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JĒDZIENU SKAIDROJUMI UN SAĪSINĀJUMI
Aktīvais tūrisms – tūrisma veids, kurā ceļojuma galvenais nolūks ir aktīva atpūta un fiziskas
aktivitātes ceļojuma laikā. Pie aktīvā tūrisma veidiem pieskaitāms kājnieku tūrisms, ūdenstūrisms,
kalnu tūrisms, speleotūrisms, autotūrisms, mototūrisms, velotūrisms un citi tūrisma veidi.
Ceļojuma maršruts – kartē iezīmēts vai vārdisks ceļojuma plāns un apraksts, kurā ir nosaukts
ceļojuma sākumpunkts un galamērķis, apstāšanās vietas ceļojuma laikā, ceļojuma garums, galvenie
tūrisma objekti un iespējamās aktivitātes. Tūrisma aģentūru izstrādātajos ceļojuma maršrutos
parasti tiek atspoguļota arī ceļojuma kārtība pa dienām un nakšņošanas vietas.
Dabas tūrisms – Tūrisma veids, kur ceļojuma galvenais mērķis ir dabas objektu, tai skaitā īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju, apmeklējums.
Darījumu tūrisms – tūrisma veids, kurā ceļojuma galvenais nolūks ir dienesta darījumu kārtošana,
komercdarbības jautājumu risināšana, piedalīšanās konferencēs un sanāksmēs.
Kultūras tūrisms – tūrisma veids, kurā tūristu galvenais ceļojumu nolūks ir apmeklēt un iepazīt
savas tautas vai citu tautu un valstu kultūru un kultūras mantojumu. Dažādu pasaules reģionu
savdabīgā kultūra veicina ceļotāju interesi par tiem, tāpēc kultūras un izziņas tūrisms mūsdienās
kļūst par nozīmīgu un atzītu tūrisma veidu. Kultūras tūrisms veicina kultūras mantojuma apzināšanu
un saglabāšanu.
Lauku tūrisms – tūrisma veids, kam raksturīgs, ka ceļojuma nolūks ir vēlme iepazīties ar lauku
dzīvi, ikdienu un lauksaimniecisko ražošanu, atpūsties laukos. Lauku tūrisms ietver arī atpūtas un
kultūras tūrisma elementus. Lauku tūrismam ir nozīmīga vieta sabiedrības audzināšanā saudzīgā
attieksmē pret vidi un dabas, ekotūrisma un ilgtspējīgā tūrisma attīstīšanā. Lauku tūrismā tūristu
pārvietošanai bieži tiek izmantoti videi draudzīgi veidi: pārgājieni kājām, ar velosipēdiem, ar airu
laivām un jāšus uz dzīvniekiem. Lauku tūrisms ir viens no lauku uzņēmējdarbības dažādotājiem.
Pasākumu tūrisms – tūrisma veids, kurā tūristu galvenais ceļojuma nolūks ir pasākumu
apmeklēšana, kas parasti ir ceļojuma centrālais notikums. Tiek apmeklēti dažādi kultūras, sporta,
reliģisku, vēsturisku notikumu pasākumi, apdzīvotu vietu gadadienu svinību, vietējo tradīciju un
gastronomijas svētku, festivālu u.c. pasākumi.
Tūrisma infrastruktūra – tūrisma nozares un ar to saistīto citu nozaru (transporta, tirdzniecības,
sakaru, kultūras, veselības aizsardzības u.tml.) pakalpojumu kopums, kas nodrošina tūrisma nozares
darbību. Tūrisma attīstībai ir nepieciešama labi attīstīta vispārējā infrastruktūra. Tūrismam un
atsevišķiem tūrisma veidiem nepieciešama īpaša (speciāla) tūrisma infrastruktūra, piemēram,
tūrisma informācijas zīmes un norādes, putnu vērošanas torņi, glābšanas dienesti, slēpotāju pacēlāji
u.c.
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AS – akciju sabiedrība
att. – attēls
ES – Eiropas Savienība
gs – gadsimts
IKP – iekšzemes kopprodukts
km – kilometri
km2 – kvadrātkilometri
LR – Latvijas republika
LVM – Latvijas valsts meži
milj - miljoni
Nr. - numurs
SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību
LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
TIC – tūrisma informācijas centrs
t.sk. – tai skaitā
u.c. – un citi
Z/s – zemnieku saimniecība

TŪRISMA NOZARES TIESISKAIS REGULĒJUMS
Tiesisko pamatu tūrisma nozares attīstībai Latvijā veido 17.09.1998. Latvijas Republikas Saeimas
pieņemtais Tūrisma likums. Tā mērķis ir radīt tiesisku pamatu tūrisma nozares attīstībai Latvijā,
noteikt kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un komersanti darbojas tūrisma jomā,
un aizsargāt tūristu intereses. Tūrisma nozares galvenie uzdevumi likumā:
- radīt jaunas darba vietas;
- veicināt vietējā tūrisma attīstību un tūrisma pakalpojumu eksportu;
- veicināt kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanu un racionālu izmantošanu, kā arī
nodrošināt kultūras un dabas tūrisma attīstību;
- veicināt kūrortu resursu saglabāšanu un to racionālu izmantošanu, kā arī nodrošināt rekreatīvā
tūrisma attīstību;
- nodrošināt vispusīgu un precīzu informāciju par tūrisma resursiem un tūrisma pakalpojumiem;
- nodrošināt tūrisma harmonisku attīstību saskaņā ar dabas aizsardzību tā, lai tūrisms nenonāktu
pretrunā ar dabas aizsardzību.
Saskaņā ar Tūrisma likumu pašvaldības:
1) izstrādā attīstības plānus un teritorijas plānojumus, nosakot tajos tūrisma attīstības perspektīvas;
2) saskaņā ar attīstības plānu un teritorijas plānojumu nodrošina resursus un pasākumus tūrisma
attīstībai, kā arī savas teritorijas tūrisma iespēju popularizēšanu;
3) nodrošina tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām;
4) piedalās teritoriālo tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā;
5) veicina kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīves veida popularizēšanā.
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Tūrisma nozares vadošā iestāde ir Ekonomikas ministrija, kas izstrādā tūrisma attīstības valsts
politiku, organizē un koordinē tās īstenošanu, izstrādā politikas plānošanas dokumentus un
normatīvos aktus, plāno valsts atbalstu tūrisma nozarei, pārstāv valsts intereses un koordinē
starptautisku projektu izstrādāšanu.
Tūrisma attīstības valsts politiku Latvijā īsteno LIAA Tūrisma departaments. Tūrisma

departamentā ir divas nodaļas – Tūrisma mārketinga nodaļa un Tūrisma produktu attīstības
nodaļa.
Tūrisma mārketinga nodaļa veic šādus galvenos uzdevumus:


Izstrādā un ievieš dzīvē Latvijas tūrisma mārketinga stratēģiju



Mērķtiecīgi īsteno Latvijas tūrisma piedāvājuma veicināšanas pasākumus ārvalstu
tirgos (rīko reklāmas kampaņas, nodrošina ārzemju žurnālistu un tūrisma nozares
pārstāvju iepazīšanās vizītes Latvijā, organizē tūrisma pakalpojumu sniedzēju
piedalīšanos starptautiskās nozares izstādēs, piedalās semināros un citos sarīkojumos,
kur iepazīstina ar mūsu valsts tūrismu u. c.)



Analizē informāciju par tūrisma tirgus attīstības tendencēm, tūrisma vidi un tās
uzlabošanas iespējām



Nodrošina Latvijas oficiālā tūrisma portāla Latvia.travel.lv sociālo tīklu kontu darbību
un attīstību atbilstoši mārketinga stratēģijai

Tūrisma produktu attīstības nodaļa veic šādus galvenos uzdevumus:


Plāno un organizē tūrisma produktu attīstības pasākumus sadarbībā ar reģionālajām
asociācijām un citiem partneriem (analizē tūrisma pakalpojumu sniedzēju darbību,
sniedz priekšlikumus, konsultācijas, organizē izglītojošus pasākumus, rīko tūrisma
produktu konkursus u. c.)



Veicina tūrisma nozares pakalpojumu kvalitātes projektu ieviešanu (attīsta kvalitātes
sistēmu Q-Latvia u. c.)



Īsteno vietējā tūrisma veicināšanas pasākumus



Sekmē Latvijas tūrisma produktu iekļaušanu Baltijas valstu tūrisma piedāvājumā,
starptautiskos tūrisma maršrutos u. tml.



Nodrošina regulāru komunikāciju ar tūrisma nozares pārstāvjiem, valsts institūcijām un
nevalstiskajām organizācijām par tūrisma produktu attīstību, sagatavo ziņas Latvijas un
ārvalstu tūrisma profesionāļiem

 Izstrādā informatīvus materiālus un nodrošina tūrisma informācijas datu bāzes veidošanu
un uzturēšanu
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Latvijas Tūrisma rīcībpolitikas plānošanas pamatdokuments ir "Latvijas tūrisma attīstības
pamatnostādnes 2014.–2020.gadam" (turpmāk tekstā Pamatnostādnes).
Tūrisma attīstības politikas mērķis: ilgtspējīga Latvijas tūrisma attīstība, veicinot tūrisma produktu
konkurētspējas palielināšanos ārvalstu tirgos.
Galvenie rīcības virzieni:
1) Veicināt konkurētspējīgu tūrisma produktu attīstību, atbalstot jaunu, inovatīvu, ar augstāku
pievienoto vērtību tūrisma produktu izstrādi, t.sk. attīstot infrastruktūru tūrisma izaugsmei, veicinot
reģionālo tūrisma puduru veidošanos un Latvijas tūrisma produkta iekļaušanu kopējā Baltijas jūras
reģiona valstu tūrisma piedāvājumā;
2) Veicināt tūrisma produktu kvalitātes uzlabošanos, t.sk. nodrošinot labāku nozares tiesisko
regulējumu un atbalstu gan tūrisma komersantiem, gan produktu patērētājiem;
3) Nodrošināt Latvijas tūrisma piedāvājuma atpazīstamību mērķa tirgos, īpaši izmantojot
mūsdienīgus saziņas līdzekļus.
Saskaņā ar Pamatnostādnēm Latvijas tūrisma produktu attīstībai ir jābalstās uz septiņām
pamatvērtībām – kvalitāte, ilgtspējība, inovācija, eksportspēja, augsta pievienotā vērtība, tūristu
iesaiste/pieredzes gūšana (individualizācija) un sadarbība konkurētspējas nodrošināšanai.
 Zemgales plānošanas reģions ir izstrādājis Zemgales plānošanas reģiona Attīstības
programmu 2014. – 2020.gadam, kas ir veidota kā reģionāla līmeņa plānošanas dokuments
un ar tūrisma nozari saistītie jautājumi ir iekļauti Attīstības programmā 2014.-2030.gadam.
Dokumenta stratēģiskajā daļā ir definētas sešas vidējā termiņa attīstības prioritātes, noteikti
rīcības virzieni attīstības prioritāšu sasniegšanai un sasniedzamie rezultāti. Attīstības
programmas vidēja termiņa attīstības prioritātēs ir iekļauts rīcības virzienu un darbību
kopums Zemgales tūrisma ilgtspējīgai un vienotai attīstībai reģionā. Saskaņā ar
programmas ilgtermiņa stratēģiskajiem uzstādījumiem Zemgales plānošanas reģiona
ekonomikas profils aptver četrus galvenos specializācijas virzienus, no kuriem tūrisms un
amatniecība definēti kā reģiona identitātes zīmols.
Uz tūrisma nozari Latvijā attiecas arī citi LR normatīvie akti, kas regulē plānošanu, resursu
izmantošanu un vides un kultūras mantojuma aizsardzību, uzņēmējdarbību, nodokļus, vīzas,
robežšķērsošanu, kā arī starptautiskās konvencijas, starpvalstu līgumi un starpvaldību nolīgumi (par
bezvīzu ieceļošanas kārtību, par sadarbību tūrisma jomā u.c.).

Tērvetes novada pašvaldība ir izstrādājusi Tērvetes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2014.-2030. gadam, kas nosaka Tērvetes novada teritorijas ilgtermiņa attīstības mērķus,
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Tērvetes novada nākotnes vadmotīvs ir sadzīvei
un uzņēmējdarbībai labvēlīga vide. Balstoties uz esošo atpazīstamību, ar plānveidīgu un
6
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efektīvu visu nozaru sadarbību jāstiprina Tērvetes vārda skanējums, jāveido vienota reklāmas
politika un jāpaplašina tūrisma piedāvājums:
 attīstot jaunus apskates, izziņas un pakalpojumu objektus;
 paplašinot un dažādojot naktsmītņu tīklu;
 veidojot kompleksus piedāvājumus dažādām mērķauditorijām.
Tādējādi, piesaistot novada teritorijai vairāk apmeklētājus ne tikai kā vienas dienas tūristus, bet
jau kā nedēļas nogales vai pat atvaļinājuma atpūtniekus, jo sevišķi ģimenes ar bērniem, tiktu
attīstīts papildus pakalpojumu tīkls un dažādotas uzņēmējdarbības formas Tērvetes novadā.
2. TĒRVETES NOVADA TŪRISMA NOZARES ESOŠĀS SITUĀCIJAS
RAKSTUROJUMS
2.1. Tērvetes novada vispārīgais raksturojums
Tērvetes novada platība ir 22 424,2 ha. Gan vēsturiski, gan ģeogrāfiski, kā arī pēc
administratīvā iedalījuma, Tērvetes novads atrodas Zemgales reģionā. Tērvetes novads atrodas
aptuveni 80 km attālumā no Rīgas un 30 km attālumā no Zemgales reģiona centra – Jelgavas.
Novada apdzīvojuma struktūra ir sadrumstalota, bez izteikta dominējošā attīstības centra.
Teritorija ir izteikta lauku vide ar ciemiem un viensētām. Tērvetes novadā nav pilsētu, tajā ir
seši ciemi – trīs Tērvetes pagastā, divi Augstkalnes pagastā un viens Bukaišu pagastā. Novada
administratīvais centrs atrodas Zelmeņu ciemā, kas ģeogrāfiski ir novada vidus daļā. Četri no
sešiem ciemiem atrodas pie reģionālajiem valsts autoceļiem un divi pie vietējiem valsts
autoceļiem. Tērvetes novada ģeogrāfiskais stāvoklis ir vērtējams kā labs gan Zemgales reģionā,
gan Latvijā kopumā,- novada teritoriju šķērso 3 reģionālās auto maģistrāles: Dobele – Bauska,
Jelgava – Auce un Jelgava – Žagare ( Lietuvas robeža ).
2017.gada 1.janvārī Tērvetes novadā deklarēti 3582 iedzīvotāji. Tērvetes novadā tradicionāli
galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība un tūrisms, kā arī rehabilitācijas un aprūpes
pakalpojumi. Novadu gadā apmeklē vidēji 150 000 tūristu, kas ir ļoti liels skaits

Tērvetes dabas apstākļi jau vēsturiski likuši pamatus tūrisma un rehabilitācijas
pakalpojumu attīstībai. 1957.gadā Miķeļa Kļaviņa uzsāktais darbs, veidojot Tērvetes meža
ainavu parku, vainagojies ar dabas parka „Tērvete” atpazīstamību ne tikai Latvijā. Annas
Brigaderes vārds un Tērvetes senvēsture ir vērtības, kas saglabājamas nākamajām paaudzēm,
ieaudzinot bērnos un jauniešos lepnumu un mīlestību par savu dzimto vietu. Kopumā novadā
tūristiem tiek piedāvāti 14 apskates objekti t.sk. muzeji un arhitektūras pieminekļi, 8 apskates
saimniecības un uzņēmumi, 9 dabas objekti, pakalpojumus sniedz 11 naktsmītnes un 6
ēdināšanas iestādes.
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2.2. Tērvetes novada tūrisma resursu piedāvājums
2.2.1.Tērvetes vārds Latvijā un pasaulē
Tērvetes vārds ir skandēts laiku laikos jau kopš 9. gadsimta. 13. gs. Tērvetē risinājušās
sīvas cīņas starp zemgaļiem un Livonijas ordeņa karaspēku. Tērvetes pilskalns un rekonstruētā
Tērvetes koka pils glabā liecību par vareno zemgaļu kultūrvēsturisko centru, kas tolaik bija viens
no ievērojamākajiem seno baltu zemēs. Pirmie rakstu avoti par Tērveti ir Indriķa un Atskaņu
hronika, kurā minēti 13. gadsimta ievērojamie valdnieki – Viestards (Viesturs) un Nameisis
(Namejs). Vēlākajos gadsimtos Tērvetes vārds vēstures lappusēs skan gan kā Kalnamuiža, gan
Hofzumberge.
Dabas pārsteidzošais krāšņums un reljefa daudzveidība Zemgales līdzenumā, sausais,
saulainais klimats, ainaviskās, koptās teritorijas padara Tērveti īpašu. Te aug visvecākās un
garākās priedes Latvijā. Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē ir vairākkārt novērtēts kā
draudzīgākā vieta ģimenēm ar bērniem, kā arī ieguvis augstāko novērtējumu sociālā projekta
balsojumā "Latvijas Dižvietu mājas karte". 2009.gadā dabas parks Tērvetē atzīts par izcilāko
Eiropas tūristu galamērķi Latvijā EDEN projekta ietvaros, pa šiem gadiem iegūstot popularitāti
ne vien Latvijā, bet arī ārvalstīs. Lielāko tūrisma objektu LVM dabas parku “Tērvete” apmeklē
līdz 150 tūkstoši tūristu gadā, liela daļa no tiem ir Lietuvas iedzīvotāji, ko sekmē novada
robežošanās ar Lietuvas republiku.
Tērvetē mēs ar sirdi tuvojamies izcilās latviešu rakstnieces Annas Brigaderes pasaulei.
Viņas bērnības zeme - skaistās meža takas, Tērvetes upes līči un pilskalni ir bijis iedvesmas
avots, kas atraisījis rakstnieces garīgo spēku. Jau pagājušā gadsimta divdesmitajos un
trīsdesmitajos gados tagadējā parka teritorijā bija izveidotas vairākas pastaigu takas un
piedāvātas tūristiem. Šajā laikā, pateicoties rakstniecei Annai Brigaderei, Tērvete bija
ievērojams kultūras centrs, kuru bieži apmeklēja tā laika ievērojamākie kultūras darbinieki.
Šobrīd rakstnieces literārie darbi un tēli tiek izmantoti dabas parka Tērvetē vēstījumā un
skulptūrās, tādejādi nezaudējot rakstnieces literāro mantojumu un nododot to nākamajām
paaudzēm. Sprīdīša tēls izveidojies kā Tērvetes atpazīstamības simbols.
Tērvetes novadā dzimuši, auguši un dzīvojuši daudzi Latvijā un pasaulē atzīti
ievērojami cilvēki: literāti - Georgs Mancelis (1593-1654) dzimis Mežmuižā, latviešu garīgo
rakstu valodas izkopējs, Anna Brigadere (1861-1933) rakstījusi prozā, dzejā, dramaturģijā,
pasaku lugu žanra aizsācēja latviešu literatūrā, Jānis Rapa (1885-1941) grāmatizdevējs, akciju
sabiedrības "Valters un Rapa" dibinātājs un vadītājs, rakstnieks Roberts Sēlis (1884-1975),
Biruta Senkeviča (1901-1993), rakstniece - folkloriste, nozīmīgākie darbi: "Senie Jāņi
8
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Zemgalē" un "Godi Zemgalē", dramaturgi - Mārtiņš Zīverts (1903-1990) un Valdis Grēviņš
(1895-1968), zinātnieki - Kristaps Helmanis (1848-1892), iegājis pasaules vēsturē līdzās
Pastēram un Koham kā izcils mikrobiologs. Helmaņa māceklis Jānis Roberts Vāgners (18611890) pētot zirgu ļaunos ienāšus, inficējies un miris. Ķīmiķis Alfrēds Ieviņš (1897-1975),
fiziķis, astronoms, zemes mākslīgo pavadoņu novērošanas un lāzerlokācijas aparatūras
konstruktors Māris Ābele (1937), botāniķis, mikrobiologs Edgars Vimba (1930); mākslinieki gleznotāja Biruta Baumane (1922-2016), gleznotājs, vitrāžists Egons Cēsnieks (1915-1978),
rakstnieces brālis, aktieris, režisors Jānis Brigaders (1856-1936), aktieris, režisors Jānis
Mitrevics (1898-1964), fotogrāfs Vilis Rīdzenieks (1884–1962); politiķis Alberts Kviesis
(1881-1944) - Latvijas valsts prezidents no 1930.līdz 1936.gadam, būvuzņēmējs, mecenāts
Kristaps Morbergs (1844- 1928).
Par Tērveti, par tās vēsturi un apkārtējo skaistumu stāsta vēsturiskie Laimoņa Pura
romāni "Degošais pilskalns", "Krusts virs pilskalna", "Tālajos pilskalnos" un "Sūrābele
pilskalnā", kā arī Aleksandra Grīna romāns "Nameja gredzens" un Annas Brigaderes triloģija
"Dievs. Daba. Darbs". Par Tērveti bērnības atmiņās kavējusies Biruta Baumane savā
biogrāfiskajā aprakstā "Es dzīvoju". Dzejā Tērveti ietērpusi dzejniece Gunta Micāne un
tērvetniece Ulla Veilande. Rakstnieks Roberts Sēlis atstājis rakstiskas liecības par Augstkalnes
un Bukaišu pusi savos romānos "Leišmale" un "Silaines Muiža".
Tērvetes novads prot pārsteigt ne tikai ar dabas krāšņumu un senatnes elpas pieskārienu,
te dzīvo darbīgi cilvēki, kuri ikdienā radījuši vērtības, ar kurām lepoties. Novadā norisinās
aktīva, plānveidīga saimnieciskā darbība, izveidojušies spēcīgi lauksaimniecības uzņēmumi un
saimniecības. Produkts, kuru zina visa Latvija un kurš 45 gadu garumā ir popularizējis Tērvetes
vārdu, ir Tērvetes alus. Tas, kas Tērvetes alus darītavu padara unikālu visas Latvijas mērogā, ir
vietējo miežu izmantošana alus gatavošanai. Ražotājs SIA “Tērvetes AL” 2016. gadā ir saņēmis
vairākas balvas- “Vislielākais alus tirdzniecības kāpums veikalu grupā”, “Videi draudzīgākais
uzņēmums”, “Gada izaugsmes balva – gada veiksminieks”.
2.2.2. Kultūrtūrisma pasākumi
Svarīga loma Tērvetes novadā

tiek ierādīta kultūras dzīvei, novadā ir

bagātas

pašdarbības kolektīvu tradīcijas – jauktais koris “Tērvete”, dramatiskais kolektīvs “Trīne”,
jauniešu un vidējās paaudzes deju kopas “Avots”, folkloras kopa “Ceļteka”, Bukaišu pagastā
senioru deju kopa “Vārpa”, Augstkalnes amatierteātris. Kolektīvi aktīvi piedalās novada
sabiedriskajā dzīvē, uzstājoties koncertos,

iestudējot izrādes, organizējot gadskārtu

tradicionālos pasākumus.
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Aktīvajā tūrisma sezonā kultūras pasākumi notiek Tērvetes estrādē un Tērvetes
pilskalnā, tie tiek reklamēti un ir pieejami tūristiem - Tērvetes apmeklētājiem. Lielākais
pasākums ar plašu skanējumu, kas piesaista apmeklētājus ne tikai no Zemgales reģiona, ir
Zemgaļu svētki, kuri tradicionāli tiek organizēti Tērvetē kopš 2004. gada. Svētkus rīko biedrība
“Latviešu karavīrs” sadarbībā ar Tērvetes novada domi. Tas ir viens no lielākajiem šāda veida
festivāliem Latvijā, kurā, ievērojot autentiskumu, tiek popularizēta vidējā un vēlā dzelzs
laikmeta Latvijas sentautu un kaimiņtautu materiālā un garīgā kultūra. Svētki ir guvuši lielu
atzinību gan Latvijas, gan ārvalstu tūristu un vēstures interesentu vidū. Vidēji tos apmeklē no 3
līdz 5 tūkstoši cilvēku. Festivālā piedalās vēstures rekonstrukcijas klubi un folkloras kopas ne
tikai no Latvijas, bet arī no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Baltkrievijas, Krievijas, un
Skandināvijas valstīm. Apmeklētāji var vērot, piedalīties un apgūt latviešu, lietuviešu,
baltkrievu, un citu kaimiņtautu amatnieku darbošanos, folkloras kopu uzstāšanos, mācīties
senās dejas un rotaļas, aplūkot senos tērpus, sadzīves priekšmetus, ieročus, vērot zemgaļu un
krustnešu cīņas, teatrālus uzvedumus no seno tautu dzīves.
Vairāk nekā astoņpadsmit pasākumi ik gadu tiek organizēti Latvijas valsts mežu dabas
parkā Tērvetē, kuri vienmēr tiek plaši reklamēti, ir tūristu iecienīti un apmeklēti. Tā kā parks ir
atvērts visu gadu, lai piesaistītu tūristus, ziemā tiek organizēti pasākumi “Atgriezies, eglīte, mežā!”
un “Mežinieku svētki”, pavasarī ģimenes var izgatavot savus putnu būrīšus, izbaudīt pasākumus:
“Krāsainās Lieldienas”, “Valpurģu nakts mistērijas”, “Pasakas modināšana”, vasarā – “Bērnu
operas svētki”, dažādas tematiskās un ģimeņu dienas, kā piem. “Savādnieku diena’, “Ņigu, ņegu
mežā”, u.c., rudenī “Meža ražas svētki”, “Pasakas midzināšana” un “Pilsētas svētki Čiekurē”, visa
gada garumā parkā norisinās tematiskās vides radošās darbnīcas bērnu un skolēnu grupām.
Arī Augstkalnē un Bukaišos iecienīti ir atpūtas un sporta svētki dabas parkos. Visos
pagastos notiek Ziemassvētku un Jaunā gada, kā arī citu gadskārtu svētku sarīkojumi.

2.2.3. Kultūrvēsturiskais mantojums un objekti
Tērvete – seno zemgaļu zeme, apdzīvota kopš 1.g.tūkst. kopš mūsu ēras. Senākā
nocietinātā apmetne konstatēta Klosterkalnā. Tērvetes pilskalnā atklāts neparasti biezs un
bagāts kultūrslānis, kas liecina par ilgstošu apdzīvotību, aktīvu saimniecisko darbību,
tirdzniecību un 13.gs. cīņām ar vācu krustnešiem. Ar Tērveti saistās seno virsaišu Viestarda un
Nameiša vārdi. Tērvete bija viens no spēcīgākajiem un pēdējiem zemgaļu atbalsta punktiem
cīņās pret krustnešiem. 1286.gadā pārspēka priekšā zemgaļi savu koka pili nodedzināja un
Tērveti atstāja.
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Livonijas laika liecība Tērvetē – 1339.gadā celtās ordeņa pils drupas pilskalnā zemgaļu
priekšpils vietā. 1701. gadā Kārļa XII karaspēks pili apšauda un to sagrauj.
Ar zemgaļu aiziešanu uz ilgu laiku – līdz pat 20.gadsimta 20.- 30.- tajiem gadiem izzūd
arī Tērvetes vārds. Pēc Livonijas ordeņa laikiem 1561.gadā seko Kurzemes-Zemgales
hercogistes laiks, kas ilgst līdz 1795.gadam un saistīts ar kultūras un saimnieciskās dzīves
uzplaukumu. Tērvetes vietā nāk vāciskais „Hof zum Berge “ jeb Kalnamuiža. Atsevišķiem
objektiem – baznīcai, draudzei Kalnamuižas vārds saglabājies arī šodien. Ar 1795.gadu
hercogvalstij seko Krievijas guberņas statuss, un Tērvete nonāk Pālēnu dzimtas īpašumā līdz
pat 1920.g., kad notiek muižu atsavināšana. Kurzemes – Zemgales hercogistes laiku nomainīja
Krievijas guberņas laiks, kad 1798. gadā Tērvetē sāka valdīt grāfa Pālena dzimta. No tiem
laikiem saglabājušās ēkas Sanatorijas ciematā – medību pils, klēts u.c., kā arī dzimtas kapliča
Tērvetes kapos, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, 1614.gadā Tērvetē tiek uzcelta
baznīca, 1868. gadā - pirmā Tērvetes skola.
Tērvete ieņem īpašu vietu Latvijas dabas un kultūrvēstures vērtību krātuvē. Šeit neatkārtojamā
dabas ainavā vērojami vienreizēji vēstures pieminekļi:
Pilskalni:
 Tērvetes pilskalns slejas Tērvetes upītes krastā uz 19 m augsta paugura, kas mākslīgi
pārveidots pils un priekšpils plakumos. Apkārt tam 9,5 ha platībā bijusi senpilsēta. Pilskalns ir
viens no diženākajiem seno baltu zemēs - par Tērveti vēsta Indriķa un Atskaņu hronika
Izrakumu laikā pilskalnā atrastas apmēram 4000 senlietas.
 Klosterkalns bijis apdzīvots kopš 1. gt.p.m.ē. līdz mūsu ēras sākumam, tajā ir mituši
zemgaļu priekšteči, kuri sākumā nodarbojušies ar lopkopību, tad – ar zemkopību
 Svētais kalns (Zviedru kalns) varētu būt saistīts ar seno zemgaļu kulta vietu. 1285.
gadā vācu krustneši te uzcēla savu koka pili, pēc Zemgales pakļaušanas tā zaudēja savu
nozīmi un tika nojaukta. Ziemeļu kara laikā pilskalnā atradās zviedru karaļa Kārļa XII
karaspēks, tādēļ tas tiek saukts arī par Zviedru kalnu.
Arhitektūras pieminekļi:


Kalnamuižas baznīca (1614.g.), ir veikta nopietna baznīcas vēstures izpēte, 1989.g.,

restaurācijas institūta izstrādāts baznīcas restaurācijas projekts, no kura realizēta pārseguma
rekonstrukcija, jumta seguma nomaiņa un iekšējais kosmētiskais remonts.


Grāfu Pālenu kapliča (1906.g.), mazās arhitektūras šedevrs, būvēts no Itālijas
travertīna un marmora.



Tērvetes sanatorija - Aleksandra Klinklāva un Anša Kalniņa projektētā (1932.)

Latvijas Sarkanā krusta valsts sanatorija ir viens no izcilākajiem funkcionālisma arhitektūras
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paraugiem Latvijā, 30-tajos gados tā bija viena no modernākajām ārstniecības iestādēm Eiropā.
Ēku papildina tēlnieka Kārļa Zemdegas fasādes ciļņi. Tagad ēkā darbojas Rehabilitācijas centrs
„Tērvete”, kas sniedz ārstniecības pakalpojumus, naktsmītnes, telpu nomu pasākumiem.


Kalnamuižas komplekss - grāfu Pālenu medību pils, saimniecības ēkas, klēts, čuguna

lauviņas pie ieejas vārtiem. Šobrīd vēsturiskajā Pālenu medību pilī iekārtoti divi apartamenti
tūristiem, piesaistot projekta līdzfinansējumu, sakārtots parks un atjaunotas lauviņu skulptūras.


„Sprīdīši” – ēka celta 1840. gadā kā ūdensdzirnavas. 1922. gadā valsts uzdāvināja māju

rakstniecei, Annai Brigaderei (1861.–1933.), tā kļuva par nozīmīgāko viņas darba un atpūtas
vietu. Te var iepazīties ar rakstnieces dzīves gājumu un daiļradi, aplūkojamas dzīvojamās
istabas un grāmatu kolekcija. Piesaistot ES finansējumu, izremontētas muzeja telpas un
atjaunots gājēju tilts pār Tērvetes upi.
 Grāmatnieku muzejs "Ķipi" - sena Zemgales lauku sēta ar manteļskursteni,
grāmatizdevēja Jāņa Rapas dzimtajās mājas. Ik gadus papildinās muzeja bibliotēka, senu
mācību grāmatu un rokdarbu kolekcijas.


XII gs. Tērvetes koka pils replika - balstoties uz arheoloģiskām liecībām, tiek būvēta

viena no varenākajām 12.gs. Latvijas teritorijā bijušām pilīm, kas bagāta ar savu vēsturi.
Projekts paredz ilgākā laika posmā pabeigt pilnīgu Tērvetes koka pils repliku, jau šobrīd te
izveidota plaša ekspozīcija par Tērvetes senvēsturi un zemgaļu materiālo kultūru. Pils četros
stāvos aplūkojama plašākā Baltijā 9.-13.gs. zemgaļu materiālās kultūras ekspozīcija: sadzīves
priekšmeti, rotas, apģērbi, bruņojums, maketi, zīmējumi un fotogrāfijas. Apskatāma zemgaļu
valdnieka vaska figūra un lielākā zobenu izstāde Latvijā.


Vecais baznīckrogs jeb „Pagasta ēka”, kurā šobrīd iekārtoti latviskie apartamenti

“Ores”, restorāns “El Greko”un veikals “Elvi”.


Bijusī Tērvetes skola – te izvietota un tiek papildināta Novadpētniecības materiālu

krātuve, kurā var iepazīties ne tikai ar skolas, bet arī Tērvetes novada vēsturi un
kultūrmateriālajām vērtībām.


Mežmuižas apbūve. Mežmuižas pils - celta neogotikas stilā, pilnībā pabeigta tikai

1912. gadā. Pils, atrazdamās ezera lēzenajā krastā, no vienas puses iežogota ar veco parku, kura
platība ir 12 ha, no otras ar Ketlera laikā celto baznīcu un vecās kapsētas lielajiem kokiem.
Mežmuižā vasaras pavadījis rakstnieks Jānis Rainis, ciemojoties pie fotogrāfa Viļa Rīdzenieka.
No 1954. gada pilī atrodas Augstkalnes vidusskola.


Tērvetes novada teritorijā ir vairāki senkapi un seno apmetņu vietas: Pļavnieku,
Anšķinu I un II, Līgu I un II, Maztišu, Klauku, Sapņu, Ķesteru, Lejnieku, Stūru.
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2.2.4. Dabas objekti un aktīvais tūrisms
Tērvete ir viena no gleznainākajām vietām reģionā, kas dažādo vienveidīgo Zemgalei
raksturīgo līdzeno lauksaimniecības zemju ainavu. Dabas apstākļu daudzveidība, izteiktais ielejas
reljefs, mežu koncentrācija, Tērvetes ūdenskrātuve, kultūrvēsturiskie pieminekļi, kā arī teritorijas
sasniedzamība, atpūtas tradīcijas un popularitāte padara teritoriju pievilcīgu apmeklētājiem.
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informāciju Tērvetes
novada teritorijā atrodas trīs dabas liegumi: Skujaines un Svētaines ieleja, kurā atrodas
ģeoloģiskais dabas piemineklis Klūnu atsegums; Svētes ieleja un Ukru gārša, kā arī īpaši
aizsargājamā dabas teritorija - dabas parks “Tērvete”, kas šobrīd ir populārākais tūrisma
objekts ne tikai Tērvetes novadā, bet arī Zemgales reģionā.
Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē vairāk nekā piecdesmit pastāvēšanas gados
kļuvis par vienu no tūristu iecienītākajām vietām Latvijā - gleznainā daba un bagātā
kultūrvēsture ik gadus pievilina lielu skaitu apmeklētāju. Parkā ikviens var novērtēt
ievērojamās latviešu rakstnieces Annas Brigaderes daiļradi, Tērvetes upes senlejas krāšņumu
ar gleznainām ainavām, unikālu Veco priežu parku, kurā koku vecums tuvojas 300 gadiem,
vecākās priedes te sasniedz 40 m augstumu. Parks atrodas tikai 54 km no iecienītas vasaras
atpūtnieku kūrortpilsētas Jūrmalas un 70 km no Latvijas galvaspilsētas Rīgas.
Dabas parka „Tērvete” kā administratīvi strukturālas vienības izveide aizsākās 1958.gadā
pēc mežsaimniecības un mežrūpniecības valsts struktūru apvienošanās. Mērķis bija izmantot parku
sabiedrības izglītošanai. Tērvetes mežniecības mežziņa vietnieka Miķeļa Kļaviņa vadībā no 1958.
līdz 1973.gadam tika izveidotas takas, skatu laukumi, atpūtas vietas. Tas uzskatāms par vienu no
svarīgākajiem pavērsieniem Tērvetes turpmākajā attīstībā.

Šobrīd dabas parks “Tērvete” ir izveidots kā viena no plašākajām pasaku pasaulēm
Ziemeļeiropā, kopējā platība 1200 ha, no kuriem aptuveni 400 ha – tūrisma un rekreācijas zona.
Parkā klusas pastaigu takas mijas ar vairākām tematiskajām daļām, kur apmeklētājus sagaida
un aicina līdzdarboties dažādi pasaku tēli. Gan pastaigas garumu, gan aktīvā atpūtā pavadīto
laiku var piemērot parka apmeklētāju vēlmēm un fiziskai sagatavotībai. Pastaigu taku
kopgarums sasniedz 35 kilometrus. Infrastruktūra ir piemērota kājāmgājējiem, velosipēdistiem,
nūjotājiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ģimenēm ar bērnu ratiņiem. Parkā ir iespēja
iznomāt velosipēdus - braukt var gan liels, gan mazs, jo divriteņu braucamrīki pieejami pilnā
aprīkojumā, mazuļi var izmēģināt spēkus ar DIP - DAP skrejriteņiem. LVM dabas parkā
Tērvetē ir izveidots velomaršruts, ir daudz ērti izbraucamu taku, katrs pats var sastādītu savu
maršrutu.
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Parkā izveidotas “Laimīgās zemes Gaisa takas”, kuras darinātas no virvju un koka
konstrukcijām un atrodas vairākus metrus virs zemes. Apmeklētājiem ir pieejamas dažādas
grūtības trases no četru līdz desmit metru augstumā.
Parkā ir ne tikai daudzveidīgas dabas, ekoloģiskās un kultūrvēsturiskās vērtības, tā ir arī
ļoti piemērota teritorija sabiedrības daudzpusīgai atpūtai, izziņai, izglītošanai un audzināšanai.
Bērniem un jauniešiem te tiek piedāvāts apvienot atpūtu ar vides izglītības procesu, apmeklējot
vides izziņas takas, darbojoties radošajās darbnīcās un vasaras nometnēs. Aktivitātes tiek
balstītas uz starptautisko vides izglītības programmu “Izzini mežu”.
Dabas parks Tērvetē ir vairākkārt novērtēts kā draudzīgākā vieta ģimenēm ar bērniem
Latvijā, kā arī ieguvis augstāko novērtējumu sociālā projekta balsojumā "Latvijas Dižvietu
mājas karte". 2009.gadā dabas parks Tērvetē atzīts par izcilāko Eiropas tūristu galamērķi
Latvijā EDEN projekta ietvaros.
Teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķis ir aizsargāt un saglabāt Tērvetes upes
senlejas raksturīgo ainavu - bioloģiski daudzveidīgos, ģenētiski nozīmīgos priežu-platlapju
mežu, pļavu un ūdeņu biotopus, tiem raksturīgās, kā arī retās un aizsargājamās augu un
dzīvnieku sugas un nodrošināt rekreācijas, tūrisma, kā arī sabiedrības izglītības, izziņas un
audzināšanas infrastruktūru un tās ilgtspējīgu attīstību. 2005.gadā dabas parks „Tērvete”
iekļauts Eiropas mēroga īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā – Natura 2000. Kopumā dabas
parka teritorijā līdz šim konstatētas 72 Latvijas īpaši aizsargājamās augu un dzīvnieku sugas.
AS “Latvijas valsts meži” regulāri veic parka centrālās daļas rekonstrukciju, to papildinot
ar jauniem apskates objektiem. Parka labiekārtotajā daļā regulāri tiek atjaunoti un no jauna
radīti tilti, laipas, kāpnes, platformas, soli, skatu tornis, nojumes un citi parka vizuālā tēla
elementi (norādes, informatīvās zīmes, u.c.), kas veidoti vienotā stilā, un tā pamatā ir īpaši
apstrādāts koks. Lai parku varētu izmantot cilvēki ar īpašām vajadzībām, notiek veco maršrutu
uzlabošana, kā arī jaunu veidošana (celiņu klātnes uzlabošana, speciālu skatu platformu
veidošana), ir ierīkotas mācību takas par dabas un mežsaimnieciskā cikla jautājumiem.
Dendrārijs
Lielu vērību Anna Brigadere veltīja „Sprīdīšu” tuvākās apkārtnes iekopšanai un
izdaiļošanai. 1931. gadā pēc viņas ierosmes „Sprīdīšu” mežu sāka pārveidot par parku, kurā
vietu iedalīja dendrārijam, lai veidotu kolekciju ar tolaik retu koku un krūmu stādījumiem. Mežs
kopš rakstnieces laika ir stipri izmainījies, taču dendrārijs ir saglabājies. To, tāpat kā visu
“Sprīdīšu” teritoriju, apsaimnieko Rapu ģimene.
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Tērvetes ūdenskrātuve
Latvijas valsts mežu apsaimniekotā Tērvetes ūdenskrātuve atrodas dabas parka
“Tērvete” teritorijā. Tas ir gleznains 70 ha liels uzpludināts ezers - makšķernieku un
atpūtnieku iecienīta vieta. Nakšņot gribētājiem paredzētas kempinga mājiņas un telšu vietas,
sporta laukumi un piknika vietas. Tērvetes ūdenskrātuves bagātība un lepnums ir ne tikai
godalgota izmēra zivis, karpas un līdakas, bet arī daudzveidīgie putnu bari, kas izvēlējušies
ūdenskrātuvi par savu mītnes vietu vai izmanto to kā migrācijas punktu. Putnu vērotājiem
aizraujošus brīžus sagādā putnu novērošanas tornis.
Zirgu izjādes Tērvetē
Īpašo Tērvetes parka ainavu var aplūkot, atrodoties zirga mugurā. Izjādes laikā Tērvetes
viesiem ir iespēja izbaudīt tumšzaļos Latvijas mežus, līkumainās takas, dzidros Tērvetes upītes
ūdeņus un zaļās pļavas. Zirgi ir sagatavoti gan bērnu izjādēm, gan arī pieredzējušiem
jātniekiem, kā arī tiem, kuri tikai vēlas sākt savu piedzīvojumu zirga mugurā. Svētkos vai
vienkārši jaukos brīžos ir iespēja izbaudīt braucienu pajūgā, savukārt kupenu pilnā ziemas dienā
var doties piedzīvojumā ar kamanām.
Tērvetes tauriņi
Līdzās dabas parka ieejas mezglam izvietota Tērvetes tauriņu tropu māja.
Apmeklētājiem ir iespēja sajusties kā tropos un aplūkot Āzijas, Dienvidamerikas un Āfrikas
kontinenta tauriņu spārnu krāšņumu, uzzināt par tauriņu uzbūvi un dzīvesciklu, attīstību,
raksturīgākajām iezīmēm un barošanās paradumiem. Savām acīm skatīt vairāk kā 15 sugu
tauriņus no visas pasaules un sekot to lidojumam tropu mājā.
Tērvetes Staburags
Šo gleznaino vietu, kur Tērvetes upe, izmetusi plašu loku, pienāk klāt varenai nogāzei
mēdz dēvēt par Tērvetes Staburagu. Pa ceļam uz krauju, takas labajā pusē redzams neparasts
purviņš, kas izveidojies kalna galā. Ar brīnumaino dabu un tās noslēpumiem iepazīstina AS
“Latvijas valsts meži” īpaši izveidotās dabas takas.
Šobrīd visgarākā Latvijas priede, ko dēvē par Kalnmuižas 9. priedi, aug Tērvetes
dabas parkā 160 metrus uz austrumiem no Lutauša skulptūras. Tās augstums 41,5 metri. Turpat
netālu ir vēl vairākas 40 metrus garas priedes. Tērvetes novadā varam atrast ne tikai staltākās
priedes Latvijā, bet arī daudzus dižkokus, varenākie no tiem - Vecgaviļu dižozols Tērvetē,
Koriņu ozols un Brīnumpriede Bukaišos.
Dodoties uz Lietuvas pierobežu – Bukaišiem, nonākam dabas liegumā „Ukru gārša",
te ir izveidota meža un dabas zinību taka, kurā var vērot aizsargājamo augu un putnu
daudzveidību, gūt ieskatu meža un dabas zinībās.
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2.2.5. Lauku tūrisms
Tērvetes novadā šobrīd

tūristiem tiek piedāvāts apmeklēt deviņas apskates

saimniecības un divus uzņēmumus. Lielākā daļa no tiem apvienojušies biedrībā „Tērvetes
mājražotāji un amatnieki”, kas dibināta 2014.gada nogalē. Uzsākot savu darbošanos, kopīgi ar
Tērvetes kultūras namu tika organizēts pirmais pasākums. Balstoties uz vēstures faktiem par
Labrenča tirgu, netālu no vēsturiskās tirdzniecības vietas, Tērvetes estrādē kopīgi ar folkloras
kopu „Laiva” tika ieskandināti Ziemas Saulgrieži. Atjaunotajā tirdziņā darbojās biedrības biedri
kopīgi ar tuvākās apkaimes amatniekiem. Biedrība ar savu produkciju aktīvi piedalās dažādās
kultūras aktivitātes un pasākumos gan Tērvetes novadā, gan ārpus tā. Tērvetes mājražotāju
produkciju, sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”, tūristi var iegādāties pie ieejas mezgla dabas
parkā “Tērvete”.
Tērvetes novadā var baudīt un iegādāties pašu cepto maizi, vīnu, alu un gaļas
produktus.
SIA “Tērvetes maize” guvusi atzinību par gardo un ļoti kvalitatīvo rudzu rupjmaizi, rudzu
saldskābo maizi, rudzu rupjmaizi ar žāvētiem augļiem un konditorejas izstrādājumiem. Maizīte
ir raudzēta bez rauga, tiek taisīts dabīgs ieraugs, un ar to raudzēta rudzu mīkla, cepta ar malku
kurinātā krāsnī. Tiek piedāvātas ekskursijas ar maizes cepšanu un degustēšanu - skolēniem,
bērnudārzu grupām, ģimenēm.
Vīna darītava “Tērvetes vīni” piedāvā mājās gatavotus Latvijas augļu un ogu vīnus.
Iespējams nogaršot aveņu, ābolu un cidoniju vīnus. Īpaši sortimentā ir ērkšķogu gaišie un sārtie
vīni, kā arī pēc dabīgās metodes raudzētie dzirkstošie vīni. Piedāvājam vīna darītavas apskati
un vīnu degustācijas. Degustēsim vīnus ar omulīgām sarunām par vīna tapšanu, jaukā lauku
ainavā, Tērvetes upes krastā.
Bioloģiskā saimniecība “Ābelītes”, kas atrodas Bukaišu pagastā, audzē dažādus dzīvniekus –
Galoveju šķirnes liellopus, Merino aitas, Mangalicas cūkas – tautā sauktas par aitu cūkām,
kazas un dažādus mājputnus. Piedāvā dzīvnieku apskati un ieskatu ekoloģiskajā saimniekošanā.
Tiek piedāvātas ekskursijas skolēnu, bērnudārza grupām, ģimenēm. Iespējams noīrēt pļavu ar
labiekārtotu atpūtas vietu pie dīķa. Pavasarī var nobaudīt bērzu sulas, rudenī bioloģiskos ābolus.
Iespēja pasūtīt bioloģisko produkciju – svaigu liellopu, jēra, cūkas un putnu gaļu.
Z/s „Vainadziņi” nodarbojas ar gaļas pārstrādi mājas apstākļos un produktu tirdzniecību,
uzņem tūristu grupas.
Mājražotāju sēta “Annenieki” piedāvā gardus miltu izstrādājumus - picas, cīsiņus mīklā,
dažāda veida bulciņas. Saimniece Anda Muciniece piedāvā mielastu viesmīlīgā gaisotnē savā
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sētā Kroņaucē, Dzirnavu ezera krastā, aicina atpūsties skolēnu un pieaugušo grupas piknika
vietā ar nojumi.
AS “Agrofirma Tērvete” ir viens no Latvijas lielākajiem un spēcīgākajiem lauksaimnieciskās
produkcijas ražotājiem, kas tradicionāli ir starp augstāko piena izslaukumu ieguvējiem,
ražīgākajiem graudaugu audzētājiem un daudzkārt atzīta par Latvijas labākā alus ražotāju.
Agrofirmas Tērvete firmas veikalā “Saime” plašā sortimentā ir iespēja iegādāties uzņēmuma
pašražoto produkciju – Tērvetes gaļu, alu, kvasu, pienu, konditorejas un kulinārijas
izstrādājumus, ko iecienījuši ne tikai tērvetnieki, bet arī viesi.
Tērvete visos laikos ir bijusi slavena ar saviem zirgiem, tai ir liela vēsturisko tradīciju vērtība.
Agrofirmā darbojas zirgu skoliņa, kurā ir iespējams sekot līdzi, kā aug un kā tiek trenēti kumeļi,
kā arī pašiem iemācīties rūpēties par zirgiem un doties izjādēs. Ļoti veiksmīga sadarbība
izveidojusies ar zirgu īpašniekiem, kuri uztic Tērvetes zirgkopjiem savu zirgu kopšanu un
trenēšanu. Līdzās zirgaudzētavai atrodas lielferma ‘Tērces” – ar mūsdienu tehnoloģijām
aprīkots viens no lielākajiem piena ražošanas kompleksiem ar automātiskā karuseļa tipa
slaukšanas iekārtu Baltijas valstīs. Lielfermas ietilpība – 3000 slaucamas govis. Te tiek
piedāvātas ekskursijas tūristu grupām.
Šobrīd Tērvetes alusdarītava, kura dibināta 1971. gadā, strādā kā atsevišķs uzņēmums AS
“Tērvetes AL”, ražojot Latvijā populārās Tērvetes alus šķirnes, kvasu un dzeramo ūdeni. 2016.
gadā uzņēmums ir saņēmis Latvijas alus gada balvas nominācijās “Videi draudzīgākais
uzņēmums”, “Gada izaugsmes balva - gada veiksminieks” un “Lielākais alus tirdzniecības
kāpums veikalu grupā”. Tērvetes alusdarītavā viesiem piedāvā iepazīties ar Tērvetes alus
tapšanas procesu un nelielu ekskursiju pa alus ražotni. Degustācijas zālē var baudīt svaigi
brūvētu, atdzesētu Tērvetes alu un jauno produktu – Tērvetes kvasu ar nelielām uzkodām.
Piedāvā iegādāties orģinālus uzņēmuma suvenīrus.
Kroņaucē varam lepoties ar skaistiem dārziem, kas atvērti apskatei arī tūristiem:
Saimniecībā “Viestardi” no aprīļa beigām līdz jūnija sākumam var priecāties par tulpju
kolekcijas daudzveidību un iegādāties tulpju sīpolus. Kolekcijā ir gandrīz 400 tulpju šķirnes.
Saimniece piedāvā pasūtīt un baudīt dažāda veida kūkas, saldos un sāļos kliņģerus, pīrādziņus,
kā arī citus našķus, ko iespējams baudīt uz vietas. Ziemas sezonā piedāvā iegādāties svaigi
spiestu smiltsērkšķu biezsulu, gardumu piedāvājumā ir neparasti ievārījumi ar savu īpašo,
atmiņā paliekošo garšu.
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Liepiņu ģimene “Amatniekos” pie mājas iekārtojusi skaistu dārzu ar plašiem ogu, augļu un
smiltsērkšķu stādījumiem. Iespējama augļu un ogu degustācija un iegāde, jauka atpūta dabā,
piknika vieta, naktsmītnes.
“Vīnogu dārzs” - viena no lielākajām vīnogu audzētavām Latvijā - te tiek audzētas vairāk kā
50 ogu šķirnes. Dārza saimnieks apmeklētājus konsultē par vīnogu audzēšanu, piedāvā
nogaršot un iegādāties vīnogas un augstvērtīgus stādus, izzināt vīna darīšanas noslēpumus un
iemalkot paštaisītu kvalitatīvu sauso vīnogu vīnu vai šampanieti.
Kroņaucē viesus aicina arī krāšņais Peoniju dārzs, kurā apskatāmas vairāk nekā 250 dažādu
krāsu un formu peonijas, var saņemt konsultācijas par to audzēšanu un iegādāties stādus.
2.2.6. Tūrisma maršruti
Tērvetes tūrisma informācijas centrs piedāvā skolēniem, ģimenēm un pieaugušo grupām
izstrādāt individuālus maršrutus un novadīt ekskursijas, apmeklējot dažādus Tērvetes novada
tūrisma objektus.
Šobrīd ir izstrādāti dažādu veidu maršruti, kuri pieejami Tērvetes novada mājas lapas tūrisma
sadaļā, kā arī sagatavots informatīvais materiāls latviešu valodā “Tūrisma maršruti Tērvetes
novadā”, kurā apkopoti septiņi maršruti:
1.Dabas parks un tropu tauriņi.
2. Koka pils, muzeji un baznīca.
3. Vēstures un garšu pasaule.
4. Kroņauces dārzi.
5. Iepazīsti Mežmuižu un Bukaišus.
6. Agrofirma Tērvete.
Ir izstrādāts un dabā pieejams velomaršruts un maršruta karte, kurš aptver LVM dabas parku,
Tērvetes ūdenskrātuvi, Tērvetes sanatoriju, Veco priežu parku. Maršruta posmos izvietoti
stendi ar informāciju par Tērvetes vēstures notikumiem un dabas vērtībām. Šis maršruts
iekļauts arī Zemgales reģiona velomaršrutu ceļvedī ar nosaukumu “Tērvetes dabas parka velo
loks”.
2.2.7. Tūristu mītnes un ēdināšana
Tērvetes novadā tūristiem tiek piedāvātas vienpadsmit nakšņošanas vietas ar aptuveno 200
kopējo gultas vietu skaitu, no tām - viena viesnīca, četras viesu mājas, divi kempingi, divi
apartamenti, rehabilitācijas centra “Tērvete” ēka un vidusskolas internāta telpas Augstkalnē.
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Sezonas laikā vispieprasītākās ir viesu mājas un kempingi, ļoti reti tiek izmantotas skolas
internāta telpas, kā arī rehabilitācijas centra pakalpojumi, jāatzīst, ka rehabilitācijas centra
vadība neizrāda interesi par nakšņošanas pakalpojumiem. Tomēr attiecinot nelielo gultas vietu
skaitu uz lielo apmeklējumu, vasaras sezonā izjūtams naktsmītņu trūkums, pārsvarā tās ir
aizpildītas. Aptuvenais nakšņotāju skaits gadā ir 8600, kas norāda, ka nakšņojis aptuveni katrs
septiņpadsmitais apmeklētājs. Biežākie nakšņotāji ir tūristi no Lietuvas. Nakšņošanas
pakalpojumu pieprasījumu iespaido arī nelielais attālums līdz Rīgai, pārsvarā Tērveti apmeklē
vienas dienas tūristi, kā galveno un reizēm arī vienīgo apmeklējuma mērķi izvirzot LVM dabas
parku. Tāpēc aktīvi tiek strādāts pie citu tūrisma objektu un pakalpojumu reklāmas gan ar
informatīvo izdevumu palīdzību, gan uzstādot vairākās tūristiem stratēģiskās vietās –
stāvlaukumos, pie degvielas uzpildes stacijas, pie ieejas dabas parkā - informatīvās planšetes
latviešu un angļu valodā ar aprakstiem, fotogrāfijām un objektu atrašanās koordinātēm un
tālruņiem. Tūrisma sezonālais raksturs zināmā mērā iespaido naktsmītņu ekonomisko
izdevīgumu, ziemas sezonā nakšņošanas pieprasījums ir minimāls, izņemot darījumu tūristus,
kuri kā naktsmītni izvēlas viesnīcu “Zoltners”.
Novadā ir astoņas ēdināšanas iestādes, t.sk. divi restorāni, piecas kafejnīcas un ēdnīca, ziemas
sezonā darbojas pieci uzņēmumi. Šobrīd ļoti lielu popularitāti un augstu novērtējumu ieguvis
jau pieminētais, 2015. gadā atklātais, “Zoltners”, kas apvieno modernu augstas klases restorānu,
viesnīcu un oriģinālu alus darītavu. 2016. gadā tas saņēmis balvu „Ekselence 30 labākie
restorāni Latvijā 2016”. Ar savu oriģinalitāti atšķiras arī nelielais grieķu restorāns “El Greco”,
ko iecienījuši gan tūristi, gan paši tērvetenieki. Kā ēdināšanas un naktsmītnes pakalpojumu
sniedzējs tiek reklamēts arī Jelgavas novada restorāns – viesu nams “Pūteļkrogs”, kas atvērts
visu gadu. Jāatzīmē, ka tūristi ir apmierināti ar gana plašo un dažādām gaumēm atbilstošo
piedāvājumu gan dabas parka teritorijā izvietotajās trīs kafejnīcās, gan kafejnīcā “Sprīdīši”, gan
jau pieminētajos uzņēmumos, u.c.
Tērvetes novadā pavisam ir 10 vietas, kur iespējams izīrēt telpas saviesīgiem un darījumu
pasākumiem.

2.2.8. Interneta resursi
Galvenais interneta resurss, kurā ceļotāji iegūst informāciju par novada tūrisma produktiem, ir
Tērvetes novada pašvaldības interneta mājas lapas www.tervetesnovads.lv tūrisma sadaļa.
Datubāze tiek regulāri atjaunota un papildināta, tajā ir pieejama visplašākā un pilnīgākā
informācija par tūrisma iespējām Tērvetes novadā latviešu valodā. Tā kā Tērvetes novadu
apmeklē liels skaits lietuviešu tūristu, mājas lapā ir ievietots buklets “Apceļo Tērvetes novadu”
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lietuviešu valodā, kā arī angļu valodā, Tūrisma sadaļā ir izvietota karte un informācija ar
fotogrāfijām par apskates objektiem, saimniecībām, aktīvās atpūtas iespējām, naktsmītnēm,
ēdināšanas pakalpojumiem, telpām pasākumiem un kāzu pieturvietām. Var atrast informāciju
par tūrisma aktualitātēm, informatīvos materiālus - Tērvetes novada tūrisma bukletu, Dobeles,
Tērvetes, Auces novadu tūrisma karti. Ceļotājiem tiek piedāvāti maršruti kājāmgājējiem un
autobraucējiem.
Tērvetes novada TIC ar ceļotājiem un interesentiem aktīvi komunicē arī sociālajos tīklos –
facebook.com un twitter.com. Caur sociālajiem tīkliem interesenti var uzzināt par tūrisma
aktualitātēm, kultūras pasākumiem, apskatīt novada tūrisma objektu un notikumu galerijas.
Analizējot facebook.com/TervetesTIC/ apmeklētību, varam secināt, ka vislielāko interesi ir
izraisījusi pasākumu reklāma, piemēram, Zemgaļu svētki - 4616 skatījumi, Tūrisma sezonas
atklāšana – 3197, Gaisa taku atklāšana - 36 900.
Ārvalstu ceļotājiem nozīmīgs interneta resurss ir Latvijas oficiālais tūrisma portāls
www.latvia.travel, kuru uztur un attīsta LIAA. Portālā ir izveidota plaša datu bāze par tūrisma
apskates vietām, naktsmītnēm, ēdināšanas uzņēmumiem, tūrisma informācijas centriem,
tūrisma maršrutiem deviņās valodās. Datubāze regulāri tiek atjaunota un papildināta sadarbībā
ar tūrisma asociācijām, tūrisma informācijas centriem (tai skaitā arī ar Tērvetes TIC), tūrisma
objektu īpašniekiem un uzņēmējiem.
2.3. Tērvetes novada Tūrisma informācijas centra darbība
Tērvetes tūrisma informācijas centrs (Tērvetes TIC) savu darbību realizē saskaņā ar sadarbības
līgumu starp AS "Latvijas valsts meži" un Tērvetes novada pašvaldību. Tērvetes TIC savu
darbību veic saskaņā ar Tūrisma likumu. Centrs izveidots, lai sniegtu vietējiem un ārzemju
tūristiem, kā arī vietējiem iedzīvotājiem objektīvu informāciju par tūrisma un atpūtas iespējām
savā teritorijā un visā Latvijā; veicinātu tūrisma uzņēmējdarbību un vides izglītības darbu
Tērvetes novadā un tā apkārtnē, sadarbotos ar citām pašvaldībām un organizācijām, dodot
ieguldījumu tūrisma

attīstībā, vēršot uzmanību uz kultūrvēsturiskā mantojuma un vides

saglabāšanu un labiekārtošanu. Tērvetes TIC strādā 3 darbinieki: Tērvetes novada tūrisma
speciālists – TIC vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Tērvetes novada pašvaldība, kā
arī LVM dabas parka Tērvetē TIC vadītājs un viņa vietnieks.
Tērvetes TIC veic šādas funkcijas:
Tūrisma pakalpojumu sniegšana
 tūrisma informācijas vākšana, apkopošana, aktualizēšana, datu bāzes veidošana;
 informācijas sniegšana klātienē / pa telefonu /pa e-pastu / pa pastu;
 naktsmītņu / tūrisma produktu rezervēšana teritorijas tūrisma uzņēmumos.
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Darbs ar tūrisma uzņēmējiem
 sniegt informāciju un konsultācijas par tūrisma attīstības jautājumiem un tendencēm
teritorijā;
 apsekot teritorijas tūrisma uzņēmumus;
 organizēt informatīvas sanāksmes, pieredzes apmaiņas braucienus tūrisma uzņēmējiem.
Darbs tūrisma plānošanas un attīstības jomā
 piedalīties tūrisma attīstības stratēģiju un programmu izstrādē savā teritorijā;
 pārstāvēt savas teritorijas tūrisma attīstības intereses reģionālā un nacionālā līmenī;
 dažādu finanšu resursu piesaistīšana, atbilstoši teritorijas tūrisma vajadzībām;
 tūrisma statistikas datu vākšana, apkopošana un analīze.
Tūrisma mārketings
 tūrisma tēla un identitātes veidošana savai teritorijai;
 tūrisma iespiedmateriālu (kartes, ceļveži, bukleti) izdošana;
 tūrisma informācijas nodrošināšana par teritorijas tūrisma piedāvājumu reģionāla un
nacionāla rakstura mārketinga izdevumos, plašsaziņas līdzekļos, internetā;
 līdzdalība tūrisma izstādēs un gadatirgos atbilstoši teritorijas mērķauditorijai;
 līdzdalība reģionāla rakstura mārketinga aktivitātēs, popularizējot savas teritorijas
tūrisma piedāvājumu.
Tūrisma produkta veidošana
 esošo un potenciālo tūrisma resursu apzināšana;
 līdzdalība tūrisma produktu veidošanā un kultūras pasākumu organizēšanā, kas
veicinātu Tērvetes novada tēla popularizēšanu;
 tūrisma maršrutu izstrādāšana;
 sadarbības veicināšana starp esošajiem un potenciālajiem tūrisma uzņēmējiem.
Tūrisma sadarbība
 sadarbība ar valstiska līmeņa tūrisma institūcijām (LIAA, EM Tūrisma departaments);
 sadarbība ar tūrisma reģionālajām organizācijām (Zemgales Plānošanas reģions,
Zemgales tūrisma asociācija);
 sadarbība ar tuvākajiem Tūrisma informācijas centriem Dobeles, Auces, Jelgavas,
Bauskas TIC;
 sadarbība ar teritorijas tūrisma uzņēmējiem;
 sadarbība ar novada skolām.
2.4. Tūrisma statistika Tērvetes novadā
Tērvetes novadu gadā apmeklē vidēji 150 000 tūristu, kas ir ļoti liels skaits attiecībā pret
iedzīvotāju skaitu novadā, provizoriski rēķinot, uz vienu iedzīvotāju ierodas 50 tūristi. Tūristu
skaits ar katru gadu palielinās, lielāko Tērvetes novada atpazīstamību garantē tieši LVM dabas
parks Tērvetē un tā darbība Latvijas tūrisma kontekstā. Tas ir pietiekoši vecs ar savām
tradīcijām un joprojām jauns, mainīgs, ar sakārtotu infrastruktūru un pastāvīgā attīstībā, gatavs
uzņemt apmeklētājus ar visdažādākajām vēlmēm un interesēm. Salīdzinot ar parku, pārējo
objektu apmeklējums ir mazs, piem. XII gs. Tērvetes koka pili 2016. gadā apmeklējuši 7200,
Tērvetes alus darītavu 2100, A. Brigaderes muzeju “Sprīdīši” 1560 tūristi.
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1.att.

Tērvetes TIC izvietots LVM dabas parka administrācijas ēkā, te galvenokārt iegriežas parka
apmeklētāji, lai uzzinātu par ieteicamajiem maršrutiem parkā, citiem tūrisma objektiem,
naktsmītnēm, ēdināšanas iestādēm un sabiedriskā transporta iespējām. TIC apmeklētāju skaits
ar katru gadu pieaug, t.sk. pieaug ārvalstu apmeklētāju skaits, kas no 2,7% 2003. gadā pieaudzis
līdz 40% 2016.gadā. Starp ārvalstniekiem lielākā daļa apmeklētāju - 62% bijuši no Lietuvas,
11% Igaunijas, 8% Krievijas un Baltkrievijas, 19 % no citām pasaules valstīm, t.sk. ASV,
Japānas, Ķīnas, Jaunzēlandes un gandrīz visām Eiropas valstīm.
Tabulā redzams TIC apmeklējums, te uzskatīti arī telefona zvani un e-pasti.
1.tabula
Gads
TIC
apmekl.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1382

2396

3062

3542

5556

3947

6770

6240

6910

6452

6820

7476

8450

8120

%
ārzemn.

2,7

13,9

14

17

26

32

23

27

29

34

31

39

42

40
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2.5. Tērvetes novada tūrisma nozares SVID analīze
3.tabula
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

 Rīgas, Jelgavas un Bauskas tuvums sekmē
tūristu piesaisti.
 Vērtīga dabas pamatne (dabas parks, dižkoki,
interesants reljefs Zemgales līdzenumā, Latvijā
augstākās un vecākās priedes).
 Bagāts kultūrvēsturiskais mantojums
(pilskalni, arhitektūras pieminekļi).
 Stabilas tūrisma tradīcijas, Tērvetes vārda
atpazīstamība tūrisma tirgū ( A. Brigaderes
māja-muzejs, dabas parks “Tērvete”).
 Atpazīstami produkti, aktīvi mājražotāji
(Tērvetes alus, maize, vīni ).
 AS „Latvijas valsts meži” investīcijas tūrismā
un meža izglītībā: dabas parka objekti,
informācijas centrs, stāvvietu infrastruktūra,
reklāmas kampaņas, zīmola mammadaba
atpazīstamība utt.
 Dabas parka „ Tērvete” plašais piedāvājums un
apmeklētāju skaita stabils ikgadējs pieaugums.
 Tālejoši dabas parka attīstības plāni –
interaktīvā meža izziņas centra, atrakciju parka,
dzīvnieku parka, u.c. plānošana.
 Dabas parka vides izglītības nodarbības un
“zaļās” nometnes bērniem un skolēniem.
 Apmācīti vides gidi, arī ar lietuviešu valodas
zināšanām.
 Bagātas kultūras pasākumu tradīcijas (dabas
parka pasākumi, Zemgaļu svētki, novada svētki
u.c.).
 Aktīvi, zinoši, tūrismā darboties griboši cilvēki,
NVO, skolotāji un skolēni.
 RC “Tērvete” ar plašu apmeklētāju loku.
 Spēcīgas papildnozares tūrisma attīstības
veicināšanai – alus ražošana, zirgkopība.
 Robeža ar Lietuvas Republiku, kopš
2003.gada pastāv Tērvetes novada sadarbība ar
Žagares pašvaldību Lietuvā.
 Būtisks Lietuvas tūristu īpatsvars.
IESPĒJAS

 Neapmierinoša valsts ceļu
un sabiedriskā transporta
infrastruktūra līdz Tērvetei.
 Tūrisma objektu
apmeklētāji novadā uzturas
pārsvarā tikai 1 dienu.
 Rīgas tuvums kavē
uzturēšanās ilgumu
galamērķī un nerosina
nakšņot, vienas dienas
apmeklētājiem pietrūkst
laika vairāku tūrisma
objektu apmeklējumam.
 Atsevišķu tūrisma objektu
apgrūtināta pieejamība
slikto iekšējo ceļu dēļ
(Bukaiši)
 Nepietiekošs pakalpojumu
klāsts tūrisma sezonas laikā
(naktsmītnes lielam cilvēku
skaitam par pieņemamu
cenu).
 Maz lauku māju kā tūrisma
objektu; vāja iedzīvotāju
interese par iesaistīšanos
tūrisma biznesā.

 Tūrisma kā uzņēmējdarbības veida tālāka
attīstība, sadarbības veicināšana starp esošajiem
un potenciālajiem tūrisma uzņēmējiem.
 Publisko un privāto investīciju piesaiste vides un
infrastruktūras problēmu risināšanā, atpūtas zonu
izveidē un sakārtošanā, jaunu tūrisma produktu

 Neapmierinošā ceļu seguma
kvalitāte var veicināt
ceļotāju skaita
samazināšanos.
 Nepietiekami finanšu
resursi var veicināt

DRAUDI
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radīšanā, naktsmītņu tīkla paplašināšanā un
dažādošanā.
Kultūrvēsturisko un dabas objektu iesaiste
ekonomiskajā apritē, veicinot to saglabāšanu un
tālāko attīstību.
Tērvetes pilskalna, sanatorijas ciemata un un
kultūrvēsturiskā centra infrastruktūras
uzlabošana.
Augstkalnes pagasta novadpētniecības krātuves
izveide. Mežmuižas kultūrvēsturiskā centra
infrastruktūras sakārtošana.
Autoceļu stāvokļa un infrastruktūras uzlabošana
pie atpazīstamākajiem tūrisma objektiem.
Norādes zīmju un informatīvo stendu tīkla
pilnveidošana.
Tūrisma servisa kvalitātes un daudzveidības
uzlabošana.
Jaunu velomaršrutu un veloceliņu izveide.
ES līdzekļu piesaiste tūrisma nozares attīstības
veicināšanai.
Tērvetes novada kā tūristu galamērķa
atpazīstamas veicināšana, iesaistot tūrisma
objektus valsts un starptautiskajā tūrisma
piedāvājumā.
Esošo resursu izmantošana jaunu kultūras, lauku
un dabas tūrisma produktu radīšanā.
Veselības tūrisma veicināšana, izmantojot RC
Tērvete piedāvātos pakalpojumus.
Sadarbība ar sadraudzības pilsētām, veicinot
tūrisma attīstību un pieredzes apmaiņu.
Kultūrtūrisma pasākumu daudzveidības un
kvalitātes uzlabošana.
Vienota zīmola novada atpazīstamībai
izveidošana.
Ražots Tērvetē - kvalitatīvu pārtikas un citu
vietējo ražojumu apzināšana un izcelšana,
iekļaušana novada identitāti reprezentējošā
izlasē. Kopīga suvenīru un mājražotāju
“produktu groza” veidošana.
Personību izcelšana- gan vēsturisko, gan
mūsdienu, kas padara tūrisma galamērķi vai
atsevišķus objektus personiskākus.
Vienoti attīstības mērķi ar apkārtējiem
novadiem kopīga galamērķa virzīšanai.

kultūrvēsturisko pieminekļu
stāvokļa pasliktināšanos.
 Iedzīvotāju skaita
samazināšanās novadā var
negatīvi ietekmēt tūrisma
uzņēmēj darbības attīstību.
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3. TĒRVETES NOVADA TŪRISMA NOZARES ATTĪSTĪBA
3.1. Vīzija
Tērvetes novads ir starptautiski atpazīstams Eiropas nozīmes dabas tūrisma centrs, kur
dabas un kultūrvēsturiskais mantojums ir harmonijā ar mūsdienīgu dzīves un atpūtas vidi.
3.2. Tūrisma attīstības mērķi un uzdevumi
Tūrisma attīstības mērķi saglabājas līdzšinējie un laika gaitā tiek pilnveidoti - veidot
Tērvetes novadu kā ilgtspējīgu,

starptautisku ceļojuma galamērķi ar plašu apmeklētību,

piedāvājot kvalitatīvus, īpaši uz dabas izziņu un kultūras tūrismu virzītus pakalpojumus.
Veicināt novada ekonomisko izaugsmi, saglabājot un optimāli izmantojot dabas un
kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības, veidot atbilstošu tūrisma infrastruktūru un pievilcīgu
dzīves vidi gan apmeklētājiem, gan novada iedzīvotājiem.
Mērķu realizācijai tiek izvirzīti šādi uzdevumi:
1. Esošo tūrisma resursu pilnveidošana, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus.
2. Jaunu, kvalitatīvu un konkurētspējīgu tūrisma produktu un pakalpojumu radīšana.
3. Tūrisma infrastruktūras kvalitātes uzlabošana un pielāgošana tūristu vajadzībām.
4. Tērvetes novada kā populāra tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana.

25

2. tabula
Tērvetes novada rīcības plāns tūrisma stratēģisko mērķu sasniegšanai 2017. – 2020. gadam

AKTIVITĀTE

REZULTĀTS

TERMIŅŠ

ATBILDĪGAIS

1. Esošo tūrisma resursu pilnveidošana, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus
1.1. Kultūrvēsturiskā mantojuma un ar to saistīto objektu pilnveidošana
XII gs. Tērvetes koka pils
replikas II kārtas pabeigšana.

Biedrība “Latviešu karavīrs”,
ES fondu atbalsts

Kopā ar jau esošo pils Austrumu daļu tiek pabeigta XII
gs. Tērvetes koka pils replikas Ziemeļu daļas izbūve,
papildinot plašo ekspozīciju par Tērvetes senvēsturi un
zemgaļu materiālo kultūru.
Tiek pabeigta XII gs. Tērvetes koka pils replikas
Dienvidu daļas būvniecība, nocietinājumu sistēma un
pagalma apbūve ar dzīvojamām un saimniecības ēkām.

2018. gads

Tērvetes novadpētniecības
materiālu krātuves
pilnveidošana.

Uzlabota, sistematizēta un papildināta novadpētniecības
materiālu krātuve, radot to pievilcīgu un interesantu
apmeklētājiem.

2018. - 2020.g

Pašvaldība, TIC, novada skolas

Tērvetes pilskalna un pilsdrupu
izpēte un vides labiekārtošana.

Uzstādīts informatīvs stends par pilskalna vēsturi.
Uzsākta pilsdrupu izpēte un iespējamā konservācija.
Izveidotas uzkaramās kāpnes nokļūšanai pilskalnā un tā
virsotnē, sakārtota pilskalna apkārtne.

2017. gads
2018.-2020.g.
2018. gads

Pašvaldība, biedrība “Mēs
Tērvetei”, biedrība “Latviešu
karavīrs”, iespējams Latvijas
vides aizsardzības fonda
atbalsts

Grāfu Pālenu kapličas
restaurācija

Veikta kapličas ēkas restaurācija.

2018.-2020.g.

Tērvetes novada pašvaldība, ES
fondu atbalsts

XII gs. Tērvetes koka pils
replikas III kārtas pabeigšana.

2020.gads
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Mežmuižas pils telpu un fasādes
atjaunošana un labiekārtošana.
Annas Brigaderes muzeja
“Sprīdīši” un tam piegulošās
teritorijas labiekārtošana

Sakrālā mantojuma pieejamība

Ieklāts parketa segums pils mazajā zālē.
Atjaunotas trīs ozolkoka kāpnes.
Izgaismota ēkas fasāde.
Atjaunotas āra kāpnes un terase.
“Sprīdīšu” parka un tam piegulošās teritorijas (20 ha)
pastāvīga tīrīšana, kritušo koku izzāģēšana, teritorijas un
pļavu appļaušana, tiltu remonts un auto stāvlaukuma
kopšana.
A. Brigaderes laikā uzstādītā paviljona pārvietošana,
uzstādīšana un rekonstrukcija.
Muzeja Svinību zāles rekonstrukcija.
Muzeja telpu labiekārtošana, ekspozīcijas uzlabošana un
papildināšana, ekspozīcijas stendu izgatavošana.
Iekārtota restaurēto fotogrāfiju izstāde “Anna Brigadere
un Tērvete, 20.gs. 30-tie gadi”.

2018.gads

Sadarbībā ar baznīcu draudzēm tūristiem maksimāli tiek
nodrošināta baznīcu pieejamība.

Pastāvīgi

Pašvaldība

2017.gads
A. Brigaderes muzejs “Sprīdīši”
Pastāvīgi
2017.gads
2017.gads
2018. -2019. g.
2018.gads
Baznīcu draudzes, TIC

1.2. Dabas un aktīvā tūrisma piedāvājuma uzlabošana
LVM dabas parka Tērvetē
piedāvājuma uzlabošana

Parka tūrisma infrastruktūras un vizuālās informācijas
objektu atjaunošana, uzlabošana, pilnveidošana.
Parka ieejas sistēmas risinājumu pilnveidošana.
Parka tematisko daļu “Pasaku mežs” un “Rūķīšu mežs”
rekonstrukcija.
Rūķu pilsētas “Čiekure” izbūve un labiekārtošana.
Izglītības programmas „Izzini mežu” īstenošana.
Tērvetes ūdenskrātuves un tai pieguļošās zonas attīstība.

AS “Latvijas valsts meži”
Pastāvīgi
2017.-2019. g.
2017.-2020. g
2017.-2020. g
Pastāvīgi
2017.-2019. g.
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Mežmuižas parka labiekārtošana

Parka pastaigu taku – “Veselības taka” un “Roberta Sēļa
taka” atjaunošana un labiekārtošana, informatīvā stenda
uzstādīšana.

2018. -2019. g.

Pašvaldība sadarbībā ar
Augstkalnes vidusskolu un
vietējām NVO

Dabas lieguma “Ukru gārša”
labiekārtošana

Esošās dabas takas labiekārtošana, tilta, norādes zīmju,
atpūtas vietas un informatīvā stenda atjaunošana.

2017.-2019. g.

AS “Latvijas valsts meži”
sadarbībā ar pašvaldību.

1.3. Lauku tūrisma dažādošana
Esošā “lauku labumu”
piedāvājuma uzlabošana un
dažādošana

Tērvetes novada mājražotāju un amatnieku sadarbība,
jaunu biedru piesaiste, savstarpējā kopīgā reklāma.
“Ražots Tērvetē” - kvalitatīvu pārtikas un citu vietējo
ražojumu izcelšana.

Pastāvīgi

Biedrība “Tērvetes mājražotāji
un amatnieki”, TIC.

Mājražotāju produkcijas
tirdzniecības vietu izveide

Pie ieejas LVM dabas parkā Tērvetē.
Tirdziņi Tērvetes estrādē - pasākumu laikā, Labrenču
tirgus, Ziemassvētku tirgus u.c.

2017. g.

Pašvaldība sadarbībā ar LVM

Pastāvīgi

Zirgu fermas atjaunošana, ekskursiju piedāvājums tūristu
un skolēnu grupām un to popularizēšana.
“Zirgu skoliņas” piedāvājuma pilnveidošana un
popularizēšana.
AF “Tērvete” muzeja izveide

2018.-2020.g.

Biedrība “Tērvetes mājražotāji
un amatnieki”, pašvaldība.
AS “Agrofirma Tērvete”, TIC

2017.-2018.g.
2018. gads.

AS “Agrofirma Tērvete”, TIC
AS “Agrofirma Tērvete”

AS “Agrofirma Tērvete”
zirgkopības nozares
popularizēšana tūristiem

1.4.Tūristu mītņu piedāvājuma paplašināšana un ēdināšanas pakalpojumu uzlabošana
Tērvetes novadam raksturīgo
īpašo ēdienu piedāvājums
Tūristu mītņu piedāvājuma
paplašināšana

Ēdināšanas iestādēs veido Tērvetes novada īpašo
ēdienkarti un sagatavo to baudīšanas piedāvājuma
reklāmu.
RC “Tērvete” naktsmītņu piedāvājuma nodrošinājums
tūristiem.
Jaunu naktsmītņu piedāvājuma izveides veicināšana.

2017.-2018.g.

Ēdināšanas iestādes sadarbībā
ar TIC

Pastāvīgi

RC “Tērvete”

Pastāvīgi

TIC, uzņēmēji
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Virzīšanās uz kvalitāti un
nacionālā mantojuma izcelšana

Uzņēmēji veicina sava novada un latviskā mantojuma
saglabāšanu un eksponēšanu tūristiem

Pastāvīgi

Uzņēmēji

Rekomendāciju un klientu
atgriezeniskās saites vērtējumu
pārvaldība

Izveido klientu atgriezeniskās saiknes un komentēšanas
iespēju atsauksmju grāmatās, tīmekļa vietnē par klientu
pieredzējuma kvalitāti. Veic klientu anketēšanu.

Pastāvīgi

Uzņēmēji, TIC

Uzņēmēju dalība viesmīlīguma
un pakalpojumu kvalitātes
apmācībās.

Tiek rosināta izpratne par kvalitātes, paaugstināta
standarta un tiekšanās uz izcilību nozīmi tūristu
apkalpošanā.

Pastāvīgi

Uzņēmēji, TIC

1.5. Kvalitatīvu kultūras pasākumu popularizēšana tūristu piesaistei
Tradicionālo pasākumu
organizēšana, izcelšana un
stiprināšana.

Piešķir lielāku vērību un atbalstu tradicionālajiem
pasākumiem, kas visvairāk izceļ novada identitāti, kā
piemēram, Zemgaļu svētki.

Pastāvīgi

Pašvaldība, NVO, uzņēmēji.

Pieprasītu un kvalitatīvi
sagatavotu pasākumu
reklamēšana.

Regulāri apzina un izplataTērvetes novadā vienotu gan
pašvaldības, gan uzņēmēju rīkoto un reklamējamo kultūras,
sporta un mākslas pasākumu kalendāru.

Pastāvīgi

Pašvaldība.

2. Jaunu, kvalitatīvu un konkurētspējīgu tūrisma produktu un pakalpojumu radīšana
Militārā tūrisma attīstība

Militārās tehnikas ekspozīcijas laukuma izveide, kurā tiks
izvietotas dažādas militārās tehnikas vienības no I un II
Pasaules kara trofejām.

2020. gads

Biedrība “Latviešu karavīrs”
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Naktsmītņu papildinājums

Jauna kempinga ar atpūtas mājiņām izveidošana Annas
Brigaderes muzeja “Sprīdīši” parka teritorijā.

2019. gads

LVM dabas parka Tērvetē
tūrisma piedāvājuma
papildinājums

Dabas izklaides parka veidošana, kas ietver “Tērvetes
piedzīvojumu velo parku”, pastaigu taku “Cauri koku
galotnēm”, Meža apsaimniekošanas modeļu
parauglaukumus

2018. -2020. g

Tērvetes mājražotāju un
amatnieku produkcijas
popularizēšana

Izveidots veikals “Ražots Tērvetē”, kurā tiek tirgota
Tērvetes novada mājražotāju un amatnieku ražotie
produkti un suvenīri.

2017. gads

SIA “Viestardi”

Vēstures maršruta izveide un
popularizēšana

Maršrutā iekļauts Tērvetes kultūrvēsturiskais centrs
apvienojumā ar Veco priežu parku, Tērvetes sanatoriju un
Pālena muižas apbūvi. Tiek popularizēts internetā un
poligrāfiski.

2018. gads

TIC

Kultūrtūrisma piedāvājuma
papildinājums

Mežmuižas pils tiek popularizēta kā brīvdabas koncertu
un laulību ceremoniju vieta. Mežmuižas pilī tūristiem ir
pieejami gida pakalpojumi.

2018. gads

Pašvaldība

Velomaršruta Tērvete –
Lietuvas robeža izveide

Tā kā paredzēta autoceļa P95 Tērvete – Lietuvas robeža
asfaltēšana, tūristu plūsma abos virzienos manāmi
pastiprināsies.

2018. gads

Pašvaldība, TIC

Augstkalnes pagasta
novadpētniecības krātuves
izveide

Mežmuižas pilī izveidota Augstkalnes pagasta
novadpētniecības krātuve, darbojas gids.

2019.gads

Pašvaldība, Augstkalnes
vidusskola.

A. Brigaderes muzejs
“Sprīdīši”, ES fondu
finansējums
AS “Latvijas valsts meži”, ES
fondu finansējums sadarbībā ar
partneriem Lietuvā.
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3. Tūrisma infrastruktūras kvalitātes uzlabošana un pielāgošana tūristu vajadzībām
Autoceļu infrastruktūras
sakārtošana

Pašvaldības ceļu Te36 un Te38 asfaltēšana Tērvetes
ciemā.
Lai veicinātu sakrālā mantojuma pieejamību, tiek
izvērtēta iespēja izveidot asfaltētu autoceļu un trotuāru
gar Tērvetes baznīcu un kapiem.
Pašvaldības autoceļu stāvokļa kontrolēšana un uzturēšana
kārtībā, tādējādi atvieglojot tūristu pārvietošanos uz
attālākiem novada objektiem.

2018. gads

Pašvaldība

2020. gads

Pašvaldība, VAS Latvijas valsts
ceļi

Pastāvīgi

Pašvaldība

Bijušās armijas bāzes
infrastruktūras sakārtošana

Bijusī armijas bāze tiek veidota kā tūrisma attīstāmā
teritorija.

2020. gads

Uzņēmēji, teritoriju īpašnieki
sadarbībā ar pašvaldību

Norādes zīmju un informatīvo
stendu tīkla pilnveidošana

Uzstādīti tūrisma informatīvie stendi ar karti un
informāciju par tūrisma piedāvājumu divās valodās:
pie Lietuvas robežas,
Augstkalnē,
Kroņaucē.
Uzstādītas norādes zīmes uz tūrisma objektiem.

2019. gads
2018. gads
2018.gads
2018. -2020. g.

Pašvaldība, TIC

Pastāvīgi

Pašvaldība

Tērvetes novada vizuālā tēla
pilnveidošana

Tiek uzturētas vizuāli pievilcīgas pieturvietas autoceļu
malās.
Sadarbībā ar māksliniekiem izveidoti un novadā izvietoti
jauni vides objekti, izveidotas un koptas puķu dobes.
Organizēti konkursi uzņēmējiem un iedzīvotājiem par
sakoptāko teritoriju.

Uzņēmēji, pašvaldība
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Sanatorijas ciemata un tā
Sagruvušo ēku, šķūnīšu labošana un likvidācija, ceļu un
2020. gads
apkārtnes sakoptības veicināšana taku stāvokļa uzlabošana, daudzlīmeņu dīķa sakopšana un
gājēju tilta un taku atjaunošana gar to.

Pašvaldība, iedzīvotāji, biedrība
“Mēs Tērvetei”

Tērvetes kultūrvēsturiskā centra
infrastruktūras pilnveidošana

Iespēju izvērtēšana gājēju celiņa tehniskā projekta
izstrādei un celiņa izveidošana, kas savieno Tērvetes
kultūrvēsturisko centru un LVM dabas parka ieejas
mezglu.
Gājēju pāreju izveide: autobusa pietura – veikals Elvi.
Sprīdīšu stāvlaukums – Tērvetes koka pils.
Atjaunota Tērvetes estrāde.
Izveidota grantēta taka no Sanatorijas ciemata uz Tērvetes
pilskalnu.

2020. gads

Pašvaldība

2018. gads

VAS Latvijas valsts ceļi,
pašvaldība

Kalnamuižas ev.lut. baznīcas un
Tērvetes kapu pieejamības
uzlabošana

Uzstādīts informācijas stends pie baznīcas, sakārtots
stāvlaukums, atjaunots gājēju ceļš uz baznīcu.

2018. gads

Pašvaldība

Augstkalnes centra
labiekārtošana

Līdz ar plānoto tūristu plūsmas pastiprināšanos Lietuvas
virzienā, tiek sakārtots Augstkalnes centrs, uzstādot
informatīvo stendu, ierīkojot apstādījumus, vizuāli
uzlabojot autobusu pieturas izskatu.

2019. gads

Pašvaldība

2017. gads
2018. gads

Pašvaldība
Pašvaldība

4. Tērvetes novada kā populāra tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana
Mārketinga pasākumu
nodrošināšana novada tūrisma
piedāvājumu popularizēšanai

Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos,
uzņēmēju dienās, pasākumos Latvijā un Lietuvā. Tiek
izdoti bukleti, kartes, publicēta un ievietota reklāma masu

Pastāvīgi

TIC, pašvaldība
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Novada tūrisma komunikācijas
pilnveidošana

medijos, rīkotas informatīvās dienas žurnālistiem un
tūroperatoriem, kā arī ārvalstu žurnālistu vizītes novadā.
Mājas lapas www.tervetesnovads.lv pastāvīga
aktualizēšana, jaunumu un pasākumu ievietošana.
Citu tūrisma portālu un sociālo tīklu, kā arī
plašsaziņas līdzekļu aktīva izmantošana tūrisma
piedāvājuma popularizēšanai.

Pastāvīgi

TIC

Sadarbība kopīgu attīstības
mērķu veicināšanai

Sadarbībā sadarbība ar tūrisma reģionālajām
organizācijām - Zemgales Plānošanas reģions, Zemgales
tūrisma asociācija un Dobeles, Auces, Jelgavas, Bauskas
TIC tiek veicinātas kopējas tūrisma mārketinga
aktivitātes.

Pastāvīgi

TIC, pašvaldība

Sadarbība ar sadraudzības
pilsētām

Sadarbībā ar sadraudzības pilsētām tiek veicināts tūrisma
mārketings un nodrošināta pieredzes apmaiņa, kā arī
realizēti kopēji pārrobežu sadarbības projekti.

Pastāvīgi

TIC, pašvaldība

Pieredzes apmaiņa piedāvājuma
dažādošanai

Tiek organizēti novada tūrisma uzņēmēju pieredzes
apmaiņas braucieni uz labākajiem salīdzinošajiem
piemēriem citur Latvijā un Lietuvā.

Pastāvīgi

TIC, pašvaldība

Identitāti ietverošo pakalpojumu
izstrāde

“Ražots Tērvetē”– kvalitatīvu pārtikas un citu vietējo
ražojumu apzināšana un izcelšana, iekļaujot novada
identitāti reprezentējošā izlasē
Tērvetes novada cilvēciskā tēla - vietējo autoritāšuvēsturisko un mūsdienu izcelšana, kas palīdz nodot
personificētu vēstījumu galvenajām mērķauditorijām,
raksturojot novadu kā dzīvu un saistošu vietu, kur pavadīt
laiku.

Pastāvīgi

Uzņēmēji, pašvaldība

Pastāvīgi

Uzņēmēji, pašvaldība, TIC

Tērvetes novada personību
izcelšana
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