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Zemgales tūrisma asociācija
Neatliekamās palīdzības dienestu tālruņi
112 - ugunsdzēsēji
110 - policija
113 - ātrā medicīniskā palīdzība
114 - gāzes noplūde
1888 - auto palīdzība
Latvia.travel mobilā aplikācija IPhone un Android viedtālruņiem
(bezmaksas)
Tavs oficiālais ceļvedis ceļojumiem pa Latviju. Latvia.travel mobilajā
aplikācijā meklē: apskates vietas, naktsmītnes, pasākumus,
restorānus un kafejnīcas, tūrisma informācijas centrus, Latvijas karti.

Noderīga informācija ceļotājiem
Zemgales reģionā ir vairāki mazāki novadi un divas Latvijas Republikas nozīmes pilsētas – Jelgava un Jēkabpils.
Reģions prot pārsteigt ar kultūrvēsturiskiem pieminekļiem,
greznākajām pilīm un muižām, daudzveidīgiem dabas
parkiem, dažādiem starptautiskiem festivāliem. Zemgalē
atrodas viens no krāšņākajiem un nozīmīgākajiem Latvijas
tūrisma objektiem – Rundāles pils.
Par Zemgali dēvē reģionu Latvijas dienviddaļā, kas atrodas
uz dienvidiem no Rīgas un plešas līdz pat Lietuvas robežai.
Lielu daļu tās teritorijas aizņem auglīga lauksaimniecībā
izmantojama zeme, tādēļ Zemgali mēdz dēvēt par Latvijas
"Labības klēti". Reģiona teritoriju caurauž ļoti blīvs upju tīkls,
kas, ietekot lielākajās Latvijas upēs Lielupē un Daugavā, tālāk
turpina ceļu uz Baltijas jūru.

Tūrisma karte

Zemgale
Dienvidlatvija

30. Blankenfeldes muiža. 18.-19.gadsimta muižas apbūve,
angļu stila parks, zvanu muzejs, plūškoka produktu degustācija,
naktsmītne. Vilces pagasts, [56.344608,23.547672], +371 27810348,
bmuiza@blankenfeldesmuiza.lv, www.blankenfeldesmuiza.lv  •B3
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31. Rundāles pils muzejs.  Baroka un rokoko arhitektūras un mākslas
piemineklis, arhitekts F.B.Rastrelli, interjeru ekspozīcijas, franču regulārais
parks, rožu dārzs. Rundāles pagasts, [56.414616,24.025383], +371 63962197,
+371 26499151, booking@rundale.net, www.rundale.net •C2

1. Ziemassvētku kauju muzejs "Mangaļi". Latviešu strēlnieki,
Ziemassvētku kaujas 1. pasaules karā, brīvdabas ekspozīcijas,
7,2 km gara izzinoša taka, vācu armijas nocietinājumi. Valgundes
pagasts, [56.830136,23.702233], +371 28349259, +371 67228147,
mangali@karamuzejs.lv, www.karamuzejs.lv •B1

32. Mežotnes pils.  Klasicisma stils, arhitekti Dž.Kvarengi,
J.G.Berlics, restaurēti parādes interjeri, ainavu parks, viesnīca, restorāns,
Bauskas īpašie ēdieni. Mežotnes pagasts, [56.438313,24.052919],
+371 63960711, +371 26595108, pils@mezotnespils.lv, www.mezotnespils.lv
•C2

2. Rīgas Sv. Trijādības Sergija sieviešu klostera filiāle. Valgundes
pareizticīgo sieviešu klosteris, Jāņa Trepnieka baznīca, Kristus
apskaidrošanās baznīca, kapela, ikonu kolekcija. Valgundes pagasts,
[56.733928,23.695524], +371 63085244, +371 63085215  •B1

33. Bauskas pils muzejs.  Livonijas ordeņa cietokšņa drupas,
Kurzemes hercogu rezidence, skatu tornis, ekspozīcija, izstādes,
izglītojošas programmas. Bauska, [56.402931,24.173397], +371 63923793,
+371 63922280, bauska.pils@gmail.com, www.bauskaspils.lv •C2
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9. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs.  Academia
Petrina, arhitekts Severīns Jensens, pirmā augstskola Latvijā,
vēstures ekspozīcijas, Ģederta Eliasa gleznas, izstādes. Jelgava,
[56.649905,23.728819], +371 63023383, muzejs@muzejs.jelgava.lv,
www.jvmm.lv •B2
10. Ā.Alunāna memoriālais muzejs. Latviešu teātra tēvs, interaktīva
ekspozīcija, skatuve. Jelgava, [56.644302,23.710352], +371 63021180,
muzejs@muzejs.jelgava.lv, www.jvmm.lv •B2
11. Mītavas tilts un Pasta sala.  Atpūtas, pastaigu un kultūras
pasākumu vieta ar estrādi, slidotavu, spēļu laukumiem, skatu laukumu,
pludmali. Jelgava, [56.6527052,23.7335418] •B2
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20. Dobeles vēsturiskais centrs - Tirgus laukums. Atjaunots
sākotnējā izskatā, tirgošanās un sabiedrisko pasākumu vieta, kafejnīcas,
strūklakas. Dobele, [56.623269,23.281744], +371 63723074, +371 26136682,
turisms@dobele.lv, www.dobele.lv •A2
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23. Vecauces pils.  Ainavu parks ar eksotiskiem augiem, nakšņošana,
ēdināšana. Auce, [56.469700,22.890314], +371 63745302, +371 29195959,
vecaucespils@gmail.com, www.vecauce.lv  •A2
24. Zaļenieku (Zaļā) muiža.  Arhitekts S.Jensens, vēlais baroks,
Kurzemes hercogs E.J.Bīrons, Zaļenieku arodvidusskola, muižas parks,
dabas taka. Zaļenieku pagasts, [56.530771,23.508259], +371 63074250,
+371 22043531, zaleniekuavsk@inbox.lv, www.zav.lv  •B2
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26. XII gadsimta Tērvetes koka pils.  Zemgales senvēsture,
rotu, tērpu, ieroču kolekcija. Tērvetes pagasts, [56.481430,23.376153],
+371 26950975, lielkenins@inbox.lv, www.lielkenins.lv •B2
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28. Grāmatnieku muzejs "Ķipi". Sena lauku sēta, grāmatu kolekcijas,
ekspozīcija, literāri sarīkojumi. Tērvetes pagasts, [56.459886,23.391559],
+371 29351141, tervetetic@inbox.lv •B2
29. Mežmuižas pils. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, celts
19.gadsimtā, parks. Augstkalnes pagasts, [56.404577,23.335436],
+371 26473531, www.mezmuiza.lv  •B3

40

44. Skaistkalnes katoļu baznīca un kapenes. Lielākais
katoļticības centrs Zemgalē, mākslas pieminekļu kolekcija,
vēsturiskais interjers, dižciltīgo un garīdznieku kapenes. Skaistkalnes
pagasts, [56.379514,24.645116], +371 63933154, +371 26346250,
pauliniesi@inbox.lv, laimaindrike@inbox.lv, www.skaistkalne.lv  •C3

46. Astrofizikas observatorija Baldonē.  12. lielākais teleskops
pasaulē, saules sistēmas planētas tuvplānā, zvaigznes, neparasti fizikas
un ķīmijas eksperimenti, ekskursijas gida pavadībā. Baldones pagasts,
[56.77336,24.40411], +371 29266797, +371 28763738, vija.eglite@inbox.lv,
ilgmars@latnet.lv, www.baldonesobservatorija.lu.lv  •C1
47. Ķekavas novadpētniecības muzejs.  Diplomāts Pēteris
Sēja, rakstnieks Alfrēds Dziļums, karikatūrists Edgars Ozoliņš, izstādes
par novada kultūrvēsturi. Ķekavas pagasts, [56.828845,24.238655],
+371 28679514, inara.rumbina@kekava.lv, www.parkulturu.lv •C1

49. Depkina muiža Rāmavā. Valsts nozīmes vēstures piemineklis,
Garlībs Merķelis, vecā Bauskas šoseja, senie muižas vārti, mūsdienīgs
viesu nams. Ķekavas pagasts, [56.888976,24.158008], +371 67916202,
+371 26133833, info@ramavasmuiza.lv, www.ramavasmuiza.lv  •C1
50. Katlakalna evaņģēliski luteriskā baznīca.  Valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis, prof. Roberts Feldmanis, dārzs ar 80 dažādu sugu
stādījumiem, kupolveida jumts. Ķekavas pagasts, [56.899311,24.172249],
+371 27059937, katlakalns@gmail.com, www.katlakalns.lv  •C1

52. Andreja Upīša muzejs. Rakstnieka vasaras māja ar paša
stādīto dārzu un mīļākajiem kokiem. Apskatāma ekspozīcija, izstāde
"Ratos kopā ar Brīviņa kungu". Skrīveru novads, [56.630756,25.102386],
+371 29496725, skriveri@memorialiemuzeji.lv, www.upisamuzejs.lv •D2
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54. Kokneses pilsdrupas. Viduslaiki, zviedru laika lielgabali, naudas
kalšana, viduslaiku tērpu noma, vēstures ekspozīcija. Kokneses pagasts,
[56.637833,25.417213], +371 65161296, +371 29275412, turisms@koknese.lv,
www.koknese.lv •E2

63. Jēkabpils Sv. Gara pareizticīgo baznīca, vīriešu klosteris. 
Divas baznīcas klostera sētā, dievnamā - Jakobštates Dievmātes Marijas
brīnumdarītājas ikona. Jēkabpils, [56.500122,25.861151], +371 65231486,
+371 29554391, svetagaraklosteris@inbox.lv, www.klosteris.lv •E2

65. Marinzejas muižas ansamblis. Ainavu parks, klasicisms. Atašienes
pagasts, [56.559086,26.379622], +371 26731672  •F2

68. Asares muižas ansamblis. Neoklasicisms, muižas apbūve un parks.
Asares pagasts, [56.118218,25.885268], +371 29490656, turisms@akniste.lv,
www.akniste.lv •E3

70. Aknīstes Novadpētniecības muzejs.  Etnogrāfija, deportācijas
laiku liecības, arheoloģija. Aknīste, [56.160664,25.748520], +371 26436978,
olga.vabel@gmail.com, www.akniste.lv  •E3
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73. Viesītes muzejs "Sēlija".  Valsts nozīmes industriālais
mantojums, ekspozīcijas "Ar Mazo Bānīti pa Sēliju", "Sēlijas māja", Viesītes
Amatniecības centrs. Viesīte, [56.347729,25.556431], +371 29116334,
viesitesmuzejsselija@inbox.lv, www.muzejsselija.lv  •E3
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80. Ukru gārša. Dabas liegums, neskarta daba, izziņas takas gida
pavadībā. Ukru pagasts, [56.363993,23.165500], +371 26193472,
lvm@lvm.lv, www.mammadaba.lv  •A3
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82. Mežotnes pilskalns, Vīna kalns. Viens no lielākajiem seno zemgaļu
nocietinājumiem, skatu laukums, piknika vieta, maija trešajā sestdienā
Mežotnes pilskalna svētki. Rundāles pagasts, [56.440041,24.046044],
+371 28343312, +371 26184631, ludmila.knoka@rundale.lv •C2
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107. "Skrīveru saldumi". Konfekšu "Gotiņa" tapšanas vēsture,
konfekšu ietīšana, marcipāna, īrisa figūriņu veidošana, produkcijas
degustācija, iegāde. Skrīveri, [56.633175,25.102901], +371 20366668,
ekskursija@skriverusaldumi.lv, www.skriverusaldumi.lv  •D2
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110. Alus darītava "BURSH".  Viena no mazākajām Latvijā,
degustācijas, ekskursijas, telts vietas. Aiviekstes pagasts,
[56.626141,25.885309], +371 29252115, martins.dagis@inbox.lv,
www.burshalus.lv  •E2
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114. Lielauces ezers. Licencēta makšķerēšana, vēžošana, laivu
noma, putnu vērošana, peldošas atpūtas mājiņas. Lielauces pagasts,
[56.531797,22.900535], +371 26556771, lvm@lvm.lv, www.mammadaba.lv
 •A2

84. Skaistkalne un karsta kritenes. Ekskursijas gida pavadībā,
piltuvveida iegruvumi Skaistkalnē un tās apkārtnē. Skaistkalnes
pagasts, [56.387945,24.685265], +371 26346250, laimaindrike@inbox.lv,
www.skaistkalne.lv •D3

56. Kokneses ev. luteriskā baznīca. Čuguna zvans, A.Dobenberga
gleznas, mācītājs E.Gliks. Kokneses pagasts, [56.641247,25.433006],
+371 65161347, www.koknese.lv  •E2

89. Dabas parks "Daugavas ieleja". Daugavas senlejas posms ar
upes izveidotām terasēm, interesantu floru un faunu, pastaigu taka,
velomaršruts, Aizkraukles pilskalns. Skrīveru novads, +371 25661983 •D2

57. Likteņdārzs.  Piemiņas vieta 20.gadsimta totalitāro režīmu
upuriem, sala, dārzs, skatu terase, suvenīri. Kokneses pagasts,
[56.634895,25.438843], +371 25495544, liktendarzs@koknesesfonds.lv,
www.liktendarzs.lv •E2

90. Kokneses parks un Pērses ūdenskrituma piemiņas vieta.
Strūklaka, koka skulptūra, zviedru lielgabali, riņķa krusti. Kokneses
pagasts, [56.642525,25.412794], +371 65161296, +371 29275412,
turisms@koknese.lv, www.koknese.lv •E2

58. Tēlnieka V.Jākobsona memoriālā māja - muzejs
"Galdiņi". Skulptūras, zīmējumi, darbarīku, apavu kolekcija. Bebru
pagasts, [56.724525,25.492271], +371 27294969, +371 26339168,
telniekamuzejs@koknese.lv, www.koknese.lv •E1

91. Vīgantes dabas parks. Staburaga vieta, skulptūra "Daina", piemiņas
zīme "Dieva auss", dienliliju stādījumi, prezidentu ozoliņi, vizināšanās ar
kuģi "Vīgante". Staburaga pagasts, [56.569466,25.493630], +371 29391109,
tip@jaunjelgava.lv •E2
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133. Bitenieka saimniecība "Lielvaicēni". Ekskursijas, biškopības
produkcijas iegāde. V ītiņu pagasts, [56.449237,22.974305], +371 29161420,
lielvaiceni@inbox.lv, www.lielvaiceni.lv  •A2
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135. Dobeles skaistie dārzi. Štelmahera akmeņu dārzs, Klūgu ģimenes
ainavu dārzs, Beņķu ģimenes skaisto un praktisko ideju dārzs. Dobele,
+371 26136682, turisms@dobele.lv •A2
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137. Cimdu un koka skulptūru dārzs "Lejniekos". Daudzveidīgas
puķu un garšaugu kolekcijas, saimnieka darinātas koka skulptūras,
saimnieces adītu cimdu kolekcija. Bērzes pagasts, [56.664086,23.414116],
+371 63754136, +371 22308565  •B2
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139. Briežu dārzs "Buku audzētava". Brieži, stirnas, dambrieži, mufloni,
dzīvnieku vērošana, ekskursijas, konsultācijas savvaļas dzīvnieku dārza
izveidē. Valgundes pagasts, [56.749738,23.721510], +371 63027751,
info@bukuaudzetava.lv, www.bukuaudzetava.lv  •B1
140. Kaziņu ferma "Līcīši".  Kazkopības produkcijas degustācija,
ražošanas process, pirts, makšķerēšana, atpūtas vieta. Cenu pagasts,
[56.711510,23.818073], +371 26537993, licisimeister@gmail.com,
www.licisi.lv  •B2
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142. Mini zoo "Dobuļi". Daudzveidīga savvaļas dzīvnieku,
mājdzīvnieku, putnu kolekcija no dažādām valstīm, katru gadu tiek
papildināta. Iecavas novads, [56.684564,24.255122], +371 29177846,
info@minizoo.lv, www.minizoo.lv •C2
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143. Trušu pilsētiņa.  Vairāk nekā 65 šķirņu truši īpaši iekārtotā
pilsētiņā. Codes pagasts, [56.466074,24.158889], +371 29548071,
trusupilsetina@inbox.lv, www.trusupilsetina.lv •C2
118

144. Daiļdārzs "Sējas". Daiļdārza apskate, tapšanas un iekārtošanas
vēsture, skujeņu, vīteņaugu, ziemciešu, rožu u.c. kolekcijas. Viesturu
pagasts, [56.481319,23.953797], +371 29225006, ive12@inbox.lv  •B2
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145. Strūbergu ģimenes daiļdārzs. Daiļdārza apskate,
godalgotas vietas valsts nozīmes daiļdārzu konkursos. Vecumnieku
pagasts, [56.587850,24.450930], +371 63976948, +371 29446329,
juris.strubergs@inbox.lv  •C2
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146. "Jūras". J.Audzijoņa kokamatnieka sēta - Kristus tēls, dzirnavas,
baznīca, lapene. Vecumnieku pagasts, [56.611931,24.510749],
+371 63976528, j.audzijonis@inbox.lv  •C2
147. "Sutras". Šūnakmens ieguves un apstrādes darbnīcas apskate
grupām, enerģētiskā piramīda, pirts, naktsmītnes. Bārbeles pagasts,
[56.463354,24.537251], +371 29463477, valdis.sutra@gmail.com,
www.sutras.lv  •C2
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148. P.Grauduļa darbnīca - muzejs. Koktēlniecība, kaula un dzintara
apstrāde, svečturi, koka šķīvji. Jaunjelgava, [56.615490,25.082968],
+371 65152271, woodarts@inbox.lv, www.graudulis.weebly.com •D2
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149. Bioloģiskā saimniecība "Ragāres".  Dekoratīvie augi, augļu
koki, garšaugi, ārstniecības augi, ekskursijas, stāsts par augiem,
tēju un augļu degustācija. Skrīveru novads, [56.625690,25.085907],
+371 29229588, eco@ragares.com, www.ragares.com  •D2
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150. Saimniecība "Janavas". Veselības saimniecība, zāļu
tējas, ārstniecības augi, izzinošas pastaigas. Kokneses pagasts,
[56.636728,25.370348], +371 25994160, anta.kucere@gmail.com  •D2
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121. Ziemas atpūtas komplekss "Riekstukalns".  Slaloma slēpošana,
snovbords, distanču slēpošana, ziemas sporta inventāra noma, slēpošanas
trases, ragaviņu kalns. Baldones pagasts, [56.772593,24.405774],
+371 28777888, info@riekstukalns.lv, www.riekstukalns.lv •C1
122. Atrakciju parks "Labirinti".  Veiklības un erudīcijas spēles lieliem
un maziem, atrakcijas, labirinti, batuti, velokarti, senu darbarīku kolekcija,
kempings. Iecavas novads, [56.564198,24.167778], +371 26320336,
+371 26425247, info@kempingslabirinti.lv, www.labirinti.lv  •C2

132. Zemnieku saimniecība "Līči". Seno lietu kolekcija, saimnieka
stāstījums, skaists daiļdārzs, govju ganāmpulks. Bikstu pagasts,
[56.703375,22.962456], +371 26541284 •A2

141. Mini zoo "Lauku sēta". Pundurdzīvnieki, izjādes ar ponijiem,
piknika vieta, ekskursijas, nodarbības bērniem. Cenu pagasts,
[56.669263,23.841937], +371 27171712, zoolaukuseta@inbox.lv,
www.zoolaukuseta.lv  •B2

119. Skvoša dārzs "Zanzibāra". Skvoša korti, kroketa laukums un
inventārs, bērnu rotaļu laukums, aktīva atpūta, jogas nodarbības,
kempings. Ķekavas pagasts, [56.813141,24.204340], +371 22001295,
zane@zanzibara.lv, www.zanzibara.lv  •C1
120. Slēpošanas bāze "Mežkalni". Slēpošanas trases, viesu nams,
pirts, slaloms, snovbords, atpūtas bāze, inventāra noma, snovparks.
Baldones pagasts, [56.775482,24.401354], +371 26432275, +371 26419464,
info@mezkalni.lv, www.mezkalni.lv •C1
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138. "Zaļenieku kokaudzētava". Dendrārija un stādaudzētavas apskate,
stādu tirdzniecība, konsultācijas. Zaļenieku pagasts, [56.522443,23.520037],
+371 63074444, +371 29410756, kokaudzetava@zalenieki.lv,
www.zalenieki.lv  •B2

117. Jelgavas Jahtklubs. Lielupe, Pils sala, ūdensvelosipēdu un laivu
noma, izbraucieni ar jahtām, regates. Jelgava, [56.657911,23.733264],
+371 20205215, info@jjk.lv, www.jjk.lv •B2
118. "Viesu Līči". Atrakcijas bērniem brīvā dabā, kafejnīca "Zemnieka
cienasts", naktsmītnes, pirts, izbraucieni ar kuģīti "Frīda" pa Lielupi.
Jaunsvirlaukas pagasts, [56.640020,23.777396], +371 63058443,
+371 29204514, lici@lici.lv, www.lici.lv •B2

131. Atpūtas bāze "Radži". Sporta laukumi, laivu, ūdens
velosipēdu noma, daivings, makšķerēšana, telšu vietas. Jēkabpils,
[56.478805,25.841957], +371 29471447, radzi@inbox.lv, www.radzi.lv  •E2

136. "Rūķīšu tēja". Viena no lielākajām ārstniecības augu audzētavām
Latvijā, iepazīšanās dārzs, grupām - tēju degustācija, veikaliņš. Krimūnu
pagasts, [56.59753,23.31584], +371 29263846, www.rukisuteja.lv  •A2

113. Atpūtas komplekss "Niedras". Kempings un viesu māja, Zebrus
ezers, tenisa korti, sporta laukumi, bērnu rotaļu laukums, pastaigu
takas, pirts. Bikstu pagasts, [56.640960,22.997251], +371 29992299,
kempingsniedras@inbox.lv, www.kempingsniedras.lv  •A2
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134. E.Tones orhideju kolekcija un eksotiskie dzīvnieki. Lielākā
orhideju kolekcija Latvijā, saimnieka konsultācijas audzēšanā, Šetlandes
poniji. Naudītes pagasts, [56.532356,23.228039], +371 26411428,
egons_tone@inbox.lv, www.orhidejas.lv  •A2

Aktīvā atpūta

116. Atpūtas un sporta komplekss "Zemgale". Slidošana, boulings,
hokejs, teniss, skeitparks, viesnīca, kafejnīca, konferenču zāle, sauna,
treileru vietas. Jelgava, [56.660892,23.742231], +371 63007700,
+371 63007220, info@skzemgale.lv, www.skzemgale.lv •B2

88. Kraukļakmens (Veļu akmens). Sena kulta vieta, akmenī cirstas 28
kraukļa zīmes, blakus avotiņš. Skrīveru novads, [56.623775,25.132500],
+371 25661983 •D2
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111. Mājas vīna ražotne "Dzidris". Degustācijas, ekskursijas. Aiviekstes
pagasts, [56.631184,25.872202], +371 29186953, www.dzidris.lv  •E2
112. Kafejas "ALĪDA" ražotne.  Cigoriņu kafija, ozolzīļu kafija,
ekskursijas, degustācijas. Elkšņu pagasts, [56.215118,25.593338],
+371 26582074, www.kafejaalida.lv  •E3

128. Brīvdienu piestātne "Pērsejas". Laivu noma, "Misija
Koknese", atpūta dabā, nūjošana, aktīvā atpūta. Kokneses pagasts,
[56.642953,25.409972], +371 29119882, ita.lejina@gmail.com,
www.persejas.lv  •E2

Apskates saimniecības

109. "Liepkalni" kafejnīca-maizes ceptuve.  Degustācijas,
pārvietojama maizes krāsns, vēsturiskais Daugavas krasts. Klintaines
pagasts, [56.600098,25.655357], +371 29193755, www.liepkalni.lv  •E2

83. Dabas parka "Bauska" pastaigu taka. Taka gar Mēmeles krastu no
Pētera I akmeņa līdz Ķirbaksalai, kur sākas Lielupe, labiekārtotas atpūtas
vietas. Bauska, [56.407592,24.180177], +371 63923797, +371 27746484,
tic@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv •C2

55. Kokneses muižas ansamblis. Muižas pārvaldnieka māja,
rakstnieks Rūdolfs Blaumanis. Kokneses pagasts, [56.643493,25.427181],
+371 65161296, +371 29275412, turisms@koknese.lv, www.koknese.lv •E2
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105. Saimniecība "Vaidelotes".  Iespēja grupām aplūkot garšaugu
un ārstniecības augu kolekcijas, baudīt ārstniecības augu tējas, seno
latviešu virtuvi. Codes pagasts, [56.425983,24.227386], +371 29389993,
+371 63921400, vaidelotes@gmail.com  •C2

115. Tērvetes ūdenskrātuve. Makšķerēšana, laivu noma, peldvieta,
piknika vietas, sporta laukums, kempinga mājiņas. Tērvetes pagasts,
[56.497893,23.412246], +371 26115333, lvm@lvm.lv, www.mammadaba.lv
•B2

87. Skrīveru dendroloģiskais parks.  Pirmais tik plaša mēroga parks
Baltijā, ap 250 dažādas unikālas un ļoti retas koku un krūmu sugas no visas
ziemeļu puslodes mērenās joslas. Skrīveru novads, [56.612434,25.037155],
+371 25661983, tip@skriveri.lv, www.skriveri.lv •D2
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108. Skrīveru mājas saldējums.  Degustācijas, ekskursijas, kafejnīca.
S krīveri, [56.64891,25.12071], +371 28361561, skriveri@majassaldejums.lv,
www.majassaldejums.lv  •D2

86. Pļaviņu aizsargdambis. 1,93 km gara pastaigu vieta gar Daugavu
ar gleznainu ainavu. Pļaviņas, [56.616559,25.722362], +371 22000981,
www.plavinunovads.lv •E2

57

103. Maizes ceptuve "Svētes maize". Bioloģiskā maize, konditorijas
izstrādājumi, maizes cepšanas process, ekskursijas. Svētes pagasts,
[56.581547,23.666763], +371 20001818, www.svetesmaize.lv  •B2

127

130. Atpūtas bāze "Mežezers". Slēpošanas trases, pacēlāji, inventāra
noma, pirts, naktsmītnes. Aiviekstes pagasts, [56.660706,25.716796],
+371 29345686, www.mezezers.lv •E2

106. Gardēžu tūre "Baudi Bauskā". Piecas saimniecības piedāvā
iepazīties ar savas produkcijas ražošanas procesu, degustācijas,
iespēja iegādāties produkciju. Bauskas novads, +371 29754627,
raimonda.ribikauska@inbox.lv  •C2

85. Baldones sēravots "Ķirzaciņa".  Ārstniecības resursi, paviljons,
Ceriņu parks, sanatorijas parks. Baldone, [56.742135,24.403860] •C1
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100. Tērvetes vīnogu dārzs. Vairāk nekā 50 vīnogu šķirņu, ekskursija,
degustācija, stādu iegāde. Tērvetes pagasts, [56.51580,23.34705],
+371 28609399, info@vinogudarzs.lv, www.vinogudarzs.lv  •B2

126. "Krastmalas". 100 Campo (kanoe) laivu noma, nogādāšana
izbraukšanas vietā, maršruti, naktsmītnes, telšu laukums, banketu
telpa. Skaistkalnes pagasts, [56.385914,24.696760], +371 25992843,
dzintrapole@inbox.lv, www.campo.laivas.lv  •C3

129. "Mežmalas laivas".  Teiksmām apvītā vikingu liellaiva "Lāčplēsis"
ar 24 vietām, brauciens pa Daugavu, laivu noma. Klintaines pagasts,
[56.600197,25.655243], +371 26649575, info@mezmalasvikings.lv,
www.mezmalasvikings.lv  •E2

104. Bauskas alus darītava. Iespēja grupām iepazīties ar alus ražošanas
procesu, produkcijas degustācija. Īslīces pagasts, [56.397377,24.203781],
+371 63960013, +371 25770575, ekskursijas@bauskasalus.lv,
www.bauskasalus.lv  •C2

81. Dabas parks "Vilce".  Vilces muiža, Vilces pilskalns, Zaķu
pļava, atpūtas vietas, sporta aktivitātes, dabas takas, vides gids. Vilces
pagasts, [56.421276,23.543521], +371 26351169, vilcesmuiza@inbox.lv,
www.visit.jelgava.lv •B2
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102. "Karameļu darbnīca". Karameļu gatavošanas šovs, degustācijas,
darbnīca, ekskursija. Jelgava, [56.640238,23.728595], +371 25664748,
www.karameludarbnica.lv  •B2

78. Ķeveles avoti.  Dziedniecisks ūdens, ainaviska grava,
Zviedrijas karalis Kārlis XII. V ītiņu pagasts, [56.481923,22.824166],
+371 63707226, turisms@dome.auce.lv, www.auce.lv •A2
79. LVM dabas parks Tērvetē.  Pastaigu takas, gaisa taka, koka
skulptūras, pasaku tēli. Tērvetes pagasts, [56.487548,23.372953],
+371 63726212, +371 28309394, tervete@lvm.lv, www.mammadaba.lv •B2

Ekskursijas, kafejnīca, bērnu
98. Maizes ceptuve "Lāči". 
ballītes, banketi, pasākumi, lācis, atpūta ģimenei. Babītes pagasts,
[56.897030,23.729095], +371 67933228, +371 29256676, izklaide@laci.lv,
www.laci.lv  •B1

125

127. Makšķernieku paradīze. Makšķerēšana, nakšņošana, telšu laukumi,
sporta un bērnu rotaļu laukumi, pirts, lapene, piknika vietas, veikals
makšķerniekiem. Valles pagasts, [56.504955,24.729538], +371 26339599,
burtukalps@inbox.lv, www.makskerniekuparadize.lv  •D2

101. Tērvetes maizes ceptuve. Ekskursija, degustācija, maizes cepšanas
process. Tērvetes pagasts, [56.447987,23.389050], +371 29967553,
kurpnieks_J@inbox.lv  •B2

76. Selekcionāra Pētera Upīša muzejs un dārzs.  Viena no lielākajām
ceriņu kolekcijām Eiropā, saldo ķiršu degustācija, koncerti. Dobele,
[56.610850,23.297050], +371 26408655, muzejs@lvai.lv, www.lvai.lv •A2
77. LVM Pokaiņu mežs.  Svētvieta ar akmeņu krāvumiem, mistiska
un enerģētiski spēcīga vieta, pastaigu takas, telšu vietas. Naudītes
pagasts, [56.577896,23.073705], +371 63729177, +371 26392564,
pokainumezs@lvm.lv, www.mammadaba.lv •A2
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99. Tērvetes alus darītava. Degustācija ar interesantām uzkodām,
ekskursija par daudznozaru lauksaimniecības uzņēmumu. Tērvetes
pagasts, [56.5169584,23.335583], +371 63768642, +371 29615337,
agita@tervete.lv, www.tervete.lv  •B2

75. Lielupes palienes pļavas. Dabas liegums, Pils sala, savvaļas
zirgi, aizsargājamas putnu un augu sugas, vides gids. Jelgava,
[56.660525,23.729004], +371 20264343, aquavit@inbox.lv  •B2
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96. Saltupju Svētavots. Ap 100 m garš pazemes dzelzsavots,
kulta akmens gultnē. Aknīste, [56.171161,25.737234], +371 29490656,
turisms@akniste.lv, www.akniste.lv •E3

124. "Somnium" elektromobilis Rundāles pils parkā un
"Gustame" vēsturiskās laivas pils dīķī. Aktīvā atpūta pie Rundāles
pils. 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. Bangu dīķis.  Licencēta makšķerēšana, karpas, līņi, raudas, asari,
atpūtas vieta makšķerniekiem, licences makšķerēšanai vimbu sezonā.
Ceraukstes pagasts, [56.402449,24.294889], +371 29189821 •C3

Kulinārais mantojums

74. Sunākstes ev. luteriskā baznīca un Stendera Ābeces taka.
Blakus baznīcai Vecā Stendera kapu kalniņš un taka, kas burtu pa burtam
iepazīstina ar Vecā Stendera mācību līdzekli - Bildu Ābici. Viesītes pagasts,
[56.4338,25.5220], +371 26785207, www.viesite.lv •E2
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97. Radžupes ala. Garākā ala Zemgalē (5 m). Aknīste,
[56.171666,25.771388], +371 29490656, www.akniste.lv •E3

72. Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs "Riekstiņi".  "Baltā grāmata",
Mūsmājas, ekspozīcija. Neretas pagasts, [56.190235,25.378675],
+371 65176467, muzejs.riekstini@inbox.lv, www.neretasnovads.lv  •E3
41

94. Zasas parks. Veidots baronu Zasa un Greja laikā, triju dīķu sistēma
un piecas saliņas uz Zasas upes. Zasas pagasts, [56.288925,25.983353],
+371 25465787, edite.balode@jekabpilsnovads.lv, www.jekabpilsnovads.lv
 •F3

123. "Drostalas". Jāšanas apmācība, izjādes apvidū vai īpaši pielāgotās
lauku takās ziemā un vasarā, eskorti un vizināšanās pasākumos. Iecavas
novads, [56.568119,24.136273], +371 26657942, zirgidrostalas@inbox.lv,
www.drostalas.com  •C2

95. Saukas dabas parks.  Ormaņkalns, Saukas ezers, pastaigu takas,
licencēta makšķerēšana, labiekārtotas atpūtas vietas, laivu un katamarānu
noma, nakšņošana. Saukas pagasts, [56.269389,25.425041], +371 29428226,
saukasdabasparks@inbox.lv, www.saukasdabasparks.lv  •E3

71. Neretas ev.luteriskā baznīca.  Senākā baznīca Sēlijā,
19.gadsimta vitrāžas, 16.gadsimta beigu kapa plāksnes. Neretas pagasts,
[56.209770,25.301514], +371 65176295, +371 29266802  •D3

53. Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs "Kalna Ziedi". 
Pilskalns, ekspozīcija, izstādes, spēles un rotaļas, riņķa krusti, bišu stropi.
Aizkraukle, [56.598816,25.269629], +371 65123351, +371 28305405,
aizkrauklesmuzejs@inbox.lv •D2

25. Senu pulksteņu un radioaparātu kolekcija "Abrakašos". Sadzīves
priekšmeti un ierīces, stāstījums par senajām lietām. Penkules pagasts,
[56.492325,23.241960], +371 26455492  •A2

27. Annas Brigaderes muzejs "Sprīdīši". Rakstnieces darba un
atpūtas vieta, ekspozīcija, viesu māja, pirts, kafejnīca. Tērvetes pagasts,
[56.483327,23.376927], +371 26532691, spridisi@spridisi.lv, www.spridisi.lv
 •B2

42. Bruknas muižas komplekss. 19.gadsimta kungu māja, klēts, kūts,
garīgās dzīves centrs, kristīgās nometnes, mākslas plenēri, renesanses
mūzikas svētki, naktsmītne. Dāviņu pagasts, [56.468530,24.442973],
+371 29633291, +371 26411090, bruknasmuiza@inbox.lv,
www.bruknaskopiena.lv  •C2
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69. Gārsenes pils un dabas takas.  Izstādes, tūrisma takas,
vairāk nekā 40 unikāli dabas objekti, arhitektūras un kultūrvēstures
pieminekļi. Gārsenes pagasts, [56.099815,25.814438], +371 29490656,
+371 26367150, turisms@akniste.lv, www.akniste.lv  •E3

51. Aviācijas tehnikas muzejs. Viena no lielākajām bijušās Padomju
savienības aviācijas tehnikas kolekcijām Eiropā - 47 eksponāti. Mārupes
pagasts, [23.980649,56.925231], +371 26862707, muzej@inbox.lv,
www.airmuseum.lv •C1

21. Īles nacionālo partizānu bunkurs. Partizānu cīņas, piemiņas
vieta. Zebrenes pagasts, [56.578750,22.924990], +371 26136682,
turisms@dobele.lv, www.dobele.lv •A2
22. Lielauces pils. Eklektisms, parks ar eksotiskiem augiem, ezers,
nakšņošana. Lielauces pagasts, [56.519840,22.895729], +371 26370377,
lielaucespp@zemgale.lv, www.auce.lv  •A2
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48. Daugavas muzejs.  Daugavas vēstures ekspozīcija, brīvdabas
sēta, parks 9,1 ha, Daugava, brauciens ar lēngaitas kuteri. Salaspils
lauku teritorija, [56.849389,24.229616], +371 67266367, +371 67216398,
daugavas.muzejs@inbox.lv, www.daugavasmuzejs.lv •C1

18. Dobeles Amatu māja.  Amatnieku prasmju darbnīcas, seno un
mūsdienu amatu apgūšana, tematiskās izstādes, vakarēšana, gadatirgi.
Dobele, [56.623350,23.283421], +371 22049477, damatumaja@gmail.com,
www.kulturadobele.lv  •A2
19. Dobeles luterāņu baznīca. Celta 1495.gadā, unikāli mākslas
pieminekļi, altārglezna, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Dobele,
[56.623573,23.281575], +371 26430548 •A2

40. Ribbes dzirnavas. Holandiešu tipa vējdzirnavas (1867), naktsmītne,
restorāns, rotaļu laukums. Ceraukstes pagasts, [56.360867,24.284049],
+371 26564580, info@rozmalas.lv, www.rozmalas.lv •C3

61. Jēkabpils vēstures muzeja brīvdabas nodaļa "Sēļu sēta". 
Vidēji turīga 19.gadsimta Sēlijas zemnieka sēta, iespēja izmēģināt savas
prasmes lauku amatnieku darbos. Jēkabpils, [56.496232,25.873638],
+371 65232501, +371 26597463, seluseta@inbox.lv •E2

67. Dzejnieka Raiņa muzejs Tadenavā. Raiņa dzimtā vieta, senie darba
rīki un priekšmeti muzejmājā. Dunavas pagasts, [56.170036,26.149521],
+371 29250484, www.aspazijarainis.lv/tadenava  •F3

45. Iecava un muižas ainavu parks.  Luterāņu baznīca, lielgabali,
muzejs "Arhīvs", Dievdārziņš, Iecavas daiļdārzi. Iecavas novads,
[56.596075,24.192267], +371 26639727, +371 29419247, www.iecava.lv 
•C2

16. Dobeles novadpētniecības muzejs.  Pastāvīgā vēstures
ekspozīcija, izstādes, interaktīvās spēles, pils dāmas, radošās darbnīcas,
ekskursijas pa pilsētu. Dobele, [56.625098,23.276559], +371 63721309,
muzejs@dobele.lv, www.dobele.lv •A2
17. Livonijas ordeņa pilsdrupas Dobelē.  Skatu tornis, zemgaļu
pilskalns, brīvdabas pasākumi, Bērzes upe, ekskursijas pils dāmu
pavadībā. Dobele, [56.621419,23.271088], +371 63721309, +371 26136682,
turisms@dobele.lv, www.dobele.lv •A2

39. Atpūtas komplekss "Miķelis".  19.gadsimta Zemgales zemnieku
sēta, Baltijā lielākā lauksaimniecības mašīnu kolekcija, kafejnīca, Bauskas
īpašie ēdieni, pirts, rotaļu laukums. Gailīšu pagasts, [56.311390,24.275469],
+371 26493940, +371 26443496, info@mikelis.lv, www.mikelis.lv •C3

93. Strūves parks. Profesora Vilhelma Strūves ģeodēziskie un
astronomiskie mērījumi meridiānu loka aprēķiniem 1826.gadā. Jēkabpils,
[56.501408,25.856313], +371 65233822, tic@jekabpils.lv, www.jekabpils.lv
•E2

66. Sēļu amatniecības centrs "RŪME". Amatnieku darbnīcas, amatu
prasmju demonstrējumi - keramika, tekstils, kokgriezumi, radošās
darbnīcas. Zasas pagasts, [56.288925,25.983353], +371 26557249,
+371 26239304, daina@rume.lv, www.rume.lv  •E3

43. Brīvdabas muzejs "Ausekļu dzirnavas".  Sējas un Pļaujas svētki
ar seno lauku darbu un amatu demonstrējumiem, iespēja līdzdarboties.
Bārbeles pagasts, [56.440678,24.581223], +371 29197412, +371 26396878,
ausekludzirnavas@inbox.lv, www.ausekludzirnavas.lv •C2

14. E.Virzas un E.Stērstes memoriālā māja "Billītes". Rakstnieka,
dzejnieka Edvarta Virzas mājas, ekspozīcija, sarakstīts darbs "Straumēni",
dižkoks Billīšu zirgkastaņa. Salgales pagasts, [56.5751978,24.1091827],
+371 29299790, billites@inbox.lv  •C2
15. K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas".  Valsts prezidents,
vēsturiska ekspozīcija, lauksaimniecības tehnikas kolekcija, izstāde, lauku
sēta, piemineklis. Bērzes pagasts, [56.659549,23.482979], +371 29364230,
piksas@piksas.lv, www.piksas.lv •B2
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41. Viļa Plūdoņa muzejs.  Ekspozīcija, veltīta dzejnieka dzīvei un
daiļradei, Zaķīšu pirtiņa, zaķu skulptūras, ratu kolekcija, dabas taka,
piknika vieta. Ceraukstes pagasts, [56.410017,24.293716], +371 29194975,
+371 63926131, signe.samsone@tvnet.lv, www.bauskasmuzejs.lv •C2

12. Ozolnieku Motosporta ekspozīcija. Retro motociklu un senu
priekšmetu kolekcija, motobraucēju tērpi, sacensību trofejas, Alfrēds
Zamockis. Ozolnieku pagasts, [56.693953,23.763427], +371 26751108,
+371 63022602  •B2
13. J.Čakstes memoriālais muzejs "Auči". Latvijas pirmā
prezidenta dzimtās mājas, ekspozīcija par Čakstu dzimtu, telpas
pasākumiem. Salgales pagasts, [56.594320,23.955428], +371 26392154,
ineta.freimane@jelgavasnovads.lv  •B2

37. Bauskas vecpilsēta. Veidojusies 16.-19.gadsimtā, saglabājot ielu
plānojumu un rātslaukumu, valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis.
Bauska, [56.410007,24.185673], +371 63960509, +371 63960508,
bauskasmuzejs@bauska.lv, www.bauskasvecpilseta.lv •C2

60. Jēkabpils vēstures muzejs un Krustpils pils.  Ekspozīcija
par Krustpils pili, skatu platforma pils vārtu tornī, izstādes.
Jēkabpils, [56.511276,25.859455], +371 65221042, +371 26597463,
jekabpilsmuzejs@inbox.lv, www.jekabpilsmuzejs.lv •E2

64. Mākslas galerija "MANS'S". Mūsdienu latviešu mākslas glezniecība,
izstādes, suvenīri. Jēkabpils, [56.498653,25.865540], +371 29470597,
+371 65231953, manss@apollo.lv, www.manss.lv •E2

38. Bauskas Motormuzejs.  20.gadsimta 30.gadu vieglie automobiļi,
20.-30.gadu lauksaimniecības tehnika, lielgabarīta specializētā
tehnika, izstāde. Codes pagasts, [56.414661,24.181423], +371 67025887,
bauskainfo@motormuzejs.lv, www.motormuzejs.lv •C2

7. Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle.
Arhitekts Nikolajs Čagins, 19. gadsimta beigas, sākotnējais projekta autors
F.B.Rastrelli, ikonu kolekcija, deviņi zvani. Jelgava, [56.649017,23.729657],
+371 63020207 •B2
8. Jelgavas Sv. Annas luterāņu katedrāle. Vecākā Jelgavas ēka,
lielākās ērģeles Zemgalē, J.Rozentāla glezna, Mārtiņa Lutera ozols. Jelgava,
[56.650838,23.716091], +371 63025515  •B2
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36. Bauskas rātsnams.  Senākais atjaunotais rātsnams Latvijā,
17. gadsimtā lielākais Kurzemes hercogistē, "Sver un mēri Bauskā", tūrisma
informācijas centrs. Bauska, [56.410007,24.185457], +371 63923797,
+371 27746484, tic@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv •C2

5. Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs - Jelgavas ekspozīcija.
Vienīgā Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja filiāle ārpus Rīgas,
Jelgavas dzelzceļa mezgls, dzelzceļa modelis, lokomatīvju depo.
Jelgava, [56.640754,23.730727], +371 63096494, muzejs@ldz.lv,
www.railwaymuseum.lv •B2
6. Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle.
Arhitekts Kārlis Eduards Strandmanis, pseidogotikas stils, bareljefs "Svētais
vakarēdiens". Jelgava, [56.649300,23.727388], +371 63021550  •B2

35. Bauskas Sv. Gara baznīca. Celta 16.gadsimta beigās, aplūkojama
mākslas kolekcija ar unikāliem 16.-19.gadsimta mākslas priekšmetiem,
senākais pilsētas ģerboņa attēls. Bauska, [56.409596,24.182557],
+371 26609920, +371 29227564 •C2

92. Daugavas aizsargdambis. Aizsargdambis, būvēts pēc
1981.gada lielajiem plūdiem, gājēju promenāde gar Daugavu. Jēkabpils,
[56.498489,25.871515], +371 65233822, tic@jekabpils.lv •E2

62. Jēkabpils Vecpilsētas laukums. Pilsētas centrālā daļa, pilsētas
pulkstenis un naudas maks, aka un svari, pilsētas simbols - lūsis, strūklaka.
Jēkabpils, [56.497544,25.866505], +371 65233822, +371 20451706,
tic@jekabpils.lv, laukums.jekabpils.lv •E2

34. Bauskas muzejs.  Ekspozīcija par Bauskas 20.gadsimta vēsturi,
T.Čudnovskas leļļu un rotaļlietu kolekcija, mākslas izstādes, šovi, TLM
studija "Bauska". Bauska, [56.409962,24.184685], +371 63960508,
+371 63960511, bauskasmuzejs@bauska.lv, www.bauskasmuzejs.lv •C2

3. Jelgavas pils un Kurzemes hercogu kapenes.  Baroka stils,
arhitekts F.B.Rastrelli, Kurzemes un Zemgales hercogiste, hercogu dinastiju
kapenes, sarkofāgi. Jelgava, [56.655743,23.733280], +371 63005617,
muzejs@llu.lv, www.jelgavaspils.lv, +371 26453916, booking@rundale.net,
www.rundale.net •B2
4. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis.  Interaktīvas vēstures
ekspozīcijas, skatu laukums, izstāžu zāle, restorāns, tūrisma informācijas
centrs. Jelgava, [56.652430,23.728882], +371 63005445, +371 63005447,
tic@tornis.jelgava.lv, www.tornis.jelgava.lv •B2
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59. Krustpils ev.luteriskā baznīca. Celta 17.gadsimtā, 1935.gadā
Ģ.Dūrēja izgatavotās ērģeles. Jēkabpils, [56.512890,25.855834],
+371 29107876, www.krustpilsbaznica.lv •E2

151. Amatu centrs "Mazā Kāpa".  Ādas apstrāde, suvenīri, ekskursija
ar līdzdarbošanos, radošā darbnīca, viesu māja, pirts. Kokneses pagasts,
[56.653870,25.430260], +371 29227936 kaapa2@inbox.lv, www.mazakapa.lv
 •E2

147

152. Safari parks "Zemitāni". Pasaules līmeņa trofejas, briežkopība,
staltbrieži, dambrieži, mufloni, sumbri, mežacūkas. Iršu pagasts,
[56.785785,25.658665], +371 20039217, zemitani@gmail.com,
www.zemitani.lv  •E1
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153. Zemnieku saimniecība "Āmuri".  Sūnu skulptūru dārzs, garšaugi,
tējas, kazas, poniji, putni, jaunlopi, garšaugu un bērzu stādi. Asares pagasts,
[56.115758,25.889572], +371 29148597, landu@inbox.lv  •E3
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Apskates saimniecības

Naktsmītnes
Zemgales tūrisma asociācija iesaka

Dobele un apkārtne
1. "Eglieni". Viesu māja, pirts, krodziņš, sporta laukumi. Jaunbērzes pagasts,
[56.7796778,23.3663952], +371 29537991, eglieni@eglieni.lv, www.eglieni.lv •B1
2. "Ozolāres". Lauku māja, pirts, putnu apskate, bioloģiskā produkcija. Dobeles pagasts,
[56.7092708,23.1927147], +371 29257804, info@ozolares.lv, www.ozolares.lv •A1

1

Naktsmītnes

Zemgales Sēlijas loks

Galvenais ceļš

Reģionālie ceļi

Grants segums

Nacionālais parks,
rezervāts

Valsts robeža

Lidosta

Zemgales mazais loks

Velomaršruts

Ceļš ar atdalītām kustības
joslām

Melnais segums

Zemesceļš

Nacionālo parku,
rezervātu robežas

Dzelzceļš

Osta

13. "Agate Hotel". Viesnīca, restorāns, telpas pasākumiem. Ozolnieki, [56.692903,23.786466],
+371 28684473, 63013527, info@agatehotel.lv, www.agatehotel.lv •B2
14. Ozolnieku sporta centra viesnīca. Banketzāle, sporta zāle, trenažieru zāle, sauna.
Ozolnieku novads, [56.6913230,23.7896159], +371 63050516, sportacentrs@ozolnieki.lv •B2
15. "Aitiņlauvas". Viesu nams, kafejnīca, banketzāle, konferenču zāle, sauna ar baseinu.
 algundes pagasts, [56.8537489,23.6002674], +371 29160393, aitinlauvas@aitinlauvas.lv,
V
www.aitinlauvas.lv •B1
16. "Pūteļkrogs". Viesu nams, kafejnīca, banketzāle, sauna. Zaļenieku pagasts,
[56.4963904,23.4429202], +371 29255010, +371 63011900, puteli50@gmail.com, www.puteli.lv
•B2

3. "Dzirnaviņas". Viesu māja, kafejnīca, pirts. Bikstu pagasts, [56.6644348,22.9704902],
+371 29178181, andersons@dtg.lv, www.dzirnavinas.lv •A2

17. "Grantiņi". Kempings, kafejnīca, laivu, ūdens velosipēdu noma, makšķerēšana,
telšu vietas. Svētes pagasts, [56.552730,23.651977], +371 28602267, +371 26446422,
info@grantinicamp.lv, www.grantinicamp.lv •B2

4. "Eglāji". Viesu māja, pirts, banketu zāles, sporta laukums. Dobele, [56.612920,23.277411],
+371 26558790, eriks.zemitis@inbox.lv, www.eglaji.lv •A2

18. "Senlīči". Viesu nams, bērnu rotaļu laukums, kafejnīca, izbraucieni ar kuģīti.
Jaunsvirlaukas pagasts, [56.638948,23.778611], +371 20007065, senlici@inbox.lv, www.lici.lv •B2

5. "RaCafe". Viesu māja, kafejnīca, banketu zāle. Dobele, [56.6235696,23.2777618],
+371 26350505, racafe@racafe.lv, www.racafe.lv •A2

19. "Ānes muiža". Brīvdienu māja, pirts māja, telpas viesībām, sporta laukumi, peldvieta, laivas.
Cenu pagasts, [56.640710,23.802680], +371 26483712, info@anesmuiza.lv, www.anesmuiza.lv
•B2

6. "Dobele". Viesnīca, restorāns, banketu un semināru zāle. Dobele, [56.6245176,23.2801232],
+371 63721229, info@hoteldobele.lv, www.hoteldobele.lv •A2
7. "Auru Cīruļi". Brīvdienu māja, pirts, dīķis, velonoma, vīna degustācija. Auru pagasts,
[56.561172,23.318224], +371 29299030, pirts@ciruli.lv, www.ciruli.lv •A2
8. "Ores". Apartamenti. Tērvetes pagasts, [56.480181,23.380216], +371 27006660,
apartamenti.ores@inbox.lv, www.ores.lv •B2

Jelgava un apkārtne
9. "Jelgava". Viesnīca, kafejnīca, banketzāle, konferenču zāle, sauna. Jelgava,
[56.6534728,23.7290874], +371 63026193, +371 29145961, info@hoteljelgava.lv,
www.hoteljelgava.lv •B2
10. "Zemgale". Viesnīca, banketu un semināru zāle, ēdināšana, boulings, slidotava.
Jelgava, [56.660892,23.742231], +371 63007707, +371 63007220, viesnica@skzemgale.lv,
www.skzemgale.lv •B2
11. "Dianda". Atpūtas centrs, telpas pasākumiem, vasaras dārzs, sauna, pirts, kafejnīca,
atrakcijas bērniem. Jelgava, [56.6469102,23.6916464], +371 63082979, dianda@inbox.lv,
www.hoteldianda.mozello.lv •B2
12. "Akva". Motelis, kafejnīca, banketzāle, konferenču zāle. Jelgava, [56.6445311,23.7538720],
+371 63023444, motelisakva@inbox.lv •B2

Bauska un apkārtne
20. "Brencis". Motelis, restorāns, banketu zāle, sauna. Iecavas novads,
[56.644132,24.229134], +371 63928033, motelisbrencis@inbox.lv, motelbrencis.lv •C2
21. "Nameji". Viesu nams, treileru, telšu laukumi. Codes pagasts, [56.410349,24.168073],
+371 29882122, nameji@inbox.lv, www.nameji.lv •C2
22. "Bērzkalni". Viesu nams, kafejnīca, telpas pasākumiem. Īslīces pagasts,
[56.397573,24.193062], +371 63926888, +371 26672449, hotel@berzkalni.lv, www.berzkalni.lv
•C3

27. "Krāces". Brīvdienu māja, sauna. Gailīšu pagasts, [56.3081292,24.2793249],
+371 29251516, janis@motelis.lv, www.viesunamins.lv •C3
28. "Vīnkalni". Viesu nams. Rundāles novads, [56.417378,24.028981], +371 25622730,
vinkalni@mail.com, www.hotelrundale.lv •C2
29. "Rixwell Bauska Hotel". Viesnīca, restorāns. Bauska, [56.407809,24.195639],
+371 63920295, info.bauska@rixwell.com, www.rixwell.com •C2

43. "Ķieģeļmājas". Lauku māja, semināru telpa, pirts, dīķi makšķerēšanai. Krustpils novads,
[56.552387,26.407013], +371 29199159 •F2

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

44. "Bincāni". Lauku māja, sports, makšķerēšana, pirts, kamīns, katamarāni, laivas. Saukas
pagasts, [56.270809,25.423737], +371 28346853, www.saukasdabasparks.lv •E3
45. "Krogs pie Viktora". Naktsmītnes, ēdināšana, pirts. Saukas pagasts, [56.2772,25.4037],
+371 29453166, www.assi.lv •E3

30. "Klidziņa". Viesnīca, konferenču zāle, restorāns, kafejnīca, terase ar skatu uz Daugavu.
Skrīveru novads, +371 26339971, www.klidzina.lv •D2

46. "Pērlīte". Kempings, guļvietas koka namiņos, telpas svinībām, laukumi sporta spēlēm,
ūdens atrakcijas, pludmale, sauna, nojumes, āra kamīns, ēdināšana. Viesītes pagasts,
[56.3530,25.6812], +371 29464385, www.perlite.mozello.lv •E3

31. "Kalnavoti". Atpūtas komplekss, laivas, sports, makšķerēšana, sauna, biljards. Kokneses
novads, [56.621654,25.463191], +371 26554204, kalnavoti@gmail.com, www.kalnavoti.lv •E2
32. "Orinoko". Viesu nams, semināri, sauna, džakuzi, kamīnzāle, kuteris. Kokneses novads,
[56.614886,25.483104], +371 26637918, hotelorinoko@gmail.com, www.orinoko.lv •E2
33. "Daugavas Radzes". Kempings, laivas, makšķerēšana, pirts. Kokneses novads,
[56.608002,25.498980], +371 29284622, +371 26524446, radzes3@inbox.lv •E2
34. "Līči". Brīvdienu māja, pirts. Kokneses novads, [56.654999,25.408459], +371 29610596,
+371 26422346, ruta_n@inbox.lv, www.lici.viss.lv •E2
35. "Piešupīte". Brīvdienu māja, sports, makšķerēšana, pirts, estētiska dārza piemērs 2 ha
platībā. Staburaga pagasts, [56.572708,25.527795], +371 29490300, piesupite@inbox.lv •E2
36. "Pilkalnes Muiža". Lauku māja, makšķerēšana, pirts, ogošana, sēņošana. Neretas
novads, [56.188027,25.241918], +371 65129784, +371 29341352, www.pilkalne.viss.lv •D3
37. "Odzienas muiža". Naktsmājas senatnīgā gaisotnē, telpas semināriem, viesībām,
ekskursijas muižas ansamblī. Vietalvas pagasts, +371 20533333, www.odzienasmuiza.lv •E1

Jēkabpils un apkārtne
38. "Citrus". Ūdens relaksācijas centrs, viesnīca, semināru telpas, SPA, trenažieri. Jēkabpils,
[56.502468,25.877287], +371 65221737, +371 26825940, info@citrusspa.lv, www.citrusspa.lv •E2

24. "Vecozolnieki". Viesu nams, treileru, telšu laukumi. Ceraukstes pagasts,
[56.368652,24.278148], +371 63900819, +371 29475829, vecozolnieki@hello.lv,
www.vecozolnieki.lv •C3

39. "Luiize". Viesnīca, telpas semināriem, viesībām, galdu klāšana. Jēkabpils,
[56.499401,25.863234], +371 65233433, +371 27705777, luiize@luiize.lv, www.luiize.lv •E2

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

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

Aizkraukle un apkārtne

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

25. "Mazmežotne". Viesnīca, atpūtas vieta, telpas pasākumiem, pirts. Rundāles pagasts,
[56.430315,24.049108], +371 25772269, info@mazmezotne.lv, www.mazmezotne.lv •C2

42. "Ūdensdzirnas". Viesu nams, viesību, semināru telpas, pirts, galdu klāšana. Salas novads,
[56.413805,25.775724], +371 26139719, udensdzirnas@inbox.lv, www.udensdzirnas.lv •E2

40. "Daugavkrasti". Viesnīca, telpas semināriem, viesībām, sauna, biljards. Jēkabpils,
[56.496780,25.893307], +371 65231232, info@daugavkrasti.lv, www.daugavkrasti.lv •E2
41. "Ceļinieks". Motelis, telpas semināriem, svinībām, kamīns, pirts. Jēkabpils,
[56.496194,25.903301], +371 65221895, cb.krustpils@inbox.lv •E2

47. "Susēja". Brīvdienu māja, viesību un semināru telpas, galdu klāšana, rotaļlaukums. Aknīstes
pagasts, [56.150205,25.789878], +371 22000725, www.suseja.lv •E3
48. "Sila Strauti". Brīvdienu māja, viesību telpas, pirts, velo noma, šarolē ganāmpulku apskate.
Asares pagasts, [56.109428,25.944835], +371 29115491, valentina@silini.lv •E3
49. "Liepas". Viesu nams, viesību, semināru telpas, galdu klāšana, āra terase, rotaļlaukums,
ēdināšana, aitu ganāmpulka apskate, makšķerēšana. Aknīste, [56.154696,25.765165],
+371 25610752, viesunamsliepas@inbox.lv, viesunamsliepas.wixsite.com •E3

Tūrisma informācijas centri
Aknīstes novada tūrisma informācijas punkts. Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads,
LV-5208, [56.161988,25.740660], +371 29490656, turisms@akniste.lv, www.akniste.lv •E3
Auces tūrisma informācijas centrs. Raiņa iela 14, Auce, Auces novads, LV-3708,
[56.463078,22.894455], +371 28829208, +371 63707226, turisms@dome.auce.lv,
www.auce.lv •A2
Bauskas tūrisma informācijas centrs.  Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901,
[56.409946,24.185371], +371 63923797, +371 27746484, tic@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv
•C2
Dobeles tūrisma informācijas centrs. Baznīcas iela 6, Dobele, LV-3701, [56.623226,23.282663],
+371 63723074, +371 26136682, turisms@dobele.lv, www.dobele.lv •A2
Jaunjelgavas novada tūrisma informācijas punkts. "Vīgante", Staburags, Jaunjelgavas
novads, LV-5128, [56.569466,25.493630], +371 29391109, tip@jaunjelgava.lv, www.jaunjelgava.lv
•D2
Jelgavas tūrisma informācijas centrs.  Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001,
[56.652430,23.728882], +371 63005447, tic@tornis.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv •B2

Ķekavas novada tūrisma informācijas centrs. Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123,
[56.828960,24.238909], +371 67935826, turisms@kekava.lv, www.kekava.lv •C1
Pļaviņu novada tūrisma informācijas centrs. Daugavas iela 49, Pļaviņas, Pļaviņu
novads, LV-5120, [56.616559,25.722362], +371 22000981, turisma.info.centrs@plavinas.lv,
www.plavinunovads.lv •E2
Skrīveru tūrisma informācijas punkts. A.Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-1525,
[56.645722,25.119558], +371 25661983, tip@skriveri.lv, www.skriveri.lv •D2
Tērvetes tūrisma informācijas centrs. "Tērvetes sils", Tērvetes novads, LV-3730,
[56.487947,23.373717], +371 63726212, +371 26738535, tervetetic@inbox.lv,
www.tervetesnovads.lv •B2
Viesītes tūrisma informācijas punkts. A.Brodeles iela 7, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237,
[56.343912,25.556465], +371 28681126, viesitesmuzejsselija@inbox.lv, www.muzejsselija.lv,
www.viesite.lv •E3

Velomaršrutiwww.travelzemgale.lv
Lielisks veids, kā iepazīt Zemgales daudzveidīgās ainas, kultūrvēsturisko mantojumu un
gūt pozitīvas emocijas, ir doties izbraucienā ar velosipēdu pa kādu no septiņiem marķētiem
velomaršrutiem, kas pārsteigs ikvienu.
401 Bauskas apkārtnes pilis (30 km) •C2

Automaršruti
Zemgales mazais loks
Rīga – Ķekava – Iecava – Bauska – Rundāle – Eleja – Vilce – Tērvete – Auce – Dobele –
Jelgava – Valgunde – Rīga
Iepazīstiet Zemgales daudzveidīgās kultūrvēstures vietas, skaistās pilis, dabas parkus un vietējo
ražotāju, amatnieku piedāvājumu.
Kopējais maršruta garums ~270 km, izbraucams 2-3 dienās.
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Zemgales Sēlijas loks
Rīga – Doles sala – Baldone – Vecumnieki – Skaistkalne – Valle – Nereta – Viesīte – Aknīste
– Jēkabpils – Pļaviņas – Koknese – Aizkraukle – Skrīveri – Jaunjelgava – Ķekava – Rīga
Iepazīstiet Latvijas lielākās upes Daugavas krastos esošās kultūrvēsturiskās vērtības, dabas
objektus, izbaudiet vietējo ražotāju produkciju un aktīvās atpūtas piedāvājumu, kā arī Sēlijas
daudzveidīgo piedāvājumu.
Kopējais maršruta garums ~430 km, izbraucams 3-4 dienās.
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402 Bagātā Zemgale (80 km) •C3
403 Daugavas ieleja (50 km) •D2
404 Sēlijas mazpilsētas (95 km) •E3
405 Auces apkārtne (30 km) •A2
406 Apkārt Zebrus ezeram (20 km) •A2
407 Muižas un Zemgales ainavas (80 km) •B2
408 Iepazīsti Ozolniekus un to apkārtni! (27 km) •B2

EDEN
EDEN apbalvojumu kā izcilākais Eiropas tūrisma galamēķis
saņēmis LVM dabas parks Tērvetē
Apkārtnē esošie
26 27 28 79 99 100 101 115
tūrisma objekti
Vairāk informācijas: http://ec.europa.eu/eden

