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10

Tērvetes tauriņi

Cenas: pieaugušie – 3.50 eiro; bērni 4–18 gadi, seniori – 2.50 eiro;
ģimenes biļete – 10.00 eiro; grupai atlaides.
Tērvetes tauriņu mājā var sastapt dažādus tropu mežu tauriņus no visas pasaules,
kā arī iepazīties ar mitro tropu augu daudzveidību, uzzināt to nosaukumus un
aplūkot krāšņus ūdens iemītniekus.
Rīko tematiskās spēles un atrakcijas, kā arī radošās darbnīcas visa vecuma bērniem
un pieaugušajiem.
T. 26622444, www.tervetestaurini.lv, Tērvete, GPS 56.485133, 23.368286

26

28
27

Pikniks pie Tērvetes ūdenskrātuves

29

Cena par nojumi un ugunskura vietu 3.00 eiro/stundā vai 15.00 eiro/dienā.
Iepriekšēja pieteikšanās.
Labiekārtots kempings un piknika vieta Tērvetes ūdenskrātuves krastā – nojume,
grils, sporta laukums, peldvieta, putnu novērošanas tornis, laivu un ūdens
velosipēdu noma.
T. 26115333, www.mammadaba.lv , Tērvete, GPS 56.494932, 23.407403

30
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tērvetes pilskalns
XII gs. Tērvetes koka pils
Klosterkalns
Svētais kalns
Livonijas ordeņa pilsdrupas
Tērvetes – Kalnamuižas ev. lut. baznīca
Tērvetes sanatorija

T. +371 63726212; 26738535
e–pasts: tervetetic@inbox.lv

www.tervetesnovads.lv
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Interesantas vietas
Tērvetes novadā

Populārākais tūrisma objekts novadā ir
Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē, kurā tiek piedāvātas
ne tikai ekskursijas, bet arī vides izglītības nodarbības
Zaļajā klasē un radošās darbnīcas bērniem visa gada garumā.
Mūsu viesiem noteikti iesakām apskatīt arī Tērvetes koka pili,
muzejus, dzīvnieku apskates saimniecības, skaistos dārzus,
nobaudīt Tērvetes alu, kvasu vai vīnu,
sarīkot pikniku pie Tērvetes ūdenskrātuves.
Jaunus iespaidus gūsiet, apceļojot mūsu Lietuvas pierobežu –
Mežmuižu, Bukaišus un Ukru gāršu.

8. Muzejs „Sprīdīši”, viesu māja un kafejnīca
9. Rakstnieces A. Brigaderes pirmā skola
10. Grāmatnieku muzejs „Ķipi”
11. LVM dabas parks Tērvetē
12. Veco priežu parks
13. Māla krauja – Tērvetes Staburags
14. Dabas pieminekļi – dižkoki
15. Tērvetes tauriņu māja
16. Zirgu izjādes un braukšana pajūgā
17. LVM Tērvetes ūdenskrātuve

18. Vīnogu dārzs
19. Lauku māja „Amatnieki”
20. AS „Agrofirma Tērvete”
21. Viesu māja „Annenieki”
22. Tērvetes vīna darītava
23. Tērvetes maizes ceptuve
24. Peoniju dārzs
25. Māja „Viestardi”
26. Lauku sēta „Ābelītes”
27. Mežmuižas pils Augstkalnē

28. Mežmuižas ev. lut. baznīca
29. „Lidoņi” un melnā stārķa parks Bukaišos
30. Dabas liegums „Ukru gārša“
31. Viesu māja „Laima“
32. Apartamenti „Ores” un kafejnīca „El Greko“
33. Apartamenti „Pālena muiža”
34. Kempings un viesu māja „Kaupēna dzirnavas”
35. Viesnīca, restorāns un alus darītava „Zoltners“
36. Viesu māja un kafejnīca „Pūteļkrogs“
37. Kafejnīca „Gaisma“

Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē

Ekskursijas ilgums 3–5 stundas, maršruta garums 4 – 7 km.
Cenas: pieaugušie – 4.00 eiro;
studenti, seniori – 3.00 eiro;
ģimenes biļete – 11.00 eiro;
izbraukums ar Pasaku bānīti – 0.75 eiro/viena pietura;
skatu torņa apmeklējums – 1.00 eiro.
Gida pakalpojums (iespējams pasūtīt kā pasaku tēlu) – 30.00 eiro/3 stundas.
Pastaiga pa Laimīgās zemes gaisa taku:
skolēni – 4.00-5.00 eiro;
pieaugušie – 6.00-8.00 eiro.

1.

Tūrisma
maršruti
Tērvetes
novadā

Dabas parks un tropu tauriņi
maršruts

Ieteicamie maršruti parkā (sākums un atgriešanās – Informācijas centrā):
1. Rūķu sēta – Rūķu ciems – Koka skatu tornis – Rūķu pilsēta Čiekure –
Sēņu mežs – Sprīdīša taka – Pasaku mežs – Meža ķēniņš – Raganas sils –
Atrakciju laukums:
• atgriešanās ar Pasaku bānīti, 2 pieturas,
• ar kājām no kafejnīcas „Lutauša galds” – pa kreisi Meža mātes taka,
• vai dodas pāri Tērvetes upei – Sprīdītis un Lutausis – Lielmātes tilts –
Saules noskaņu parks.
2. Saules noskaņu parks – Meža mātes taka – Pasaku mežs – Meža ķēniņš –
Raganas sils – Atrakciju laukums – Pazemes valstība – Sīkstuļa taka –
Sprīdīša taka – Rūķu ciems – Koka skatu tornis (iespējama atgriešanās ar
Pasaku bānīti, 2 pieturas) – Rūķu pilsēta Čiekure – Sēņu mežs.
3. Saules noskaņu parks – Lielmātes tilts – Svētais kalns – Veco priežu parks –
Sprīdītis un Lutausis – Atrakciju laukums – Raganas sils – Meža ķēniņš –
Rūķu ciems – Koka skatu tornis.
4. Saules noskaņu parks – Raganas sils – Atrakciju laukums – Pazemes valstība
– Sīkstuļa taka – Gaisa takas – Zaļā klase – Rūķu ciems – Koka skatu tornis.
T. 28309394; 63726212, www.mammadaba.lv, Tērvete, GPS 56.487677, 23.373226

Piedāvātos maršrutus iespējams
kombinēt pēc pašu ieskatiem.

XII gs. Tērvetes koka pils

Iepriekšēja pieteikšanās – ekskursijas ilgums 1 stunda.
Cenas: 2.00 eiro/skolēni, seniori; 3.00 eiro/pieaugušie, ar gidu – 7.00 eiro/grupai
Koka pils četros stāvos aplūkojama plašākā Baltijā IX–XIII gs. zemgaļu materiālās
kultūras ekspozīcija: sadzīves priekšmeti, rotas, apģērbi, bruņojums, maketi,
zīmējumi un fotogrāfijas. Apskatāma zemgaļu valdnieka vaska figūra un lielākā
zobenu izstāde Latvijā. Pils rekonstrukcija veidota pēc pilskalna arheoloģisko
pētījumu rezultātiem. Grupai iespējams noorganizēt viduslaiku spēles.
T. 26950975, www.lielkenins.lv ; Tērvete, GPS 56.481439, 23.376058

2.

Koka pils, muzeji un baznīca
maršruts

Annas Brigaderes muzejs „Sprīdīši”

Iepriekšēja pieteikšanās – ekskursijas ilgums 1 stunda.
Cenas: 2.00 eiro/skolēni; 2.50 eiro/pieaugušie, gida pakalpojums ietilpst cenā.
Te var iepazīties ar rakstnieces Annas Brigaderes dzīves gājumu un daiļradi,
aplūkojamas dzīvojamās istabas, grāmatu kolekcija, dārzs, dendrārijs.
T. 26532691, www.spridisi.lv , Tērvete, GPS 56.483379, 23.376375

Tērvetes ev.lut. Kalnamuižas baznīca

Iepriekšēja pieteikšanās grupām, ziedojumi.
Viena no vecākajām Zemgales baznīcām, celta 1614.gadā hercoga Jēkaba laikā,
mūsdienās atjaunota. Baznīca un blakus esošā grāfu Pālēnu kapliča ir valsts
nozīmes arhitektūras pieminekļi. Līdzās esošajos kapos atrodas daudzu ievērojamu
cilvēku kapavietas.
T. 25976433, Tērvete, GPS 56.478748, 23.379794

Grāmatnieku muzejs „Ķipi”

Iepriekšēja pieteikšanās, ziedojumi.
Sena Zemgales lauku sēta, grāmatizdevēja Jāņa Rapas dzimtajās mājas. Ik gadus
papildinās muzeja bibliotēka, senu mācību grāmatu un rokdarbu kolekcijas. Telšu
vietas, iespēja gatavot maltīti simtgadīgā ēkā ar manteļskursteni.
T. 29351141, GPS 56.460071, 23.392254

Tērvetes pilskalns

Tērvete, GPS 56.482545, 23.383890
Tērvete – senais Rietumzemgeles centrs, kurā 13.gs. norisinājušās sīvas cīņas starp
zemgaļiem un Livonijas ordeņa karaspēku. Hronikās minēti diženie valdnieki Viestards
un Nameisis. 1286.gadā zemgaļi Tērvetes pili nodedzināja un savas zemes pameta.

Svētais kalns		

Peoniju dārzs

Mežmuižas pils

Daiļdārzs „Amatniekos”

Mežmuižas baznīca

Iepriekšēja pieteikšanās, ziedojumi.
Krāšņajā kolekcijā apskatāmas vairāk nekā 250 dažādu krāsu un formu peonijas.
Saimnieks sniedz konsultācijas par peoniju audzēšanu, iespējama stādu iegāde.
T. 27494343 www.peonijas.lv, Kroņauce, GPS 56.512205, 23.350599

Tērvete, GPS 56.479760, 23.382230
Svētā kalna nosaukums varētu būt saistīts ar seno zemgaļu kulta vietu. Ziemeļu
kara laikā pilskalnā atradās zviedru karaļa Kārļa XII karaspēks, tādēļ tas tiek
saukts arī par Zviedru kalnu.

Iepriekšēja pieteikšanās, ziedojumi.
Skaists dārzs ar plašiem ogu, augļu un smiltsērkšķu stādījumiem. Iespējama augļu
un ogu degustācija un iegāde, jauka atpūta dabā, piknika vieta, naktsmītnes.
T. 29276982, Kroņauce, GPS 56.519789, 23.337404

Vēstures un garšu pasaule

Kroņauces dārzi

3.

maršruts

Māla krauja – Tērvetes Staburags

4.

maršruts

Agrofirma Tērvete

5.

maršruts

Lauku sēta „Ābelītes”

Iepriekšēja pieteikšanās. Cena pēc vienošanās.
Plašo tulpju stādījumu kolekcijā ir gandrīz 400 dažādu tulpju šķirņu. Pavasarī
te notiek Tulpju svētki. Iespēja iegādāties tulpju sīpolus, smiltsērkšķu sulu un
neparastus ievārījumus, pasūtīt un baudīt tortes un konditorejas izstrādājumus.
Piknika vieta, degustācijas.
T. 27570755, Kroņauce, GPS 56.514090, 23.335670

Tērvetes vīna darītava

Iepazīsti Mežmuižu un Bukaišus

Lauku māja „Viestardi”

Iepriekšēja pieteikšanās.
Cenas: 2.50 eiro/personai; 3.50 eiro/piedaloties maizes cepšanas procesā.
Piedāvājumā tīra rudzu rupjmaize, rudzu saldskābā maize, rupjmaize ar žāvētiem
augļiem. Grupām - stāstījums par maizes sagatavošanas un cepšanas procesu un
maizes degustācija un iegāde.
T. 29967553, Tērvete, GPS 56.447987, 23.389050
Iepriekšēja pieteikšanās. Cena pēc vienošanās.
Mājās gatavoti Latvijas augļu un ogu vīni. Īpaši sortimentā ir ērkšķogu gaišie un
sārtie vīni, kā arī pēc dabīgās metodes raudzēti ērkšķogu dzirkstošie vīni. Grupām
piedāvā vīna darītavas apskati un vīnu degustāciju.
T. 29454225, www.tervetesvini.lv, Zelmeņi, GPS 56.446998, 23.357500

Iepriekšēja pieteikšanās, ziedojumi.
Mežmuižas baznīca iesvētīta 1648.gadā, mācītāja dēls Georgs (Juris) Mancelis
(1593-1654) bija pirmais ievērojamākais latviešu garīgās literatūras rakstnieks.
T.26473531, www.mezmuiza.lv, Augstkalne, GPS 56.404984, 23.334149

Herberta Cukura nams

Iepriekšēja pieteikšanās. Cena pēc vienošanās.
Viena no lielākajām vīnogu audzētavām Latvijā – te tiek audzētas vairāk kā
50 ogu šķirnes. Samnieki konsultē par vīnogu audzēšanu, piedāvā nogaršot kā arī
iegādāties vīnogas un augstvērtīgus stādus, iemalkot paštaisītu sauso vīnogu vīnu.
T. 28609399, www.vinogudarzs.lv, Kroņauce, 56.515849; 23.347378

Pikniks viesu mājā „Annenieki”

Iepriekšēja pieteikšanās. Cena pēc vienošanās.
Skaistā vietā Kroņauces ezera krastā viesu māja ar piknika vietu - skolēnu vai
pieaugušo grupām, nojume, ugunskurs, iespēja pasūtīt zupu vai svaigi ceptas
bulciņas, picas. Iespējama kopēja piparkūku vai cepumu gatavošana.
T.27729988, Kroņauce, GPS 56.516044, 23.331507

AS “Tērvetes AL” alus darītava

Cena: persona – 6.00 eiro. Iepriekšēja pieteikšanās – grupām no 10 cilvēkiem.
Uzņem darba dienās un sestdienās no 10:00–18:00.
Viesošanās laikā Latvijā lielākajā daudznozaru lauksaimniecības uzņēmumā jums
būs iespēja kļūt par labākiem Tērvetes alus pazinējiem, iepazīties ar uzņēmuma
un alus darītavas vēsturi un darbību šodien, ar alus tapšanas procesu un nobaudīt
visas Tērvetes alus šķirnes kopā ar gardām ar uzkodām vai Tērvetes kvasu, kā arī
iegādāties īpašos uzņēmuma suvenīrus un alu.
T. 29615337, www.tervete.lv, Kroņauce, 56.517109, 23.334125

Vīnogu dārzs

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 īpaši izveidotās dabas
takas: Purva taka un Koku taka.
Tērvete, GPS 56.486561, 23.384233

Tērvetes maizes ceptuve

Iepriekšēja pieteikšanās, ziedojumi.
Pils celta neogotikas stilā, pilnībā pabeigta tikai 1912.gadā. Mežmuižā vasaras
pavadījis rakstnieks Jānis Rainis, ciemojoties pie fotogrāfa Viļa Rīdzenieka.
Tagad pilī atrodas Augstkalnes vidusskola. Apkārt pilij – 12 ha parks ar dzirnavezeru.

Iepriekšēja pieteikšanās, ziedojumi.
Konstruktors, lidotājs un žurnālists Herberts Cukurs (1900.–1965.) pēc
lidojuma uz Gambiju 1935.gadā kā balvu saņēma Bukaišu pagasta „Lidoņus“.
Tagad te iekārtota Herberta Cukura piemiņas istaba.
Līdzās „Lidoņiem” izveidots Melnā stārķa parks.
T. 29284561, Bukaiši, GPS 56.400295, 23.251898
Iepriekšēja pieteikšanās.
Cenas: bērni un skolēni – 2.00 eiro; pieaugušie – 3.00 eiro.
Atrodas Bukaišu pagastā, 15 km no Tērvetes. Apskatāmi dažādi mājdzīvnieki –
skaistās Galoveju šķirnes gotiņas un bullīši, Merino aitas, Mangalicas cūkas – tautā
sauktas par aitu cūkām, kazas un dažādi mājputni.
Par papildus samaksu piedāvā atpūtu speciāli tūristiem iekārtotā piknika vietā.
T. 29191619, Bukaiši, GPS 56.433042, 23.180251

Dabas liegums „Ukru gārša”Iepriekšēja pieteikšanās, ziedojumi.

Te izveidota meža un dabas zinību taka, kurā var vērot aizsargājamo augu un
putnu daudzveidību, gūt ieskatu meža un dabas zinībās. Īpaši saistoša un noderīga
ekskursija skolu jaunatnei, kuru vada mežsargs Agris Ģērmanis.
T. 26193472, Bukaiši, GPS 56.364141, 23.165602

6.

maršruts

AS „Agrofirma Tērvete” lielferma „Tērces”

Cenas: skolēni – 2.00 eiro; pieaugušie – 4.00 eiro. Iepriekšēja pieteikšanās.
Grupas (no 10 cilvēkiem) uzņem darba dienās un sestdienās no 10:00-17:00, bet
ieteicamais laiks ir no 12:00-13:00 vai 16:00-17:00, jo tad notiek govju slaukšana.
Ar mūsdienu tehnoloģijām aprīkots viens no lielākajiem Baltijas valstīs piena
ražošanas kompleksiem ar automātiskā karuseļa tipa slaukšanas iekārtu.
Lielfermas ietilpība – 3000 slaucamas govis.
T. 29615337, www.tervete.lv, Kroņauce, 56.503741, 23.343201

Zirgu izjādes AS „Agrofirma Tērvete”

Cenas: 1 stunda izjādes – 15 eiro; viens aplis manēžā – 2.00 eiro.
Iepriekšēja pieteikšanās.
Tērvetes zirgaudzētava piedāvā izjādes skolēnu vai pieaugušo grupām, ģimenēm
un individuāli. Grupu izjāžu laikā manēžā atrodas vairāki jātnieki un trenera
uzmanība ir dalīta, nodrošinot to, ka daļa trenera uzmanības ir katram. Šīs
nodarbības ir piemērotas tiem, kas vēlas sportot kopā ar draugiem vai vienkārši
padarīt nodarbību sabiedriskāku. Pastaigas laikā treneris ved zirgu ar jātnieku pie
rokas. Šī izjāde piemērota maziem bērniem vai personām ar kustību traucējumiem.
T. 26164603, www.tervete.lv, Kroņauce, 56.504736, 23.344821
AS „Agrofirma Tērvete” viesu grupām piedāvā paēst kompleksās pusdienas
uzņēmuma ēdnīcā “Saime”.
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