STAĻĢENE
Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes
ciems atrodas Lielupes kreisajā krastā,
šeit upe ir robeža starp Jelgavas un
Ozolnieku novadu.
Staļģene
kā
apdzīvota
vieta
veidojusies pie Staļģenes muižas
(Stalgen), ko ieskauj plašs parks.
Pašreizējais
muižas
komplekss
veidojies 18. gs. beigās. Ar muižu
saistās interesanti vēsturiski fakti – tajā
1812. gadā atradās Napoleona
armijas maršala Žaka Makdonalda
štābs. No 1921. gada muižas pilī
darbojās Staļģenes pamatskola, līdz
mūsdienām saglabājusies muižas
kungu māja un kalpu māja.
Vēstures gaitā – pēckara gados
ciematā
bijis
kopsaimniecības
«Staļģene» centrs, mūsdienās šeit
atrodas ciemats ar ap 3000 iedzīvotājiem, pagasta pārvalde, Tūrisma
informācijas
punkts,
vēstures
ekspozīcija,
vidusskola,
Izglītības,
kultūras un sporta centrs “Līdumi”.

Garums: 13 km
Grūtības pakāpe: Viegls
Aptuvenais laiks: 3,5 h
Sākuma un beigu punkts:
Staļģene
Alternatīvas: Maršruts ir ērti
izbraucams ar velosipēdu
Loģistika: Uz Staļģeni var nokļūt ar
autobusu no Jelgavas
Der zināt: Asfalta un grants ceļi

APSKATES OBJEKTI
1. Foto rāmis pie Lielupes. Projekta
“Tūrisms kopā” ietvaros ir uzstādīti
foto rāmji piecās
pašvaldībās:
Olaines, Ozolnieku, Jelgavas, Babītes
un Mārupes novados.

2. Lielupe. Lielupe ir lielākā upe Latvijas centrālajā
daļā, kas plūst caur Zemgales līdzenumu, tās
plūdums ir lēns un mierīgs. Upe sākas pie Bauskas,
satekot Mūsai un Mēmelei, plūst caur Jelgavu,
Kalnciemu un ietek Baltijas jūrā Rīgas jūras līcī.
Lielupes kopējais garums ir 119 km, tai ir ap 250
pieteku.
3. Stalģenes muiža. Tagadējā muižas pils celta
klasicisma stilā 1797. gadā pēc Kurzemes un
Zemgales hercoga arhitekta S. Jensena projekta.
Pēc 1920. gada Latvijas agrārās reformas ēkā
atradās Staļģenes pamatskola. Šobrīd pils telpās
darbojas pirmsskolas izglītības iestāde, pagraba
telpās izvietota Jaunsvirlaukas novadpētniecības
ekspozīcija. Kalpu ēka pārbūvēta un tajā atrodas
Jaunsvirlaukas izglītības, kultūras un sporta centrs
"Līdumi" un tūrisma informācijas punkts.
4. Dzintara kapela. No 1998. gada Jaunsvirlaukas
pagasta “Šauvās ” atvērta Dzintara kapela, kurā
darbojas Svētās Jaunavas Marijas Staļģenes
evaņģēliski luteriskā draudze. Nelielais dievnams ir
tapis par Vācijā saziedotiem līdzekļiem un tā altāri
rotā dzintara krusts, kas veidots no 3001 dzintara
gabaliņa, tāpēc baznīcu atpazīst kā Dzintara
kapelu, kas atvērta gan iedzīvotājiem, gan viesiem.
5. Gadskārtu tradīciju aplis. Latviešu gadskārtu
tradīciju aplis Staļģenes muižas parkā izveidots kā
senais saules kalendārs. Apli veido 8 laukakmeņi, kas
simbolizē latviešu gadskārtas, katrā no akmeņiem
iekalta attiecīgās gadskārtas zīme. Zemei gada laikā
apritot ap Sauli ir 8 zīmīgi punkti, ko dēvēja par
gadskārtu. Mūsu senči gadskārtas atzīmēja ar svētkiem, gadskārtu svinēšanas ieražas bija pakārtotas
dabai un darāmajiem darbiem, katrai gadskārtai
bija savas izdarības, tradīcijas, teiksmainais tēls, savs
simbols jeb zīme.

Tūrisma pakalpojumi
Tūrisma informācijas centrs: Staļģenes
muižā (tel. 26383129)
Tuvākās naktsmītes: hostelis "Jaunlīdumi",
viesu nams "Galzemji",
kempings "Cīzeri"
Ēdināšana: Veikals-kafejnīca „RIO”
(Emburgā, Draudzības ielā 2)
Veikali: Veikals “Top”, Staļģenē
Auto stāvlaukumi: Pie Staļģenes muižas, pie
pagasta pārvaldes
Informācija: www.visit.jelgava.lv/lv/apskates-objekti
www.exitriga.lv/karte

