OZOLNIEKI
Ozolnieku novada centrs Ozolnieki
pagātnē bijis ievērojams Latvijas
ķieģeļrūpniecības, māla ieguves un
lauku meliorācijas centrs. Pagājušā
gadsimta 80tajos gados tika uzsākta
bijušā
māla
karjera
teritorijas
Ozolniekos
labiekārtošana,
kas
mūsdienās pazīstama ar nosaukumu
“Ozolnieku ezers” un kļuvusi par
novada iedzīvotāju un viesu iecienītu
atpūtas vietu.
Senākās vēstures lappuses mums
paver arheoloģijas pieminekļi un
savrup atradumi. Ozolnieku novada
teritorijā atrodas četri arheoloģijas
pieminekļi – nocietinājumu būves jeb
skanstis – Silgraužu (arī Mazsilgraužu),
Blukas kroga (arī Bluķu), Namiķu un
Svenķīšu
skanstis,
kas
būvētas
Napoleona kara laikā 1812. gadā kā
atbalsta punkti franču armijai cīņā
pret cariskās Krievijas karaspēku.
Ozolnieku novads lepojas ar sakārtotu infrastruktūru, ērtu dzīves vidi un
plašu rekreācijas iespēju piedāvājumu novada iedzīvotājiem un viesiem.
Garums: 13 km
Grūtības pakāpe: Viegls
Aptuvenais laiks: 4 h
Sākuma un beigu punkts:
Ozolnieku dzelzceļa stacija
Alternatīvas: Maršrutu var iziet arī
pretējā virzienā
Loģistika: Apļveida maršruts.
Ozolniekos, ir ērti sabiedriskā
transporta savienojumi ar Rīgu un
Jelgavu
Der zināt: Asfalta un grants
seguma ceļi

APSKATES OBJEKTI
Dzelzceļa
stacija
,,Ozolnieki’’
atrodas
Ozolnieku novadā, 37 kilometru
attālumā
no
Rīgas Pasažieru
stacijas. Šeit katru dienu piestāj
elektrovilcieni Rīga -Jelgava un
Jelgava-Rīga.

Ozolnieku iedzīvotāju un viesu
iecīnītajā atpūtas vietā pie Ozolnieku ezera uzstādīts
projekta “Tūrisms kopā” tapušais foto rāmis,
piedāvājot interesentiem fotografēties uz ezera vai
priežu jaunaudzes fona.
3. Ozolnieku novada vēstures muzejs. Ozolnieku
novada vēstures ekspozīcija izveidota 2008. gadā.
Vēstures ekspozīcija „Ozolnieku cilvēki pirms 90, 80,
70, 60 ... gadiem" iepazīstina ar cilvēku devumu
novada izaugsmē dažādos laika periodos.
Ideja
par piemiņas
akmens
izveidošanu
radās
Ozolnieku meliorācijas veterānu grupai, kuri
strādājuši Jelgavas meliorācijas mašīnu stacijā
(JMMS), sakarā
ar gatavošanos
uzņēmuma
izveidošanas 60. gadadienas svinībām 2010. gada
janvārī. Pēdējais uzņēmuma nosaukums
–
Jelgavas
ūdens saimniecības
celtniecības
pārvietojamā mehanizētā kolonna Nr.13.
Veidojies, rokot dīķi
ugunsdzēsēju vajadzībām. Konusveidīgais paugurs
atrodas Ozolnieku ciema centrā, Skolas ielas malā,
Mežaparka teritorijā un savienojas ar apgaismotu
2,5 km garu slēpošanas/pastaigu taku.
1846. gadā tika dibināta
Ozolmuižas skola, uz kā bāzes tālāk veidojusies
Ozolnieku vidusskola.
7. Ozolnieku baptistu baznīca. 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.
Ozolnieku novadā atrodas
vairākas skanstis – vēsturiskas 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
vanšu tilta pār Iecavu, ir viena no retajām
(saglabājusies gan fragmentāri), kas ir dabā
uztverama un nav pilnībā apaugusi ar kokiem.
9. Mazmušķu zirgi. Apskates un izglītojošs objekts,
kurā ikvienam apmeklētājam tiek piedāvāta iespēja
samīļot un pabarot zirgus. Vasaras periodā tiek
organizēti arī figurālās jāšanas demonstrējumi.
Saimniecībā "Mušķi" ir iespējams arī apskatīt
"Silgraužu" daudzžuburu priedi, zaļumballes un deju
placi, kas tika izmantots 20.-30. gados, Franču
Napaleona kara laika (1812. gada) skanstes, Ziemeļu
kara karavīru apbedīšanas vietu un trošu tiltu pār
Misu un Cenas muižas pils vietu.
Vislabāk
saglabājusies skansts, kas atrodas pie Misas ietekas
Iecavas upē. Pēc arheologa atzinuma tā ir
visvērtīgākā visā Zemgalē. Teritorija ir privātā
īpašumā un skansts pašlaik ir stipri noaugusi ar kokiem
un krūmiem.

Tūrisma pakalpojumi
Tūrisma informācijas centrs: nav
Tuvākās naktsmītes: Viesnīca "Agate hotel",
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
dienesta viesnīca, Ozolnieku sporta skolas viesnīca,
Viesu nams "Atpūta Ozolniekos".
Atpūtas vietas: Aktīvās atpūtas parks ,,5 masti’’ bērniem
un pieaugušajiem Ozolnieku ezera krastā
Ēdināšana: Restorāns-grilbārs MASTI Grill&Chill;
Restorāns "Famille"; Bārs "Meka"; Kebabnīca "Korner
Kebab"; Pusdienu restorāns "Sakta"; Picburg picērija;
Šašliku nams "Talisman".
Veikali: “TOP”, “ELVI”
Auto stāvlaukumi: Pie Ozolnieku ezera, pie
veikala “TOP”
Informācija: www.visit.jelgava.lv/lv/ozolnieku-novads
www.ozolnieki.lv/karte

