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Ievads 

 

Potenciālie velomaršruti Ozolnieku novadā veidoti saskaņā ar noslēgtā līguma Nr. 

425 (2016. gada 12. septembris) ar Ozolnieku novada domi – nosacījumiem un 

tehnisko specifikāciju, kas skaidroti zemāk. 

 

1. Kopā izstrādāti 4 potenciālie velomaršruti, kas palīdz iepazīt Ozolnieka 

novadu, veicināt aktīvo atpūtu un aktīvo dzīvesveidu, kā arī iepazīt nozīmīgas 

Ozolnieku novada dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.  

2. Izstrādājot maršrutus, ir ņemti vērā Ozolnieku novada pašvaldības darbinieku 

ieteikumi, sniegtā informācija un priekšlikumi gan attiecībā uz maršrutu 

telpisko izvietojumu Ozolnieku novadā, gan to konfigurāciju, gan arī ziņojumā 

iekļauti ieteikumi, kas sekoja no pašvaldības maršrutu veidošanas un gala 

ziņojuma sagatavošanas procesā. 

3. Maršruti veidoti tā, lai aptvertu visus Ozolnieku novada pagastus – Ozolnieku, 

Cenu un Salgales pagastu. 

4. Velomarutu izstrādes gaitā ir ņemti vērā iespējamie savienojumi ar esošo un 

dabā marķēto velomaršrutu nr. 408, gan arī nemarķēto maršrutu nr. 417 uz 

Cenas tīreli (sk. pēdējo nodaļu). Tie, kā arī citi novadā esošie velomaršrutu 

savienojumi attēloti tiešsaistes kartē Google map. 

5. Velomaršruti ir izstrādāti kā rekomendējoša rakstura trases īsākiem un 

garākiem vienas dienas maršrutiem un to garumi ir attiecīgi 7; 19; 28; 34 km. 

6. Maršruti ir izstrādāti, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus un izmantojot esošo 

infrastruktūru – ietves, gājēju – veloceliņus. Taču jāņem vērā, ka dažviet ir 

nepieciešami infrastruktūras uzlabojumi (piemēram, - gājēju pārejas), lai 

velobraucēji varētu legāli un droši šķērsot autoceļu (sk. priekšlikumu daļā). 

7. Maršruti ir veidoti (kur tas iespējams un cik to ļauj esošie vides apstākļi, ceļu 

tīkls un infrastruktūra), pēc iespējas vairāk izmantojot vietējās nozīmes ceļus, 

kur ir mazāka satiksmes intensitāte, izvairoties (cik iespējams pēc esošā ceļu, 

un upju tīkla, tiltu esamības) no ceļiem ar augstu satiksmes intensitāti, kā arī 

ceļiem, kas šķērso privātīpašumus. Kā viens no maršrutu izstrādes projekta 

ierobežojumiem bija apstāklis, ka maršruti nešķērso Ozolnieku novada 

robežas. 

8. Potenciālo velomaršrutu izstrāde ir veikta pieņemot, ka tie tiks marķēti, 

izmantojot LVS 77 – 3 ceļa zīmes Nr. 842, vai cita veida marķēšanas 

risinājumus. Šī uzdevuma izpildes nolūkā velomaršruti tika apsekoti atsevišķu 

reizi, fiksējot potenciālās marķējuma (zīmju) uzstādīšanas vietas ar GPS 

koordinātēm un atbilstošu fotomateriālu. 

9. Visi maršruti vairākkārt tika izbraukti dabā ar velosipēdu, gan grupā 

(dalībnieki: Līga Tamberga, - Ozolnieku novada pašvaldības darbiniece, Ina 

Jurģe – tūrisma gids), gan individuāli. Situācija maršrutos atbilst apsekojuma 

laikā konstatētajai. Jāņem vērā apstāklis, ka, ja maršruti tiek publiskoti, 

situācija tajos var būt jau mainījusies. 

10. Tika izpētīta velomaršrutiem nepieciešamās infrastruktūras elementu esamība 

un nepieciešamība (atpūtas vietas, atkritumu urnas, tualetes, cits), kas 

aprakstītas šajā ziņojumā kā rekomendācijas pašvaldībai. 

11. Izpētes gaitā tika apzināti un fotofiksēti, kā arī aprakstīti maršrutu tuvumā 

esošie tūrisma objekti, piesaistes, kas varētu interesēt tūristus. Objekti atlikti 

tiešsaistes kartē Google map, kurā attēloti arī apsekotie velomaršruti (importēti 

no GPX failiem). 
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12. Katram potenciālajam velomaršrutam ir sagatavots detalizēts apraksts, kas 

ietver šādu informāciju: nosaukums, raksturojums, galvenie apskates objekti, 

grūtības pakāpe, garums, ceļa segums, sākuma un beigu punkts, loģistika un 

cita nepieciešamā informācija, kā arī galveno pakalpojumu saņemšanas 

iespējas. 

13. Ziņojuma tapšanas gaitā ir sagatavots kartogrāfiskais materiāls tiešsaistes kartē 

uz Google map bāzes, kas ir ērti izmantojams, uzskatāms ikvienam interneta 

lietotājam. Tas atrodams: goo.gl/b3vzwt. 

14. Apsekojumu laikā ir sagatavots fotomateriāls – nozīmīgāko vietu fotogrāfijas, 

kā arī potenciālo marķējuma vietu foto, kas nodoti pasūtītājam. 

15. Apsekojumu laikā ierakstītie GPX faili nodoti pasūtītājam. 

16. Projekta īstenošanas laikā ir notikušas konsultācijas un sadarbība ar pasūtītāju. 

Maršrutu izstrādes gaitā tika iesaistīti arī vietējais tūrisma gids. 

17. Sagatavotie izpētes materiāli ir iesniegti pasūtītājam elektroniskā (doc, pdf, 

jpg, xls, GPX) un papīra formātā. 

18. Ziņojumu sagatavojis Juris Smaļinskis. 

 

Balstoties uz iepriekš minēto tennisko specifikāciju un nosacījumiem, kā arī jau 

esošiem velomaršrutiem, kas ir veidoti Jelgavas un Ozolnieku novados un ietilpst 

minētajā teritorijā, - tika izveidoti četri potenciālie velomaršruti, kuru 

konfigurācija redzama attēlā un pieejami tiešsaistes kartē (saiti sk. augstāk).  

 

 
1. attēls. Velomaršrutu izvietojums Ozolnieku novadā. Avots: Google map 

 

 

https://goo.gl/b3vzwt
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1. Dzeltenā krāsā: 1. Velomaršruts: Gar Iecavas un Misas krastiem un cauri 

Dalbes mežiem; 

2. Zilā krāsā: 2. Velomaršruts: Garozas un Teteles pusē; 

3. Zaļā krāsā: 3. Velomaršruts: Ozolnieki; 

4. Sarkanā krāsā: 4. Maršruts: Emburgas pusē. 

 

Ziņojuma autors uzskata, ka iepriekš uzskaitītie ierobežojumi (privātu ceļu 

lietošanas neiespējamība, maršruti nedrīkst šķersot novada robežu, esošais ceļu 

tīkls, upju esamība, kas ierobežo maršrutu izveidi, kā arī jau esoši – dabā izveidoti 

maršruti) bija par iemeslu tam, ka, piemēram, 2. velomaršrutā vairākkārt ir jābrauc 

turp – atpakaļ pa vienu un to pašu ceļu, neradot iespēju veidot loģistiskus 

apļveida, vai arī garākas distances lineārus maršrutus, kas šķērso novadu robežas 

un savieno loģistikas punktus, kas vieglāk pieejami tūristiem, kas pārvietojas ar 

velosipēdu (piemēram, - vilcienu esamība, kas palīdz transportēt velosipēdus). 

 

 
2. attēls. Objektu izvietojums Ozolnieku novada velomaršrutos. Avots: Google 

map 

 

2. attēlā ir redzams maršrutos iekļauto apskates objektu izvietojums. 
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 1. Velomaršruts 

Gar Iecavas, Misas krastiem un cauri Dalbes mežiem 

Ozolnieki – Dalbe – Brankas – Ozolnieki 

IV – IX    

 

 
3. attēls. Foto: Juris Smaļinskis 
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4. attēls. Maršruta konfigurācija. Avots: Google maps 

 

 
5. attēls. Maršrutā izvietoto apskates objektu atrašanās vietas. Avots: Google maps 
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Maršruts: Piemērots velobraucējiem, kuriem interesē salīdzinoši nelieli sportiski 

izbraucieni ar novadpētniecisku ievirzi, kuru laikā var apskatīt interesantus ar kultūru 

un vēsturi saistītus objektus. Tas sākas Ozolnieku centrā, iziet cauri Ozolnieku 

rietumdaļai, šķērso Iecavas upi pa vanšu tiltu un tālāk pa maziem grants seguma 

ceļiem aizlokas līdz Dalbei. Aiz Dalbes tas iet pa lielāku meža masīvu, līdz Branku 

apkaimē atkal iznāk apdzīvotās vietās, atkal šķērso Iecavu un šķērso Ozolnieku 

rietumdaļu, atgriežoties starta punktā. 

Riteņa tips: Divritenis, ar ko var ērti braukt pa grantētiem ceļiem. 

Ieteicamais laiks: Aprīļa vidus – septembris. 

Garums: ~ 28 km.  

Laiks: Dažu stundu līdz ½ dienas ceļojums ar objektu apskati. 

Grūtības pakāpe: Viegls vai vidējas grūtības (atkarīgs no grantēto ceļu stāvokļa). 

Ceļa segums: Pārsvarā - ceļi ar grants segumu. Ozolniekos, Dalbē un Branku 

apkaimē – asfalts. 

Sākuma/galapunkts: Ozolnieku novada dome, Stadiona ielā 10. Šajā vietā ir liels 

bezmaksas auto stāvlaukums. Tā kā maršruts ir apļveida, to var sākt arī no dzelzceļa 

pieturas “Ozolnieki” vai jebkura cita ērta punkta. 

Loģistika un sabiedriskais transports: Apļveida maršruts ar atgriešanos starta 

punktā. Ozolnieki ir ērti sasniedzami ar vilcienu no Rīgas un Jelgavas. Var izmantot 

personisko transportu, ar kuru var nogādāt divriteni starta punktā.  

Marķējums: Maršruts nav marķēts, izņemot Ozolniekos un līdz Cenu kapiem. (Nr. 

408). 

Maršruta gaita: Ozolnieki (Skolas iela – Jelgavas iela) – Vanšu tilts pār Iecavu – V 

1081 autoceļš – ceļš gar Dziru brāļu kapiem – Dalbe – Brankas (sākumā pa meža 

ceļu) – V 1068 autoceļš – Eglaines iela – Skolas iela. 

Alternatīvas: Šo maršrutu var apvienot ar kādu no citiem Jelgavas novada, Ozolnieku 

novada un Olaines velomaršrutiem. Sk. http://visit.jelgava.lv/marsruti-un-

ekskursijas/velomarsruti. 

Attālums no Rīgas: Sākumpunkts/galapunkts – 40 km. 

Der zināt! Atsevišķās vietās var būt sliktas kvalitātes grants – zemes ceļu segums. 

Jāuzmanās no negodprātīgiem autovadītājiem, kuri brauc ar nepiemēroti izvēlētu 

ātrumu (drošība, lidojoši akmeņi, cits). Sausā laikā grants ceļi var putēt. Jāuzmanās no 

nepiesietiem suņiem. Lai izbrauktu maršrutu, vēlams GPS un atbilstoša mēroga 

maršruta karte. 

Droša velobraukšana! Pārvietojoties pa autoceļiem, gājēju ceļiem, veloceliņiem, 

apdzīvotām un neapdzīvotām vietām u.c. - ievērojam ceļu satiksmes noteikumus un 

drošu velobraukšanas praksi. Lietojam ķiveres un labi pamanāmu (t.sk. – atstarojošu) 

apģērbu. Īpaši uzmanām bērnus! Braucam kolonnā, nevis barā vai viens otram blakus. 

Rūpējamies par savu un līdzcilvēku drošību un veselību! Veicot maršrutu, katrs pats ir 

atbildīgs par savu un citu drošību! Glābšanas dienesti:  112. 

 

Vērts redzēt! 

1. Ozolnieki. Ozolnieku vārds saistīts ar Ozolmuižu (Eckhofen) jau kopš Kurzemes 

hercogistes laikiem. 1846. gadā tika uzcelta Ozolmuižas skola, no kuras tālāk 

izveidojās Ozolnieku vidusskola. Ozolnieku saimniecisko dzīvi un iedzīvotājus 

nesaudzēja ne abi pasaules kari, ne arī sekojošās represijas. Kā lielāka apdzīvota 

http://visit.jelgava.lv/marsruti-un-ekskursijas/velomarsruti
http://visit.jelgava.lv/marsruti-un-ekskursijas/velomarsruti


9 
 

vieta - melioratoru strādnieku ciemats Ozolnieki sāka veidoties pagājušā gadsimta 

piecdesmitajos gados, kad šeit bija izveidota Jelgavas meliorācijas mašīnu stacija. 

Atrodamas ziņas, ka laika posmā no 1950. – 1990. gadam uzbūvētas 27 

daudzdzīvokļu mājas, 14 sadzīves un 40 ražošanas objekti. Šajā laikā Ozolniekos 

darbojās melioratoru vīru koris, sieviešu ansamblis, senioru deju kolektīvs u.c. ar 

kultūru saistīti kolektīvi. Pagājušā gadsimta astoņdesmito – deviņdesmito gadu 

mijā Ozolnieku iedzīvotāji aktīvi piedalījās politiskos notikumos - Tautas frontē, 

barikādēs u.c. Mūsdienās Ozolnieki ir vieta ar labi attīstītu infrastruktūru, kur 

joprojām darbojas aktīvi cilvēki. Ozolniekus ar Jelgavu savieno gājēju – 

veloceliņš. 

2. Ozolnieku Augsburgas ticības apliecības luterāņu draudzes baznīca. Baltais 

dievnama stāvs meklējams Ozolnieku ziemeļdaļā, Skolas ielas malā. Celtne 

būvēta (arhitekts Oļģerts Dūda) ilgākā laika posmā un atklāta 2011. gadā ar 

draudzes locekļu un būvnieku pūlēm, kā arī dziļu izpratni no novada pašvaldības 

puses un nozīmīgu finansiālo palīdzību no ASV. Draudze darbojas no 1998. gada. 

T: 25968694 

3. Uzbērtais kalns. Konusveidīgais paugurs atrodas Skolas ielas malā. Veidojies, 

rokot dīķi ugunsdzēsēju vajadzībām pēc ūdens. Sniegotās ziemās apkaimē tiek 

uzturēta 2,5 km gara slēpošanas trase. 

4. Veselības taka atrodas Ozolnieku mežā iepretim Uzbērtajam kalnam. Mežā ir 

izvietoti vingrošanas rīki, šūpoles, virves u.c.  

5. Ozolnieku baptistu baznīca, kas atrodas Skolas un Jelgavas ielas stūrī, celta 

laikā no 2006. līdz 2010. gadam (arhitekte Ilga Tretjakova). Dievnamu 

apsaimnieko baptistu draudze. Katru svētdienu notiek dievkalpojumi. Tai iepretim 

pa diagonāli atrodas Ozolnieku vidusskola. T: 293 576 52. 

6. Ozolnieku motosporta ekspozīcija. Meklējama Jelgavas ielā 35. Tajā apskatāma 

Ozolnieku motosportista un trenera - muzeja izveidotāja un vadītāja - Alfrēda 

Zamocka kolekcija. Interesantākie eksponāti ir sporta motocikli, kas ražoti, sākot 

no 1925. gada. Apskatāmi motosportistu tērpi, balvas, karogi, literatūra par 

motocikliem, bukleti un afišas par motosporta sacensībām u.c. priekšmeti. A. 

Zamockis ir sakrājis arī bagātīgu radioaparātu, mūzikas instrumentu, sadzīves 

priekšmetu - pulksteņu, gludekļu u.c. kolekciju. Ieeja par ziedojumiem. 

Apmeklējums jāpiesaka iepriekš! T: 26751108. 

7. Vecais Jelgavas – Rīgas ceļš. Velomaršruta posms no Ozolnieku skolas līdz 

Dalbei aptuveni sakrīt ar vēsturiskā Jelgavas – Rīgas ceļa vietu, kas mūsdienās ir 

neliela mēroga ceļš ar grants segumu. Iecavas upi šķērsojam pa vanšu tiltu. 

8. Iecava – Lielupes labā krasta lielākā pieteka apjož Ozolniekus no ziemeļiem, 

apmetot tiem lielu loku. Upe ir plata un dziļa, daudzviet regulēta. Aptuveni piecus 

kilometrus lejpus vanšu tilta, kuru šķērso velomaršruts, tā ietek Lielupē - vietā, 

kur beidzas Pilssala. 

9. Bluķu skansts. Ozolnieku novadā atrodas vairākas skanstis – militāras nozīmes 

būves, kas celtas Napoleona kara laikā (1812. gads) kā franču armijas atbalsta 

punkti pret cariskās Krievijas karaspēku. Bluķu vai Bluku skansts, kas atrodas aiz 
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vanšu tilta pār Iecavu, ir viena no retajām (saglabājusies gan fragmentāri), kas ir 

dabā uztverama un nav pilnībā apaugusi ar kokiem. 

10. Cenu kapi. Kapos atdusas 28 latviešu karavīri, kuri krita 1919. gada brīvības 

cīņās. 

11. Caunītes. 1,1 km no Vītoliņu – Dalbes (V1081) ceļa atrodas „Caunītes” – lauku 

sēta, kas kopj un apmeklētājiem eksponē latviskās tradīcijas – cep īstu lauku 

maizi, svin latviešu gadskārtas un organizē izglītojošas programmas kā maziem, tā 

lieliem. „Caunītes” ieguvušas kvalitātes zīmi „Latviskais mantojums”. T: 

26352395. Gar Caunītēm iet dabā nemarķētais velomaršruts Nr. 417 uz Cenas 

tīreli. 

12. Dziru brāļu kapi. Meklējami ceļa malā, aptuveni puskilometru ziemeļos no 

Cenas. Ir atrodamas kartes un rakstu avoti, kur šos brāļu kapus dēvē par Vadzāģu, 

Wadsagen vai Bemberu kapiem. Kapus apjož stādīti bērzi un neliels zemes valnis. 

1938. gadā šeit uzstādīja pieminekli, bijuši arī betona krusti, kas vēlāk nolauzti un 

no tiem saglabājušās tikai pamatu vietas. Dziru brāļu kapos apglabāti 2 nezināmi 

Krievijas armijas karavīri un 16 vācu karavīri, kas krituši Pirmā pasaules kara 

kaujās. Uz pieminekļa redzams uzraksts vācu valodā: „Viņi visi gāja bojā uzticami 

pildot pienākumu pret savu tēvzemi. Godāsim viņus pieminot”.  

13. Dalbes luterāņu baznīca. Dievnams atrodas 0,4 km rietumos no Dalbes dzelzceļa 

stacijas. Dalbes draudze dibināta ap 1640. gadu. Pirmā šeit bijusi koka baznīca, 

kas rekonstruēta un pārbūvēta 3 reizes. Pirmais ķesteris bijis Dalbiņu māju 

saimnieks. Iespējams, ka tā cēlies baznīcas nosaukums. Stāsta, ka Ziemeļu kara 

laikā cars Pēteris I pārgulējis mācītāja mājā. 1869. gadā pēc Krievijas guberņas 

arhitekta Nikolaja Guseviča projekta celta pašreizējā mūra baznīca. Celtniecībā 

izmantoti šķelti laukakmeņi, apdarē sarkanie ķieģeļi. Baznīcu uzskata par 

ievērojamu 19. gs. Zemgales neogotiskā stila pieminekli. Jāpiemin baznīcas 

nozīmīgākais mākslas darbs Augusta Annusa gleznotā altārglezna „Kristus svētī 

bērnus” (1926.gads). Dievnamā saglabājušās baznīcas grāmatas, kas aptver laiku 

no 1717. gada līdz 1847. gadam ar ziņām par mācītājiem, dzimušajiem, 

iesvētītajiem, mirušajiem, baznīcas remontiem u.c. Pie baznīcas apglabāti 38 

nezināmi Pirmajā pasaules karā aizsaulē aizgājušie Krievijas armijas karavīri un 

47 vācu karavīri. Tie krituši 1915. gada oktobra – decembra kaujās pie Olaines. T: 

 28261210. 

14. Dalbe kā neliela apdzīvota vieta vēsturiski veidojusies vietā, kur Misas upe šķērso 

seno tirdzniecības un pasta ceļu no Rīgas uz Jelgavu. Vācu armijas kara kartēs, 

Dalbes dzelzceļa stacija ar nosaukumu Dolbing iezīmēta jau 1917. gadā, bet 

1920. gadā šeit oficiāli atvērta dzelzceļa stacija pasažieru satiksmei starp Rīgu un 

Jelgavu. Trīs kilometrus rietumos no Dalbes stacijas - Damrados, PSRS laikā bija 

dislocēta padomju armijas daļa un pretgaisa aizsardzības raķešu divizions (1960. – 

1992.). 

15. Dalbe Pirmā pasaules kara laikā. Pirmā pasaules karā Dalbes apkaimē notika 

kaujas, kur kritušie apglabāti pie Dalbes baznīcas. Avotos minēti atšķirīgi skaitļi, 

taču patiesi kritušo skaits varētu būt ievērojami lielāks par dažiem desmitiem, jo 

aculiecinieki snieguši ziņas, ka kritušo apbedīšanai raktas lielas tranšejas un pati 
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procesija notikusi nakts laikā. Ozolnieku novadā un arī pie Dalbes vislielākās 

kaujas noritējušas bermontiādes laikā, kad Latvijas armija uzbrukusi Jelgavai un, 

virzoties no Olaines puses, uzsākusi Jelgavas atbrīvošanas operāciju. 1919. gada 

13. novembrī, pēc sīvām kaujām, kurās iesaistīts pat bruņots vilciens, bermontieši 

no Olaines puses atkāpjoties, apstājas Dalbē. Taču arī nākamajās divās dienās 

Latvijas armija turpina uzbrukuma ofensīvu un bermontiešu spēki bija spiesti 

atkāpties no Dalbes Jelgavas virzienā. Par kaujām pie Dalbes, artilērists Visvaldis 

Dūms ticis apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni un paaugstināts par kapteini. 

Vēlākos gados Dūms turpināja dienestu armijā un kļuva par Latvijas armijas 

pulkvedi. 

16. Brankas. Jau pirmās brīvvalsts laikā Brankas veidojušās kā ciems, kur noritēja 

ķieģeļu ražošana. Šajā laikā par ciema nosaukumu izvēlējās Brankas, godinot 

kādu senu mājvietu. Branku nosaukums neoficiāli lietots ikdienā arī padomju 

laikos. Ķieģeļu ražošanas procesam nepieciešamo mālu, ko ieguva karjeros, - 

pieveda no plašas apkārtnes. 1963. gadā atsevišķu ķieģeļnīcu vietā izveidoja 

būvkeramikas rūpnīcu Spartaks ar centru Ānē un cehiem Tetelē un Brankās. 

Padomju laikā ciemu sauca par Lielupi, jo šeit atradās sovhozs Lielupe, tā ēdnīca 

un kara komisariāts. Brankās jau no pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem 

darbojas pirmsskolas iestādi Bitīte. 

17. Džammu dīķis, Branku dīķis un citi bijušie karjeri. Branku apkaimē atrodas 

izcilas Zemgales māla atradnes. Tāpēc šajā pusē jau 19. gs. celti ķieģeļu cepļi, kur 

ražoti sarkanie ķieģeļi būvniecības vajadzībām. Pirmās republikas laikā ķieģeļi 

krauti liellaivās un pa Lielupi vesti lejup līdz pat Rīgai. No plānotās Jelgavas jūras 

ostas izveides trīsdesmito gadu pašās beigās, bija paredzēts arī to eksports. 

Padomju laikā šajā apkaimē tika uzceltas lielas ķieģeļu ražotnes – Spartaks, 

Sarkanais māls u.c., kas ieguva šo derīgo izrakteni lielos rūpnieciskos apjomos. 

Kad konkrētā māla atradne tika iztukšota, karjerā ieplūda gruntsūdeņi, tuvējie 

grāvji, avoti un pamazām izveidojās lieli dīķi, kas tagad atgādina ezerus. Dīķu 

krastus izmanto kā atpūtas vietas, tajos peldas, makšķerē. Lielākā karjera ziemeļu 

krastā atrodas avots, no kura vietējie iedzīvotāji ņem ūdeni. 

18. Dzelzceļa pietura “Ozolnieki”. Dzelzceļa staciju “Ozolnieki” atklāja 1929. gadā, 

tai blakus esošā „Rīgas cementa fabrikas” māla karjera vajadzībām. Mālu pieveda 

ar šaursliežu vagonetēm, kuras pārkrāva uz platsliežu platformām. Mūsdienu 

pieturas punkts “Ozolnieki” atrodas 37 km attālumā no Rīgas. Līdz galvaspilsētai 

ir jābrauc 40 min. un biļete maksā EUR ~ 1.40 – 1.90. 

19. Ozolnieku ezers. Bijušais māla karjers – mūsdienās populāra vietējo iedzīvotāju 

atpūtas, makšķerēšanas un peldvieta. Gar ezera ziemeļu daļu izveidota jauka 

promenāde ar soliņiem un atpūtas vietām. Seklākajās vietās ezera dziļums ir 1 – 4 

m, dziļākajās – 10 – 12 metri. 

20. Ozolnieku Tautas nams atrodas vēsturiskajā - 1939. gadā celtā ēkā, kas būvēta 

kā Ozolnieku pagastmāja. Ēkas apmeklējumu var pieskaņot šeit rīkotajiem 

kultūras pasākumiem. T: 63050144 . 

 
Pakalpojumi: 
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Veikali: Ozolniekos. 

Ēdināšanas uzņēmumi Ozolniekos: Restorāns „Agate” Skolas ielā 16, bārs „Meka” 

Stadiona ielā 5 a, kafejnīca „Centrs” Rīgas ielā 34. 

Naktsmītnes: Ozolniekos, Cenā un Jelgavā. 

Doktorāti: Ozolniekos - Rīgas ielā 29 un Skolas ielā 9, Brankas – Parka ielā 4, Āne – 

Celtnieku ielā 20. 

 

 
Iecava 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Vanšu tilts pār Iecavu 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Bluķu (Bluku) skansts 

Foto: Juris Smaļinskis 
 

Dziru brāļu kapi 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Lazdiņu apkaime 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Dalbē 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Tilts pāri Rīgas – Jelgavas autoceļam 

 
Dalbes mežos 



13 
 

Foto: Juris Smaļinskis Foto: Juris Smaļinskis 

 
Avots pie bijušā māla karjera 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Ozolnieku apkaimē 

Foto: Juris Smaļinskis 
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o  2. Velomaršruts 

Garozas un Teteles pusē 

(Emburga – Salgale – Renceles – Emburga) 

IV – IX    

 

 
6. attēls. Foto: Juris Smaļinskis 
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7. attēls. Maršruta konfigurācija. Avots: Google maps 

 

 
8. attēls. Maršrutā izvietoto apskates objektu atrašanās vietas. Avots: Google maps 
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Maršruts: Piemērots velobraucējiem, kam interesē salīdzinoši nelieli sportiski 

izbraucieni ar novadpētniecisku ievirzi, kuru laikā var apskatīt interesantus ar kultūru 

un vēsturi saistītus objektus. Maršruts sākas pie Ozolnieku dzelzceļa stacijas, ved 

cauri Brankām un tālāk pa maziem grants seguma ceļiem šķērso lielāku mežu masīvu, 

kur rudenī jāpaņem kāds maisiņš sēnēm. Sasniedzot Garozu, maršruts atkal „nozūd” 

Iecavas krastu džungļos, „iznākot laukā” pie Katrīnsila. Tur tas izmet loku līdz 

Teteles parkam un skolai un tad atkal pa mazākiem un lielākiem meža ceļiem līkumo 

atpakaļ līdz Ozolniekiem. 

Riteņa tips. Divritenis, ar kuru var ērti braukt pa grantētiem ceļiem. 

Ieteicamais laiks: Aprīļa vidus – septembris. 

Garums: ~ 34 km.  

Laiks: Dažu stundu līdz ½ dienas ceļojums ar objektu apskati. 

Grūtības pakāpe: Viegls – vidējas grūtības (atkarīgs no grantēto ceļu stāvokļa). 

Ceļa segums: Pārsvarā - ceļi ar grants segumu. Ozolniekos, Branku, Garozas un 

Teteles apkaimē – asfalts. 

Sākuma/galapunkts: Dzelzceļa stacija “Ozolnieki”. 

Loģistika un sabiedriskais transports: Apļveida maršruts ar atgriešanos starta 

punktā. Ozolnieki ir ērti sasniedzami ar vilcienu no Rīgas un Jelgavas. Var izmantot 

personisko transportu, ar ko var nogādāt divriteni starta punktā.  

Marķējums: Maršruts dabā nav marķēts. 

Maršruta gaita: Ozolnieki (Skolas iela – Eglaines iela) – V 1068 autoceļš – Brankas 

(Ausekļa iela – Spartaka iela) – Garozas ceļš – V 28 autoceļs – Garozas pamatskola – 

Katrīnsils – Tetele – Garozas ceļš – Ozolnieki. 

Alternatīvas: Šo maršrutu var apvienot ar kādu no Jelgavas vai Ozolnieku novada 

velomaršrutiem (Maršruts „Pa pirmā Valsts prezidenta pēdām", Maršruts „Iepazīsti 

Ozolniekus un to apkārtni!") – sk. http://visit.jelgava.lv/marsruti-un-

ekskursijas/velomarsruti.  

Attālums no Rīgas: Sākumpunkts/galapunkts – 40 km. 

Der zināt! Atsevišķās vietās var būt sliktas kvalitātes grants – zemes ceļu segums. 

Jāuzmanās no negodprātīgiem autovadītājiem, kuri brauc ar nepiemēroti izvēlētu 

ātrumu (drošība, lidojoši akmeņi, cits). Sausā laikā grants ceļi var putēt. Jāuzmanās no 

nepiesietiem suņiem. Uz Jelgavas – Iecavas ceļa jābūt īpaši uzmanīgiem! Lai 

izbrauktu maršrutu, vēlams GPS un atbilstoša mēroga maršruta karte. Maršruts nav 

piemērots braukšanai ar bērniem. 

Droša velobraukšana! Pārvietojoties pa autoceļiem, gājēju ceļiem, veloceliņiem, 

apdzīvotām un neapdzīvotām vietām u.c. - ievērojam ceļu satiksmes noteikumus un 

drošu velobraukšanas praksi. Lietojam ķiveres un labi pamanāmu (t.sk. – atstarojošu) 

apģērbu. Braucam kolonnā, nevis barā, vai viens otram blakus. Rūpējamies par savu 

un līdzcilvēku drošību un veselību! Veicot maršrutu, katrs pats ir atbildīgs par savu un 

citu drošību! Glābšanas dienesti:  112. 

 

Vērts redzēt! 

 

1. Dzelzceļa stacija “Ozolnieki”. Ozolnieku dzelzceļa staciju atklāja 1929. gadā, tai 

blakus esošā „Rīgas cementa fabrikas” māla karjera vajadzībām. Mālu pieveda ar 

šaursliežu vagonetēm, kuras pārkrāva uz platsliežu platformām. Mūsdienu 

http://visit.jelgava.lv/marsruti-un-ekskursijas/velomarsruti
http://visit.jelgava.lv/marsruti-un-ekskursijas/velomarsruti
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Ozolnieku pieturas punkts atrodas 37 km attālumā no Rīgas. Līdz galvaspilsētai ir 

jābrauc 40 min un biļete maksā EUR ~ 1.40 – 1.90. 

2. Ozolnieku ezers. Bijušais māla karjers – mūsdienās populāra vietējo iedzīvotāju 

atpūtas, makšķerēšanas un peldvieta. Gar ezera ziemeļu daļu izveidota jauka 

promenāde ar soliņiem un atpūtas vietām. Seklākajās vietās ezera dziļums ir 1 – 4 

m, dziļākajās – 10 – 12 metri. 

3. Brankas. Jau pirmās brīvvalsts laikā Brankas veidojušās kā ciems, kur noritēja 

ķieģeļu ražošana. Šajā laikā par ciema nosaukumu izvēlējās Brankas, godinot 

kādu senu mājvietu. Branku nosaukums neoficiāli lietots ikdienā arī padomju 

laikos. Ķieģeļu ražošanas procesam nepieciešamo mālu, ko ieguva karjeros, - 

pieveda no plašas apkārtnes. Kad konkrētā māla atradne tika iztukšota, karjerā 

ieplūda gruntsūdeņi, ūdeņi no grāvjiem un avotiem. Tā rezultātā pamazām 

izveidojās lieli dīķi, kas tagad atgādina ezerus. Dīķu krastus izmanto kā atpūtas 

vietas, tajos peldas, makšķerē. 1963. gadā atsevišķu ķieģeļnīcu vietā uzcēla 

būvkeramikas rūpnīcu Spartaks ar centru Ānē un cehiem Tetelē un Brankās. 

Padomju laikā ciemu sauca par Lielupi, jo šeit atradās sovhozs Lielupe, tā ēdnīca 

un kara komisariāts. Brankās jau no pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem 

darbojas pirmsskolas izglītības iestāde Bitīte.  

4. Iecava. Velomaršruts vairāku kilometru garumā līkumo (tuvāk – tālāk) gar 

Iecavas – Lielupes labā krasta lielākās pietekas krastiem. Upe ir samērā plata un 

vietām dziļa, daudzviet regulēta. Bijušo upes krasta līkumu vietā pēc regulēšanas 

ir saglabājušās aizaugošas vecupes, kas ir vērtīgas bioloģiskās daudzveidības 

„saliņas” iekopto Zemgales lauku vidū. 

5. Jelgavas – Krustpils dzelzceļa līnija. Dzelzceļa līniju, kas savieno Jelgavu ar 

Krustpili, atklāja 1904. gadā. Tās garums ir 138 km un to cēla kā starpposmu 

kravu nogādāšanai no Krievijas puses uz Ventspils ostu. Interesanti, ka būvēšanas 

brīdī dzelzceļa līnija no Ribinskas un Maskavas līdz pat Ventspilij bija privāta. 

Pēc revolūcijas 1917. gadā, jaunā Padomju Krievija 1918. gadā šo dzelzceļa līniju 

nacionalizēja. Arī pēc Otrā pasaules kara pa šo līniju uz Ventspils ostu katru dienu 

tika nogādāts liels apjoms beramo kravu un naftas produktu. Līdz pat 2000. gadam 

no Jelgavas uz Krustpili tika nodrošināti arī pasažieru pārvadājumi. Tagad šajā 

posmā kursē tikai kravas vilcieni. Pirms Otrā pasaules kara uz šīs līnijas bija 

pietura „Tetele”, no kuras atzarojies 5 km garš šaursliežu dzelzceļa atzars uz 

rūpnīcu Ķieģelis, kas ražoja sarkanos ķieģeļus būvniecībai. Pēc 1948. gada kartēs 

šāda pieturvieta vairs nav atrodama. 

6. Garozas dzelzceļa stacija. Neliela apdzīvota vieta pie Jelgavas – Krustpils 

dzelzceļa līnijas. Staciju Garrosen atklāja 1904. gadā. To nopostīja Pirmā 

pasaules kara laikā, kad ticis izbūvēts 7 km garš dzelzceļa atzars ziemeļu virzienā, 

kas bija domāts frontes atbalsta nodrošināšanai. Pēc tam staciju ierīkoja ceļa 

strādnieku kazarmā.  

7. Garozas skola. Garozas pamatskola dibināta 1886. gadā, savukārt 1926. gadā 

uzcelta Garozas sešu klašu pamatskolas jaunā ēka, kas redzama mūsdienās. Skolu 

apjož ainavisks parks, kuru apjož Iecavas upes līkumi. Skaitā guļbaļķu ēkā 

izvietots skolas muzejs. T: 26185548 . 
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8. Garozas svētozols. Garozas pamatskola par savu simbolu uzskata blakus augošo 

Senču ozolu, sauktu arī par Zemgales krīvu. Tas ir lielākais ozols Jelgavas 

apkārtnē. Koka apkārtmērs ir 7,9 m, bet lapotnes augstums sasniedz 16 metrus. 

Uzskata, ka koka vecums pārsniedz 300 gadus. 

9. Namiķu skansts. Garozas – Jaunpēternieku ceļa kreisajā malā ap 300 metru pirms 

Iecavas upes tilta atrodas Namiķu skansts - franču karaspēka nocietinājums - 

skansts no 1812. gada kara, kad Napoleona karaspēks cauri Garozai devās uz 

Rīgu. Teikas stāsta, ka franči skanstī noslēpuši savu kara kasi ar naudu. Garozas 

apkārtnē kaujas notikušas arī abos pasaules karos.  

10. Velna grāvis. Netālu no Garozas skolas ir apskatāms Velna grāvis – 19. gs. 

izraktais kanāls, kas novada Iecavas augšdaļas ūdeņus Lielupes pietekas – 

Garozas lejtecē. Velna grāvja izrakšanas mērķis bija mazināt plūdus Iecavas upes 

krastos. 

11. Lielupe. Lielākā Zemgales un otra lielākā no Latvijas upēm. Tā sākas pie 

Bauskas, satekot Mūsai ar Mēmeli. Savā 119 km garajā tecējumā Lielupe šķērso 

Zemgales līdzenumu un pie Vakarbuļļiem ietek jūrā. Lēzeno krastu dēļ tā vietām 

ir „ieslēgta” aizsargdambju sistēmā, lai mazinātu pavasara plūdus, kas tad pārklāj 

apkaimes lauksaimniecībā izmantojamās zemes un saimniecības. Tā kā upes ceļu 

uz jūru kavē dolomīta un merģeļa pamatieži un kāpas, tā turpat ceturtdaļsimta 

kilometru garumā tek līdztekus Rīgas jūras līča krastam, kur starp līci un jūru 

šaurā zemes strēlē ir izvietojusies Jūrmalas pilsēta. Stipra vēja un vētru laikā 

Lielupes ūdens līmenis var celties vairāk nekā par 2 m un tas var būt novērojams 

pat 90 km attālumā no jūras. Lielupe ir sens ūdensceļš, kuru jau viduslaikos 

izmantoja, lai sasniegtu Mežotnes senpilsētu u.c. vietas. Līdz ar tvaikoņu 

satiksmes attīstību 20. gs., tālāko Lielupes izmantošanu apgrūtināja sēkļi un 

dolomīta pamatieži tās gultnē. Šajā nolūkā 1931. – 1938. g. Upes gultnē no 

Jūrmalas līdz Jelgavai izveidoja 50 m platu un 3,5 m dziļu kuģu ceļu, izspridzinot 

Jāņraga dolomīta slieksni augšpus Slokas. Lielupes tecējumu ietekmējuši arī 19. – 

20. gs. hidrotehniskie darbi Babītes ezerā. Mūsdienās – vasaras laikā pa Lielupi 

kursē kuģīši, kas no Rīgas pa Buļļupi dodas uz Jūrmalu. 

12. Tetele. Tetele veidojusies kā ķieģeļu rūpniecības centrs jau 19. gadsimtā. Te 

atradusies ķieģeļu fabrikanta Frišmaņa medību pils (tagad tikai drupas), bet 

barona Bēra muižā 1903. g. ķieģeļu ražošanā strādāja 130 cilvēki. Barona Bēra 

muižas kungu māju (celta 18. gs.) atkāpjoties 1919. gadā, nodedzināja 

bermontieši. Teteles muižas parkā - Lielupes labajā krastā saglabājies 

Tetelmindes muižas tornis. Ilgu laiku tika uzskatīts, ka ir celts kā medību tornis 

(celts 1840. g.), ko vairākkārt no Jelgavas ar tvaikoni apmeklējis troņmantnieks, - 

vēlākais Krievijas cars Aleksandrs III.  Savukārt sena fotogrāfija liecina, ka 

palikušais tornis ir no muižas parka elementa – mākslīgajām pilsdrupām. Pēc Otrā 

pasaules kara Tetelē izveidots baļķu pludināšanas reids, kur baļķi šķiroti, sieti 

plostos un ar velkoņiem pa Lielupi vilkti līdz pat Rīgai. Baļķu pludināšana 

izbeigta 1972. gadā. Padomju laikos te darbojas ķieģeļu ceplis Progress, kas bija 

pakļauts būvkeramikas ražotnei Spartaks. Teteles parkā atrodas Teteles 

pamatskola. Parkā aug vairāku sugu dižkoki. 



19 
 

13. Āne. Mūsdienās Tetele nemanot saplūst ar Āni, kas kā apdzīvota vieta veidojās 

pateicoties ķieģeļu ražošanai un māla ieguvei. Īpaši lielos apmēros ķieģeļu 

ražošana šeit notika pēc Otrā pasaules kara, kad darbu uzsāka ražotne Sarkanais 

māls, kas bija pakļauta būvkeramikas ražotnei Spartaks. To izveidoja 1963. gadā, 

lai apvienotu daudzus mazos ķieģeļu cepļus un izveidotu lielražošanas uzņēmumu. 

Šeit ražoja arī flīzes, ugunsdrošos ķieģeļus un citus būvkeramikas izstrādājumus. 

Strādniekiem tolaik uzceltas jaunas daudzstāvu dzīvojamās mājas. Apkārtnē 

daudzi esošie izmantotie māla karjeri vēlāk pārvērsti dīķos. 

Pakalpojumi: 

Veikali: Ozolniekos, Tetelē, Ānē. 

Ēdināšanas uzņēmumi Ozolniekos: Restorāns „Agate” Skolas ielā 16, bārs „Meka” 

Stadiona ielā 5 a, kafejnīca „Centrs” Rīgas ielā 34. 

Naktsmītnes: Ozolniekos un Jelgavā. 

Doktorāti: Ozolniekos - Rīgas ielā 29 un Skolas ielā 9, Brankas – Parka ielā 4, Āne – 

Celtnieku ielā 20. 

 

 

 
Dzelzceļa stacija “Ozolnieki” 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Iecavas vecupe 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Garozas skolas parkā 

Foto: Juris Smaļinskis 
 

Garozas dižozols 

Foto: Juris Smaļinskis 
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Garozas skolas muzejs 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Garozas skolas muzejs 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Lielupe pie Teteles 

Foto: Juris Smaļinskis 
 

Teteles tornis 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Lielupe pie Teteles skolas 

Foto: Juris Smaļinskis 
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 3. Velomaršruts 

Ozolnieki 

IV – X    

 

 

 
9. attēls. Foto: Juris Smaļinskis 
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10. attēls. Maršruta konfigurācija. Avots: Google maps Avots: Google maps 

 

 

11. attēls. Maršrutā izvietoto apskates objektu atrašanās vietas. Avots: Google maps 
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Maršruts: Piemērots velobraucējiem, kam interesē īsi atpūtas izbraucieni pilsētvidē. 

Tas iepazīstina ar Ozolniekiem – bijušo melioratoru pilsētu. Tā kā Ozolniekos ir 

izveidota gājējiem un velobraucējiem draudzīga infrastruktūra, tā nozīmīgākā daļa 

ved pa gājēju un veloceliņiem. 

Riteņa tips. Divritenis, ar kuru var ērti braukt pa asfalta segumu. 

Ieteicamais laiks: Aprīlis – oktobris. 

Garums: ~ 7 km.  

Laiks: Stundas - dažu stundu brauciens ar objektu apskati. 

Grūtības pakāpe: Viegls. 

Ceļa segums: Asfalts, bruģis. 

Sākuma/galapunkts: Dzelzceļa stacija “Ozolnieki” vai jebkurš cits ērts punkts. 

Loģistika un sabiedriskais transports: Apļveida maršruts ar atgriešanos starta 

punktā. Ozolnieki ir ērti sasniedzami ar vilcienu no Rīgas un Jelgavas. Var izmantot 

personisko transportu, ar ko var nogādāt divriteni starta punktā. No Ozolniekiem pa 

veloceliņu var doties līdz 6 km attālajam Jelgavas centram. 

Marķējums: Maršruts nav marķēts, izņemot no Ozolnieku ezera (Eglaines iela) līdz 

Ozolnieku vidusskolai (Jelgavas ielai) un pa Rīgas ielu (Nr. 408). 

Maršruta gaita: Dzelzceļa stacija “Ozolnieki”  – Eglaines iela – Skolas iela – 

Jelgavas iela – Zemgales iela – Skolas iela – Spartaka iela – Stadiona iela – 

Celtniecības iela – Rīgas iela – Eglaines iela (Ozolnieku ezera promenāde) – dzelzc.  

stacija “Ozolnieki”. 

Alternatīvas: Šo maršrutu var apvienot ar kādu no Jelgavas un Ozolnieku novada 

velomaršrutiem. Sk. http://visit.jelgava.lv/marsruti-un-ekskursijas/velomarsruti. Šī 

maršruta sākuma daļa sakrīt ar velomaršrutu Nr. 408 „Iepazīsti Ozolniekus un to 

apkārtni”. 

Attālums no Rīgas: Sākumpunkts/galapunkts – 40 km. 

Der zināt! Lai izbrauktu maršrutu, vēlama Ozolnieku karte. 

Droša velobraukšana! Pārvietojoties pa autoceļiem, gājēju ceļiem, veloceliņiem un 

apdzīvotām vietām - ievērojam ceļu satiksmes noteikumus un drošu velobraukšanas 

praksi. Tur, kur ir izveidoti veloceliņi, braucam pa veloceliņiem. Lietojam ķiveres un 

labi pamanāmu (t.sk. – atstarojošu) apģērbu. Īpaši uzmanām bērnus! Rūpējamies par 

savu un līdzcilvēku drošību un veselību! Veicot maršrutu, katrs pats ir atbildīgs par 

savu un citu drošību! Glābšanas dienesti:  112. 

 

 

Vērts redzēt! 

 

1. Ozolnieki. Ozolnieku vārds saistīts ar Ozolmuižu (Eckhofen) jau kopš Kurzemes 

hercogistes laikiem. 1846. gadā tika uzcelta Ozolmuižas skola, no kuras tālāk 

izveidojās Ozolnieku vidusskola. Ozolnieku saimniecisko dzīvi un iedzīvotājus 

nesaudzēja ne abi pasaules kari, ne arī sekojošās represijas. Kā lielāka apdzīvota 

vieta - melioratoru strādnieku ciemats Ozolnieki sāka veidoties pagājušā gadsimta 

piecdesmitajos gados, kad šeit bija izveidota Jelgavas meliorācijas mašīnu stacija. 

Atrodamas ziņas, ka laika posmā no 1950. – 1990. gadam uzbūvētas 27 

daudzdzīvokļu mājas, 14 sadzīves un 40 ražošanas objekti. Šajā laikā Ozolniekos 

http://visit.jelgava.lv/marsruti-un-ekskursijas/velomarsruti
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darbojās melioratoru vīru koris, sieviešu ansamblis, senioru deju kolektīvs u.c. ar 

kultūru saistīti kolektīvi. Pagājušā gadsimta astoņdesmito – deviņdesmito gadu 

mijā Ozolnieku iedzīvotāji aktīvi piedalījās politiskos notikumos - Tautas frontē, 

barikādēs u.c. Mūsdienās Ozolnieki ir vieta ar labi attīstītu infrastruktūru, kur 

joprojām darbojas aktīvi cilvēki. Ozolniekus ar Jelgavu savieno gājēju – 

veloceliņš. 

2. Dzelzceļa stacija “Ozolnieki”. Ozolnieku dzelzceļa staciju atklāja 1929. gadā, tai 

blakus esošā „Rīgas cementa fabrikas” māla karjera vajadzībām. Mālu pieveda ar 

šaursliežu vagonetēm, kuras pārkrāva uz platsliežu platformām. Mūsdienu 

Ozolnieku pieturas punkts atrodas 37 km attālumā no Rīgas. Līdz galvaspilsētai ir 

jābrauc 40 min un biļete maksā EUR ~ 1.40 – 1.90. 

3. Ozolnieku ezers. Bijušais māla karjers – mūsdienās populāra vietējo iedzīvotāju 

atpūtas, makšķerēšanas un peldvieta. Gar ezera ziemeļu daļu izveidota jauka 

promenāde ar soliņiem un atpūtas vietām. Seklākajās vietās ezera dziļums ir 1 – 4 

m, dziļākajās – 10 – 12 metri. 

4. Ozolnieku Tautas nams atrodas vēsturiskajā - 1939. gadā celtā ēkā, kas būvēta 

kā Ozolnieku pagastmāja. Ēkas apmeklējumu var pieskaņot šeit rīkotajiem 

kultūras pasākumiem. T: 63050144 . 

5. Ozolnieku Augsburgas ticības apliecības luterāņu draudzes baznīca. Baltais 

dievnama stāvs meklējams Ozolnieku ziemeļdaļā, Skolas ielas malā. Celtne 

būvēta (arhitekts Oļģerts Dūda) ilgākā laika posmā un atklāta 2011. gadā ar 

draudzes locekļu un būvnieku pūlēm, kā arī dziļu izpratni no novada pašvaldības 

puses un nozīmīgu finansiālo palīdzību no ASV. Draudze darbojas no 1998. gada. 

T: 25968694 

6. Miķeļa alus darītava. Hokejista Miķeļa Rēdliha dibinātā alusdarītava Skolas 

ielas malā. Šeit ražo alu, izmantojot klasisko vārīšanas metodi. Blakus atrodas 

Hotel „Agate”. T: 20 266 614. 

7. Uzbērtais kalns. Konusveidīgais paugurs atrodas Skolas ielas malā. Veidojies, 

rokot dīķi ugunsdzēsēju vajadzībām pēc ūdens. Sniegotās ziemās apkaimē tiek 

uzturēta 2,5 km gara slēpošanas trase. 

8. Veselības taka atrodas Ozolnieku mežā iepretim Uzbērtajam kalnam. Mežā ir 

izvietoti vingrošanas rīki, šūpoles, virves u.c.  

9. Ozolnieku baptistu baznīca, kas atrodas Skolas un Jelgavas ielas stūrī, celta 

laikā no 2006. līdz 2010. gadam (arhitekte Ilga Tretjakova). Dievnamu 

apsaimnieko baptistu draudze. Katru svētdienu notiek dievkalpojumi. Tai iepretim 

pa diagonāli atrodas Ozolnieku vidusskola. T: 293 576 52. 

10. Ozolnieku motosporta ekspozīcija. Meklējama Jelgavas ielā 35. Tajā apskatāma 

Ozolnieku motosportista un trenera - muzeja izveidotāja un vadītāja - Alfrēda 

Zamocka kolekcija. Interesantākie eksponāti ir sporta motocikli, kas ražoti, sākot 

no 1925. gada. Apskatāmi motosportistu tērpi, balvas, karogi, literatūra par 

motocikliem, bukleti un afišas par motosporta sacensībām u.c. priekšmeti. A. 

Zamockis ir sakrājis arī bagātīgu radioaparātu, mūzikas instrumentu, sadzīves 

priekšmetu - pulksteņu, gludekļu u.c. kolekciju. Ieeja par ziedojumiem. 

Apmeklējums jāpiesaka iepriekš! 26751108. 

javascript:void(0)
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11. Vecais Jelgavas – Rīgas ceļš. Pie Motosporta ekspozīcijas atrodas vēsturiskā 

Jelgavas – Rīgas ceļa vieta. Iecavas upi gan šķērso gājēju (vanšu) tilts. 

12. Piemiņas akmens meliorācijai. Pieminot ar Ozolniekiem saistītās meliorācijas 

tradīcijas, Rīgas ielas malā novietots liels laukakmens ar iekaltu uzrakstu 

„Ozolnieku meliorācija ANNO 1950”. 

Pakalpojumi: 

Veikali: Ozolniekos – plašs klāsts. 

Ēdināšanas uzņēmumi: Restorāns „Agate” Skolas ielā 16, bārs „Meka” Stadiona ielā 

5 a, kafejnīca „Centrs” Rīgas ielā 34. 

Atpūtas vietas: Pie Ozolnieku ezera.  

Naktsmītnes: Ozolniekos un Jelgavā. 

Doktorāti: Ozolnieki, Rīgas iela 29 un Skolas iela 9. 

 

 

 
Gājēju celiņš pie Ozolnieku ezera 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Ozolnieku ezers 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Ozolnieku Tautas nams 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Miķeļa alus darītava 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Ozolnieku gājēju - veloceliņš 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Uzbērtais kalns 

Foto: Juris Smaļinskis 
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Piemiņas akmens meliorācijai 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Ozolnieku luterāņu baznīca 

Foto: Juris Smaļinskis 
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o  

 4. Velomaršruts 

Emburgas pusē! 

Emburga – Salgale – Renceles – Emburga 

IV – IX    

 

 
12. attēls. Foto: Juris Smaļinskis 
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13. attēls. Maršruta konfigurācija. Avots: Google maps Avots: Google maps 

 

 
14. attēls. Maršrutā izvietoto apskates objektu atrašanās vietas. Avots: Google maps 
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Maršruts: Piemērots velobraucējiem, kam interesē salīdzinoši nelieli sportiski 

izbraucieni ar novadpētniecisku ievirzi, kuru laikā var apskatīt interesantus ar kultūru 

un vēsturi saistītus objektus. Maršruts ved galvenokārt pa Zemgales līdzenumam 

raksturīgām lauksaimniecības ainavām. Tas sākas Emburgas centrā, īsu brīdi ved gar 

Lielupes labo krastu. Tad iegriežas „iekšzemē”, izlīkumodams cauri Rencelēm un 

garām daudzām Zemgales viensētām, līdz atkal atgriežas starta punktā. 

Riteņa tips. Divritenis, ar kuru var ērti braukt pa grantētiem ceļiem. 

Ieteicamais laiks: Aprīļa vidus – septembris. 

Garums: ~ 19 km.  

Laiks: Dažu stundu līdz ½ dienas ceļojums ar objektu apskati. 

Grūtības pakāpe: Viegls – vidējas grūtības (atkarīgs no ceļa seguma kvalitātes). 

Ceļa segums: Pārsvarā - ceļi ar grants segumu. Emburgā un tuvākajā apkaimē – 

asfalts. 

Sākuma/galapunkts: Emburgas centrs pie Salgales pagasta pārvaldes. Šeit ir 

autostāvlaukums, velostatīvs, Ozolnieku novada karte. 

Loģistika un sabiedriskais transports: Apļveida maršruts ar atgriešanos starta 

punktā. Lai nokļūtu Emburgā, ir jāizmanto g.k. savs personiskais transportu, ar kuru 

var nogādāt divriteni starta punktā. 

Marķējums: Dabā nav marķēts. 

Maršruta gaita: Emburga – P 94 autoceļš – Salgales baznīcas drupas – P 94 

autoceļs – V 1082 ceļš – Renceles – Zosēnu kapi – Brāļu kapi – Emburga – 

Draudzības iela. 

Alternatīvas: Šo maršrutu var apvienot ar kādu no Jelgavas vai Ozolnieku novada 

velomaršrutiem. Tad arī atrisinās nokļūšana Emburgā. Jelgava ir ērti sasniedzama ar 

vilcienu, kas atvieglo divriteņa transportu. Sk. http://visit.jelgava.lv/marsruti-un-

ekskursijas/velomarsruti. 

Attālums no Rīgas: Sākumpunkts/galapunkts – 65 km. 

Der zināt! Atsevišķās vietās var būt sliktas kvalitātes grants – zemes ceļu segums. 

Jāuzmanās no negodprātīgiem autovadītājiem, kuri brauc ar nepiemēroti izvēlētu 

ātrumu (drošība, lidojoši akmeņi, cits). Sausā laikā grants ceļi var putēt. Jāuzmanās no 

nepiesietiem suņiem. Lai izbrauktu maršrutu, vēlams GPS un atbilstoša mēroga 

maršruta karte. 

Droša velobraukšana! Pārvietojoties pa autoceļiem, gājēju ceļiem, veloceliņiem, 

apdzīvotām un neapdzīvotām vietām u.c. - ievērojam ceļu satiksmes noteikumus un 

drošu velobraukšanas praksi. Lietojam ķiveres un labi pamanāmu (t.sk. – atstarojošu) 

apģērbu. Braucam kolonnā, nevis barā vai viens otram blakus. Rūpējamies par savu 

un līdzcilvēku drošību un veselību! Veicot maršrutu, katrs pats ir atbildīgs par savu un 

citu drošību! Glābšanas dienesti:  112. 

 

Vērts redzēt! 

 

1. Emburga kā apdzīvota vieta uzplaukst hercoga Jēkaba laikos. Te ir uzcelta 

Kurzemes un Zemgales valdniekiem piederoša medību pils, tādēļ hercogs Jēkabs 

nodibina un uzceļ 3 austuves, tapešu un tepiķu darbnīcas, teļu ādu mītuvi, dzelzs 

cepli. Emburgā ir upes osta un caur to iet tirdzniecības ceļš uz Jelgavu, pa kuru 

preces nonāk Kurzemes hercogistes galvaspilsētā. 1658. gadā Emburgu izposta 

http://visit.jelgava.lv/marsruti-un-ekskursijas/velomarsruti
http://visit.jelgava.lv/marsruti-un-ekskursijas/velomarsruti
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zviedri. Dzelzs ceplis gan vēlāk tiek atjaunots. Mūsdienās Emburga ir kluss un 

neliels ciemats Lielupes krastā, apmēram 22 km no Jelgavas. Nepilna kilometra 

attālumā (ziemeļos) no Emburgas atrodas t.s. Staļģenes tilts, uz kurieni paliem 

bagātos pavasaros dodas tūristi, lai apskatītu applūdušās Lielupes palienes. 

2. Salgales Evanģēliski Luteriskā baznīca Emburgā. Ideja par dievnama celšanu 

radās Ilgvaram Silgailim. Dievnama arhitekts un projekta autors - Oļģerts Dūda. 

Ilgvars Silgailis piedzima Salgales pagastā, taču ar ģimeni Otrā pasaules kara 

beigās bija spiests ar kuģi atstāt Latviju, no kurienes tālāk nonāca Vācijā un ASV. 

Viņš visu mūžu sapņoja atgriezties Salgalē, līdz arī sapni īstenoja. Viņš sāka ar 

Bībeles pulciņa vadīšanu, tad pārdeva māju ASV un naudu ieguldīja jaunas 

baznīcas celšanā. Pašvaldība uzdāvināja zemi minētajam mērķim un 2007. gada 

janvārī jau tika iesvētītas jaunās baznīcas ērģeles. Tagad baznīcā notiek ne tikai 

regulāri dievkalpojumi, bet arī laicīgi koncerti. Baznīca ir pagasta garīgais centrs, 

- tā tagad saka salgalieši. 

3. Lielupe. Lielākā Zemgales un otra lielākā no Latvijas upēm. Tā sākas pie 

Bauskas, satekot Mūsai ar Mēmeli. Savā 119 km garajā tecējumā Lielupe šķērso 

Zemgales līdzenumu un pie Vakarbuļļiem ietek jūrā. Lēzeno krastu dēļ tā vietām 

ir „ieslēgta” aizsargdambju sistēmā, lai mazinātu pavasara plūdus, kas tad pārklāj 

apkaimes lauksaimniecībā izmantojamās zemes un saimniecības. Tā kā upes ceļu 

uz jūru kavē dolomīta un merģeļa pamatieži un kāpas, tā turpat ceturtdaļsimta 

kilometru garumā tek līdztekus Rīgas jūras līča krastam, kur starp līci un jūru 

šaurā zemes strēlē ir izvietojusies Jūrmalas pilsēta. Stipra vēja un vētru laikā 

Lielupes ūdens līmenis var celties vairāk nekā par 2 m un tas var būt novērojams 

pat 90 km attālumā no jūras. Lielupe ir sens ūdensceļš, ko jau viduslaikos 

izmantoja, lai sasniegtu Mežotnes senpilsētu u.c. vietas. Līdz ar tvaikoņu 

satiksmes attīstību 20. gs., tālāko Lielupes izmantošanu apgrūtināja sēkļi un 

dolomīta pamatieži tās gultnē. Šajā nolūkā 1931. – 1938. g. upes gultnē no 

Jūrmalas līdz Jelgavai izveidoja 50 m platu un 3,5 m dziļu kuģu ceļu, izspridzinot 

Jāņraga dolomīta slieksni augšpus Slokas. Lielupes tecējumu ietekmējuši arī 19. – 

20. gs. hidrotehniskie darbi Babītes ezerā. 

4. Emburgas dzirnavas. Nepilnus 2 km dienvidos no Emburgas, starp Emburgas – 

Codes autoceļu (P94) un Lielupi ir redzamas Emburgas vējdzirnavu drupas. 

Zināms, ka vējdzirnavas te celtas 19. gs. otrajā pusē un ir vietējas nozīmes 

arhitektūras piemineklis. Dzirnavu ēka atrodas kritiskā stāvoklī un ir 

apmeklējumiem bīstama, tādēļ apskatāma no ārpuses. 

5. Salgales baznīcas drupas pie Lielupes (vecā baznīca). Atrodas skaistā vietā – 

Lielupes krastā. Salgales baznīca celta 18. gs. sākumā, pārbūvēta 1866. gadā, 

uzceļot torni no Zemgalē ražotiem ķieģeļiem. Tā ir bijusi viena no visgreznāk ar 

vērtīgiem kokgriezumiem rotātā hercogistes lauku baznīca. Dievnamā vairākas 

paaudzes par mācītājiem kalpojuši Konrādi, no kuriem tautas atmiņā palikuši divi 

– vienam bijuši 17 bērni, bet otru - Moricu Konradi savā romānā Rīga aprakstījis 

Augusts Deglavs. Šis mācītājs bijis slavens ar saviem anekdotiskiem sprediķiem. 

Baznīca cieš Pirmā pasaules karā, bet draudze to atjauno un pat uzstāda jaunas 

ērģeles. Pirms Otrā pasaules kara te bijis īpaši mākslinieciski vērtīgs altāris un 
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kancele – tie jau toreiz atradušies Pieminekļu valdes pārziņā. Baznīcu sagrauj 

1944. gadā uzbrūkošā sarkanarmiešu artilērija, jo pie tās vācieši bija izvietojuši 

savas aizsardzības pozīcijas. Pēc kara baznīca vairs nav atjaunota un pamazām 

sabrūk. Daļa interjera pārvesta uz Rundāles pils muzeju. Saglabājušies nostāsti, ka 

blakus esošajos Salgales kapos rudens pilnmēness naktīs spokojoties! Drošības 

nolūkā drupas apskatāmas tikai no ārpuses! 

6. Renceles. Neliela apdzīvota vieta V 1082 ceļa malā. 

Pakalpojumi: 

Veikali: Emburgā. 

Tuvākie ēdināšanas uzņēmumi jāmeklē Jelgavā. 

Naktsmītnes: Tuvākās meklējamas Jelgavā un Ozolniekos. 

Medicīniskā palīdzība: Staļģenes ambulance. 

 

 
Tilts pāri Lielupei pie Emburgas 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Lielupe pie Emburgas 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Salgales Evaņģēliski Luteriskā baznīca 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Lielupe pie Emburgas 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Emburgas vējdzirnavas drupas 

Foto: Juris Smaļinskis 

 
Salgales baznīcas drupas 

Foto: Juris Smaļinskis 
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Rekomendācijas un ieteikumi pašvaldībai par potenciālajiem 

maršrutiem 
 

 

1. velomaršruts: Gar Iecavas un Misas krastiem un cauri Dalbes mežiem  

 Maršruta nosaukums ir tikai ieteikums. 

 Ja maršruts tiek marķēts un ieviests dabā un tālāk reklamēts lietotājiem: 

o Vajadzētu vienoties ar viensētu īpašniekiem (Zapleķu apkaimē) par 

suņu labturības noteikumu ievērošanu, jo suņi nedrīkst skriet pakaļ 

cilvēkiem pa publiski lietojamiem ceļiem. 

o Pašvaldības un Valsts policijai būtu nepieciešams aktīvāk patrulēt pa 

novada grants seguma ceļiem, jo veloapsekojumu laikā tika vairākkārt 

konstatēti autovadītāji, kas brauca agresīvi, ar attiecīgajam ceļu 

stāvoklim nepiemērotu ātrumu, bez tuvajām gaismām un tamlīdzīgi. 

Tie apdraud potenciālos velobraucējus. 

o Dalbē, kur maršruts pagriežas uz gājēju pārvadu pār Rīgas – Jelgavas 

autoceļu, būtu nepieciešams iekārtot gājēju pāreju, lai gājēji un 

velobraucēji, nepārkāpjot satiksmes noteikumus (šobrīd – balta, 

nepārtraukta līnija), varētu autoceļu V1066 šķērsot pirms A 8 autoceļa. 

o Ja maršrutā plānots izveidot atpūtas vietu, piemērotākais būtu maršruta 

posms starp Dalbi un Brankām (daļu no teritorijas apsaimnieko 

Latvijas Valsts meži). Speciālas atkritumu urnas maršrutā nebūtu 

nepieciešamība izvietot, jo maršruts ir relatīvi īss un velobraucējiem tik 

īsā laikā neveidojas tik daudz atkritumu, lai tos nevarētu aizvest līdz 

Ozolniekiem, vai uz savām mājām. Tualetes ir pieejamas Ozolniekos 

un pie dzelzceļa stacijas “Ozolnieki” . 

o Apsekojumu laikā ierakstītais GPX fails potenciālajam lietotājam 

(tūristam) ir jāuztver tikai kā informējošs materiāls – kā palīgs 

orientācijai konkrētā apvidū. Tā kā GPS iekārta, ierakstot maršrutu, to 

dara ar noteiktu kļūdu, GPX ģenerējošā līnija lietotāja (tūrista) iekārtā 

nevar būt par iemeslu tiešai sekošanai šai līnijai, neievērojot ceļu 

satiksmes noteikumus, vai ignorējot aktuālo situāciju. To svarīgi 

pieminēt tajā vietā, kur šie faili būs publiski pieejami. Tas attiecas arī 

uz pārējiem maršrutiem. 

o Potenciālās marķējuma vietas sk. iesniegtajā excel failā. 

 

2. velomaršruts: Garozas un Teteles pusē 

 Maršruta nosaukums ir tikai ieteikums. 

 Ja maršruts tiek marķēts un ieviests dabā un tālāk reklamēts lietotājiem: 

o Vajadzētu vienoties ar viensētu īpašniekiem (ap 1 km uz ziemeļiem no 

P 93 ceļa – vairākas vietas) par suņu labturības noteikumu ievērošanu, 

jo suņi nedrīkstētu skriet pakaļ cilvēkiem pa publiski lietojamiem 

ceļiem. 
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o Pašvaldības un Valsts policijai būtu nepieciešams aktīvāk patrulēt pa 

novada grants seguma ceļiem, jo veloapsekojumu laikā tika vairākkārt 

konstatēti autovadītāji, kas brauca agresīvi, ar attiecīgajam ceļu 

stāvoklim nepiemērotu ātrumu, bez tuvajām gaismām un tamlīdzīgi. 

Tie apdraud potenciālos velobraucējus. Autobraucēji arī bieži neievēro 

ātruma ierobežojumus (70 km/h) Ānē un Tetelē iepretim skolai. 

o Pirms Garozas skolas ir ceļa zīme „Skolas teritorijā nepiederošām 

personām uzturēties aizliegts”. Ja šī maršruta ietvaros vēlamies tūristus 

aicināt apskatīt Garozas dižozolu un skolas muzeju, šāda zīme ir 

mulsinoša – tūristi ir „piederošas” personas vai nav? 

o Šī maršruta kritiskā vieta ir Jelgavas – Iecavas ceļa posms (P 93) aiz 

Katrīnsila – ap 0,6 km. Autoplūsma ir intensīva, daudz smagsvara auto, 

šoseja ļoti šaura. Ja maršruts tiek attīstīts, ir jāpadomā par drošu 

velobraukšanu (ātruma ierobežojums minētajā posmā, platāka ceļa 

nomale ar sablietētu grants segumu, vai cits). Otrs variants, - pārnest 

minēto maršruta posmu ap 0,8 km atpakaļ un izlaist pa zemes ceļu gar 

viensētām – „Kļavas”, „Bites”, „Mauriņi”.  

o Otra kritiskā vieta ir ceļa P 93 šķērsojums pie Teteles – divas reizes. 

Vajadzētu apsvērt ierīkot gājēju pāreju drošai ceļa šķērsošanai. 

o Ja maršrutā plānots izveidot atpūtas vietu, piemērotākā vieta būtu 

Teteles parks. Speciālas atkritumu urnas nav nepieciešamība izvietot, 

jo maršruts ir relatīvi īss un velobraucējiem tik īsā laikā neveidojas tik 

daudz atkritumu, lai tos nevarētu aizvest līdz Tetelei, Ozolniekiem vai 

uz savām mājām. Tualetes ir pieejamas Ozolniekos un pie dzelzceļa 

stacijas “Ozolnieki”. 

o Potenciālās marķējuma vietas sk. iesniegtajā excel failā. 

 

3. velomaršruts: Ozolnieki 

 Maršruta nosaukums ir tikai ieteikums. 

 Ja maršruts tiek marķēts un ieviests dabā un tālāk reklamēts lietotājiem: 

o Šo maršrutu būtu loģiskāk no Ozolnieku skolas laist pa Klijēnu ceļu un 

tad par Rīgas ceļu atgriezties Ozolnieku centrā, taču saskaņā ar 

pašvaldības sniegto informāciju, maršruti nedrīkstēja šķērsot novada 

robežu. 

o Līdz ar to – būtu „jāatrisina” maršruta loģistika Ozolnieku skolas 

apkaimē. Iespējams, ka nākotnē varētu iztīrīt kādu no blakus esošā 

meža takām, tādejādi savienojot Ozolnieku skolu ar Spartaka ielu. 

Šobrīd to velobraucējam dabā īstenot ir neiespējami. Līdz ar to – 

neliels posms pa Skolas ielu jābrauc turp – atpakaļ un jau pa esošo 

maršrutu daļu. Izveidot Ozolniekos ap 6 km garu maršrutu, neskarot 

jau dabā ieviestos un šī projekta ietvaros tapušos, nav iespējams, ja ir 

uzstādījums, ka maršruts iet pa tūristiem interesantām un pievilcīgām 

vietām. 
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o Speciālas papildus atkritumu urnas nav nepieciešamība izvietot, jo 

maršruts ir relatīvi īss un velobraucējiem tik īsā laikā neveidojas tik 

daudz atkritumu, lai tos nevarētu izmest jau kādā no esošajām urnām. 

Tualetes ir pieejamas Ozolniekos un pie Ozolnieku dzelzceļa stacijas. 

o Potenciālās marķējuma vietas sk. iesniegtajā excel failā. Taču būtu 

jāapsver, vai tik īsu un lokālu maršrutu pilsētvidē, kur ir pietiekami 

daudz orientieru, būtu vērts un lietderīgi marķēt. 

o Šī maršruta sākums sakrīt ar velomaršrutu Nr. 408 „Iepazīsti 

Ozolniekus un to apkaimi”. Ņemot vērā līguma tehnisko specifikāciju 

un nosacījumus, nebija iespējams izveidot trijos pagastos jaunus 

velomaršrutus, ja kāds no tiem jau kaut daļēji nepārklātos ar esošajiem. 

 

4. velomaršruts: Emburgas pusē 

 Maršruta nosaukums ir tikai ieteikums. 

 Ja maršruts tiek marķēts un ieviests dabā un tālāk reklamēts lietotājiem: 

o Vajadzētu vienoties ar viensētu īpašniekiem (pirms un pēc Salgales 

baznīcas drupām) par suņu labturības noteikumu ievērošanu, jo suņi 

(turklāt – vairāki vienlaikus) nedrīkst skriet pakaļ cilvēkiem pa 

publiski lietojamiem ceļiem. 

o Pašvaldības un Valsts policijai būtu nepieciešams aktīvāk patrulēt pa 

novada grants seguma ceļiem, jo veloapsekojumu laikā tika vairākkārt 

konstatēti autovadītāji, kas brauca agresīvi, ar attiecīgajam ceļu 

stāvoklim nepiemērotu ātrumu, bez tuvajām gaismām un tamlīdzīgi. 

Tie apdraud potenciālos velobraucējus. 

o Apsekojumu laikā ceļa P 94 atsevišķi posmi bija nobērti ar liela izmēra 

grants šķembām. 

o Ja maršrutā plānots izveidot atpūtas vietu, piemērotākā būtu pie 

Salgales pagasta pārvaldes. 

o Speciālas atkritumu urnas papildus nav nepieciešamība izvietot, jo 

maršruts ir relatīvi īss un velobraucējiem tik īsā laikā neveidojas tik 

daudz atkritumu, lai tos nevarētu aizvest līdz Emburgai - pie Salgales 

pagasta pārvaldes. WC ir pieejama pārvaldes ēkā. 

o Potenciālās maršruta marķējuma vietas sk. iesniegtajā excel failā. 
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Velomaršrutu marķējuma skaits un izvietojums 

 

Autors izpētes gaitā visos četros potenciālajos velomaršrutos identificēja vietas, kur 

varētu uzstādīt marķējuma zīmes, kā šim mērķim vienu no risinājumiem izvēloties – 

uzstādīt ceļazīmi nr. 842 (15. attēls). Zīmes vajadzētu uzstādīt jau uz esošiem ceļu 

infrastruktūras objektiem, vai objektiem, kas atrodas pie ceļa un ir izmantojami šādam 

mērķim, lai maksimāli ietaupītu resursus. Atsevišķās vietās, kur šādu infrastruktūras 

objektu nav, būtu jāveido zīmes, kas nostiprinātas uz stabiņiem. Tā kā maršrutu daļas 

iet cauri mežiem, iespējams veikt marķējumu uz kokiem ar krāsu atzīmēm. Aktīvā 

tūrisma maršrutu (t.sk. velomaršrutu) marķēšanas metodikas izstrādē ir piedalījies arī 

ziņojuma autors un metodika ir atrodama: 

http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/PolProp/Dokumenti/Vadlinijas_krasas_markeju

ms_LV.pdf.  

 

 
15. attēls. Velomaršrutu marķējamās zīmes paraugs 

 

Šim ziņojumam pievienotajā excel failā ir norādītas potenciālo marķējuma vietu 

ģeogrāfiskās koordinātas, norādīts virziens, kāds būtu jāattēlo uz zīmes, uz kā 

stiprināma zīme, fotoattēla (pielikumā) numurs un piezīmes. 

 

Saskaņā ar autora izpētīto, lai nomarķētu četrus aprakstītos velomaršrutus, būtu 

nepieciešams (minimālais skaits) – vismaz ~ 126 zīmes. Jāņem vērā, ka vietām 

maršruti iet turp – atpakaļ pa vienu un to pašu ceļu, kā arī to, ka atsevišķos maršruta 

posmos jau ir dabā esošs marķējums. Tādēļ šis skaits ir vairāk indikatīvs, taču tas ļauj 

secināt, ka uz vienu maršruta kilometru minimālā gadījumā (vidēji) ir jārēķina 1 – 2 

zīmes. 

 

 

 

 

http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/PolProp/Dokumenti/Vadlinijas_krasas_markejums_LV.pdf
http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/PolProp/Dokumenti/Vadlinijas_krasas_markejums_LV.pdf
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Potenciālo velomaršrutu savienojumi ar citiem velomaršrutiem 

 

Četri potenciālie velomaršruti ietilpst teritorijā, kurā (vai blakus esošajās 

administratīvajās teritorijās) jau ir iepriekš veidoti velomaršruti. 

 

1. velomaršruta neliela daļa pārklājas (Ozolniekos un Branku apkaimē) ar 

velomaršrutu nr. 408 „Iepazīsti Ozolnieku apkārtni”, kā arī lauku sētas „Caunītes” 

virzienā atzarojas dabā nemarķēts velomaršruts uz Cenas tīreli. 

 

2. velomaršruts Tetelē saskaras ar velomaršrutu „Pa pirmā valsts prezidenta pēdām”. 

 

3. velomaršruta sākumdaļa arī pārklājas ar velomaršrutu nr. 408 „Iepazīsti Ozolnieku 

apkārtni”. Taču, ja Ozolniekos vēlamies izveidot loģisku maršrutu, nepārklāšanās nav 

iespējama. 

 

4. velomaršruts Emburgā saskaras ar velomaršrutu „Pa pirmā valsts prezidenta 

pēdām”. 

 

Maršrutu savienojumu vietas apskatāmas tiešsaistes kartē Google maps 

goo.gl/b3vzwt. 

 

 

 

https://goo.gl/b3vzwt

