14

15

16 20

21

22

23

24

25
26 28

29

30

31

32
33 38

39

41

40

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 56

57

58

59 64

65

66

67

68
69

70

71 72

73

74

75

76

77

78
79

80

81

82 83

84

85

8687

88

89

90

91

92 93

94

95

96 97

98

99 101

102

103

104
105

106 107

108

110

109

111

112 113

114

115

117
118

119

120 121

122 123

124
125 126

127

128

129

130

131

132

133

134

135 136

137
138

139

140

141

142 143

144145

146 147

148

149

150

152
151

153

154

1

2

3

4 6

7

8

9 12

13 14

15

16

17

18 19
20

21
22

23
24

25 26

27

28

29

30 33

34

35

36

37 40

41

42

43
44

45

46

47

48

116

401

402

403

404

405

407

408

406

Pagrindinis kelias 1. skiriasi kelias Žvyrkelis Nacionalinis parkas, 
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Kelias su atskirtomis
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 Nakvynė

Turizmo informacijos centras 75 Gamtinis turizmas 112 Aktyvus poilsis 1 Nakvynė Žiemgalos Sėlijos maršrutas 

1 Kultūrinis-istorinis paveldas 98 Gastronominis turizmas 132 Apžiūrėtini ūkiai Trumpasis maršrutas po 
Žiemgalą Dviračių maršrutas

Ženklai

Atstumai tarp miestų (km)

Duobelė ir apylinkės
1. "Eglieni".  Svečių sodyba, pirtis, smuklė, sportas.  Jaunbērzes pagasts, 
[56.7796778,23.3663952], +371 29537991, eglieni@eglieni.lv, www.eglieni.lv •B1

2. "Ozolāres".  Kaimo sodyba, pirtis, paukščių stebėjimas, ekologiška produkcija.  Dobeles 
pagasts, [56.7092708,23.1927147], +371 29257804, info@ozolares.lv, www.ozolares.lv •A1

3. "Dzirnaviņas".  Svečių sodyba, kavinė, pirtis.  Bikstu pagasts, [56.6644348,22.9704902], 
+371 26471329, andersons@dtg.lv, www.dzirnavinas.lv •A2

4. "Eglāji".  Svečių sodyba, pirtis, pokylių salė, sportas.  Dobele, [56.612920,23.277411], 
+371 26558790, eriks.zemitis@inbox.lv, www.eglaji.lv •A2

5.  "RaCafe".  Svečių sodyba, kavinė, pokylių salė.  Dobele, [56.6235696,23.2777618], 
+371 26350505, racafe@racafe.lv, www.racafe.lv •A2

6.  "Dobele".  Viešbutis, restoranas, pokylių salė, seminarų salė.  Dobele, 
[56.6245176,23.2801232], +371 63721229, info@hoteldobele.lv, www.hoteldobele.lv •A2

7. "Auru Cīruļi".  Laisvalaikio sodyba, pirtis, tvenkinys, dviračia, vyno degustacija.  
Auru pagasts, [56.561172,23.318224], +371 29299030, pirts@ciruli.lv, www.ciruli.lv •A2

8. "Ores".  Apartamentai. Tērvetes pagasts, [56.480181,23.380216], +371 27006660, 
apartamenti.ores@inbox.lv, www.ores.lv •B2

Jelgava ir apylinkės
9.  "Jelgava".  Viešbutis, kavinė, pokylių salė, konferencijų salė, sauna.  Jelgava, 
[56.6534728,23.7290874], +371 63026193, +371 63023349, info@hoteljelgava.lv, 
www.hoteljelgava.lv •B2

10.  "Zemgale".  Viešbutis, pokylių salė, konferencijų salė, maitinimas, čiuožimas, kėglinė.  
Jelgava, [56.660892,23.742231], +371 63007707, +371 63007220, viesnica@skzemgale.lv, 
www.skzemgale.lv •B2

11.  "Dianda".  Poilsio centras, pokylių salė, vasaros sodas , pirtis, kavinė, vaikų žaidimų aikštelė. 
 Jelgava, [56.6469102,23.6916464], +371 63082979, dianda@inbox.lv, www.dianda.lv •B2

12.  "Akva".  Viešbutis, kavinė, pokylių salė, konferencijų salė.  Jelgava, [56.6445311,23.7538720], 
+371 63023444, motelisakva@inbox.lv •B2

13.  "Agate Hotel".  Viešbutis, restoranas, pokylių salė. Ozolnieki, [56.692903,23.786466], 
+371 28684473, 63013527, info@agatehotel.lv, www.agatehotel.lv •B2

14. Ozolnieku sporta centra viešbutis.  Pokylių salė, sporto salė, sporto salė, sauna.  
Ozolnieku novads, [56.6913230,23.7896159], +371 63050516 •B2

15. "Aitiņlauvas".  Svečių sodyba, kavinė, pokylių salė, konferencijų salė, sauna, baseinas.  
Valgundes pagasts, [56.8537489,23.6002674], +371 29160393, aitinlauvas@aitinlauvas.lv, 
www.aitinlauvas.lv •B1

16. "Pūteļkrogs".  Svečių sodyba, kavinė, pokylių salė, sauna.  Zaļenieku pagasts, 
[56.4963904,23.4429202], +371 29255010, +371 63011900, puteli50@gmail.com, www.puteli.lv 
•B2

17. "Grantiņi".  Kempingas, kavinė, laivų nuoma, katamaranai, meškeriojimas. Svētes 
pagasts, [56.552730,23.651977], +371 28602267, +371 26446422, info@grantinicamp.lv, 
www.grantinicamp.lv •B2

18. "Senlīči".  Svečių sodyba, vaikų žaidimų aikštelė, kavinė, išvykos laiveliu. Jaunsvirlaukas 
pagasts, [56.638948,23.778611], +371 20007065, senlici@inbox.lv, www.lici.lv •B2

19. "Ānes muiža".  Laisvalaikio sodyba, pirtis, pokylių salė, sportas, maudykla.  Cenu pagasts, 
[56.640710,23.802680], +371 26483712, info@anesmuiza.lv, www.anesmuiza.lv •B2

Bauska ir apylinkės
20. "Brencis".  Motelis, restoranas, pokylių salė, sauna.  Iecavas novads, 
[56.644132,24.229134], +371 63928033, motelisbrencis@inbox.lv, www. motelbrencis.lv •C2

21. "Nameji".  Svečių sodyba, vieta kemperiui, vietos palapinėms.  Codes pagasts, 
[56.410349,24.168073], +371 29882122, nameji@inbox.lv, www.nameji.lv •C2

22. "Bērzkalni".  Svečių sodyba, kavinė, pokylių salė.  Īslīces pagasts, [56.397573,24.193062], 
+371 63926888, +371 26672449, hotel@berzkalni.lv, www.berzkalni.lv •C3

23. "Baltā māja".  Svečių sodyba, kavinė.  Rundāles pagasts, [56.416066,24.030212], 
+371 29121374, +371 63962140, baltamaja@inbox.lv, www.hotelbaltamaja.lv •C3

24. "Vecozolnieki".  Svečių sodyba, vieta kemperiui, vietos palapinėms.  Ceraukstes 
pagasts, [56.368652,24.278148], +371 63900819, +371 29475829, vecozolnieki@hello.lv, 
www.vecozolnieki.lv •C3

25. "Mazmežotne".  Viešbutis, pokylių salė, pirtis. Rundāles pagasts, [56.430315,24.049108], 
+371 25772269, info@mazmezotne.lv, www.mazmezotne.lv •C2

26. "Arāji".  Kempingas.  Mežotnes pagasts, [56.416432,24.122018], +371 29475007, 
arajikempingas@inbox.lv •C2

27. "Krāces".  Laisvalaikio sodyba, sauna.  Gailīšu pagasts, [56.3081292,24.2793249], 
+371 29251516, janis@motelis.lv, www.viesunamins.lv •C3

28. "Vīnkalni".  Svečių sodyba, sauna.  Rundāles novads, [56.417378,24.028981], 
+371 25622730, vinkalni@mail.com, www.hotelrundale.lv •C2

Aizkrauklė ir apylinkės

29. "Klidziņa".  Viešbutis, konferencijų salė, restorāns, kavinė, terasa su vaizdu į Dauguvą. 
 Skrīveru novads, +371 29409917, www.klidzina.lv •D2

30. "Kalnavoti".  Poilsio kompleksas, valtys, sports, meškeriojimas, sauna, biliardas.  Kokneses 
novads, [56.621654,25.463191], +371 26554204, kalnavoti@gmail.com, www.kalnavoti.lv •E2

31. "Orinoko".  Svečių sodyba, seminarų salė, sauna, džakuzis, židinys, kateris.  Kokneses 
novads, [56.614886,25.483104], +371 26637918, hotelorinoko@gmail.com, www.orinoko.lv •E2

32.  "Daugavas Radzes".  Kempingas, valtys, meškeriojimas, pirtis.  Kokneses novads, 
[56.608002,25.498980], +371 29284622, +371 26524446, radzes3@inbox.lv •E2

33. "Līči".  Laisvalaikio sodyba, pirtis. Kokneses novads, [56.654999,25.408459], 
+371 29610596, +371 26422346, ruta_n@inbox.lv, www.lici.viss.lv •E2

34. "Piešupīte".  Laisvalaikio sodyba, sports, meškeriojimas, pirtis.  Staburaga pagasts, 
[56.572708,25.527795], +371 29490300, piesupite@inbox.lv •E2

35. "Pilkalnes Muiža".  Kaimo sodyba, meškeriojimas, pirtis, uogauti, grybauti.  Neretas 
novads, [56.188027,25.241918], +371 65129784, +371 29341352, www.pilkalne.viss.lv •D3

36. "Odzienas muiža".  Nakvynė senovinėje aplinkoje, pokylių salė, konferencijų salė, 
ekskursijos po dvaro ansamblį. Vietalvas pagasts, +371 20533333, www.odzienasmuiza.lv •E1

Jekabpilis ir apylinkės
37. "Citrus".  Vandens relaksacijos centras, viešbutis, seminarų salė, SPA, sporto salė.  
Jēkabpils, [56.502468,25.877287], +371 65221737, +371 26825940, citrusspa@inbox.lv, 
www.citrusspa.lv •E2

38. "Luiize".  Viešbutis, seminarų salė, pokylių salė, maitinimas.  Jēkabpils, 
[56.499401,25.863234], +371 65233433, +371 27705777, krogs182@inbox.lv, www.luiize.lv •E2

39. "Daugavkrasti".  Viešbutis, seminarų salė, pokylių salė, sauna, biliardas.  Jēkabpils, 
[56.496780,25.893307], +371 65231232, info@daugavkrasti.lv, www.daugavkrasti.lv •E2

40. "Ceļinieks".  Motelis, seminarų salė, pokylių salė, židinys, pirtis.  Jēkabpils, 
[56.496194,25.903301], +371 65221708, www.celinieks.viss.lv •E2

41. "Ūdensdzirnas".  Svečių sodyba, seminarų salė, pokylių salė, pirtis, maitinimas.  
Salas novads, [56.413805,25.775724], +371 26139719, udensdzirnas@inbox.lv, 
www.udensdzirnas.lv •E2

42. "Ķieģeļmājas".  Kaimo sodyba, seminarų salė, pirtis, meškeriojimas.  Krustpils novads, 
[56.586563,26.401642], +371 29199159 •F2

43. "Bincāni".  Kaimo sodyba, sports, meškeriojimas, pirtis, židinys, valtys, katamaranai.  Saukas 
pagasts, [56.270809,25.423737], +371 29428226, www.saukasdabasparks.lv •E3

44. "Krogs pie Viktora". Svečių sodyba, maitinimas, pirtis. Saukas pagasts, [56.2772,25.4037], 
+371 29453166, www.assi.lv •E3

45. "Pērlīte". Kempingas, nakvynė mediniuose nameliuose, pokylių salė, sportas, maudykla, 
vandens pramogos, paplūdimys, pirtis, lauko židiniai, maitinimas. Viesītes pagasts, 
[56.3530,25.6812], +371 29145923, www.perlite.lv •E3

46. "Susēja".  Laisvalaikio sodyba, seminarų salė, pokylių salė, maitinimas, vaikų žaidimų 
aikštelė.  Aknīstes pagasts, [56.150205,25.789878], +371 22000725, susejasmaja@inbox.lv •E3

47. "Sila Strauti".  Laisvalaikio sodyba, pokylių salė, pirtis, dviračių nuoma, šarolių bandų 
apžiūra. Asares pagasts, [56.109428,25.944835], +371 29115491, valentina@silini.lv •E3

48. "Liepas".  Svečių sodyba, pokylių salė, konferencijų salė, maitinimas, lauko terasa, 
vaikų žaidimų aikštelė, avių bandų apžiūra, meškeriojimas. Aknīste, [56.154696,25.765165], 
+371 25610752, viesunamsliepas@inbox.lv •E3

Žemgalos turizmo asociacija rekomenduoja

Jelgava.  Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001, [56.652430,23.728882], +371 63005447, 
tic@tornis.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv •B2

Jėkabpilis.  Brīvības iela 140/142, Jēkabpils, LV-5201, [56.4977899,25.8673627], +371 65233822, 
tic@jekabpils.lv, visit.jekabpils.lv •E2

Kuoknesė.  Melioratoru iela 1, Koknese, LV-5113, [56.643959,25.446739], +371 65161296, 
+371 29275412, turisms@koknese.lv, www.koknese.lv •E2

Kekava.  Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, [56.828960,24.238909], +371 67935826, 
turisms@kekava.lv, www.kekava.lv •C1

Pliavinios.  Daugavas iela 49, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, [56.616559,25.722362], 
+371 22000981, turisma.info.centrs@plavinas.lv, www.plavinunovads.lv •E2

Skryveri.  A.Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-1525, [56.645722,25.119558], 
+371 25661983, tip@skriveri.lv, www.skriveri.lv •D2

Tervetė.  "Tērvetes sils", Tērvetes novads, LV-3730, [56.487947,23.373717], +371 63726212, 
+371 26738535, tervetetic@inbox.lv, www.tervetesnovads.lv •B2

Viesitė.  A.Brodeles iela 7, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, [56.343912,25.556465], 
+371 65245549, viesitesmuzejsselija@inbox.lv, www.muzejsselija.lv, www.viesite.lv •E3

 Trumpasis maršrutas po Žiemgalą
Ryga - Ķekava - Iecava - Bauska - Rundāle - Eleja - Blankenfelde - Vilce - Tērvete - Auce - 
Dobele - Pokaiņi - Jelgava - Valgunde - Ryga

Susipažinkite su įvairiomis Žiemgalos kultūrinėmis ir istorinėmis vietomis, gražiomis pilimis ir 
rūmais, gamtos parkais ir vietinių gamintojų, amatininkų pasiūlymais. 

Bendras maršruto ilgis – 269,20 km, trukmė – 2-3 dienos.
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 Žiemgalos Sėlijos maršrutas
Ryga - Ķekava - Doles sala - Baldone - Vecumnieki - Bārbele - Skaistkalne - Valle - Nereta 
- Sauka - Viesīte - Aknīste - Jēkabpils - Pļaviņas - Koknese - Aizkraukle - Skrīveri - 
Jaunjelgava - Ryga

Pažinkite ant didžiausios Latvijos upės Dauguvos krantų esančias kultūrines ir istorines vertybes, 
gamtos objektus, mėgaukitės vietinių gamintojų produkcija ir aktyvaus poilsio pasiūlymais, o 
taip pat įvairiais Sėlijos pasiūlymais.  

Bendras maršruto ilgis – 450,60 km, trukmė – 3-4 dienos.
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Turizmo maršrutai

Tėrvetė yra gavusi EDEN (Patraukliausios Europos turizmo 
vietovės) apdovanojimą

Turizmo objektai nr.: 26
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Informacija: http://ec.europa.eu/eden

EDEN

Turizmo informacijos centrai

Aknystė. Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, [56.161988,25.740660], 
+371 29490656, turisms@akniste.lv, www.akniste.lv •E3

Aucė.  Raiņa iela 14, Auce, Auces novads, LV-3708, [56.463078,22.894455], +371 28829208, 
+371 63707226, turisms@dome.auce.lv, www.auce.lv •A2

Bauskė.  Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901, [56.409946,24.185371], +371 63923797, 
+371 27746484, tourinfo@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv •C2

Dobelė.  Baznīcas iela 6, Dobele, LV-3701, [56.623226,23.282663], +371 63723074, 
+371 26136682, turisms@dobele.lv, www.dobele.lv •A2

Jaunjelgava.  "Vīgante", Staburags, Jaunjelgavas novads, LV-5128, [56.569466,25.493630], 
+371 29391109, tip@jaunjelgava.lv, www.jaunjelgava.lv •D2

Dviračių maršrutaiwww.travelzemgale.lv

Geriausias būdas susipažinti su Žiemgalos įvairove, kultūriniu ir istoriniu paveldu bei patirti 
teigiamų emocijų yra leistis į kelionę dviračiu, pasirinkus kurį nors vieną iš septynių pažymėtų 
dviračių maršrutų, kurie nustebins kiekvieną keliautoją. 

 401 Bauskės apylinkių pilys ir rūmai (30 km) •C2

 402 Turtingoji Žiemgala (80 km) •C3

 403 Dauguvos slėnis (50 km) •D2

 404 Sėlijos miesteliai (95 km) •E3

 405 Aucės apylinkės (30 km) •A2

 406 Aplink Zebraus ežerą (20 km) •A2

 407 Dvarai ir Žiemgalos peizažai  (80 km) •B2

 408 Pažink Uozuolniekus ir jų apylinkes! (27 km) •B2


